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Den Kriminalpræventive Enhed 

Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i Albertslund har til formål at 
bakke op om Kommunens vision for at skabe de bedst mulige 
betingelser for, at børn og unge får en god og tryg opvækst, der 
medfører de får mulighed for at nå deres fulde potentiale. 
 
For at opfylde strategien for fremtidens kriminalpræventive indsats i 
Albertslund, påhviler det stabsenheden, at varetage 
sekretariatsbetjening og koordinering af det tværsektorielle samarbejde 
omkring alle udfordringer med kriminalitet. Dette for at der effektivt, 
koordineret og sammenhængende kan iværksættes indsatser egnet til at 
begrænse udviklingen og skadevirkningerne af lokal og 
grænseoverskridende kriminalitet så proportionelt og effektivt som 
muligt, under hensyn til samtidigt at værne om nærområdernes 
sammenhængskraft. 
 
Som led i den kriminalpræventive strategi i Albertslund Kommune 
gennemføres der derfor løbende tiltag, som imødekommer regeringens 
mål om, at indsatsen over for unge kriminelle skal styrkes. I DKE 
arbejdes der aktuelt på mange fronter og mange projekter, hvoraf nogle 
vil blive trukket frem i varierende grad i rapporterne som udgives af 
DKE selv. 
 
Halvårsrapport er således skabt for at give et indblik i hvilke tiltag og 
indsatser der aktuelt iværksættes på det kriminalpræventive område for 
at sikre børne- og ungepolitiken i Albertslund Kommune opfyldes. 
 
 

Stabsleder Kasper Fisker og Analytiker Johanna Davidsen har udarbejdet rapporten på vegne af  

Den Kriminalpræventive Enhed. 

 

Albertslund, november 2016. 
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Læsevejledning 

 

Halvårsrapporten skal betragtes som et kommunikati-

onsorgan samt et værktøj til samarbejde mellem øvrige 

kriminalpræventive parter. 

Rapporten vil indeholde tal fra kriminalforsorgen, en-

keltsagsbehandlingen, fravær i skolerne samt  aktuelle 

temaer og projekter der har indflydelse på det krimi-

nalpræventive arbejde i kommunen.  

DKE er inddelt i tre hovedområder ”proaktiv”, ”reak-

tiv” og ”operativ”. Denne tredeling vil, i denne rapport, 

være faste punkter i DKE’s halvårsrapporter, ligesom 

hver rapport vil prioritere at indeholde aktuel informa-

tion på klub-, politi- og skoleområdet, hvoraf noget vil 

bære præg af at være en statusbeskrivelse på ex. en 

hændelse eller en episode. 

Der vil desuden også være indlæg der omhandler sa-

marbejdskonstellationerne PSP, KSP, SSP mfl., men-

torarbejde og information om private aktører. DKE 

arbejder aktivt for at betjene og koordinere de krimi-

nalpræventive samarbejdsstrukturer. Dette for at til-

stræbe et så udbytterigt og helhedsorienteret resultat 

som muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabsenheden DKE består aktuelt af 

 

Kasper Fisker, stabsleder 

Nina Schultz Nørgaard, kriminalpræventiv koordi-

nator (reaktiv) 

Katrine Barnekow Rasmussen, kriminalpræventiv 

koordinator (proaktiv) 

Metin Cakmak, kriminalpræventiv koordinator og 

mentor (operativ) 

Johanna Davidsen, analytiker (proaktiv) 

Jonathan Gonzales, mentor (operativ) 

Jimmi Kütük, opsøgende (operativ) 

Haidar Hall-rabii, opsøgende (operativ) 

(PAU-elev) 

Line Laugesen, praktikant (reaktiv) 

(Kandidatstuderende i kriminologi  /AAU, 1. sep. - 31. dec.) 

Tone Schnell Dibona, praktikant (proaktiv) 

(Kandidatstuderende i kriminologi /AAU, 24. okt. - 31. dec.) 

 

 



 

 

- 5 - 

Reaktivt område 

På det reaktive område varetager Nina Schultz Nør-

gaard enkeltsagsbehandlingen på unge borgere med 

henblik på forebyggelse af gentagen kriminalitet samt 

tilbagefald til ny kriminalitet. Dette indebærer afkla-

ring, vurdering og visitation af unge, som her i Alberts-

lund kommune har udvist kriminel adfærd. Alt af-

hængig af borgerens alder (under 15, 15-18 eller 18+) vil 

relevante myndigheder blive inddraget i et samarbejde 

omkring den unge. Fra september 2016 og fire måneder 

frem, vil Nina have en praktikant fra Kandidatstudiet i 

Kriminologi tilknyttet. Nogen af jer har sikkert mødt 

hende. 

Enkeltsagsbehandlingen 

Der arbejdes med enkeltsagerne inddelt efter niveau 1, 

2 og 3. Niveau 1-sager er sager hvor der fra enten sko-

lens side eller andre interessenter foreligger en bekym-

ring om en ændret adfærd, som kan have konsekvenser 

for den unge fremadrettet. Niveau 1-sager drøftes på 

koordinationsmøder, der afholdes på skolerne hver 

måned. Niveau 2 indeholder sager, hvor der aktuelt 

foreligger myndighedsansvar fra fx Kriminalforsorgen 

eller sociale myndigheder. Her er desuden konstateret 

kriminel adfærd, hvorfor en indsats for at forebygge 

gentagelse påbegyndes. Niveau 3-sager, er sager hvor 

der gentagne gange er udvist kriminel adfærd og sager 

af grovere karakter (Røveri, brand, bandeforbindelse 

mm.). Udover sagerne som håndteres efter niveau-

inddelingen har Nina også bistået med råd og vejled-

ning i konkrete sager, hvor borgeren selv har taget ini-

tiativ til at møde op.  

Koordinationsmøderne 

Der har nu siden april været afholdt månedlige koordi-

nationsmøder på de fire folkeskoler. Det tværfaglige 

forum koordinationsmøderne afholdes i, består af SSP-

lærere, skolesocialrådgiveren på den pågældende skole, 

klubsocialrådgiveren, DKE, lokalbetjenten og evt. sko-

lelederen fra skolen. De afholdte møder på de fire folke-

skoler har indeholdt flere relevante niveau 1 sager, 

hvoraf nogen af sagerne er klaret lokalt, mens andre er 

løftet videre til niv. 2 eller videre til relevante afdelin-

ger. Formen på møderne er stadig i udvikling, men det 

er oplevelsen fra DKE’s side, at deltagerne er kernebi-

dragende på tværfaglig og frugtbar vis. For UU/10. 

klasse-segmentet er månedlige ungekoordinationsmø-

der med Nina også opstartet, og der har indtil nu været 

afholdt de første to møder. 

Aktuelle sager i DKE 

(jan2016 – oktober2016) 

Niveau 2: 11            Tilbagefald: 0          Afsluttede: 2 

Niveau 3: 2             Tilbagefald: 0          Afsluttede: 2 

Af ovenstående sager har 10 unge aktuelt tilknyttet en 

mentor, fra DKE. 

EXIT-sager1 

Siden før sommerferien behandles der aktuelt en enkelt 

EXIT-sag i samarbejde med Rigspolitiet. Derudover er 

der endnu en ”light-version” af EXIT hos en ung bor-

ger, som via familien og det operative personel i DKE 

har anmodet om hjælp til at komme ud af det miljø 

vedkommende var involveret i. 

 

Aktuelle EXIT-sager (2016) 

EXIT: 1          Tilbagefald: 0       Afsluttede: 2 

Kriminalforsorgen 

Det reaktive område arbejder tæt sammen med ”Krimi-

nalforsorgen i Frihed” (KiF) i forbindelse med løsladel-

ser, idet koordinationskompetencen ligger i DKE Der 

har i perioden maj-aug været 7 koordineringer af hand-

leplan i forbindelse med løsladelse. Resterende løsla-

delser er enten sket med støtte fra andre afdelinger i 

kommunen eller helt uden kommunen har været invol-

veret. Der er ifølge KiF ikke nogen som afventer domme 

i Danmark, hvorfor alle som afsoner, sidder for aktuelle 

sager/domme. I forbindelse med ”God Løsladelse”2   

blev der 2. november 2016 afholdt andet møde i en 

fremtidig række af samarbejdsmøder. Til møderne er 

der repræsentanter fra Albertslund Kommunes løsla-

delse team som kommer fra ydelsescenteret, DKE og 

Jobcentret. Fra Kriminalforsorgen deltager KiF- sags-

behandlere for Albertslundborgere samt afsnitslederen 

i KiF. De borgere som samarbejdet har fokus på, er 

                                                             
1 Her hos DKE sondrer vi mellem hvad Rigspolitiet har defineret og 

registreret som banderelateret/fuldgyldig og hvad vi i enheden op-
fatter som banderelateret. Selvom en person IKKE er registreret 
som banderelateret jf. politiet, sætter vi her i DKE ind med samme 
styrke, når en risikovurdering skønner en ”EXIT”-indsats, som bed-
ste løsning for borgeren. Ingen af ovennævnte EXIT-sager har, efter 
Rigspolitiets vurdering, været kategoriseret som tilknyttede en 
gruppering, men derimod som ”boblere”, der perifært har tilknyt-
ning til Rocker/bande –miljøet.  

2 ”God løsladelse” er en samarbejdsaftale der formaliserer samarbej-
det mellem Kommune og kriminalforsorg. 
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borgere i tilsyn 3og borgere som har givet samtykke til 

Kommunens opbakning i processen. 

Nye projekter 

I Sager hvor der er tale om varetægtsfængslede som 

løslades af en dommer ved retsmøde er arrestanten i 

politiets varetægt, selvom vedkommende huses af Kri-

minalforsorgen. Det er derfor politiet som kan under-

rette kommunen når en borger løslades ved et retsmø-

de. DKE arbejder på et projekt med at indgå i et tættere 

samarbejde med politiet og anklagemyndigheden for at 

sikre at ingen unge under 18 år ”løslades til gaden” 

uden Kommunens kendskab med henblik på at kunne 

modtage den løsladte borger bedst muligt i forhold til 

økonomi, bolig mm. 

 

For de særligt kriminalitetstruede arbejdes der krimi-

nologisk på at udvikle en helhedsorienteret, individba-

seret indsats. Der er tale om en koordineret ”pakke”, 

hvor både den unge, den unges familie og relevant net-

værk for den unge indgår aktivt i et fælles forløb for at 

forhindre recidiv. Forløbet vil rumme forskellige tilbud 

om individuelle løsninger fx i forhold til misbrugsbe-

handling, jobtræning, anger management, forberedelse 

til uddannelse og job. Der vil for borgeren gennem hele 

forløbet kun blive tale om én indgang til myndigheder-

ne.  

Andre tværgående samarbejder 

På det reaktive område iværksættes individuelle tiltag 

ligesom der indgås individuelle samarbejder for at imø-

dekomme den unges behov i en effektiv indsats. Alle 

enkeltsagerne er unikke, hvorfor hver enkelt sag hånd-

teres uafhængigt, konkret og individorienteret. Udover 

oven beskrevne samarbejde mellem Kriminalforsorgen, 

skolerne, sociale myndigheder og politiet (SSP og KSP) 

arbejdes der i det reaktive også på at samle trådene 

omkring det social- og behandlingspsykiatriske område 

(PSP). Dette for at minimere risikoen for at borgere 

”falder imellem” de etablerede samarbejder. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Tilsyn: Ved en betinget dom, kan der være krav om tilsyn fra Krimi-

nalforsorgen. Tilsyn varer som regel 1-2 år og iværksættes for at 
forhindre ny kriminalitet og for at sikre den løsladtes/prøveløsladtes 
vilkår vedr. dommen indfries og efterleves.  

Operativt område 

Det operative team (OPS’en) har til formål, at observere 

og identificere lokalområdet samt handle på utrygheds-

skabende forhold og kriminalitetstruede børn og unge, 

altså yde operativ pædagogisk støtte (OPS). I den ope-

rative indsats arbejdes der med flere værktøjer, herun-

der, individuelt mentorarbejde, ”hot spot områder” og 

”Fokusområder”4. 

    

Områderne i Albertslund 

Det opsøgende team besøger bydelene i Albertslund 

både uopfordret og efter aftale med fx klubberne, sko-

lerne, boligselskaberne, henvendelser fra borgere, hen-

vendelser fra nabokommuner eller i samarbejde med 

politiet. Arbejdet har som udgangspunkt fokus på tryg-

hedsskabende (myndigheds-) tilstedeværelse og identi-

fikation af DKE’s målgruppe, og er inddelt i hovedom-

råderne institutionerne og deres oplande samt bolig-

områderne og deres lokalmiljø. 

Det opsøgende gadeplansarbejde har den sidste halvdel 

af 2016 gennemgående været koncentreret omkring 

nogenlunde de samme bydele i både syd og nord. DKE 

har udpeget de indsatskrævende fokusområder på bag-

grund af problemernes omfang og karakter. I syd har 

det primært været centerområdet og omegn (herunder 

især Kanalens kvarter) og Blokland.  I nord har det 

primært været Godhåbsparken, Galgebakken, Egelund-

skolen og Gårdene. Desuden har der været kortvarige 

periodevise fokusområder forskellige steder i byen om-

handlende fx legepladser, skolegårde eller omkring 

indkøbscentre, ligesom der også har været kortvarige 

hotspotindsatser ifm. specifikke episoder.   

                                                             
4 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. Et hot spot, er et område, med alvorlige 

og regelmæssige udfordringer i form af  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 perio-

der vil se dem sjældnere i samme område. Begge værksøjer er dyna-

miske og bliver ligeledes ugentligt taget op til revision af DKE, lige-

som begge typer områder også moniteres og logges. 
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De unge i gadebilledet  

De gennemgående problematikker for perioden (og 

generelt) har været grupper af unge, som tager ophold 

forskellige steder i byrummet. Fænomenet er primært 

sæsonbestemt. Når det er godt vejr opholder de unge 

sig i byens gader, parker, legepladser, institutionsgårde 

mv. hvor de unge søger mere albuerum og frihed i det 

offentlige rum. De unge er som regel ikke gode (eller 

villige) til at rydde op efter sig, de larmer og de kan i 

nogle tilfælde have en utryghedsskabende effekt på 

omgivelserne. Knallertkørsel gennem boligområder er 

også et tilbagevendende fænomen. Blandt disse unge er 

der ofte nogle, der ryger hash eller drikker og i den 

forbindelse er det DKE’s oplevelse at nogle af de unge, 

hænger ud i gadebilledet pga. problemer eller mang-

lende trivsel på hjemmefronten. Mange af de unge, som 

vi møder i gadebilledet har gerne en tilknytning til 

klubberne i byen, men de opholder sig alligevel i gade-

rummet. Af dem som ikke går i klub kan det nogle til-

fælde forklares med alder, manglende lyst, eller at de er 

fra nabokommunerne.  

 

Hash og bander 

OPS’en har observeret, at der foregår hashhandel for-

skellige steder i byen. Håndtering af problemer med 

ældre unge eller voksne, som er, eller kan være direkte 

involveret i hashhandel er hovedsageligt en politiopga-

ve og DKE kan vanskeligt mønstre en effektiv pædago-

gisk indsats i den sammenhæng. DKE fokuserer derfor 

på (i samarbejde med skoler, klubber og andre aktører), 

at forhindre eller minimere rekrutteringsgrundlaget 

hos de yngre generationer. Hashsalget er ikke helt uaf-

hængig af bander, og selvom Albertslund ikke har ban-

der i byen efter lukning af Black Jackets klubhus og 

opløsning af gruppen, så er byen ikke helt fri for fre-

kventering af bander fra omegnskommunerne. 

Hvordan arbejdes der i lokalområdet 

Fokusområderne udvælges, som tidligere beskrevet, på 

baggrund af henvendelser fra borgere, samarbejdspart-

nere eller egne observationer. Inden DKE iværksætter 

indsatsen i et fokusområde forsøger vi at indsamle så 

meget viden som mulig om problemet. Dernæst opsø-

ger vi området med henblik på observation og scree-

ning. DKE’s tilgang er, at der hverken er noget krimi-

nelt eller problematisk i at de unge bruger byrummet og 

byens forskellige rekreative faciliteter, selvom det til 

tider kan virke voldsomt for andre beboergrupper. Når 

og hvis problemet handler om affald, larm og lettere 

hærværk så forsøger DKE at løse problemet ved at 

hjælpe parterne til en gensidig forståelse, dialog og 

respekt for hinandens interesser og behov. Vi ved erfa-

ringsmæssigt, at det ikke nytter noget at smide en 

gruppe unge væk fra et sted, de tager bare ophold et 

andet sted. Sådan kan man blive ved med at jage den 

samme gruppe unge hele byen rundt, og for netop at 

undgå dette, søger DKE at løse problemet lokalt med de 

involverede parter. Opholder en gruppe unge sig ek-

sempelvis på en legeplads i et boligområde eller på en 

institutions matrikel hvor de efterlader affald, så opfor-

dres den pågældende part til eksempelvis at stille en 

skraldespand til rådighed, evt. med noget konstruktivt 

skiltning (nudging), og sideløbende går OPS i dialog 

med de unge. DKE rådgiver og vejleder således de unge 

omkring adfærd i det offentlige rum og giver de unge 

konkrete værktøjer til hvordan de kan undgå problemer 

eller konflikter med omgivelserne. Det optimale er 

nemlig, ikke at skubbe nogle borgergrupper ud af det 

offentlige rum, men at hjælpe alle parter med benytte 

det offentlige rum med plads til og respekt for hinan-

den. Denne tilgang har hidtil virket i de fleste situatio-

ner, hvorfor DKE fortsat vil have den tilgang til unge i 

gaderummet. I tilfælde, hvor vi observerer risikoadfærd 

eller alvorlig destruktiv adfærd screener DKE gruppen 

og vurderer om der kan være behov for en indsats i 

henhold til enkeltsagsbehandlingen. Er det tilfældet 

kan DKE iværksætte en mentorindsats for disse unge 

samtidig med at den opsøgende indsats overfor grup-

pen fortsætter.  

Alvorligere episoder 

Der har i perioden også været et par alvorlige episoder. 

DKE har været særlig opmærksomme på en bilbrand og 

2 skudepisoder i byen. Bilbranden lader til at være en 

isoleret hændelse, der ikke har noget sammenhæng 

med bilafbrændinger andre steder i Storkøbenhavn i 

perioden. Den ene skudepisode, hvor der blev affyret 

skud mod nogle unge ved Shell tanken tidligere på året, 

kan være banderelateret, men det synes angiveligt at 

være gået over af sig selv i forlængelse af, at banden 

Black Jackets i byen blev opløst. Den anden skudepiso-

de, hvor en ung mand blev skudt i benet opfattes som 

værende en isoleret hændelse, hvor et skænderi mellem 

nogle unge udviklede sig. DKE har fulgt episoderne tæt 

fra sidelinjen og parterne lader til at have løst proble-

met internt og således forventes der ikke nogen former 

for hævnaktioner.  

Konkluderende for perioden kan det siges, at trods de 

alvorlige hændelser med bilbrande og to skudepisoder 

så er Albertslund en rolig og tryg by. Især sammenlig-

net med nabokommunerne. 

 

Mentorarbejde 

I det operative team har DKE også to uddannede men-

torer. De hjælper den unge med at strukturere sin 
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hverdag ved at motivere og støtte den unge på vejen 

mod at indfri personlige mål. I praksis er det alt fra at 

lære den unge at anvende sin e-boks, kontakte skat og 

kommune til at planlægge uddannelsesforløb, job og til 

at rumme sig selv. En mentor lægger altså skulder til alt 

hvad den unge måtte stå med af udfordringer på sin vej 

til at blive selvstyrende i sit eget liv. Mentorerne i DKE 

har begge en pædagogisk baggrund5 samt en mentor-

uddannelse. De modtager både intern og ekstern su-

pervision flere gange årligt og deltager desuden jævnligt 

i relevante seminarer , workshops og tværgående sa-

marbejdsfora både lokalt og nationalt. 

Status på mentorindsatsen 

Aktuelt har vores to mentorer 10 unge fordelt imellem 

sig. Derudover er der i løbet af 2016 blevet afsluttet 2 og 

yderligere 2 er i mentor-efterværn6.  

 

Status på mentees 2016: 

Uddannelse: 1 

Ungdomsuddannelse: 2 

Job: 5 

Løsladelsesproces: 1 

Mellem uddannelse/job: 1 

I alt: 10 unge 

 

Afsluttet i 2016: 2 

Mentor-efterværn: 2 

Recidiv: 0 

Et eksempel på en mentors dagligdag 

Klokken var 1930 da telefonen ringede hos mentoren, 

som sad sammen med sin familie og spiste middag. 

Efter 3 insisterende opkald forstod mentor, at det ikke 

var noget som kunne vente. I den anden ende af telefo-

nen, var en mentee, der med rystende stemme, hvilket 

af mentor først blev oplevet som muligvis påvirket, var 

ked af det og bange. Den unge mentee forklarede med 

gråd i stemmen, at han ikke kunne få fat i sine forældre 

og at han havde det enormt dårligt. Mentoren fik løst 

praktiske private omstændigheder, for derefter hurtigt 

at starte sin bil op. Da mentor mødte sin mentee, var en 

ambulance allerede ankommet og den unge mentee var 

meget taknemlig for at mentoren tog med på hospitalet. 

Den unge mentee havde fået en madforgiftning og hav-

de efter kun 3 måneders mentorarbejde fundet det til-

                                                             
5 BA-Pædagog og BA-Statskundskab med 20 års pædagogisk praksis-

erfaring 

6 Mentorefterværn er en proces, hvor mentorerne stadig perifært er en 
del af den unges liv. Der er altså tale om en udslusning til selv at 
kunne klare en almindelig tilværelse og sikre at den positive udvik-
ling for den unge fortsætter 

pas trygt at ringe til sin mentor fremfor en ven, da han 

ikke kunne få fat i sine forældre. Mentor og mentee 

havde således sammen fået skabt en situation, hvor der 

var tillid til, at mentor ville stille op i en presset situati-

on. Mentor kunne kl. 2300 samme aften, tage hjem til 

sin egen familie igen. 

 

 

 

 

 

Proaktivt område 

Den proaktive indsats blev indtil 1. november koordine-

ret af Mikkel Nielsen og hans opgave var fagligt at ko-

ordinere og gennemføre forebyggende tiltag på det 

generelle område. I november måned gennemførte 

DKE ansættelsessamtaler og allerede fra 1. december vil 

der tiltræde en ny kriminalpræventiv koordinator på 

det proaktive område.  

På det proaktive område er der siden sidst blevet arbej-

det med tre konkrete projektspor; implementeringen af 

de Den kriminalpræventive læreplan, opstart og gen-

nemførelse af Områdevandringer samt opstart af stor-

skalaprojektet, Genoprettende Praksis. 

Den kriminalpræventive læreplan 
Den kriminalpræventive læreplan, ”Den Robuste Gene-

ration”, er nu udfærdiget og orienteret på politisk ni-

veau. Der har i projektfasen været inviteret interessen-

ter som hver i sær har repræsenteret, skoleledere, sko-

lelærere, SSP, daginstitution, sundhedspleje og Fami-

lieafsnittet. De inviterede har på 3 møder (8 timer i alt), 

hvortil der hørte forberedelse (ca. 4 timer) udviklet den 

kriminalpræventive læreplan gældende for 0. klasse til 

og med 10. klasse. Produktet er blevet til et samlet kata-

log over de opgaver som skal gennemføres på alle klas-

setrin. Læreplanen er slutteligt sendt ud på skolerne så 

de kan sættes i værk allerede i indeværende skoleår. 

Den kriminalpræventive læreplan kan rekvireres hos 

DKE i papirform, og vil også kunne findes på vores 

hjemmeside under ”Den Robuste Generation – lære-

plan for god trivsel”. 

Projekt Genoprettende Praksis 
Skolelederne har dette forår indgået et samarbejde med 

DKE om, at gennemføre et internationalt uddannelses-

forløb for udvalgte lærere på deres skoler med det mål 
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at lære at anvende principperne for den pædagogiske 

metode, Genoprettende Praksis7. 

Projektet har til formål at være trivselsfremmende for 

udskolingen i første omgang, men skal på sigt blive et 

gennemgående trivselsværktøj på alle skoler og årgange 

i Albertslund Kommune. Der er tale om et storskalapro-

jekt, hvor også Gentofte og Århus kommuner har ind-

gået samarbejde med Albertslund. Der er sendt fonds-

ansøgninger afsted med henblik på at tilføre projektet 

yderligere midler, der skal bruges til at få projektet 

evalueret kriminologisk. En sådan evaluering er både 

omfattende og omkostningstung og bør foretages af 

uvildige udefra. I de første projektplaner blev der pro-

jekteret med første uddannelsesforløb allerede i januar 

2017 og igen i august 2017 for to ud af de fire folkesko-

ler. Henset til at projektleder har søgt nye udfordringer, 

og en ny skal have tid til at få overleveret det omfatten-

de materiale, rykkes projektstart til ultimo 2017. Un-

dervisningen vil blive udført af undervisere fra ”Inter-

national Institut for Restorative Practice”, og vi afven-

ter lige nu at få svar fra fondsansøgningerne. 

 

Områdevandringer 

Albertslund Boligsociale Center (ABC) er på nuværende 

tidspunkt i færd med at udpege et egnet område til 

pilotvandring. Den endelige pilotvandring vil blive pro-

jekteret og afviklet når den nye koordinator påbegynder 

sin stilling. 

Fra den nye koordinator 

”Mit navn er Katrine Barnekow Rasmussen og jeg er 

kommende kriminalpræventiv koordinator for det 

proaktive område i Den Kriminalpræventive Enhed 

(DKE). Jeg har de sidste fem år arbejdet intensivt med 

genoprettende processer kommunalt, på landsplan og 

det sidste år også i forskningsregi, hvor jeg for tiden er 

i gang med et ph.d.-projekt om genoprettende ret. I 

min tidligere ansættelse var jeg ungekonsulent i Ru-

dersdal Kommune med ansvaret for det proaktive 

kriminalpræventive arbejde. Mine fokuspunkter var at 

fremme robuste fællesskaber i udsatte ungegrupper og 

samarbejdet med andre aktører.  

Siden 2013 har jeg været medlem af SSP-samrådets 

fagudvalg for Genoprettende Ret og Praksis.  Her ar-

bejder vi målrettet for at udbrede kendskab til genop-

rettende processer både i kommunerne, blandt landets 

politikere og blandt mange andre interesserede parter.  

                                                             
7 Genoprettende praksis er en pædagogisk metode, hvor man tilsigter 

at bruge konflikten til at styrke fællesskabet gennem fokus på løs-
ninger, ressourcer og helhedsorienteret netværksinddragelse, frem-
for fokus på den enkeltstående gerning/uret og gerningsmandens 
brud mod regler og normer. 

Albertslund Kommune har en vidunderligt ambitiøs 

målsætning om at blive Danmarks første genopretten-

de kommune. Det arbejde glæder jeg mig til at være en 

del af, ligesom jeg glæder mig til at blive en del af 

DKE’s engagerede og fagligt dygtige kollegiale fælles-

skab.” 

 
 

I DKE glæder vi os meget til, at Katrine starter. 

 

 

 

 

Politiet 

På baggrund af tal vi har modtaget fra Københavns 

Vestegns Politi, har vi udvalgt områder, som vi mener 

er særligt interessante at fremhæve. Tallene er udtruk-

ket af politiet den 30. september 2016 hvilket betyder at 

tallene for 2016 er et estimat beregnet på 3. kvartals 

indberetninger8. Tallene i søjlediagrammerne er afbil-

ledet med anmeldelser pr. 1000 indbyggere, hvor ind-

byggertallet ved alle udregninger er sket med følgende 

indbyggertal: Albertslund (27.870) og for alle 11 kom-

muner i politikredsen (411.125)9. 

 

Generelt er antallet af anmeldelser i både politikredsen 

og Albertslund, faldene.  

                                                             
8 De estimerede tal for 2016 er år-til-dato for 1. Kvartal ganget med 4, 

for 2. Kvartal ganget med 2 og for 3. Kvartal ganget med 1,3333 

9 Tallene er leveret fra Danmarks statistik 2016K4 for både hele kred-
sen og Albertslund kommune. Der er således ikke taget højde for at 
indbyggertallet i 2014/15 kan have været marginalt enten lavere 
eller højere. 
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Ovenstående søjlediagram viser udviklingen i voldsan-

meldelser for henholdsvis hele Københavns Vestegns 

Politi og Albertslund alene. I absolutte tal er der i Al-

bertslund kommune i 2014 blevet anmeldt 83 sager om 

vold, og det estimerede tal for 2016 forventes at blive 57 

anmeldelser om vold. Det kan således læses, at siden 

2014 er anmeldelser om vold i Albertslund kommune 

reduceret med 30 %, hvilket svarer til knap én mindre 

anmeldelse pr. 1000 borger årligt. 

 

 
 

Ovenstående søjlediagram viser udviklingen af anmel-

delser om indbrud i offentlige institutioner for hen-

holdsvis hele Københavns Vestegns Politi og Alberts-

lund alene. I absolutte tal er der i Albertslund kommu-

ne i 2014 blevet anmeldt 33 sager om indbrud i offent-

lige institutioner, og det estimerede tal for 2016 forven-

tes at blive 16 anmeldelser. Det kan således læses, at 

siden 2014 er anmeldelser om indbrud i offentlige insti-

tutioner i Albertslund kommune halveret. 

 

 
 

Ovenstående søjlediagram viser udviklingen af anmel-

delser om indbrud i beboelse for henholdsvis hele Kø-

benhavns Vestegns Politi og Albertslund alene. I abso-

lutte tal er der i Albertslund kommune i 2014 blevet 

anmeldt 243 sager om indbrud i beboelse, og det esti-

merede tal for 2016 forventes at blive 97 anmeldelser. 

Det kan således læses, at siden 2014 er anmeldelser om 

indbrud i beboelse i Albertslund Kommune reduceret 

med mere end 50 %. 

 

 
 

Ovenstående søjlediagram viser udviklingen af anmel-

delser om graffiti for henholdsvis hele Københavns 

Vestegns Politi og Albertslund alene. I absolutte tal er 

der i Albertslund Kommune i 2014 modtaget 15 graffiti-

anmeldelser, og det estimerede tal for 2016 forventes at 

blive 5 anmeldelser. Det kan således læses, at siden 

2014 er anmeldelser om graffiti i Albertslund Kommu-

ne reduceret med 2/3-dele. 
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Ovenstående søjlediagram viser udviklingen i anmel-

delser om butikstyveri for henholdsvis hele Køben-

havns Vestegns Politi og Albertslund alene. I absolutte 

tal er der i Albertslund kommune i 2014 blevet anmeldt 

102 butikstyverier, og det estimerede tal for 2016 for-

ventes at blive 97 anmeldelser. På baggrund af tallene 

fra 2014 og 2016 alene kan det læses der er sket et lille 

fald på knap 5 %. Sammenholder man dog med både 

tallet fra 2015, og det faktum at tallene for hele kredse-

ne generelt er faldende bør man hæfte sig ved, at Al-

bertslund Kommune var inde i samme udvikling fra 

2014 til 2015 og reducerede således anmeldelser om 

butikstyveri med ca. 1/3. Det kedelige er desværre, at i 

2016 er der status quo sammenlignet med 2014 og 

sammenlignet med kredsen, ligger anmeldelser pr. 

1000 nu også over kredsens gennemsnit. 

 

 

 

 

Skole og klub 

Dette afsnit indeholder information, som særligt relate-

rer sig til de fire kommunale skoler samt 10. klasse 

segmentet, men også praktisk information omkring 

klubberne, set i et kriminalpræventivt perspektiv. Mål-

sætning: DKE besøger skolerne og klubberne for at 

kvalificere vores arbejde via deres viden om bevægelser 

og tendenser i lokalområderne samt opbygge og vedli-

geholde et lokalt netværk, som har en kriminalpræven-

tiv indvirkning på børn og unges dagligdag. Relations-

arbejde er knyttet til elever, lærere og pædagoger for at 

fremme tværsektorielt og helhedsorienterede samar-

bejder i den forebyggende indsats. Med DKE´s netværk 

samt det brede lokalkendskab, kan faresignaler og ud-

viklingstendenser i kriminaliteten samt i børns og un-

ges levevilkår således opfanges tidligt nok til, at der kan 

gøres en indsats før problemerne udvikler sig og bliver 

for store. 

Klubberne i Albertslund 

Lommepengeprojekt 

Der samarbejdes tæt med klubbernes socialrådgiver, og 

aktuelt har klubsocialrådgiver et samarbejde mellem 

Albertslund Boligsociale Center og klubberne i Alberts-

lund, hvor de arbejder for at skabe større tryghed i lo-

kalområdet, samtidig med at drengene får ansvar og 

prøver kræfter med et fritidsjob. De timer drengene 

lægger i projektet bliver senere vekslet til en fælles tur 

eller oplevelse. På nuværende tidspunkt indgår der 4 

unge fra syd i projektet og undervejs i forløbet er der 

spise-sammen aftener med familierne til de involverede 

unge. Det er nu sjette gang projektet gennemføres, og 

der er positive erfaringer med indsatsen. 

Godthåbsparken / Kærnehuset 

Efter både hærværk på klubben, klubbens område samt 

forskellige steder i Godshåbsparken, herunder også 

ildspåsættelse, gik DKE i dialog med de unge omkring 

det problematiske i at skade sit nærmiljø. De unge gav 

udtryk for, at de ingen steder måtte være i vinter perio-

den, hvilket resulterede i at DKE arrangeret et møde 

med de involverede parter, så der i fællesskab kunne 

findes en fremadrettet løsning. Resultatet blev, at de 

unge må benytte klubben i en periode indtil klubområ-

det finder et andet relevant tilbud til de unge. DKE 

tilførte i den forbindelse ressourcer til klubben. 

Galgebakken/ Bakkens Hjerte 

På baggrund af bekymringer omkring brug og salg af 

euforiserende stoffer omkring Bakkens Hjerte, blev der 

etableret en dialog med de unge, som kunne fortælle at 

det på ingen måde var hensigten fra deres side at skabe 

utryghed i lokalområdet. Det er aftalt, at de fremadret-

tet vil forsøge at tage særligt hensyn til deres omgivelser 

når de færdes i området. 

Klub Svanen 

Efter tyveri af en el-scooter i området indgik DKE, Klub 

Svanen og politiet i et samarbejde med afsæt i metoden 

Genoprettende Praksis. I samarbejdet mellem involve-

rede myndigheder, blev det klart hvor den stjålne scoo-

ter var endt, og et efterfølgende samarbejde med klub-

ben resulterede i at el-scooteren kom tilbage til rette 

ejermand. Der er som opfølgning på situationen arran-

geret et møde hvor de unge får mulighed for at dele 
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deres overvejelser og refleksioner i forbindelsen med 

håndteringen. 

Kanalens kvarter 

Hærværk, larmende adfærd, affald, hashrygning og 

generel utryghed har præget gård 7 i Kanalens kvarter. 

I samarbejde med de boligsociale medarbejdere, er der 

etableret et tættere samarbejde, som har betydet at 

DKE har været mere tilstede netop der. Efter flere dia-

loger med de ”store drenge” i gården kunne det afdæk-

kes at de unge ikke har til hensigt at skabe utryghed, 

hvorfor de unge fremadrettet vil tage deres ophold i 

nærområdet under hensyntagen til borgerne som bor 

der. Bænkene ved Gate21 er ligeledes et tiltræknings-

element for de unge. På baggrund af anmodning fra 

rådhusvagterne og efterfølgende kvalificering, har DKE 

listet Gate21 som fokusområde. Albertslund Unge Cen-

ter (AUC) har også dialog med de unge som bruger 

stedet, og problemet synes ikke at kræve skærpet ind-

sats. DKE og AUC har aftalt at være i dialog med hin-

anden i fald den nuværende indsats bør kvalificeres. 

Skolerne i Albertslund 

På hver skole er der tilknyttet 1-2 SSP-lærere, som må-

nedligt har koordineringsmøder med DKE både om 

konkrete sager og om proaktivt kriminalpræventivt 

arbejde. På de månedlige koordineringsmøder med 

DKE, hvor SSP-lærer(e), lokalpoliti, skolesocialrådgi-

ver, (vice)skoleleder og klubsocialrådgiveren blandt 

andre deltager, tales både om konkrete sager og om det 

generelle proaktive kriminalpræventive arbejde. 

DKE og skolerne 

DKE’s samarbejde med skolerne og klubberne går først 

fremmest ud på, at afdække årsagerne til at børn og 

unge begår kriminalitet, og på at bearbejde disse årsa-

ger. I dette arbejde stilles der krav om at kunne samar-

bejde her og nu, og være parat til at finde de fælles løs-

ninger, som kan bremse en negativ udvikling. Dette 

oplever vi i DKE som noget der hele tiden foregår i både 

større og mindre skala. Vi har valgt at trække to eksem-

pler frem for at illustrere dette samarbejde. 

Egelundskolen 

Kort efter sommerferien orienterede Egelundskolen os 

om, at der i løbet af sommerferien har været en større 

gruppe på 15-30 unge, som har opholdt sig i skolens 

gård. Her har de blandt andet brugt stedet til at hænge 

ud, feste og drikke alkohol. De har været støjende, 

smidt affald og generelt været til gene for beboerne i 

nærheden. Desuden var gruppen involveret i en del 

knallertkørsel i området og dette blev ligeledes oplevet 

af beboerne som generende. Da de unge fortsatte deres 

ophold, også efter skolestart, bad skolen os om hjælp. 

DKE udpegede skolen til fokusområde, og vores opsø-

gende medarbejdere etablerede herefter kontakt til de 

unge. Formålet hermed var, at udfinde årsager og løs-

ninger på deres adfærd og samtidig afdække om nogle 

af de unge kunne være målgruppe for en individuel 

indsats. DKE skabte dialog, og en forventningsafstem-

ning mellem de unge og skolen fandt sted. Aftalen blev, 

at de unge gerne må opholde sig på skolens område, så 

længe de respekterer omgivelserne, hvilket indebærer, 

at der ikke tolereres larm eller hærværk, ligesom det 

forventes at de rydder op efter sig selv. Efter en periode 

med dialog, observation og screening afholdte DKE et 

møde med de unge, hvor der blev gået tættere på hele 

gruppen, men også den enkelte unge, deres baggrund, 

behov og årsager til at de hænger ud der. DKE har i 

processen benyttet genoprettende praksis som metode, 

fordi den skabte grundlag for, at vi kunne møde hinan-

den på en konstruktiv, respektfuld og ligeværdig måde. 

Løsningen blev, at der kom en fællesskabt oprydnings-

dag, hvor alle udskolings-eleverne deltog. Bo-vest ind-

ledte dagen med en lille ”tale” til eleverne og sendte 

således budskabet videre omkring den manglende af-

faldsdisciplin. DKE var ligeledes til stede denne dag, og 

der blev i forlængelse af affaldsdagen afholdt en infor-

mationsaften for eleverne, som udover affald, også in-

deholdt information om hvad man kan bruge DKE til. 

Området er ikke længere et fokusområde. 

Herstedøster skole 

Skolen har haft en uheldig episode, hvor en maskeret 

mand ”kom ud af busken” bag ved skolen, hvorefter 

han tilbød slik til eleverne. Yderligere i samme periode 

var der en episode, hvor en maskeret mand angiveligt 

overfaldt en elev fra skolen. DKE gjorde på baggrund af 

episoderne området til et fokusområde, og var herefter i 

dialog med de forskellige samarbejdspartnere, Materia-

legården, Vagten, skolen samt Vej & Park, fordi obser-

vationer kunne tyde på, at området havde behov for 

mere transparens. Buskene i området blev beskåret, og 

supplerende var DKE i en periode mere synlige. Områ-

det er ikke længere et fokusområde og der har ikke 

siden været flere episoder. 

Elevernes fravær 

En af mange risikofaktorer hos unge, der enten har –  

eller er på vej ind i – en kriminel løbebane, kan findes i 

fraværet hos den enkelte elev. Derfor er fravær sammen 

med trivsel noget der aktivt sættes ind på og er pejle-

mærker som anvendes, når skolerne mødes til de må-

nedlige koordineringsmøder med DKE. Skolerne indbe-

retter elevernes dagsfravær og hver elev tæller med det 
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antal elevdage som de har været indmeldt i skolen med. 

Det er op til hver enkelt skoleleder at sikre at skolerne 

indberetter korrekt.10 

Albertslund Kommunes egen politiske målsætning for 

skoleområdet i 2017 er, at fraværet i 2017 bør ligge på 

max 6,5 % for den enkelte elev.11 Det betyder at hver 

elev samlet set, ikke bør gå glip af mere end højst 13 

dages skoleundervisning, uagtet der er tale om sygdom, 

lovligt (godkendt) eller ulovligt fravær. 

Gennemsnitligt elevfravær, pr. skole, 2015/2016 

 Lovlig Sygdom Ulovlig Total 

Herstedøster 

Skole 

1,90% 3,70% 1,90% 7,5 % 

Herstedvester 

Skole 

2,10% 4,10% 1,70% 7,90% 

Herstedlund 

Skole 

1,70% 3,30% 3,90% 8,90% 

Egelundskolen 1,20% 2,90% 2,20% 6,30% 

Kommune 

gnsn. 

1,90% 3,60% 2,30% 7,79% 

Landets gens. 1,50% 3,10% 1,00% 5,60% 

 

Alle klassers indberetninger er taget med i ovenstående 

tabel, og den gennemsnitlige fraværsprocent er således 

beregnet som et gennemsnit af de enkelte elevers 

fraværsprocent, hvilket betyder, at hver elev vægter lige 

meget i beregningen. Den samlede fraværsprocent for 

den enkelte skole er således summen af både fravær på 

grund af sygdom, fravær med tilladelse samt ulovligt 

fravær. Skolernes ledelse og Afdelingen for Skoler & 

Uddannelse følger udviklingen i elevfraværet. Fra au-

gust 2016 er der aftalt nye procedurer for skolernes 

arbejde med elevernes fravær. 

Kriminalpræventive netværk 
Formålet med kriminalpræventive netværk i klub- og 

skoleregi er, at styrke den kriminalitetsforebyggende og 

trivselsfremmende indsats i kommunen, hvilket prak-

tisk gennemføres via samarbejdet i netværket. SSP-

lærerne forventes i den forbindelse, at deltage i koordi-

nerende 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 tilknyt-

tet) de årligt forventes, at bruge på kriminalpræventivt 

og trivselsfremmende arbejde årligt. 

Skolernes koordineringsmøder 
Læs herom under beskrivelsen af det reaktive område. 

                                                             
10 https://www.uddannelsesstatistik.dk/ via LIS-systemet 

11 ’Skole for alle’, Albertslund Kommune 

Netværk for SSP-lærerne 
Dette mødeforum består alene af de 8 SSP-lærere samt 

proaktiv koordinator fra DKE. Der er årligt planlagt tre 

møder for skolelærerne som udfører kriminalpræven-

tivt 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. 

Næste mødedato er pt. ukendt, idet den nye koordina-

tor for området tiltræder pr. 1. december. 

Lokalmøder 
Til lokalmøderne inviteres de 8 SSP lærere (der parvis 

repræsenterer hver deres skole), repræsentanter for 

klubberne, for det boligsociale arbejde, Den Kriminal-

præventive Enhed, bibliotekerne, politiet, Familiehuset, 

Familieafsnittet m.fl. Det faglige netværk er vigtigt for 

at sikre vidensdeling mellem medarbejdere på tværs af 

fagområder samt at modtage inspiration fra nyeste 

aktuelle forskning. Der afholdes årligt fire lokalmøder 

hvor hvert møde som udgangspunkt er placeret på tirs-

dage kl. 14.00 og planlagt til at vare 1½ time. 

Næste lokalmøde afholdes ultimo februar 2017 

 

Kaspers perspektiv 

I skrivende stund sidder jeg og lægger sidste hånd på en 

forelæsning jeg er blevet inviteret til at forestå på Hun-

garian Institute for National Security på University of 

Public Service i Budapest. Hvorfor er jeg så i gang med 

det? Det simple svar er, at det er fordi DKE som den 

eneste kriminalpræventive enhed arbejder bevidst med 

efterretningsbaseret forebyggelse som supplement til 

den øvrige videnskapital vi i det daglige støtter vores 

kernedrift på, i varetagelsen af opgaverne. Da DKE 

desuden arbejder efter et enkeltsagskoncept der kan 

håndtere radikaliseringssager, blev Albertslund pludse-

lig interessant i den internationale sikkerhedsverden. 

Men det er blot ét eksempel blandt mange jeg kunne 

have valgt at trække frem, og det bliver meget større 

nu: Albertslund bryder hele tiden mure ned - mure der 

for nogle borgere gør tilværelsen unødigt besværlig og 

trøstesløs. Jeg er stolt når vi kommer rundt og sammen 

med alle jer gode ledere og medarbejdere finder nye 

veje ad hvilke vi kan gøre tingene mere enkelt, effektivt 

og med større retssikkerhed for borgerne. Og selvom vi 

ofte er under betydeligt pres, bliver jeg fortrøstnings-

fuld når jeg mærker jeres store samarbejdsånd, kamp-

gejst og ukuelige gå-mod. Det er vigtigt, for uden jer 

kan det ikke lade sig gøre. Derfor, kære samarbejds-

partnere i forvaltningsenheder og institutioner, på di-

rektørgangen og i udvalgene; tusind tak for i år, rigtig 

glædelig jul og hvor bliver 2017 dog et vildt nyt år (på 

den gode måde, vel at mærke). 
 

https://www.uddannelsesstatistik.dk/
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Dette resume er en sammenfatning af de vigtigste tal og 

informationer for 2016 fra Den Kriminalpræventive 

Enhed. 

 

 

 

DKE 2016: 

Niveau 2: 11            Tilbagefald: 0          Afsluttede: 2 

Niveau 3: 2             Tilbagefald: 0          Afsluttede: 2 

EXIT: 1                    Tilbagefald: 0          Afsluttede: 2 

 

Kriminalforsorgen:  7 koordinerede løsladelser 

 

Mentorsag, aktive:               10 

Mentorefterværn:                 2 

Mentorsag, afsluttede:         2 

Recidiv:                                   0 

 

 

Albertslund lokalområde 

Konkluderende for perioden kan det siges, at trods de 

alvorlige hændelser med bilbrande og to skudepisoder 

så er Albertslund en rolig og tryg by. Især sammenlig-

net med nabokommunerne. Der kan læses flere detaljer 

i halvårsrapporten. 

 

Godthåbsparken 

Hærværk og brand har været en udfordring, men pt. 

betragtes området som helt roligt af DKE. 

  

Galgebakken 

Der har i længere tid været meget roligt i området efter 

at nogle toneangivende unge ikke længere er i billedet. 

Galgebakken er derfor ikke længere et fokusområde.  

  

Gårdene/Blokland 

Disse områder blev højaktuelle i forbindelse med en 

episode, hvor en ung mand blev skudt i benet. Formålet 

var at sikre sig, at episoden ikke førte til yderligere kon-

flikter. Alt tyder på, at konflikten blev løst internt og 

områderne er ikke længere fokusområder.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Kanalens Kvarter 

Grundet sin centrale beliggenhed og forretningsliv er 

Kanalens kvarter altid et yndet opholdssted for forskel-

lige grupper af unge og dermed også et gennemgående 

fokusområde for DKE. Problemerne her har indenfor 

det sidste halve års tid handlet om en gruppe unge, som 

benytter nogle af cykelskurene som opholdsrum i de 

kolde perioder. Samarbejdet med ABC’s sekretariat har 

haft en dæmpende effekt, dog uden at løse problemet 

helt.  

  

Center/Gate 21 

Der er overordnet ro på i centerområdet, men grundet 

områdets centrale karakter, herunder Kvickly og parke-

ringskælderen, har DKE et vågent øje på centerområ-

det. Bænkene ved Gate21 er et tiltrækningselement for 

de unge i de varme perioder. På anmodning fra rådhus-

vagterne har DKE listet Gate21 som fokusområde. Al-

bertslund Unge Center (AUC) har også dialog med de 

unge som bruger stedet og problemet synes ikke at 

kræve skærpet indsats. DKE og AUC har aftalt at være i 

dialog med hinanden i fald den nuværende indsats bør 

kvalificeres. 

 

 

Fravær 

Gennemsnitligt elevfravær, pr. skole, 2015/2016 

 Lovlig Sygdom Ulovlig Total 

Herstedøster 

Skole 

1,90% 3,70% 1,90% 7,5 % 

Herstedvester 

Skole 

2,10% 4,10% 1,70% 7,90% 

Herstedlund 

Skole 

1,70% 3,30% 3,90% 8,90% 

Egelundskolen 1,20% 2,90% 2,20% 6,30% 

Kommune 

gnsn. 

1,90% 3,60% 2,30% 7,79% 

Landets gens. 1,50% 3,10% 1,00% 5,60% 

 

Albertslund Kommunes egen politiske målsætning for 

skoleområdet i 2017 er, at fraværet i 2017 bør ligge på 

max 6,5 % for den enkelte elev 
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Tal fra politiet 

 

 
 

Generelt er antallet af anmeldelser i både kredsen, men 

også i Albertslund, faldende. Antallet af anmeldelser 

om vold er således faldet med 30%, mens den gode 

udvikling på anmeldelser om butikstyveri fra 2014 til 

2015 i år er tilbage på status quo i 2016. 

Når de endelige tal for 2016 modtages fra Københavns 

Vestegns Politi, vil statistikkerne opdateres digitalt og 

være at finde på vores hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekter i DKE 
 

- Kriminalpræventiv læreplan, ”Den Robuste 

Generation”: Implementering foregår pt. i sko-

lerne. 

- Områdevandringer: ABC udpeger område og 

indleder pilotvandring, når ny projektleder til-

træder. 

- Genoprettende Praksis: Projektstart skubbes 

fra januar 2017 til ultimo 2017. 

Læs mere om ovenstående samt barslende projekter i 

halvårsrapporten.

2014 2015 2016

KBH-V 1,61 1,58 1,65

Albertslund 2,98 2,44 2,05
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Denne rapport er den anden statusrapport, der udgives fra Den Kriminalpræventive En-

hed. Ambitionen er, at der to gange om året 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. Halvårsrapporten skal betragtes som en platform og et 

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

områder proaktiv, reaktiv og operativ.  

 

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

tiativer og indsatser som får særlig opmærksomhed fra gang til gang. Rapporten her in-

deholder aktualiteter for 2. halvår af 2016. Næste gang kvartalsrapporten udkommer, vil 

blive forår/sommer 2017. 

 

Kontakt 

For spørgsmål, supplerende information og kommentarer kontakt gerne DKE. 

Den Kriminalpræventive Enhed 

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

+45 43 68 69 59 

DKE@albertslund.dk 

www.albertslund.dk 


