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Strategi og struktur for SSP-samarbejdet for Vordingborg Kommune.
Vordingborg Kommunalbestyrelse 28. august 2014.
Sammensætning og antal medlemmer:

SSP er et misbrugs- og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Skoler, Sociale myndigheder og
Politiet.
Styregruppen består af 6 medlemmer:
Formanden for Børne- og Familieudvalget, 1 medlem fra Børne- og Familie, Direktøren for Børn, Sundhed,
Psykiatri og Ældre, chefen for Dagtilbud og Skole, chefen for Sundhed, Børn og Familie og lederen af lokalpolitiet.
Opgaver:

Kommunalbestyrelsen godkendt i sit møde den 28. august 2014 forslag til strategi og struktur for SSPsamarbejdet i Vordingborg Kommune.
Vordingborg Kommunes politisk vedtagne formål for SSP-samarbejdet er:
• At gøre afstanden så kort som mulig mellem de forskellige aktører, der arbejder med børn og unge
bl.a. ved at omsætte viden, indsigt og analyse til handling
• At dokumentere det forebyggende og kriminalitetsforebyggende arbejde
• At implementere børne- og ungepolitikken.
SSP-Læseplan
Ved at bygge på stærke fællesskaber og tydelige rollemodeller rettet mod alle børn og unge, bliver den
synlige del af SSP-samarbejdet i langt højere grad til et positivt møde for de unge, en konkret hjælp for forældrene og en integreret, understøttende del af kerneydelsen for de professionelle i såvel skoler, sociale
myndigheder og politiet.
SSP-Beredskab
Det forebyggende og det sundhedsfremmende arbejde vil fortsat være det centrale i SSP-samarbejdet, men
der skal stadig være et fleksibelt, kvalificeret og hurtigt reagerende SSP-Beredskab.
Herudover er der oprettet SSP-områdegrupper, der følger områdeinddelingen fra Børne- og Ungepolitikken.
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