DET GRUNDLÆGGENDE

VIL DU GIVE OS ET PRAJ?

En vigtig del af vores pædagogiske arbejde i
Klubberne i Roskilde er det forebyggende arbejde
baseret på tillid, tiltro, nærvær og gode relationer til
børn og unge. Vi har derfor et specialiseret korps af
opsøgende pædagogisk personale fra alle afdelinger,
der løbende opkvalificerer deres faglighed.

Tag gerne kontakt til den opsøgende medarbejder fra den
lokale klub, hvis du fx oplever
» bekymring om en ung
» uhensigtsmæssig adfærd hos en ung eller i en
ungegruppe
» mistanke om mistrivsel hos én eller flere unge
» unge, der udsættes for grooming, krænkelser
eller mobning - både fysisk og digitalt.

Den opsøgende og forebyggende indsats foregår
lokalt over hele Roskilde Kommune året rundt både i
fritidsklub- og i KLUB UNG-regi.
I sommermånederne er der desuden ekstra fokus
på steder, hvor unge fra hele kommunen samles og
fester i det offentlige rum. Her samarbejder alle fem
klubområder om den fælles opgaveløsning.

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
Klubbernes opsøgende medarbejdere samarbejder
internt med kolleger fra andre klubafdelinger og
-områder. Desuden samarbejder vi med eksterne
aktører så som skoler, institutioner, SSP, Politi, lokale
forretningsdrivende, Spottet, Headspace og borgere i
lokalsamfundene rundt om i kommunen.

Venlig hilsen
Steen Krogdahl, klubleder
steenlk@roskilde.dk

WWW.KLUBNORD.ROSKILDE.DK

KLUB ROSKILDE NORDS
OPSØGENDE
INDSATS

OS - HVEM ER VI?

HVORDAN GØR VI?

HVORNÅR ARBEJDER VI?

Klub Roskilde Nords opsøgende team består af
pædagoger fra alle vores afdelinger. De opsøgende
klubpædagoger har kontakt til de unge gennem deres
arbejde i den lokale ungdomsklub. Kontakt os gerne.

Det offentlige rum er vores arbejdsplads, og idet de unge
ikke har sagt ja til at møde os, er vores udgangspunkt for
den opsøgende og forebyggende indsats at etablere en
god kontakt til dem.

Gundsømagle
» Engbækgård

Gennem den gode kontakt kan relationer opbygges, og
disse relationer danner grundlaget vores indsats.

April-september: Vi er på gaden minimum én gang
ugentligt i aftentimerne.
Oktober-marts: Vi er på gaden ved konkrete opgaver
og i begrænset omfang, idet de unge på denne tid af
året primært samles indendørs.

TLF. 4631 8338

Alsidigheden i opgaven er desuden stor. Vi minder de
unge om at rydde op efter dem selv og at skrue ned
for soundboxen, og vi håndterer alvorligere situationer
som hærværk, konflikter og mistrivsel - og gerne i
samarbejde med de unge.

Ågerup
» Impulsen
4631 8120

Jyllinge
» Poplen
TLF. 4631 8180

Kometen

HVOR ARBEJDER VI?
Lokale hotspots. Vi holder øje med steder, hvor vi ved
- og modtager information - om, at de unge samles.
Præventivt opsyn. Vi kommer forebyggende på
steder, som har lokal bevågenhed. Ruten tilpasses
løbende og indbefatter legepladser, butikscentre,
busskure, skoler, gaden, stranden, spejderhytter,
Klinten og Skrænten.

TLF. 4631 8176

HVAD GØR VI?
Vi er i løbende dialog med de unge og vores
samarbejdspartnere om, hvad der sker, og hvor de
unge mødes i det offentlige rum.
Dette overblik bruger til at lave en indsats, hvor vi
møder de unge i aftentimerne i en åben dialog og
guider dem ift. at undgå konflikter med andre borgere,
at tage hensyn og at passe på hinanden og andre.

Lokale offentlige arrangementer. Når mange unge
samles til større arrangementer som fx Jyllinge
Festival, Sommerfester i Gundsømagle/Ågerup,
Sportsnatten og Klub Ung-fester, er vi til stede.
Uden for lokalområdet. I vort samarbejde med
resten af Klubberne i Roskilde følger vi lokale unge,
når de fx tager i Folkeparken i Roskilde.
Digitalt. Vi følger med på sidelinjen online på diverse
sociale medier, så vi har føling med, hvad der rører sig
blandt de unge og andre borgere i lokalområdet.

