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Delaftale for indsatsområdet Kriminalitetsforebyggelse 
 
 

Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til 
hver en tid understøtter de overordnede mål i den strategiske samarbejdsaftale. 
Delaftalerne er således bilag til den strategiske aftale og skal altid ses i 

sammenhæng hermed. 

Bestyrelsen har ligeledes ansvar for, at delaftalen til hver en tid afspejler de 

aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.  

Beskrivelsen af områdets problemkompleks inden for dette indsatsområde 

fremgår af den strategiske aftale. 

 

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører: 

Mit liv – mit sted – min fremtid 

Delaftalen gælder fra - til:  

1. august 2022 – 1. august 2026 

Delaftalens parter: 

 
 SSP - Guldborgsund Kommune 
 Sydsjællands og Lolland Falsters politi. 

 Østerbroskolen 
 Børnehuset Østerbro 
 PFI (Pædagogisk Forebyggelse & Indsats) – Guldborgsund Kommune 

 Kontaktudvalg/afdelingsbestyrelser 
 Ungdomsklubben  
 Foreninger med fritidstilbud 

 Broen Guldborgsund 
 DGI – Brobyggere 

 DBU – Lolland-Falster 

Delmål og indikatorer for indsatsområdet 

Der skal opsættes delmål for nærværende indsatsområde samt indikatorer, der sikrer, at der 

løbende kan følges op på disse. 

Delmål skal forstås som ’skridt på vejen’ til at opnå de overordnede mål jf. den strategiske 
aftale og beskriver de konkrete succeser, der ønskes opnået med de aktiviteter, der 

iværksættes inden for dette indsatsområde. 

Indikatorer er variable, der bruges til at vise, om delmålene opnås. Som inspiration stiller 

Landsbyggefonden en liste over relevante indikatorer til rådighed. Der kan suppleres med 

indikatorer, som de lokale parter vurderer vigtige for den lokale indsats. 
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Delmål og de dertil knyttede indikatorer kan enten relatere sig til det samlede antal aktiviteter 

eller til enkelte aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde. 

Formålet med delmål og indikatorer på dette niveau er årligt at følge udviklingen hos de 
konkrete målgrupper/områder, som de boligsociale aktiviteter arbejder med inden for 

indsatsområdet. Jo tættere på målgruppen det er muligt at komme med tilgængelige data, jo 
bedre grundlag er der for at vurdere aktiviteternes virkning samt foretage lokal justering, når 

dette evt. er nødvendigt.  

Delaftalens parter og bestyrelsen har ansvar for løbende at følge op på delmålene. 

 

Delmål Indikator Baseline 

boligområde/ 

målgruppe 

Evt. anden 

baseline  

Baseline 

år 

Datakilde 

Børn og unge 

deltager i  

fritidsaktiviteter 

– flere 

fastholdes og 

nye 

medlemmer 

tilgår 

Andelen af 

børn/unge, der 

aktivt deltager i 

fritids- eller 

idrætstilbud i 

boligområdet. 

Andelen af 

børn/unge, der 

aktivt deltager i 

fritids- eller 

idrætstilbud 

uden for 

boligområdet. 

 

30% 

 

 

 

37% 

Almene 

boligområder: 

I 

boligområde: 

41% 

 

Uden for 

boligområde 

47% 

 

Befolkningen: 

I 

boligområde: 

59% 

 

Uden for 

boligområde: 

43% 

 

2021 VIVE 

Tryghedssurvey 

Livsmestring 

blandt børn og 

unge er 

stigende i 

perioden 

Trivsel - 

selvoplevede 

trivsel i 

folkeskolens 4.-

7. klasse. (1 er 

dårligst og 5 er 

bedst). 

3,6 Hele 

kommune: 

3,4 

 

Andre almene 

boligområder: 

3,5 

2019 LBF – 

Beboerdata 

Minimere 

risikofaktorer 

for børn og 

unge 

Skolefravær – 

den lokale 

folkeskole 

(Østerbroskolen) 

Samlet fravær: 

6,1%  

 

Ulovligt fravær: 

2,7%  

Mellemtrin: 

2,7% 

Udskoling: 

4,4%  

Hele 

kommunen: 

 

Samlet 

fravær: 7,0%  

 

Ulovligt 

fravær:  

1,6%%  

2021 Børne- og 

Undervisnings-

ministeriet 
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 Mellemtrin: 

1,4%% 

Udskoling: 

2,7%  

 

Trygt 

boligområde 

Andelen af 

beboere over 18 

år, der føler sig 

grundlæggende 

trygge i 

området. 

81% Almene 

boligområder: 

82% 

 

Befolkningen: 

93% 

2021 VIVE 

Tryghedssurvey 

Lavt 

konfliktniveau 

Andel der 

oplever 

konflikter 

mellem unge og 

voksne i 

boligområde 

17% Almene 

boligområder: 

15% 

 

Befolkningen: 

8% 

2021 VIVE 

Tryghedssurvey 

Lav kriminalitet 

blandt børn og 

unge 

Antal 

bekymrings-

skrivelser og 

lovovertrædelser 

pr. år. 0-18 år:  

 

5 

 

 

Hele 

kommunen: 

343 

2021 Lolland-Falster 

og 

Sydsjællands 

Politi 

 

Guldborgsund 

Kommune egne 

data 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet og 

understøtte opnåelsen af de overordnede mål jf. den strategiske samarbejdsaftale: 

Brobygning til foreningslivet  

Lindholm Netværket  

Medarbejderressourcer for indsatsområdet: 

Projektmedarbejder 1: 25%  

Projektmedarbejder 2: 25%  

Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet: 

 

I SSP samarbejdet i Guldborgsund Kommune vægtes den generelle forebyggelse højt. Dette 
medfører, at der i indsatserne afspejles et stærkt samarbejde med afsæt i kommunens skoler. 

Begrundelsen herfor er, at forskning viser, at kriminalitetsrisikoen er størst i forhold til de 

børn og unge, der ikke er glade for at gå i skole.  

SSP samarbejdet i Guldborgsund Kommune bygger på at indsats, tiltag og udvikling er videns 
baseret med baggrund i national anerkendt forskning eller videns opsamling gennem lokale 
og nationale SSP netværk. Der arbejdes i praksis med de konkrete prioriterede indsatser ud 

fra den grundlæggende tilgang, at de bedste resultater i det forebyggende og 
kriminalitetsforebyggende arbejde opnås ved en tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og 
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sammenhængende indsats. Det handler både om generel og specifik forebyggelse og en 

individorienteret indsats. 

Aktiviteterne i helhedsplanen kobles til de partnerskaber, som Guldborgsund Kommune har 

med hhv. Broen Guldborgsund, DGI – Brobyggere og DBU – Lolland-Falster. 

 

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne rekvirere 

ajourførte delaftaler): 

 

Revision drøftes i følgegruppen og projektledelsen, har den videre dialog med bestyrelsen, der 

træffer beslutning.  
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Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet 
(tilføj skemaer - ét skema pr. aktivitet): 
   

Aktivitetsnavn: 

Brobygning til foreningslivet 

Formål: 

 

I den kommende helhedsplan vil der være fokus på at sikre, at områdets børn og unge har 
øget mulighed for at deltage i relevante aktiviteter i foreninger. Der vil derfor være særlig 
fokus på at brobygge til fritids-, forenings- og idrætsliv. Dette omhandler både lokale 

aktiviteter i området, men også et særligt fokus på at deltage i aktiviteter andre steder i 
byen. 

 
Dette gøres i tæt samarbejde med en Brobygger fra DGI, DBU Lolland-Falster og PFI i - 
Guldborgsund Kommune. Både Børnehuset Østerbro og Østerbroskolen vil også indgå i 

dette samarbejde, da de med deres daglige kontakt til børn og familier kan understøtte 
indsatsen.   
 

Indsatsen guider områdets børn, unge samt deres forældre til det lokale foreningsliv. 
Forløbene tilpasses den enkelte familie og vil derfor variere i længde og omfang af støtte. 
Alle forløb bygger på forældreinddragelse og engagement fra start til slut 

 
Der samarbejdes ligeledes med Broen Guldborgsund, som har et stærkt netværk i det 
lokale foreningsliv. Broen Guldborgsund kan være behjælpelig med kontingentstøtte.  

 
Figur: Sammenhæng mellem overordnede mål i samarbejdsaftalen og delmål for 
indsatsområdet ’kriminalitetsforebyggelse’, som aktiviteten understøtter.  
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Målgruppe(r):  

Den primære målgruppe er børn og unge i alderen 9-17 år.  

Den sekundære målgruppe er børn i alderen 3-8 år, hvor foreningsaktivitet også ofte vil 

forudsætte forældrenes deltagelse. 

Indhold og praksis: 

 

Børn og unge i udsatte boligområder deltager i mindre grad i organiserede 
fritidsaktiviteter. Der er flere forskellige barrierer, som der skal arbejdes med, og derfor 

består aktiviteten af følgende delelementer: 

- Introduktion og tilrettelæggelse af individuelle fritids - og foreningstilbud   

- Fokus på forældres rolle i fastholdelse af børn i foreningslivet   

- Tæt samarbejde med Broen Guldborgsund   

I ferierne kan der endvidere afholdes aktiviteter i boligområdet. Dette kan gøres i 
samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner, som afholder aktiviteterne, og udover 

indholdsrige ferier er formålet at bygge bro til faste kultur- og idrætsaktiviteter. Dette kan 

fastholde en aktiv deltagelse i fællesskabet for børn og unge. 

Ansvars- og rollefordeling: 

 

Der er tale om et tæt samarbejde mellem brobyggeren fra DGI, DBU Lolland-Falster, PFI – 

Guldborgsund Kommune og projektmedarbejderne fra helhedsplanen. 
Projektmedarbejderne henviser børn og unge til Brobyggeren fra DGI og DBU Lolland-
Falster, PFI – Guldborgsund Kommune, som så har ansvaret for at kontakte forældrene og 

det videre forløb og sørge for introduktion til det lokale foreningsliv og guidning i 
økonomiske støttemuligheder samt klæde forældre på i forhold til hvad der kræves af dem 

som forældre til et barn der deltager i foreningslivet.  

I ferier kan projektmedarbejderne planlægge og afholde aktiviteter i boligområdet. 
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Aktivitetsnavn: 

Lindholm Netværket 
 

Formål: 

 

Aftalens parter inviteres til at deltage i Lindholm netværket. Formålet med møderne er at 
sikre tværfagligt samarbejde og dele generel viden særligt i forhold til forebyggelse og 
risikoadfærd. Det er Projektmedarbejderne fra Helhedsplanen, som er tovholdere for 

Lindholmnetværket. 
 
Viden og kendskab til hinandens fagområder øger mulighederne for at lykkes og opnå 

effekt med den opgaveløsning, man sidder med hver især.  
 

Figur: Sammenhæng mellem overordnede mål i samarbejdsaftalen og delmål for 
indsatsområdet ’kriminalitetsforebyggelse’, som aktiviteten understøtter.  
 

  
 
 

Målgruppe(r):  

Børn og unge i skolealderen frem til det 18. år 

Indhold og praksis: 

 

Der afholdes 4-6 møder i Lindholm Netværket om året. Her deles viden og drøftes faglige 
udfordringer og spørgsmål af både undersøgende og afklarende karakter. Her kan også 

drøftes gode idéer og forslag til nye initiativer.  
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Opbygningen af relationerne i netværket vil styrke den samlede opgaveløsning.  

Ansvars- og rollefordeling: 

Projektmedarbejders rolle og opgave er, at være synlig og tilgængelig i Lindholmområdet 
med henblik på at etablere relationer bredt med de børn og unge, der bor i området. Her 
med forbedres mulighederne for at opdage bekymrende adfærd og forebygge 

førstegangskriminalitet.  

Projektmedarbejder koordinerer 4-6 møder i Lindholm Netværket om året. SSP 

Guldborgsund Kommune kan bistå i planlægning og tilrettelæggelse. 

Delaftalens parter og projektmedarbejder har en gensidige opgave og et fælles ansvar i 

forhold til at agere på de generelle udfordringer hos børn og unge i området, som man får 

kendskab til.  

 


