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Statusbeskrivelse af kriminalitetsbilledet i Albertslund 
 

I april 2016 udgav Justitsministeriets forskningskontor, den årlige rapport over ”Udviklingen i 

børne- og ungdomskriminalitetsbilledet”. Den fastlagde endnu en gang, at der er fald i 

ungdomskriminaliteten, for nu 9. år i træk, og nedenfor ses relevant udvalgte statistikker, 

udarbejdet af Justitsministeriet, udgivet april 2016. 

Generelt er billedet på ungdomskriminaliteten positivt. Der er siden 2006 konstateret en halvering 

af mistanker/sigtelser mod unge under 18 år.  (Tallet fra 2006 var 25.125, og tallet for 2015 var: 

11.556.) 

 

På landsplan ses følgende fald i antal forhold, hvor børn er mistænkt, samt antal sigtelser mod unge 

under 18 år fordelt efter køn, 2006 – 2015.  

 
Kilde: JM – forskningskontor, april 2016. Figur 6. 

 

Grafen viser, at der ikke er sket signifikante ændringer i mistænkte/sigtelser hos politiet for piger 

under 18 år over de seneste fem år, hvorimod der hos drengene kan ses et konsekvent og 

signifikant fald i antal mistænkte/sigtelser for drenge under 18 år. 

Der er i grafen ikke taget højde for forskellen på at være sigtet versus mistænkt. Der kan derfor i 

forholdet mellem mistænkt og sigtet være sket en forskydning, som altså ikke vil fremgå af grafen, 

ligesom der heller ikke er taget højde for at én enkelt ung kan have lavet flere af de optalte 

forhold. 
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I Albertslund Kommune ses følgende udvikling i antal mistanker og sigtelser mod børn og unge under 18 

år fordelt efter aldersgruppe. 

 
Kilde: JM – forskningskontor, april 2016. Figur 7.5, kommunefigur 1. 

 

Denne graf indeholder det samlede billede af antal sigtelser samt mistænkte på unge under 18 år i 

Albertslund siden 2006. Tallene her viser, ligesom ved forrige graf, heller ikke forholdet mellem 

mistænkte versus sigtede, hvorfor det ikke er muligt at udlede, om der har været, eller hvilke 

strafferetslige konsekvenser der har været forbundet med lovovertrædelserne.  

 

På landsplan ses følgende antal forhold, hvor børn er mistænkt, samt antal sigtelser mod unge under 18 

år fordelt efter kriminalitetens art, 2006 - 2015: 

 
Kilde: JM – forskningskontor, april 2016. Figur 5. 

Grafen illustrerer hvordan sagskategorierne på mistænkte og sigtede under 18 år i Albertslund 

Kommune fordeler sig. Det bemærkes at stort set alle typer forhold, og herunder bemærkes det 

især at de personfarlige (røveri, vold og trusler), er faldende. En enkelt sagskategori dog undtaget, 

nemlig sager vedr. butikstyveri. Tallene her viser, ligesom ved forrige graf, heller ikke forholdet 

mellem mistænkte versus sigtede, hvorfor det heller ikke her er muligt at udlede, om der har 

været, eller hvilke strafferetslige konsekvenser der har været forbundet med lovovertrædelserne. 



 

 

Den Kriminalpræventive Enhed 
Som led i den kriminalpræventive strategi i Albertslund Kommune gennemføres der tiltag, som 

imødekommer regeringens mål om, at indsatsen over for unge kriminelle skal styrkes. I Den 

Kriminalpræventive Enhed (DKE) arbejdes der aktuelt på mange fronter og mange projekter, 

hvoraf nogle vil blive trukket frem i varierende grad i denne rapport. 

 

Stabsenheden DKE består aktuelt af:  

Kasper Fisker (leder) 

Nina Schultz Nørgaard (kriminalpræventiv koordinator, reaktivt område) 

Mikkel Nielsen (kriminalpræventiv koordinator, proaktivt område) 

Metin Cakmak (kriminalpræventiv koordinator og mentor, operativt område) 

Johanna Davidsen (analytiker, proaktivt område) 

Jonathan Gonzales (opsøgende medarbejder og mentor, operativt område) 

Jimmi Kütük (opsøgende medarbejder, operativt område) 

Haidar al-Rabii (elev, operativt område) 
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Læsevejledning 

Kvartalsrapporten skal betragtes som et kommunikationsorgan og et værktøj til samarbejde 

mellem de myndigheder og sektorer der samlet set udgør den kriminalpræventive 

samarbejdsstruktur for Albertslund. I det følgende vil de tre koordinationsområder (proaktiv, 

reaktiv og operativ) derfor blive gennemgået, ligesom de vil indgå som faste punkter i kommende 

kvartalsrapporter. Med ambitionen om at rapporten skal have en høj grad af relevans og 

brugbarhed for alle vore samarbejdsparter, er der imidlertid brug for at vi i fremtiden kommer 

endnu mere ned i den virkelighed der udspiller sig i eksempelvis institutionslivet, herunder særligt 

klub- og skoleområdet. Derfor er det også interessant at høre fra ”dig”, som er lokal 

kriminalpræventiv aktør, så vi sikrer at Operativgruppens ledelsesrepræsentanter får et så godt 

grundlag at arbejde ud fra som overhovedet muligt. 

 

 

 

 

 

DKE, 1. juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proaktivt koordinationsområde 
Det proaktive område koordineres af Mikkel Nielsen. Han koordinerer og gennemfører 

forebyggende tiltag i samarbejde med skole, socialforvaltning, politi, boligselskaber og andre 

lokale, nationale og internationale aktører. Aktuelt arbejdes der lige nu med fire konkrete 

projekter på det proaktive område; ”Ungeprofilundersøgelsen”, ”Kriminalpræventive læreplaner”, 

”Områdevandringer” og ”Genoprettende praksisser”. 

 

Ungeprofilundersøgelsen 2015, udgivet februar 2016: 

Resultaterne fra undersøgelsen ligger klar, og der pågår aktuelt et arbejde med at analysere data 

med henblik på at sætte fokus på udviklingspotentialer. Eleverne i udskolingen har svaret på 

mange spørgsmål omkring deres generelle trivsel, skoletrivsel og spørgsmål som relaterer sig til 

risikoadfærd. Følgende udvalgte tal fra undersøgelsen viser hvordan eleverne hhv. ligger på niveau 

med landsgennemsnittet eller over/under. 

 

 

Bedre end landsgennemsnittet/DK (+ 5 %) 
• 90 % af børnene i 7.-9.kl. drikker højst alkohol 1 gang om måneden (DK=83 %)  
• Blandt dem der har drukket alkohol nogensinde (29 %), tror omkring halvdelen af både 

pigerne og drengene, at de drikker mindre end deres jævnaldrende, selvom det er det 
modsatte der er tilfældet. Kun ca. hver 10. tror at de drikker mere end deres jævnaldrende 

 

På niveau med det landsgennemsnit/DK 
• Af de der drikker alkohol (80 stk.) har ca. halvdelen (46 %) ikke været fulde indenfor den 

seneste måned (DK=48 %) 
• 97 % ryger ikke cigaretter (DK=96 %) 
• 96 % har ikke røget hash eller lign. nogensinde (DK=96 %)  
• Af dem der har røget hash nogensinde (18 stk.), har 83 % røget det højst 2 gange indenfor de 

seneste 30 dage 
• 97 % har ikke prøvet hårde stoffer som amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lign. 

nogensinde (DK=99 %) 
• 91 % har ikke begået butikstyveri inden for de seneste 12 måneder (DK=95 %) 
• 90 % har ikke lavet hærværk inden for de seneste 12 måneder (DK=94 %) 
• 92 % har ikke taget imod noget de troede var stjålet (hæleri) inden for de seneste 12 måneder 

(DK=96 %) 
• 92 % har ikke medbragt kniv eller våben på steder hvor det ikke var tilladt inden for de seneste 

12 måneder (DK=95 %) 
• 91 % har ikke sendt/postet et seksuelt billede/video af andre i fx undertøj eller nøgen 

(DK=95 %) 
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Dårligere end landsgennemsnittet/DK (- 5 %) 
• 92 % ryger ikke e-cigaretter (DK=97 %) 
• 87 % ryger ikke vandpibe (DK=96 %) 
• 80 % er ikke blevet truet med at blive slået eller er blevet slået inden for de seneste 12 

måneder (DK=85 %) 
• 85 % har ikke slået eller truet andre med at slå inden for de seneste 12 måneder (DK=91 %) 
 

 
 

Det bemærkes at svarprocenten er på 54 % hvilket kan betyde signifikante ændringer i 

resultaterne, såfremt en større svardeltagelse var opnået. På lokalmødet den 31. maj var der bred 

enighed blandt de fremmødte, om at en fælles indsats for at opnå en højere svardeltagelse skulle 

prioriteres, når næste undersøgelse skal gennemføres i enten 2017 eller 2018. 

Undersøgelsen fra 2015 bliver snart tilgængelig via vores hjemmeside. 

 

 

Kriminalpræventive læreplaner 
Status på indførelsen af læreplanerne er, at der er nedsat en arbejdsgruppe repræsenterende et 

fællesskab af skoleleder, SSP lærer, Klubleder, klubpersonale, Familieafsnittet, Skoler & 

Uddannelse og Dagtilbud. Første møde af to, blev afholdt 29. april, og her var gruppen samlet i 3 

timer om en proces, hvor der blev drøftet nøglebegreber som fx evidens. Der blev også 

gennemført en forventningsafstemning og herunder fundet en række tematikker, der skal 

arbejdes videre med igennem udviklingen af de kriminalpræventive læreplaner. Aktuelt arbejdes 

der hos DKE på at kunne levere forslag til konkrete tiltag, der dækker de tematikker 

projektgruppen har valgt ud, som skal anvendes til næste og sidste møde for projektgruppen, som 

afholdes den 9. juni. 

 

 

Områdevandringer 
For at øge trygheden for borgerne i Albertslund, arbejdes der med at etablere 

tryghedsvandringer/område vandringer. Vandringerne foregår i udvalgte boligområder, hvor der 

udpeges særligt oplevede trygge og utrygge steder. Efterfølgende vurderes hvilke løsninger, som 

skal til for at øge den oplevede tryghed på de utrygge steder. Det kan fx være at beskære buske, at 

opsætte belysning mm. Vandringen ledes af en medarbejder fra politiet. Vandringens planlægning, 

udførelse og opfølgning sker i samarbejde mellem kommune, politi, boligselskaber, beboere samt 

relevante interessenter. Første (pilot) vandring er undervejs.  

 



 

 

Projekt Genoprettende Praksisser 
Som led i den kriminalpræventive strategi, arbejdes der aktuelt på at indføre metoden 

”Genoprettende Praksisser”1 på skoler og i klubber i Albertslund Kommune. Indtil nu er der mest 

blevet arbejdet på at skabe forståelse for - og indsigt i - metoden. DKE har haft 10 interesserede 

kommuner til et fælles oplæg, om hvordan og under hvilke vilkår, det giver mening at anvende 

genoprettende praksisser. Som følge af dette, arbejder vi konkret på at indgå en samarbejdsaftale 

med Århus Kommune om en fælles udvikling af projektet i en dansk kontekst. 

Derudover arbejdes der aktuelt på mere praktiske dele af projektet, såsom samtaler med et 

eksternt firma, som skal træne os i metoden.  

Der søges på nuværende tidspunkt fonde under vilkår der inddrager forskere til blandt andet 

effektevaluering af metoden.  

Der er fortsat mange ting som skal falde på plads, før en endelig og mere klar udmelding kan 

leveres her fra DKE, og mere om det vil følge i næste rapport. 

 

 

Reaktivt koordinationsområde 
På det reaktive område varetager Nina Schultz Nørgaard enkeltsagsbehandlingen på unge borgere 

med henblik på forebyggelse af gentagen kriminalitet samt tilbagefald til ny kriminalitet. Dette 

indebærer fordeling og visitation af unge, som her i Albertslund Kommune har udvist kriminel 

adfærd eller som er vurderet i højrisiko for samme. Alt afhængig af borgerens alder (under 16 eller 

16-18+) vil relevante myndigheder blive inddraget i et samarbejde omkring den unge.2 

Myndighederne i skoleregi (SSP), social- og behandlingspsykiatrien (PSP) og Kriminalforsorgen 

(KSP) samt politiet kan jf. Retsplejeloven §§ 114-115a samarbejde om den unge, og oplysningerne 

må i forbindelse med dette kriminalitetsforebyggende samarbejde ikke videregives med henblik på 

politimæssig efterforskning af straffesager. Udover et samarbejde med ovenstående myndigheder 

kan andre forvaltningsområder I Albertslund Kommune ligeledes inddrages (fx Arbejdsmarked, 

Erhverv & Ydelser, By, Kultur & Fritid, Sundhed, Pleje & Omsorg samt Dagtilbud) 

 

                                                           
1
 ”Konfliktmægling er benyttet ved almindelige konflikter inden for brede felter af samfundslivet fra parforhold til 

erhvervstvister og arbejdspladskonflikter. Initiativer under samlebegrebet genoprettende retfærdighed er primært 
udviklet som en alternativ måde at håndtere den type krænkelser og overgreb, som lovgivningen har kriminaliseret 
eller som krænker samfundets normer. En konfrontation giver parterne mulighed for at tale direkte sammen om de 
konsekvenser, som de skadelige handlinger har haft for dem. Det handler ofte om emner, som ikke kommer frem i en 
retssag, men som er meget vigtige for parternes liv. Amerikaneren Howard Zehr skrev som den første om begrebet. 
Han definerer forbrydelse som en krænkelse af mennesker og relationer i stedet for blot en krænkelse af staten og 
dens love.” (DKR, 2006. Rapport: ”Hva’ har du gang i? - Konfliktmægling for 12-15 årige.” 
2
 Se ”Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling” for Albertslund Kommune 
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Enkeltsagsbehandlingen 
Der arbejdes med enkeltsagerne inddelt efter niveau 1, 2 og 3. Niveau 1-sager er sager som fx 

drøftes på et koordinationsmøde. Det er sager hvor den unge endnu ikke er risikovurderet til at 

have en adfærd som giver anledning til fx politiets indblanding, men altså sager hvor der fra enten 

skolens side eller andre interessenter foreligger en bekymring om en ændret adfærd, som kan 

have konsekvenser for den unge fremadrettet. Niveau 2 indeholder sager, hvor der har været 

myndigheder involveret og der fx har været udvist kriminel adfærd, hvorfor en indsats for at 

forebygge gentagelse påbegyndes. Niveau 3-sager angår alvorlig kriminalitet, herunder fx bande-

exit, brandstiftelse, kvalificeret vold og store salgssager vedr. euforiserende stoffer. Udover 

sagerne som håndteres efter niveau-inddelingen er der også bistået med råd og vejledning i 

konkrete sager, hvor borgeren selv har taget initiativ til at møde op.  

 

Aktuelle sager på det reaktive område (tilgået i 1. og 2. kvt.): 

Niveau 1: 8   (DKE har ikke registreret tilbagefald i 2016) 

Niveau 2: 10   (DKE har ikke registreret tilbagefald i 2016) 

Niveau 3: 3   (DKE har ikke registreret tilbagefald i 2016) 

 

Af ovenstående sager, har ni unge (haft) tilknyttet en mentor, af hvilke syv varetages af DKE’s 

mentorer. 

 

Derudover har 3 konkrete hændelser givet anledning til akut indkaldelse af ad hoc operativgrupper 

med henblik på vurdering og håndtering af uopsættelige situationer. En enkelt operativgruppe er 

aktuelt aktiv og mødes løbende. 

 

EXIT-sager3: 

Der har siden januar 2016 været 2 EXIT-sager, hvoraf den ene herfra er afsluttet. Der har i begge 

tilfælde været tale om rocker- eller bande relaterede personer. 

 

PSP-sager: 

I samarbejdet mellem Albertslunds Socialpsykiatri, Regionernes behandlingspsykiatri, Politiet og 

DKE har der i 2016 været, og er der fortsat, samarbejde omkring 15 sager. 

 

  

Kriminalforsorgen 
Det reaktive område arbejder tæt sammen med Direktoratet for Kriminalforsorgen (DfK), 

herunder Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), der i forbindelse med løsladelser indgår i samarbejdet 

omkring ”God løsladelse”. Der har siden januar været 5 løsladelser i den forbindelse. 

                                                           
3
 Ingen af ovennævnte EXIT-sager har efter Rigspolitiets vurdering været kategoriseret som tilknyttede en gruppering, 

men derimod som ”boblere”, der perifært har tilknytning til Rocker/bande – miljøet. 



 

 

Nedenstående tal fra KiF, vedr. aktuelle borgere hos kriminalforsorgen, er leveret 24-05-2016 og 

ser således ud: 

 

Arrestanter4:    

15 - 35 år: 3 

 

Dømte som pt. afsoner domme: 

15 – 25 år: 6 

26 – 35 år: 6 

36 – 45 år: 4 

Over 45 år: 3 

 

Der er ifølge KiF ikke nogen som afventer domme i Danmark, hvorfor alle som afsoner, sidder for 

aktuelle sager. Jf. tallene fra KiF er der pt. 22 borgere i Albertslund Kommune, som er tilknyttet 

Kriminalforsorgen ud af et indbyggertal på 27.8695, hvilket svarer til, at pr. 1.258 borgere i 

Albertslund er der én enkelt borger, som hører under Kriminalforsorgen. Det har ikke været muligt 

at indhente samme tal gældende for landsplan til sammenligning. 

 

 

Det operative koordinationsområde -operativ pædagogisk støtte (OPS) 
Operativ Pædagogisk Støtte (OPS) er den tredje del af DKE, som har til formål at 

observere/identificere og handle på utryghedsskabende forhold og kriminalitetstruede børn og 

unge. Det opsøgende team følger løbende op på unge, borgere, borgerhenvendelser, samtaler, 

aftaler og koordinerede opgaver, ligesom de i videst mulig omfang følger personer i målgruppen til 

de er afsluttede eller overleveret til anden samarbejdspartner. Det opsøgende team arbejder 

bevidst med den tilgang, at forebyggelse og kriminalpræventivt arbejde er en fælles opgave, der 

kræver et tæt samarbejde og koordinering med både skoler, klubber, politi, andre myndigheder, i 

boligselskaberne, de boligsociale medarbejdere, foreninger mv. Den pædagogiske tilgang er 

genoprettende, motiverende, dialogbaseret, proces- og resultatorienteret.  

Den operative indsats er organiseret således, at DKE regelmæssigt er i dialog og kontakt med flest 

mulige børn-unge og samarbejdspartnere, ligesom der også kan tilbydes mentor-arbejde. Det 

indebærer, at der løbende indhentes information i kommunens institutioner vedr. personer som 

falder ind under DKE’s målgruppe, men som ikke tager del i etablerede tilbud.  

 

                                                           
4
 Arrestant betyder, at en dommer, på politiets foranledning, har varetægtsfængslet en person, under en given sag 

politiet aktuelt efterforsker 
5
 Danmarks statistik 2016K2 - FOLK1: Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, 

oprindelsesland og statsborgerskab 
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I den operative indsats arbejdes der med flere værktøjer, herunder individuelt mentorarbejde, 

”hot spot områder” og ”Fokusområder”. Et fokusområde er et, af DKE, udpeget område, som 

vurderes til at have gavn af hyppigere besøg end Albertslund generelt. Det er et område hvor det 

er resolveret, at en lettere øget tilstedeværelse vil betyde en afgørende forskel i det forebyggende 

arbejde. Et hot spot, er et område, med alvorlige og regelmæssige udfordringer i form vold, 

hærværk, hashsalg eller andre utryghedsskabende forhold. Et område kan således ændre kategori, 

afhængig af behov og problemernes karakter/omfang. Det betyder i praksis, at man i perioder vil 

opleve at DKE besøger et område meget systematisk og regelmæssigt, mens man i andre perioder 

vil se dem sjældnere i samme område. Begge værktøjer er dynamiske og bliver ligeledes ugentligt 

taget op til revision af DKE, ligesom begge typer områder også moniteres og logges. 

 

OPS-teamet består af:  

 
 

Metin (koordinator samt mentor), Jimmi (Pædagogisk Assistent), Haidar (Pædagogisk Assistent- 

elev) og Jonathan (Socialpædagog samt mentor) 

Det er dem I kan møde i skolegården, i klubben, til arrangementer i byen og i det hele taget i 

gadebilledet i Albertslund på ”alle” tidspunkter af døgnet. Begge mentorer er aktuelt i færd med at 

kvalificere deres færdigheder på radikaliseringsområdet. 

 

 

KANALENS KVARTER 
Kanalens kvarter har altid været et samlingssted for de lokale unge, hvilket fra tid til anden 

resulterer i forskellige udfordringer. I det sidste halve års tid, har nogle unge brugt skure og 

barnerumsvogne som opholdssted og til andre formål. Der har ligeledes også været forskellige 

former for hærværk. DKE har derfor udpeget området som et hot spot og samarbejder med den 

boligsociale rådgiver, vagten og boligselskabet på at løse disse problemer. 

 



 

 

GALGEBAKKEN 
Der har igennem længere periode været udfordringer på pladsen ved Galgebakken, i form af larm 

og forstyrrelse af omgivelserne/beboerne udmøntet i ”ballade” og hærværk, ligesom det har 

været en ekstra bekymring, at disse ting er foregået tæt på daginstitutioner og den lokale fritids- 

og ungdomsklub. DKE udpegede derfor området som et hot spot med fokus på at identificere og 

vurdere udfordringerne samt gå i dialog med klub, boligselskab og nærmiljø vedr. individindsatser 

og mere generelle tiltag. Dette har til dels virket, idet en stor del af de unge er kommet videre. 

Men en restgruppe, som indtil videre har afslået diverse tilbud, præger stadig gadebilledet 

negativt. Siden foråret 2016 har området været et fokusområde og boligselskabet ”Bo Vest” er 

aktivt gået ind i et samarbejde og en dialog med de unge. Boligselskabet har blandt andet 

bevilliget en ”ungepavillon”, som drives af selskabets ungeudvalg.  

 

 

GODTHÅBSPARKEN 
I juleferien var der regelmæssig hærværk mod Kærnehuset i Godthåbsparken, hvilket resulterede 

i, at der i januar blev indkaldt til et operativgruppemøde med henblik på iværksættelse af en 

konkret indsats for området og værktøjet ”Hot spot” blev iværksat. Operativgruppens medlemmer 

var ledelsesrepræsentanter fra klubområdet, beredskabet, grundejerforeningen, politiet og 

Vagten. Et af de konkrete tiltag var blandt andet, at DKE aktivt gik i dialog med de unge for at 

motivere dem til et klubtilbud, ved at identificere de unges behov og interesser på deres 

præmisser. Kærnehuset tilbød i processen, de unge muligheden for at benytte klubben i 

åbningstiden, men idet Kærnehuset ikke er det klubtilbud som svarer til deres behov, blev andre 

løsninger drøftet.  

DKE fik i dialog med de unge afklaret nogle af de unges udfordringer og fremtidige ambitioner, 

hvilket betyder at et par af de unge i dag modtager individuelle indsatser og andre bliver der 

arbejdet med i forbindelse med den ekstra opmærksomhed området har, herunder fra DKE. En 

dialog med Klub Nord åbnede op for et projekt, som inkluderer et tilbud der matcher de unges 

behov bedre, og Godthåbsparken er nu ophævet som hot spot-område og overgået til 

fokusområde. Projektet er beskrevet mere detaljeret længere nede under ”Haidars projekt med 

Klub Nord”. 

 

 

SVANENS KVARTER 
Svanens Kvarter har først på året 2016, været et fokusområde for DKE. Efter en politiaktion 7. april 

2016 blev Svanens Kvarter kortvarigt opgraderet til et hot spot område. I forbindelse med 

politiaktionen var gadeplansmedarbejderne fra DKE massivt tilstede både på dagen og i dagene 

efter, for at sikre myndighedernes tilstedeværelse. Et samarbejde med Klub Svanen samt 

Herestedlund Skole blev omgående sat i værk, ligesom der også blev skabt kontakt til andre lokale 

interessenter, herunder dialog med Islamisk Kulturcenter.  
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I perioden hvor Svanens Kvarter var hot spot- og fokusområde, blev der brugt meget tid på at tale 

med involverede, lokale og borgere med behov for synligt myndighedspersonel. Svanens Kvarter 

er netop ophævet som fokusområde. 

 

 

VÆRKSTEDSGÅRDEN 
På baggrund af politiindsats den 19. maj på Værkstedsgården har politiet aktuelt oprettet 

visitationszone. 

Fra politiets pressemeddelelse, udsendt 20. maj kl 1500: ”Københavns Vestegns Politi har oprettet 

visitationszoner i dele af Høje-Taastrup Kommune og dele af Albertslund Kommune frem til torsdag 

den 2. juni 2016 kl. 16.00. Baggrunden for beslutningen er, at der aktuelt vurderes, at der verserer 

en voldelig konflikt mellem flere bandegrupperinger. Konflikterne har i maj 2016 givet udslag i flere 

voldelige hændelser. Da disse voldsforbrydelser indgår i en aktiv konflikt mellem 

bandegrupperinger, der søger konfrontation, finder politiet det nødvendigt at iværksætte en 

visitationszone for at forebygge yderligere voldsforbrydelser.”  

Informationerne er givet v. Kommunikationsansvarlig for Vestegnens politi, Claus Buhr. 

Politiet har på baggrund af deres efterretninger og viden om bandegrupperingernes færden i 

området udvalgt zonens geografiske udstrækning, som fremgår af kortet nedenfor. 

  

Beslutningen om at indføre visitationszone betyder, at politiet stikprøvevis besigtiger personers 

legeme, samt undersøger tøj og andre genstande, herunder køretøjer. Dette gennemføres for at 

kontrollere om nogen besidder eller bærer våben indenfor den afmærkede zone for at forebygge 

strafbare handlinger, således at borgerne kan færdes frit og trygt i området. 



 

 

Haidars projekt med Klub Nord (Godthåbsparken fortsat) 
Vores PAU-elev6, Haidar, har i april 2016 gennemført et projekt med fokus på netop de unge, som 

ikke længere matcher klubtilbuddet fra Kærnehuset. 

For at få de unge til at finde interessen for ”Klub Nord” og for at få dem til at stoppe med at 

opholde sig på gaden, gennemførte Haidar et projekt, målrettet netop deres alderstrin, som 

indebar digital aktivitet. I april 2016 arrangerede Haidar en FIFA-turnering på PlayStation, i Klub 

Nord og to uger inden FIFA-turnering blev der gjort opmærksom på begivenheden både via 

Facebook og plakater som var hængt op flere steder i byen (biblioteker, klubber, skoler m.m.). Til 

turneringen var der præmier i form af gavekort til biografen, Fona mm. 

Mellem 20-25 unge deltog i aktiviteten, hvoraf to af de ældre unge som var den primære 

målgruppe også deltog. Selve aktiviteten forløb som planlagt, og dele af målet med indsatsen blev 

opnået, herunder at få skabt kontakt til målgruppen ligesom grundstenene til en relation til 

målgruppen nu også er etableret. 

Haidar har selv gennemført og afviklet hele projektet fra start til slut, ligesom det også har været 

et led i Haidars praktikopgave i forbindelse med hans forløb som PAU-elev. 

Udover det allerede gennemførte projekt kommer Haidar fast én gang om ugen hos Klub Nord, på 

opfodring fra Klub Nord selv. Aktuelt har Haidar et nyt projekt med de unge fra Kærnehuset/Klub 

Nord, hvor der i denne weekend (4.-5. juni 2016) afvikles ”street soccer” på asfaltbanerne ved 

Klub Nord (Stenmosevej 14). 

 

 

Nye kolleger i det kriminalpræventive samarbejde 
Iben er ny SSP-lærer på Herstedlund skole. På Herstedlund har Iben allerede etableret en 

kommunikationslog via Skoleintra, som hendes kolleger kan anvende til at skrive beskeder, 

information, spørgsmål og anden relevant viden for en SSP-lærer. Loggen skal forstås som et 

supplement til den ellers direkte kontakt til Iben. Iben har desuden planer om at besøge de 

nærliggende klubber for også at møde de unge/eleverne i andre miljøer end skoleregi. 

 

Johanna Davidsen er ny analytiker hos DKE. Hun har en baggrund som politibetjent siden 2006 og 

læser pt. Kandidat i Socialt Arbejde på Aalborg universitet. Hendes funktion er, at varetage 

informationsindhentning, til dokumentation, analyse og formidling. Johanna vil være tilknyttet det 

proaktive koordinatorområde for resiliens, hvor hovedopgaven er at bistå den kriminalpræventive 

koordinator for området samt ledelsen med informationsindsamling, bearbejdning/analyse og 

formidling til interne og eksterne samarbejdspartnere, øverste ledelse og diverse politiske udvalg. 

 

 

                                                           
6
 Pædagogisk Assistent Uddannelse, PAU 
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Skolerne i Albertslund 
Dette afsnit vil indeholde information, som særligt relaterer sig til de fire kommunale, 

Herstedvester-, Herstedøster-, Herstedlund- og Egelundsskolen samt 10. klasse segmentet, men 

også praktisk information som er relevant for øvrige kriminalpræventive aktører. 

 

 

Netværk for SSP-lærerne 
Formålet med SSP-lærer ordningen er at styrke den kriminalitetsforebyggende og 

trivselsfremmende indsats i kommunen, hvilket praktisk gennemføres via indsatser på skolerne og 

samarbejdet i netværket. SSP-lærerne forventes i den forbindelse, at deltage i koordinerende og 

vidensdelende møder i sammenlagt 20½ time om året, ud af den samlede ressource på mellem 

100-220 timer (afhængigt af hvilken skole de er tilknyttet) de årligt forventes at bruge på 

kriminalpræventivt og trivselsfremmende arbejde årligt. 

SSP-lærer netværkets mødeforum består alene af de 8 SSP-lærere samt den proaktive 

kriminalpræventive koordinator. Der er årligt planlagt tre møder for skolelærerne som udfører 

kriminalpræventivt arbejde i skoleregi. Møderne vil som udgangspunkt planlægges til at ligge på 

tirsdage kl 14.00 og hvert møde er planlagt til at vare 1½ time. 

 

Lokalmøder 
Til lokalmøderne inviteres de 8 SSP lærere (der parvis repræsenterer hver deres skole), 

repræsentanter for klubberne, repræsentanter for det boligsociale arbejde, Den 

Kriminalpræventive Enhed, bibliotekerne, politiet, familiehuset, familieafsnittet m.fl. Netværket 

har en koordinerende funktion, hvor vidensdeling er et af omdrejningspunkterne. Der er desuden 

faglige oplæg på hovedparten af møderne. Der afholdes årligt fire lokalmøder og hvert møde er 

som udgangspunkt placeret på tirsdage kl. 14.00 og planlagt til at vare 1½ time. 

 

Koordinationsmøderne 
Hver måned afholdes koordinationsmøde på hver af de fire skoler i Albertslund Kommune. 

Koordinationsmøderne angår behandlingen af niveau 1-sager og indkaldes af DKE’s koordinator 

for enkeltsagsbehandling (reaktiv). Skoleleder er ansvarlig myndighed og deltagerne er: 

Kriminalpræventiv koordinator fra DKE, SSP-lærer, skolesocialrådgiver, klubsocialrådgiver, 

lokalbetjent og evt. skolelederen fra skolen. Her er der tale om 10 møder årligt (1 gang om 

måneden) der hver varer 1 time. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender for perioden juni-september 20167
   

Hermed et overblik over hvad der skal ske indtil næste kvartalsrapport foreligger.  

 

Operativgruppemøde:   1. september (+ ad hoc) 

Kredsrådsmøde:  15. september 

Lokalrådsmøde:  30. august 

Lokalmøde:  23. august 

Netværksmøde, skolelærer-SSP: Afventer dato (Nyt skoleår) 

 

Koordinationsmøder, månedlige: 

- Herstedøster skole:  Den 3. mandag i måneden,      kl. 10.45 - 1130  

- Herstedvester skole:   Den 4. mandag i måneden,     kl. 10.00 - 11.00 

- Herstedlund skole:   Den sidste onsdag i måneden, kl. 10.00 – 11.00 

- Egelundsskolen:   Den første onsdag i måneden, kl. 09.45 – 10.45 

 

Kommunalbestyrelsesmøder:  7. juni, 22. juni, 13. sept.(budget) 

Børne- og Skoleudvalget:  8. juni, 24. aug., 21. sept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Udover ovenstående mødedatoer, foreligger der hver måned en aktivitetskalender. Denne kalender kan i starten af 

hver måned rekvireres hos kriminalpræventiv koordinator, Metin Cakmak. 
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Denne kvartalsrapport er første rapport, der udgives fra Den Kriminalpræventive Enhed. 

Ambitionen er, at der hvert kvartal vil komme en rapport indeholdende status på det 

kriminalpræventive arbejde, der udføres her i Albertslund Kommune. Formålet med 

rapporten er, at alle aktører på det kriminalpræventive område skal have gavn af indholdet 

ligesom det også forventes at aktørerne aktivt selv bidrager med viden, som andre aktører 

kan få glæde af. Kvartalsrapporten skal betragtes som et kommunikationsorgan samt et 

værktøj til samarbejde mellem øvrige kriminalpræventive parter samt DKE’s tre 

hovedområder ”proaktiv”, ”reaktiv” og ”operativ”. Derfor vil der også løbende blive 

opdateret aktualiteter samt relevante datoer for blandt andet diverse mødefora 

(Koordinationsmøder, SSP-lærermøder, kredsrådsmøder mm) 

Der vil i hver rapport være områder som gennemgås hver gang, ligesom der vil være 

initiativer og indsatser som får særlig opmærksomhed fra gang til gang. I denne 

kvartalsrapport vil det operative team få lidt ekstra opmærksomhed. 

Rapporten her vil indeholde aktualiteter for den første halvdel af 2016 og næste gang 

kvartalsrapporten udkommer, vil blive september 2016. 

 
 

DKE - hovednr: +45 43 68 69 59, DKE - vagtnr: +45 51 68 66 90, DKE mail: DKE@albertslund.dk 

mailto:DKE@albertslund.dk

