SSP Lyngby opsøgende

GADETEAM

Har de unge svært ved at forstå budskabet?
eller
Har du svært ved at forstå de unge?
Kontakt Gadeteamet og lad os tale om det.

SSP-Lyngby
Gadeteamet
januar 2016
Version 16.01

HVAD ER GADETEAMET
Gadeteamet er en gruppe af professionelle fagpersoner, der til dagligt
arbejder med unge i Lyngby-Taarbæk. Dvs. at Gadeteamet i hverdagen
opbygger gode og bæredygtige relationer til kommunens unge.
Relationer, der er gavnlige, når de møder unge i gadebilledet.
Gadeteamet søger altid den positive kontakt, og skabe forståelse for
dilemmaerne i lokalområderne og ungdomslivets vilkår. Gadeteamet er
ikke et vagtværn. Men gennem dialog skaber de tillid og refleksion.
gadeteamet forsøger at opsøger unge hvor de er… på gaden, i parker, til
arrangementer, og alle andre steder, at unge opholder sig.
Gadeteamet er tillidsvækkende voksne, der ”vil” de unge. Gadeteamet
lytter til problemer, råder og vejleder og støtter i svære situationer.
Kort sagt. Gadeteamet er til for de unge og for at skabe trivsel og et trygt
ungdomslivet..

Du kan ringe til Gadeteamet når de er på gaden på 30 52 94 50

HVAD ER OPSØGENDE ARBEJDE
Opsøgende pædagogisk arbejde
Der findes mange former for opsøgende arbejde. Metode og
medarbejder er afhængigt at, hvem man opsøger og hvad formålet er.
Opsøgende pædagogisk arbejde kan som udgangspunkt beskrives som
uopfordret kontakt, fra fx repræsentant fra kommunale medarbejdere
eller repræsentanter fra private foreninger, til mennesker som andre
skønner, har behov for en pædagogisk kontakt/indsats.
Opsøgende arbejde kan både iværksættes før, under og efter en given
situation og kan være akut eller som svar på en stigende bekymring.
Det er vigtigt at skelne mellem opsøgende pædagogiske arbejder og
patruljerende vagtværn. Da målet er at opbygge en sund ungdomskultur
i kommunen igennem dialog og relationer
Det pædagogiske opsøgende arbejde, skal gennem kontakt med de
unge udvikle alternative handlemønster, samme med de unge.
Gadetemaet i Lyngby-Taarbæk arbejder målrettet med børn og unge
under 18år, som udviser forskellige former for risikoadfærd, i det
offentlige rum.

METODE
Gadeplansarbejdet i Lyngby-Tarbæk Kommune bruger en metode som
ligner den nationale indsats, med enkelte variationer i forhold til
konteksten. Der vil være forskel på faserne og på den måde gadeteamet
er til stede i lokalområdet. Målgrupper og problemniveau ændres også
fortløbende og det betyder vekslende metoder overfor målgruppen.
Som udgangspunkt arbejder gadeteamet ud fra 6 faser.
1. Nærområdet og kommunen kortlægges altid som et led i
gadeteamets indsats
2. Tilstedeværelse, rytme og genkendelighed er alfa omega for
kontakt til de unge
3. Kontakt og præsentation. Meget kontekstafhængigt
4. Opnå tillid og skabe relationer
5. Rådgivning og vejledning
6. Konfliktløsning og brobygning
Da gadeteamets medarbejdere rekrutteres fra kommunens folkeskoler
og fritids- og ungdomsklubberne, har de unge et forhåndskendskab til
gadeteamsmedarbejderne som de møder. Hvilket kan medføre at fase 3
og 4 ofte er overflødige.

GADETEAMETS MÅL
Gadeteamet udfører opsøgende pædagogisk arbejde blandt børn og
unge i det offentlige rum i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Det betyder at gadeteamet har til opgave at arbejde opsøgende i forhold
til børn og unge der viser tegn på mistrivsel og udvikling i negativ retning
eller børn og unge som udviser en bekymrende risikoadfærd.
Medarbejderne i Gadeteamet arbejde med at anvises de unge nye
muligheder, i samarbejde med de etableret tilbud så de kan trives i deres
ungdomsliv.
Samtidig skal Gadeteamsmedarbejderne have en anerkendende og
fortrolig tilgang til de unge, så de kan støtte og rådgive dem ud i
ungdomslivet.
Gadeteamet arbejder målrettet gennem:
 Understøtte kontakten mellem de etablerede tilbud, og de unge der
ønsker – men finder det svært - at blive aktive deltagere i
fritidstilbud.
 Styrke kontakten mellem målgruppen, og de sociale støttesystemer
der findes for udsatte grupper af unge med særlige behov
 Rådgivning og vejledning, der retter sig mod socialt truede børn og
unge der ikke kan eller vil tage del i de eksisterende tilbud
 Sikrer at den målrettede, pædagogiske og helhedsorienterede
indsats samtænkes med allerede eksisterende lokale netværk og
sociale, fritids- og uddannelsesmæssige tilbud
 Tryghedsskabende, synlig og relationsorienteret tilstedeværelse i
kommunens offentlige rum.
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Klub Tronen
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Lundtofte skole

Hummeltofteskolen

Nadia C

Nadja D

Peter

Christiane

Carlsvognen

Taarbæk

Den Grønne
Legeplads

Baune

Gadeteam kan når de er på
gaden kontaktes på

30 52 94 50
”Svende ”
Vænget

Sune
Koordinator af
Gadeteamet

Mailadresser gældende 1.marts 2016

Sune - sbh@ltk.dk
An d r e a s – a b @ h u m m e l t o f t e s k o l e n . d k
Betina - be@trongaardsskolen.dk
Christiane – cp@engelsborgskolen.dk
Irene - im@hummeltofteskolen.dk
Jonas - jd@lundtofteskole.dk
Nadia - nch@lindegaardsskolen.dk
Najda - nd@taarbaekskole.dk
Peter - pjo@ltk.dk
“Svende” – andsv@ltk.dk
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