TASK FORCE JUNIOR

Et politirelateret kursus for unge.
Kurset afholdes én gang årligt fra oktober-januar af Frederiksberg
Kommunes SSP-afdeling i samarbejde med Københavns Politi

Hvad er Task Force Junior Frederiksberg egentlig?
Inspirationen til Task Force Junior stammer fra noget der førhen hed Brandkadet Junior.
Dette koncept er blevet udviklet af redningsberedskabet og de afholder i dag kurser for unge overalt i landet under tilnavnet”Unge i Beredskabet” (UIB)
Kurserne var tidligere alene tiltænkt kriminalitetstruede eller utilpassede unge, men sådan er det
ikke længere. Kurserne har igennem tiden vist sig gavnligt i forhold til unge med skoletræthed,
unge der har været udsat for mobning, unge der har et dårligt socialt netværk, unge der ikke interesserer sig for almindelige fritidsinteresser, sport osv.
Task Force Junior-Frederiksberg ( TFJ) er for ALLE drenge mellem 13-16 år, som er bosiddende på
Frederiksberg og som tør, at prøve kræfter med noget nyt og spændende.
Venlig hilsen
Frederiksberg Kommunes SSP-afdeling og Københavns Politi

Signaltjeneste med radio
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Hygge og socialt samvær

Kursets opbygning
5 dages internatkursus i Lumsås i uge 41 ( ugen før efterårsferien).
Herefter 10 kursusaftener af 3-5 timers varighed samt en afslutningsaften med forældre og søskende.
Det meste af den faglige undervisning vil blive forestået af Nærpolitibetjente fra Frederiksberg /
Valby Nærpoliti, som også vil være tovholderne på kurset. Medinstruktører vil være personale fra
SSP-Frederiksberg samt de klubber / skoler der har stillet personale til rådighed.

Kursets implementering på Frederiksberg
Det første hold TFJ blev afholdt i 2018 i samarbejde mellem boligsociale medarbejdere i Søndermarkskvarteret og Frederiksberg Nærpoliti, som et lokalt forsøgsprojekt.
Dette med stor succes, så derfor blev der afholdt endnu et kursus i 2019-2020.
SSP-Frederiksberg har overtaget rollen som arrangør og der bevilliges økonomisk støtte til afholdelse af kurset fra en del af kommunens SSP-midler.
I dag kan alle klubpædagoger, skolelærere, boligsociale medarbejdere, forældre m.fl. fra hele Frederiksberg, indstille drenge til kurset.

Hvem og hvor mange kan indstilles til kurset?
Man kan i princippet indstille så mange drenge til kurset man vil, men vi har kun 12 pladser
pr. kursus. Vi vil ud fra ansøgningerne vurdere, hvilke drenge der har det største behov / falder
indenfor nogle forskellige kriterier i forhold til holdets sammensætning. Disse 12 vil blive udvalgt til
at deltage i kurset.
Såfremt en skole/institution har mere end 3 deltagere med på kurset, vil det forventes at der stilles
med 1 medarbejder, som medinstruktør på kurset.
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Hvorfor kan kun drenge tilmeldes ?
Vi har løbende arbejdet for, at der kan laves tilsvarende kurser for piger, men det har vist sig meget
ressourcekrævende, både økonomisk og tidsmæssigt, at afholde disse kurser. Særligt politimæssige
ressourcer, som ikke altid kan frigives til sådanne opgaver.
Vi har bevidst valgt, at der ikke skal laves hold med begge køn, da kursisterne formentlig vil miste
en del af fokus på indholdet.
Vi har prioriteret drengene, da de som oftest oplever en identitetskrise i teenageårene, som giver
usikkerhed og som kan afstedkomme en uhensigtsmæssig adfærd.
Vi håber på, at vi med tiden kan finde de fornødne ressourcer til, at afholde kurser for pigerne også.

Hvordan ansøger man om en plads på
Task Force Junior-Frederiksberg?
Ved indstilling af kursister tages der kontakt til Frederiksberg Kommunes SSP-afdeling ved Kenneth
Axelsen, tlf. 2898 0084 eller mail: ssp@frederiksberg.dk
Der skal i forbindelse med indstillingen udfærdiges et ansøgningsskema, hvor kursistens navn,
adresse, forældre mv. skal anføres samt begrundelse for ansøgningen.
SSP-afdelingens opsøgende medarbejdere vil herefter kontakte ansøgeren og hans forældre med
henblik på en samtale og yderligere orientering om kurset.
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Hvad kan man forvente af kurset?
•
•
•
•
•
•

At man får nogle spændende oplevelser
At man får nogle nye kammerater
At man ser og prøver nogle ting, som ikke mange andre får lov til
At man bliver meget klogere omkring politiet og deres opgaver/daglige arbejde
At man bliver mere bevist om sine egne evner
At man får mere styr på sine ting i hverdagen

Hvad er erfaringerne med TFJ?
•
•
•
•
•

At drengene er blevet meget mere selvsikre og positive overfor nye opgaver
At drengene har vist, at de selv kan søge og bestride et fritidsjob
At drengene er blevet bedre til at respektere andre og undgå konflikter
At bruge deres ressourcepersoner, når de ikke selv kan løse et problem
At forholdet mellem nærbetjentene og de unge på Frederiksberg er blevet rigtig godt og
konstruktivt

Action & øvelse: Anholdelse af farlig gerningmand / psykisk syg
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Vores forventninger til forældrene
• At I hjælper Jeres drenge med at pakke til introkurset
• At I lytter til Jeres drenge, når de fortæller om deres oplevelser og erfaringer på kurset
• At I jævnligt har kontakt til kursets instruktører og der bliver fulgt op på evt. ting, som vi skal
gøre anderledes eller drengene skal gøre bedre, f.eks. derhjemme og i skolen
• At I deltager ved afslutningsaftenen i januar måned - Invitationen vil blive udsendt i god tid
• At i påser, at uniformer og udrustning bliver tilbageleveret efter kursets afslutning

Hvad kan man forvente af kurset?
•
•
•
•
•
•

At man får nogle spændende oplevelser
At man får nogle nye kammerater
At man ser og prøver nogle ting, som ikke mange andre får lov til
At man bliver meget klogere omkring politiet og deres opgaver/daglige arbejde
At man bliver mere bevist om sine egne evner
At man får mere styr på sine ting i hverdagen

... og meget meget mere.
Vi glæder os rigtig meget til at høre fra jer!
Venlig hilsen
SSP-Frederiksberg & Frederiksberg Nærpoliti
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Frederiksberg
Nærpoliti

ANSØGNINGSSKEMA 1 Ønsker du hjælp til at udfylde
skema, kontakt SSP-koordinator Kenneth S. Axelsen på
telefon 2898 0084
TASK FORCE JUNIOR-FREDERIKSBERG

Ansøgningsskema
Udfyldes af den indstillende institution i samarbejde med ansøger og dennes
forældre/ værge. Skemaet må kun benyttes til bedømmelse og indstilling af kursister til Task

Force Junior- Frederiksberg og skal destrueres efter brug.

Dato:
Indstillende klub/skole mv.:
Ansøgerens fulde navn, adresse tlf.
Ansøgerens CPR-nr.
Ansøgerens værge, navn, tlf.
Forældre/værges underskrift

Evt. foto
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Frederiksberg
Nærpoliti

TASK FORCE JUNIOR-FREDERIKSBERG

Oplysninger vedr. ansøgeren
Skole/klassetrin:

ANSØGNINGSSKEMA 2

Årsag til ansøgningen:

Har ansøgeren begået kriminalitet ? (hvis ja hvilke):

Helbredsmæssige oplysninger/medicin mv.:
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Frederiksberg
Nærpoliti

TASK FORCE JUNIOR-FREDERIKSBERG

Evt. Fysiske eller psykiske udfordringer:

Ansøgerens kvalifikationer iøvrigt:

ANSØGNINGSSKEMA 3

NOTE: ( Særlige oplysninger vedr. problemer med skolegang, familiemæssige
udfordringer eller andet relevant)
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Task Force Junior - Fysisk morgentræning
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