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 en opsøgende medarbejder fra den
lokale klub, hvis du fx oplever
» bekymring over adfærd eller tendenser
» grupper, der samles nye steder
» mistanke om mistrivsel
» rygter om potentielle konflikter blandt
grupperinger

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
Lisbeth Nissen Sørensen, pædagogisk leder
lisbethns@roskilde.dk

WWW.KLUBVEST.ROSKILDE.DK

KLUB ROSKILDE VESTS
OPSØGENDE
INDSATS

OS - HVEM ER VI?

HVORDAN GØR VI?

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

» Vi observerer og etablerer kontakt til de unge vi møder
ved at hilse på og gøre opmærksom på, at vi er der for
dem, og at de trygt kan henvende sig, hvis de får brug
for hjælp.
» Vi opbygger og vedligeholder relationer gennem
kontinuerlig kontakt med unge, som har brug for støtte
og laver løbende opfølgning på / med dem.
» Vi udbygger relationen og samarbejder med de unge
om løsning af de konkrete udfordringer, de står med.
» Vi arbejder desuden ensomhedsforebyggende ved
at hjælpe børn og unge ind i sociale fællesskaber fx i
KLUB UNG.
» Yderligere tager vi kontakt til forældre ved episoder,
hvor unge ikke bør deltage i en festkultur med meget
alkohol og euforiserende stoffer.

Kildegården / Roskilde Centrum
» klubroskildevest@roskilde.dk
Tlf. 4631 6399

Søndergården / Roskilde Vest
klubroskildevest@roskilde.dk
Tlf. 4631 6310

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 en åben dialog og guider dem ift. at
undgå konflikter med andre borgere, at tage hensyn og
at passe på hinanden og andre.

HVORNÅR ARBEJDER VI?
Hele året: Vi er på gaden minimum én gang ugentligt,
hvor vi kommer forbi de kommunale skoler i
lokalområdet om dagen og i aftentimerne.
April - september: Vi er på gaden fast hver fredag.

HVOR ARBEJDER VI?
Lokale hotspots. Vi holder øje med steder, hvor vi ved
- og modtager information - om, at de unge samles i
sommermånederne fx i Folkeparken, ved badesøerne,
på Vigen og på havnen.
Præventivt opsyn. Vi kommer forebyggende
på steder, som har lokal bevågenhed. Ruten
tilpasses løbende og indbefatter stationen, parker,
butiksområder, skoler, gaden, stranden, spejderhytter
og institutioner.
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.

