
Vær åben og lydhør  
Det er en del af børne- og ungelivet at 
eksperimentere, at prøve nye ting og 
at afprøve grænser.  
 
Men børn og unge har stadig brug for 
voksne og forældre.  Spørg ind til, 
hvor barnet er, og hvem de er sam-
men med.  
 
Del relevant viden  
Del viden med skole og andre foræl-
dre/relevante voksne om facebook-
grupper, arrangementer og lignende, 
der opfordrer til risikoadfærd for børn 
og unge.  
 
Husk skolen er en vigtig samarbejds-
partner - med fælles fodslag når man 
længst.  
 
 

Alkohol/hash og adfærd på digitale 
platforme: 
• Gør din holdning klar - både for dit 

barn og for andre voksne 
• Tal sammen, vær konkret og vis po-

sitiv interesse  
• Nogle gange skal man blande sig i 

andres sager! Også selvom det ikke 
handler om ens barn 

• Del dine iagttagelser med andre for-
ældre, skolen, ungdomscentre mv. 

• Lav regler sammen med dit barn 
derhjemme 

• Spørg ind til dit barns liv på nettet 
• Tag ansvar for at løse konflikter - 

også på nettet - i samarbejde med 
andre forældre 

• Sæt dig ind i dit barns digitale uni-
vers - også selvom det er komplekst   

• Lær dit barn god netadfærd - god 
tone  

SSP Odense er et tværfagligt kriminalpræventivt netværkssamarbejde mellem 

Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense. SSP Odense 

arbejder med en helhedsorienteret tilgang for at gøre børn og unge mellem 0-24 

år robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.  

 

 

 Tryghedsfremmende handleguide  
Spurvelundskolen 

 
 Nærværende og engagerede  

forældre er det bedste forebyggende redskab til at skabe robuste børn og unge  
 
 

SSP Odense  
Tlf. 65 51 50 99  

www.sspodense.dk  
sspodense@odense.dk 



Unge samles - det er normalt og 
sundt. Og til tider larmer de. Det er 
også normalt. Men når de unge ska-
ber utryghed, laver hærværk, tum-
ler fulde rundt eller ryger hash, så 
er det ikke i orden  
 
Unge mennesker, der forsamles 
med en negativ adfærd, kan skabe 
utryghed og være tegn på, at de er 
på vej væk fra et godt ungdomsliv.  
 
Forudsætning for, at vi kan sætte 
ind over for utryghedsskabende og 
problematisk ungeadfærd, er, at vi 
får det at vide. Formålet er at vende 
risikoadfærd til sund og almindelig 
ungeadfærd.  
 
Eksempler på bekymrende eller 
utryghedsskabende gruppeadfærd:  

• Unge samles og ryger hash  

• Unge samles og drikker sig fulde 
til gene for naboer mv. 

• Der køres hasarderet på knaller-
ter/ scootere  

• Unge optræder truende i grupper 

• Grupper skaber utryghed for an-
dre borgere - det føles f.eks. usik-
kert at tage kontakt til dem 

• Et område er plaget af hærværk 

• Biler cirkulerer rundt uden tilsyne-
ladende at have et formål 

• Der er gentagende gange spor 
efter rygning af joints eller andre 
illegale rusmidler 

 
Bekymret for et barn eller en ung?  
Til tider er ens bekymring rettet 
mod en enkelt dreng eller pige. SSP 
Odense tilbyder råd og vejledning i 

alle tilfælde - og ved en reel krimina-
litetsbekymring kan der sættes ind-
satser i gang.  
 
Her er eksempler på kriminalitetsbe-
kymrende adfærd:   

• Barnet/den unge bruger hash 
eller bruger hårdere stoffer  

• Drikker for meget alkohol  

• Udadreagerende, voldsom og 
aggressiv adfærd  

• Kriminalitet – eller mistanke om 
kriminalitet  

• Pludselig mange penge eller dyre 
ting mellem hænderne  

• Udsat for krænkelse via Face-
book, Intergram, Snap mv.  

• Været med til (også uforvarende) 
at dele seksuelle billeder af andre  

 

Risikoadfærden kan du være med til 
at afhjælpe ved at kontakte SSP 
Odense. 
 
SSP Odense arbejder med tidlig fo-
rebyggelse og kriminalitetsbekym-
ringer. Kontakt til SSP Odense er-
statter IKKE en anmeldelse til politi-
et eller en underretning til sociale 
myndigheder. Kriminalitet anmeldes 
altid til politiet. 
 
Læs mere på www.sspodense.dk 
 
SSP Odense 
Tlf. 65 51 50 99  
sspodense@odense.dk 
 
Ved akut behov for hjælp - kontakt 
politi. De kan også tippes direkte via 
Politi-app. 

Værd at vide:  
 
Ifølge Straffelovens § 191 stk. 2 er det forbudt at indføre, udføre, sælge, købe, 
udlevere, modtage, fremstille, forarbejde og besidde stoffer og hash.  

Værd at vide:  
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for alkohol:  

• Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol  
• Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 

fem genstande ved samme lejlighed. 


