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Indsatsområder og tilbud
SSP er en samarbejdsmodel og i praksis
det kriminalpræventive samarbejde som
skoler, sociale myndigheder og politiet
sammen med andre samarbejdspartnere
som fx Street Team udfører ift. børn og
unge.
Den generelle kriminalpræventive indsats
består af oplysning og undervisning målrettet alle børn og unge og deres forældre,
og sigter mod at børn og unge vælger en
livsstil uden mistrivsel, kriminalitet,
misbrug og anden risikoadfærd.
SSP og Klubber
- samlet forebyggelse og ledelse
SSP/Street Teams forebyggende tiltag og
indsatser og det forebyggende og trivselsskabende arbejde som udføres i ungdomsskolens mange klubber er pr. 1.8.17 organisatorisk samlet med afdelingsleder og
SSP-koordinator Jan Asmussen som leder.
Intentionen er bl.a. at skabe en større sammenhæng og rød tråd mellem SSP/Street
teams arbejde og de mange gode forebyggende og trivselsskabende tiltag for unge
i klubsammenhæng.
Flere Street Team-medarbejdere fungerer
nu også som klubledere og har dermed
øget mulighed for tidlig og positiv relationsdannelse til endnu flere unge, ligesom
den forebyggende tankegang naturligt vil
udbredes yderligere i klubregi.
Via den daglige kontakt til rigtig mange
unge i klubberne optimerer vi samtidig
muligheden for at spotte og hjælpe unge
i begyndende mistrivsel tidligst muligt.
Faglighed/metodik/kompetencer
SSP/Street Team har fokus på at sikre
et højt fagligt niveau og grundlag for at
arbejde med de unge og med de kriminalpræventive problemstillinger generelt.
Vi arbejder evidensbaseret og på baggrund
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af anerkendte metoder og materialer/viden.
Vi arbejder bevidst på at oplyse om
og medvirke til at nedbringe sociale
overdrivelser og flertalsmisforståelser samt fokuserer på det positive, og
det vi gerne vil have mere af, hvilket
den årlige uddeling af Street Team Priser
er et eksempel på.
Der anvendes IKKE ”løftede pegefingre”
og skrækkampagner, eller ex-kriminelle
og ex-misbrugere ifm. oplæg for unge, da
dette på trods af gode hensigter, desværre
ikke kan dokumenteres at have reel forebyggende effekt på unges risikoadfærd –
ofte tværtimod.
Street Teams faglige baggrunde, som lærer,
pædagog, politi mm. understøttes af løbende videreuddannelse og kompetenceudvikling, kombineret med solid erfaring med
ungearbejde.
Flere medarbejdere i Street Team har desuden supplerende uddannelser og kompetencer som MILIFE-instruktør, ungecoach,
ungemægler, seksualvejleder, uddannelsesvejleder mm., som sikrer et professionelt niveau i indsatsen.
Ungeprofilundersøgelser, unges
sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser
Horsens Kommune har siden 2009
gennemført ungeprofilundersøgelser
for både 7.-9. årgang og for ungdomsuddannelserne.
Ungeprofilen giver konkret viden om unges
faktiske adfærd og holdninger på en række
relevante områder og er et uvurderligt
redskab til at være på forkant og kunne
målrette og evaluere på den kriminalpræventive indsats. Der udarbejdes skole- og
kommunerapporter samt afholdes opfølg-

ningsmøder med SSP-koordinator m.fl. på
de deltagende skoler.
Ungeprofilen som gennemføres hvert år,
giver mulighed for at følge fx udvikling i
risikoadfærd for de samme unge over tid,
hvilket er en klar gevinst for skolerne og
ift. planlægning af den rette præventive
indsats på både skole- og kommuneniveau.
SSP+ og Ungekontakten
Det traditionelle SSP-arbejde dækker unge
op til 18 år. Horsens Kommune har desuden
et SSP+samarbejde, med kommunens
ungdomsuddannelser, Ungeenheden, CSU
samt en række andre samarbejdspartnere.
Ungekontakten består af professionelle
voksne fra Street Team, U-Turn/CSU og tilbyder anonym rådgivning og vejledning om
de fleste ungeproblemer og kan benyttes af
alle unge på ungdomsuddannelserne.
Se kontaktinfo på medarbejderne og træffetider på de enkelte uddannelsessteder
på www.ungekontakten.nu eller via
QR-kode:

Der udføres herudover løbende opsøgende
arbejde, fx i Bytorv Horsens, Rådhusparken, Langelinie, Lunden, Husodde Strand,
på skoler/skolegårde, i klubber og andre
steder, som i perioder tiltrækker eller fungerer som samlings- eller mødesteder for
unge, og hvor dette medfører problemer/
bekymring. Stederne varierer efter aktualitet og behov.
Kriminalpræventive hjemmebesøg
Som et led i forebyggelse og bekæmpelse af
ungdomskriminalitet aflægger Street Team
hjemmebesøg hos unge lovovertrædere og
deres forældre, i de tilfælde, hvor SSP-netværket vurderer det hensigtsmæssigt,
med henblik på at forebygge fortsat kriminalitet/mistrivsel.
Oplægsbestilling
Vi prioriterer den generelle forebyggelse,
trivselsfremme, problemforebyggelse og
tidlig indsats højt og bestræber os på at
komme ud til så mange oplæg/forældremøder som muligt.
For at nå flest mulige oplæg har vi brug for
at hver skole hurtigst muligt tager stilling
til hvilke oplæg I ønsker i indeværende
skoleår på jeres skole og bestiller
dem via vores oplægsbestillingsportal,
så vi kan få aftalerne på plads og i kalenderen i god tid.

UngeKontakten
Horsens

Opsøgende arbejde
Street Team har ikke beføjelser eller myndighed som hverken vagter eller politi,
men er i muligt omfang tilstede ifm. større
arrangementer, som Middelalderfestival,
Sidste Skoledag, Late Nite i byen, Ungfester
og en række fester på ungdomsuddannelser.

www.unghorsens.dk/ssp/tilbud-til-skoler

(læs mere om vore oplæg på side 7-13)
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SSP

– It’s Up 2 U
It´s Up 2 U har fokus på tidlig forebyggelse, holdningsbearbejdelse og trivselsfremme
på mellemtrinnet.
I ungdomsårene er det vigtigt at være en del af noget, at høre til, og føle sig som en del
af fællesskabet. De unge føler ofte, at de skal leve op til noget eller til hinanden for at føle
sig accepteret ligesom de ofte påvirkes af flertalsmisforståelser eller sociale overdrivelser.
Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres egne værdier og holdninger uden
at vide eller tænke over, hvilke konsekvenser deres valg kan få.
Værdier ændrer sig meget i ungdomsårene, og man udvikler sin personlighed yderligere
gennem de valg, man træffer eller ikke træffer. Derfor er det sundt og lærerigt at snakke om
venskaber og værdier og gøre sig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt i ens liv og ikke
mindst hvorfor.
I oplægget indgår små rollespil/eksempler, som viser hvor svært det kan være at få sagt fra,
når kammerater lokker/presser en til noget man egentlig ikke har lyst til.
De unge får lejlighed til at prøve at mærke efter ”i maven”, hvornår noget føles rigtigt eller
forkert.

Læringsmål
• Eleverne får viden om deres egne
værdier og flertalsmisforståelsers
eksistens og mulige påvirkning
af deres og andre unges faktiske
adfærd
• Eleverne lærer i praksis at kende,
fastholde og ikke gå på kompromis
med egne værdier, at sige fra og
træffe positive valg
• Eleverne får øget viden og handlekompetence, som bedre gør dem i
stand til at tage aktivt stlling i deres
eget liv som unge

HVAD
VÆLGER
DU ? it’s up 2 U

HVAD it’s up 2 U
ER EN
GO’ VEN?

dinator
SSP-koor
5184
sen - 2068
Jan Asmus

bujas@hor

sens.dk

SSP-koordinator

Jan Asmussen - 2068 5184

bujas@horsens.dk

Fakta

Holdnavn: SSP – It´s Up 2 U
Målgruppe: 5.-(6.) klasse
Organisering
Afvikles over 2 sammenhængende lektioner pr. klasse.
Kan hvor dette tidsmæssigt passer sammen følges op
af deltagelse på forældremøde (ca. 1 time) med info til
forældrene. Alternativt kan forældreinfo udsendes via intra.
Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP
(Se QR kode til højre)
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SSP

– Sociale Medier
De sociale medier er en stor del af de unges såvel som deres forældres
hverdag. Oplægget har fokus på de unges færden på de forskellige
apps/hjemmesider, unges kommunikation med hinanden, og hvordan
de i fællesskab kan skabe en sund onlinekultur omkring måden de
behandler hinanden på. Elevoplæg afholdes klassevis i skoletiden og
forældreoplæg for årgangen(e).
Elevoplæg:
Fokus på de unges identitet og kommunikation online/ikke online,
konflikttrappen, hvordan forhindrer vi digital mobning, deling af nøgenbilleder og hvad stiller man op, når man bliver offer for det.
Oplægget lægger op til at de unge selv byder ind med, hvad der rører
sig i og udfordrer deres livsverden. Via dialog og kommunikation
støttes de unge i at kunne træffe gode og fornuftige valg uden at ligge
under for flertalsmisforståelser om, hvad de tror alle andre unge gør,
i forhold til, hvad de i virkeligheden gør.
Forældreoplæg:
Gennemgang af de unges mest brugte sociale medier. Både fokus på
de positive sider samt hvor og hvordan de unge oplever konflikter.
Dialog om, hvad det betyder at være forældre til en såkaldt ”digitalt
indfødt”.
Forældrene får gode råd og redskaber til at møde deres barn i den digitale verden, samt viden om faldgruber, man som forældre bør være
opmærksomme på i forhold til børn og unges liv på de sociale medier.
Oplægget baseres på viden om unges onlineliv og tager udgangspunkt i de tidligere afholdte elevoplæg.
Læringsmål
• Eleverne får øget viden om god/uhensigtsmæssig
kommunikation, sexting, fotos mm. online.
• Eleverne bliver bevidste om og får bedre forudsætninger
for at forebygge negative oplevelser/ konsekvenser af egne
og andres adfærd online og hjælpes til at kunne træffe gode
og fornuftige valg.
• Eleverne klædes på til at der skabes/bevares en god klassekultur.
• Forældrene får øget viden om de unges brug af sociale medier på godt og ondt og hvilke problemstillinger, man som ung
risikerer at opleve online.
• Forældrene får bedre forståelse for unges online-liv, og gode
råd og redskaber til dialog md de unge og hvad de som forældre bør være opmærksomme på.

Fakta

Holdnavn: SSP – Sociale Medier
Målgruppe:
Primær: Primær 6. klasse (generelt forebyggende),
sekundær 7.-8. klasse (fortrinsvist hvis aktuelt problem)
Organisering
Elevoplæg:
2 lektioner pr. klasse
Forældreoplæg:
60-75 minutters oplæg samlet for hele årgangen.
Lokalitet/materiale:
Egnet lokale i forhold til antal deltagere med tilhørende pc,
smartboard eller projektor/lærred samt lyd. Til forældreoplægget anbefales bordopstilling med mulighed for gruppedebat.
Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP
(Se QR kode til højre)

Skan &
bestil
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SSP

– Alkohol og Forældreaftaler
Elevoplæg:
Unge har ofte overdrevne forestillinger om andre unges adfærd – kaldet flertalsmisforståelser eller sociale overdrivelser – ikke mindst omkring alkohol. Elevoplæggene sigter
på at forebygge tidlig alkoholdebut. Oplægget kommer omkring mange emner.
Forældreaftaler:
Forældrenes holdninger har stor indflydelse på unges adfærd, ikke mindst omkring
alkohol og debutalder. Derfor er forældreaftaler en af de meste effektive måder, hvorpå
forældre kan tage fælles ansvar og støtte hinanden i at udsætte unges alkoholdebut.
Forældrene orienteres også om lovgivning og faktaviden om området og om deres
handlemuligheder for at støtte de unge i en sund festkultur. Som afslutning på oplægget
udarbejdes en fælles forældreaftale.
Læringsmål
• Eleverne får viden om unges faktiske alkoholadfærd og flertalsmisforståelsers
mulige påvirkning af unges risikoadfærd og dermed et mere reelt billede af hvad
der er normalt blandt unge.
• Forældrene får viden om unges faktiske alkoholadfærd og flertalsmisforståelsers
mulige påvirkning heraf samt deres egen store mulighed for at sætte rammer.
• Forældrene motiveres til at lave forældreaftaler og sætte fælles rammer for klassens/årgangens unge. Disse aftaler ajourføres efterfølgende normalt årligt.

Fakta

Holdnavn: SSP – Alkohol og Forældreaftaler
Målgruppe: 7. klasse + deres forældre
Organisering
90 min pr. klasse, som følges op at et forældremøde for årgangen
på 120 min.
Materialer/lokaler:
Klasselokale med mulighed for at bruge internet/pc til elevoplæg.
Egnet lokale til forældremøde med mulighed for at bruge smartboard eller lign med lyd og billede samt en bordopstilling der
giver mulighed for gruppedebat.
Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP
(Se QR kode til højre)
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SSP

- Det gode ungdomsliv
”Det gode ungdomsliv” tager udgangspunkt i en tese om, at alle unge mennesker ønsker et godt og sundt ungdomsliv i størst mulig trivsel.
Gennem en kombination af faktaviden, debat og gruppearbejde med forskellige virkelighedsnære historier, får de unge mulighed for at reflektere over eget liv, og hvilken
kvalitet af ungdomsliv de ønsker, når de snart skal færdiggøre deres folkeskoletid og
starte på et nyt kapitel i deres liv.
Der bliver ikke nogen løftede pegefingre eller moraliseren, men vi vil gerne skabe rum
til dialog og debat, om hvad der fremmer et godt ungdomsliv, og hvad der kan hindre
eller besværliggøre et godt ungdomsliv og ikke mindst hvordan, man selv kan påvirke
dette positivt.
Undervejs inddrages statistik fra ungeprofilundersøgelsen, så de unge med egne øjne
kan se, om de er medskabere eller bærere af de flertalsmisforståelser, der kan være
med til at forringe deres og deres kammeraters ungdomsliv.
I oplægget kommer vi udover flertalsmisforståelser bl.a. omkring emner som: småkriminalitet mobning/chikane, det sunde/usunde liv (alkohol, rygning, stoffer), online-adfærd, den gode kæreste, den gode ven/veninde og det gode forhold til forældrene og andre voksne.
Læringsmål
• Eleverne bliver konfronteret med eksempler på adfærd og valg, som kan være med
til at stå i vejen for et godt ungdomsliv
• Eleverne involveres aktivt, og kommer til at reflektere over om deres egne faktiske
eller mulige handlinger og valg fører dem i den retning, de ønsker i deres liv
• Eleverne bliver mere bevidste om hvorvidt de valg, de træffer, er hensigtsmæssige,
både i forhold til eget og kammeraternes ungdomsliv og trivsel.

Fakta

Holdnavn: SSP - Det Gode Ungdomsliv
Målgruppe: 8. klasse
Organisering
Varighed: 90-120 min.
Gerne i perioden august – januar

Skan &
bestil

Oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP
(Se QR kode til højre)
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SSP
– Unge og Seksualitet

“Fra Adam og Eva til porno på nettet…”
Elevoplæg:
Generelt forebyggende og oplysende oplæg om unge, identitet, seksualitet og krop. Oplægget
er dialogbaseret samt bredt oplysende om emner, der for mange voksne kan være svære at tale
med teenagere om, og som det kan være svært at have tid til i den almene undervisning.
Oplægget veksler mellem dialog, film, musik, fotos og
generel information.
De unge hører også om beskyttelse og
prøver at sætte kondom på en
attrap mm.
Nogle stikord:
• Kærlighed for alle generationer, sex er
andet end samleje
• Kend din krop, tabuiserede forhold
som bad/nøgenhed, normalbegreber,
mediepåvirkninger
• Seksuel orientering, fordomme,
prævention, kønssygdomme
• Den første gang, respekt for sig selv
og andre, den gode oplevelse, det skal
være rart
• En snak om grænser og grænseoverskridende adfærd i tale, handling
og online-adfærd
• Hvem kan man snakke med om sex og
introduktion til www.sexfordig.dk mm

Læringsmål:
• Eleverne understøttes i deres personlige udvikling med udgangspunkt i de nævnte emner.
• Eleverne får viden om og bliver klogere på emner som identitet, krop, sex, egne grænser.
• Eleverne får viden om forskellige former for
prævention og kønsygdomme.

Fakta

Holdnavn: SSP – Unge og Seksualitet ”Fra Adam og Eva
til porno på nettet…”
Målgruppe: 7.-9. klasse
Organisering: 90 min pr. klasse
Lokaler: Klasselokale eller egnet lokale med mulighed
for at bruge internet/pc, smartboard eller lign med lyd
og billede.
Pris: 1.000 kr. pr. klasse
Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP
(Se QR kode til højre)
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SSP

– Forum Teater
Små teaterstykker om situationer, dilemmaer og konflikter man som ung kan komme ud
for på sociale medier, digital mobning, kriminalitet, misbrug og lign.
Se fx videoklip på www.youtube.com (søg på SSP Horsens + Forum Teater).
Aktivitet:
Unge skuespillere (Horsens Amatør Teater) opfører 2 stykker, hvor unge udsættes for en
problematisk situation. Stykkerne gennemspilles første gang uden stop.
Ved næste gennemspilning kan de unge stoppe stykket og komme med forslag til at løse
problemstillingerne, ligesom de kan overtage en af rollerne, hvis man har forslag til hvordan, man kan løse stykkernes dilemmaer.
Stykkerne fortsætter nu med de nye løsningsmuligheder og skuespillerne reagerer i forhold til de nye input.
Processen styres af en joker (Street Team/ skuespiller), som i praksis bringer de unges
idéer og forslag i spil og får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger mm. og hvordan, det evt. kan fungere i virkeligheden.
Kan supplere den øvrige undervisning, som traditionelt finder sted om unge og kriminalitet, eller ifm. arbejdet med skolernes krimimesse for 7. årgang.
Læringsmål
• Eleverne får kendskab til og bliver bevidste om mulige konsekvenser af at træffe
uhensigtsmæssige valg
• Eleverne lærer at reflektere over, hvordan man kan forebygge og håndtere konfliktsituationer og svære ”valg” og mærke, hvad der er rigtigt og forkert
• Eleverne øver sig i konfliktløsning og oplever hvor lidt der nogle gange skal til for at
noget går galt og hvor svært det kan være at løse det igen

Fakta

Holdnavn: SSP - Forum Teater
Målgruppe: 5.-7. klasse
Organisering
Afvikles over 2 sammenhængende lektioner.
Materialer/lokaler: Et lokale hvor der er plads til alle elever
– og plads i den ene ende af lokalet til, at skuespillerne kan
opføre de forskellige stykker.
2 ud af 5 mulige stykker vælges på forhånd.
Pris: 2.000 kr. pr. klasse, som afregnes med SSP/Ungdomsskolen
(dækker løn til 4-6 skuespillere).
Skolen sørger for mad og drikke til skuespillerne.

Skan &
bestil
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Links til inspiration
og fri afbenyttelse:
Forum Teater stykker

Facebook og
ludermarie

Festbilleder
på Facebook

Fra 12-16

Slikposen og
stikkeren

Stankelben får
hashvenner

https://youtu.be/
4rj63rEjP8Q

https://youtu.be/
ecLugmsosnk

https://youtu.be/
fKplutpaFR8

https://youtu.be/
vp5KAIARoA4

https://youtu.be/
VTTiB8C_ivw

Film om rusmiddelforebyggelse målrettet
ungdomsuddannelserne

Fredagscafé

Stoffer

https://youtu.be/
NHEgpKqHFF8

https://youtu.be/
PzcYJMCnPRQ

Et dårligt
valg
https://youtu.be/
4_0PaIU1VQs

Er du en af
dem?
https://youtu.be/
syOWbvuvnYo

Reklamefilm ”Alle de andre gør det ikke!”
om flertalsmisforståelse

https://youtu.be/
qUf47eM9R_0

Film om Ungekontaktens tilbud –
Rusmiddelforebyggelse på Ungdomsuddannelser

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/puljer-og-projekter/2011/modelkommuneprojekt-unge,-alkohol-og-stoffer/erfaringer
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Nogle gange kan man som ung
godt få brug for at have nogen at
snakke med.
Ikke klasselæreren.
Ikke vennerne.
Ikke forældrene.
Men nogle andre –
fx

UNGEKONTAKTEN.

Fylder alkohol, hash,
eller andre ungeproblemer for meget
i din hverdag,
så tag en snak med
UngeKontakten om...

Alkohol
HUSK AT DU
KAN VÆRE
Stoffer
ANONYM
Trivsel
Forældreproblemer
Konflikter
Kriminalitet eller andre problemer,
der gør dit liv svært.

Ungekontakten
kan du møde her:

KONTAKT HORSENS

Learnmark Vejlevej:
Tirsdage i lige uger
kl. 11.30 - 13.00
(SSP Pia og CSU Hanne)

Har du brug for at snakke med
en fra Ungekontakten på andre
tidspunkter så ring eller sms til os!

Horsens Statsskole:
Torsdage i ulige uger
kl. 12.00 - 13.00
(SSP Jacob, U-Turn Helle og CSU Sascha)

Street Team:

76 29 15 28

Learnmark Stadionsvej/Step 10:
Onsdage i ulige uger
kl. 11.30 - 12.30
(SSP Stefan/Claus og U-Turn Anja)

Horsens HF&VUC:
Torsdage i lige uger
kl. 11.30 - 13.00
(SSP Pia og CSU Hanne)

Learnmark Strandpromenaden:
Onsdage i lige uger
kl. 11.30 - 12.30
(SSP Lene, U-Turn Anja og CSU Janus)

Produktionsskolen:
Torsdage i lige uger
kl. 12.00 - 13.00
(SSP Stefan/Claus og U-Turn Karl Erik)

Horsens Gymnasium:

Social- og Sundhedsskolen
ASV Horsens
Bygholm Landbrugsskole
Ikke faste træffetider,
men efter behov.
Typisk info ved
opstart af nye hold.

Pia
40 36 11 80

U-turn:

Helle
30 10 91 89

CSU:

Jacob
24 87 57 37

Lene
Stefan
29 29 72 04 40 42 34 29

Claus
30 16 71 74

21 73 12 37

Karl Erik
30 56 40 83

Anja
29 10 61 76

Mads
21 28 96 87

Janus
51 20 13 26

Louise
29 16 51 21

76 29 18 29

Torsdage i ulige uger
kl. 9.30 - 10.30
(SSP Jacob, U-Turn Helle og CSU Sascha)
Hanne
30 56 37 63

Barbara
51 64 22 47

Sascha
29 11 53 74
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SSP HORSENS / STREET TEAM

Jan Asmussen
SSP-koordinator
tlf. 20 68 51 84
bujas@horsens.dk

Lene Maagaard
tlf. 29 29 72 04
lema@horsens.dk

Pia Hansen
tlf. 40 36 11 80
pbha@horsens.dk

Stefan Zeberg
tlf. 40 42 34 29
sze@horsens.dk

Jacob Aastrup
tlf. 24 87 57 37
jfaa@horsens.dk

Claus Schløtel Jørgensen
tlf. 30 16 71 74
cscj@horsens.dk

Andre lokale tilbud/kontaktmuligheder:

•
Ungekontakten – anonym rådgivning og vejledning for 				
		
unge på ungdomsuddannelserne. Kontaktinfo og træffe tider på
		www.ungekontakten.nu
•
		

Modtagelsen i Familieafdelingen, Nordvang, Robert Holmsvej 5, Horsens, 		
76 29 34 00, familieafdelingen@horsens.dk

•
		
		
		
		

Åben Anonym Rådgivning - gratis og anonymt tilbud fra 				
Familieafdelingen, repræsenteret ved en familierådgiver og en familiebehandler samt en rusmiddelbehandler fra U-Turn i Horsens Kommune. 		
Hver torsdag kl. 16.00 - 18.00 Børnefamiliecenter Nordvang Robert
Holmsvej 5, 8700 Horsens

•
U-TURN – rusmidler for unge under 18 år,
		www.uturnhorsens.dk
•

U-TURNS anonyme rådgivning 21 73 12 37

•
CSU/ungigang.dk, rusmidler for unge 18-29 år,
		www.csuhorsens.dk, 76 29 14 80
•
CSU’s ONLINE Alkoholrådgivning og behandling
		(gratis/anonym) alkohol@horsens.dk
•
		
		

Ungeenheden/ Ungdommens Uddannelsesvejledning,
Christiansholmsgade 23, Horsens
ungeenheden@horsens.dk, 76 29 30 80

•
headspace Horsens, Skolegade 7, Horsens,
		www.headspace.dk/horsens, 53 73 30 05, horsens@headspace.dk
•
		

Sund By – selvhjælpsgrupper for børn og unge,
Åboulevarden 52, Horsens, mahoj@horsens.dk, 25 11 93 93

•
Netværk vedr. bekymring for radikalisering og ekstremisme –
		kontaktpersoner:
		
Jesper Julian Christensen, Sydøstjyllands politi,
		
jjc002@politi.dk, 72 58 33 83
		
Jan Asmussen, SSP Horsens,
		
bujas@horsens.dk, 20 68 51 84 / 76 29 15 23
		
Anne Mette Randers, Jobcenter Horsens,
		
ssamr@horsens.dk, 22 48 60 35
		Brit Salskov, Familieafdelingen,
		
brsa@horsens.dk, 51 15 69 01

