
Praktisk info & Kontakt: 

SSP fritidsaktiviteter: 
 

SSP Langeland afholder aktiviteter for børn og unge i alle skoleferier.  
Den pædagogiske målsætning er, at fordre inklusion, motivation og sund udvikling 
hos børn og unge i fællesskaber på tværs af klasser, igennem ture, aktiviteter og 
værksteder. 
Aktiviteterne spænder vidt og tager udgangspunkt i de unges egne ønsker og behov. 
Nogle aktiviteter afvikles lokalt i form af workshops og lignende. Andre er ture uden 
for Langeland. 
For at nå ud til alle unge og for at vække interesse, bygger vores program på mang-
foldighed.  Turene ud af huset vægter vi højt, da det giver mulighed for, at de unge 
danner relationer, hvor de kommer tættere på hinanden i uvante omgivelser. Vi tror 
på at turene kan medvirke til at skabe trivsel og udvide interessefeltet hos de un-
ge.  Vi har rigtig gode erfaringer med, at rumme børn med div. Diagnoser, i fælles-
skab med velfungerende børn på de forskellige aktiviteter. De gode oplevelser, som 
de unge har i fællesskabet, på tværs af klasser, medvirker til, at der dannes relatio-
ner, hvor de kommer tættere på hinanden.   
Brugerbetaling på ture sættes i et niveau, så at ressourcesvage familier kan deltage.  
 

Program og tilmelding:  www.langelandungdomsskole.dk  

Langeland festival: 
 

SSP Langeland samarbejder med festivallens ejer, festivallens security, familieafdeling, Politi, 
Natteravne, samaritter og festivallens stab i ung camp .  
I samklang koordineres opgaver og løses de udfordringer der kan opstå i festivalperioden. 
 
 

www.langelandungdomsskole.dk 

Peter Hellerstedt - HUSET,  Klubleder & SSP Vejlder  
Peter kan træffes kontoret Ørstedsgade 16, 5900 Rudkøbing  
Mandag-fredag kl. 14:00-19:00. 
Han kan også kontaktes på:Mobil: 21 24 57 24 eller 
E-mail:pehn@langelandkommune.dk 

Michael Kjeldsen - Ungdomsskoleleder & Leder SSP Langeland 
Michael kan træffes på kontoret HC Ørstedvej 10,  5900  Rudkøbing  
mandag, tirsdag og torsdag. Kl.9-15  
Michael kan også kontaktes på mobil: 20 58 51 01 
E-mail:mk@langelandkommune.dk 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indsatser i de unges skole og fritid i Langeland kommune 

SSP Langeland 



SSP indsats i Langeland kommune:  
 

SSP indsatsen i Langeland kommune består af 3 former:  
Den generelle , den specifikke og den individorienterede indsats. Alle indsatser er 
målrettet de 10 –18 årige i samarbejde med deres forældre, som i forebyggelses-
mæssig henseende må anses for at være af afgørende betydning. 
 
Den generelle indsats retter sig mod alle børn og unge i kommunen. Denne udfø-
res på alle kommunens folkeskoler, friskoler og i ungdomsklubberne. Her møder 
vi de unge i deres eget miljø – i deres hverdag – og det er her, vi har mulighed for 
at se dem i samspil med andre og påvirke deres sociale opfattelse.  Det er oftest 
SSP konsulenten i samarbejde med skolerne, der forestår denne indsats. Der kan 
dog i  enkelte tilfælde trækkes på eksterne formidlere.  SSP konsulenten udarbej-
der til hvert skoleår en plan over de enkelte områder i indsatsen.  Der kan til en-
hver tid iværksættes lokale generelle indsatser efter behov.  
 
Den specifikke indsats retter sig mod børn og unge, hvis adfærdsnormer er ved at 
udvikle sig i en uheldig retning. En sådan indsats kan være et målrettet arbejde 
med en gruppe, hvis normer har taget en negativ retning. Dette kan have til for-
mål enten at splitte gruppen eller påvirke gruppens normer i positiv retning. Ar-
bejdet vil ofte forme sig som aktiviteter, der er egnede til at udvikle den enkelte 
deltagers personlighed (identitet) og socialisering. Det er oftest SSP konsulenten 
der forestår denne indsats. Der kan dog i  enkelte tilfælde trækkes på eksterne 
formidlere. Under den specifikke indsats har SSP teamet også til opgave at beskri-
ve og kortlægge lokale problemstillinger vedrørende socialt udsatte børn og unge.  
 
Den individorienterede indsats retter sig imod enkeltpersoner, der har udvist 
kriminel eller anden uhensigtsmæssig adfærd eller har behov for hjælp og støtte.   
Ansvaret for en sådan indsats vil oftest være placereret hos Familieafdelingen, 
men SSP-samarbejdet kan her være med til at lette arbejdet for den fagperson, 
som har begrundet formodning om, at en indsats er påkrævet. På denne måde 
sikres det, at tilbagemeldingerne om indsatsen, når de relevante fagpersoner.  

SSP Gadeplan forebyggende indsats: 
 

SSP forebyggende indsats på gadeplan varetages af den matrikelløse klub, der laver 
opsøgende arbejde på div. Hotspots i Rudkøbing hele året rundt.  

Indsatsen er fokuseret på at skabe trivsel og tryghed i det offentlige rum ved at skabe 
synlighed omkring tryghed og ungdomsskolens aktiviteter, samt signalere klubmiljø og 
uhøjtidelig ensartethed, hvor høflig omgang med alle forankres. I den forbindelse er 
der udarbejdet en specifik arbejdsbeskrivelse.  

Matrikelløs klubmedarbejder laver opsøgende forebyggende arbejde i de offentli-
ge miljøer, hvor de unge færdes, og skal gennem dialog og bærbare relationer støtte 
de unge i kontakten til de hjælpemuligheder der findes. Den fornemmeste opgave i 
arbejdet er at skabe tryghed, god omgang/glæde og retfærdighed blandt vores unge.  

Matrikelløs klubmedarbejder, arbejder både med enkelte unge, grupper og ungemil-
jøet, og er en vigtig samarbejdspartner i det tidlige forebyggende og tværfaglige sam-
arbejde i Langeland kommune. Tunge problemfyldte sager skal registreres og meldes 
til SSP Vejleder, som afgør om der skal underrettes eller mundtligt orienteres videre i 
kommunens system. Ekstra ordinære specifikke indsatser iværksættes efter behov. 

 

Matrikelløs klubmedarbejder opgaver: 

Opsøgende arbejde hvor de unge færdes i det offentlige rum. 
Bære vest med ungdomsskolelogo for at skabe synlighed omkring tryghed og ung-
domsskolens aktiviteter, samt signalere klubmiljø og uhøjtidelig ensartethed, hvor 
høflig omgang med alle forankres. Føre logbog for alle vagter for at optimere indsats 
og ressourcer. Matrikelløs klubmedarbejder agerer under samme vilkår som klubmed-
arbejdere i Ungdomsskolen i forhold til kerne opgave, værdigrundlag og medarbejder 
ansvar  Til Halballer og arrangementer aftales opgaver til pågældende arrangement 
med SSP Vejleder. 
 

§115 møder afholdes 1 gang månedligt. 

På møderne drøftes personer/unge i alderen op til 25 år og foretager en vurdering af, 
om de unge er kriminalitetstruede, og om der er behov for iværksættelse af en ind-
sats. Medlemmerne i § 115 er: Familiechef, Ungdomsskoleleder, Politi, Lederrepræ-
sentant for skolerne, Leder Socialpsykiatrien, Jobrådgiver og SSP Vejleder.  

 

 
 
 
 


