Bålhuset ved Holmebækskolens SFO/Klub
2. og 17. august 2021
Der er foretaget opfølgning med SFO leder, Gadeplan, SSP og Leder af forebyggelsen i Midt- og
Vestsjællands politi dags dato.
Der har været et særligt fokus på situationen omkring Bålhuset igennem en længere periode fx;
- Jævnlige møder med SSP-repræsentanter fra de skoler der ligger i Herfølgeområdet med henblik
for at arbejde med udfordringen ud fra en pædagogisk tilgang.
- SSP har deltaget på et skolebestyrelsesmøde i foråret 2021.
- Politiet har deltaget ved disse møder for at sikre gensidig orientering ift. de unges brug af områder.
- Skolernes SSP-teams har, via udsendte forældrebreve, opfordret forældre til at tage dialog med
deres barn om brugen af området ved Bålhuset.
- Der er blevet opsat skilte der anviser, i hvilket tidsrum arealet må benyttes.
- Gadeplan har haft området på deres hotspot liste
- De to lokale klubber har haft “klubben på gaden” (pædagogerne, som går turer i lokalområdet)
indsats i samarbejde med SSP/Gadeplan.
Gadeplan har været i området hver dag og aften de sidste 14 dage.
Der træffes unge jævnligt, og der forsøges med dialog ift. at få de unge til at udvise en adfærd der er tålelig
for alle, både mht. affald, støj og utryghedsskabende adfærd. De ungegrupper, som eventuelt har benyttet
området sent om aftenen/natten har Gadeplan ikke haft kontakt med. Gadeplan har også haft dialog med
andre relevante aktører fra civilsamfundet omkring udfordringen løbende.
Der er sket et skifte i brugergrupperne (se nedenstående). Den sidste periode har Gadeplan ikke mødt
”Holdet” eller ”De ældre” i Bålhuset. Det har primært været ”De unge og de yngre og primært været lokale
unge.
Analyse af brugergrupperne;
”Holdet”, unge voksne, som startede festkulturet i området. De er nu væk fra gadebilledet
”De ældre”, 16 til 22 årige, som har haft festet med høj musik og rusmidler. Dem har Gadeplan holdt møde
med og haft mange samtaler med igennem det sidste halve år. De bruger ikke blåhuset mere og bliver kun
mødt i lille grad og uden musik og rusmidler. De er alle i gang med uddannelse.
”De unge”, 7-10 klassetrin er lokale og har set op til ”De ældre og Holdet”. De fleste af dem har gadeplan
haft en god dialog med. De har ikke musik med mere og har ikke drukket alkohol når Gadeplan har truffet
dem. De har dog en tendens til at svine meget. De savner klubtilbud og et sted at være.
”De små”, 4-6 klassetrin, som har set de store feste. ”De ældre” siger at det er ”de yngre og små”, som har
haft smadret flasker på området.
SSP har kontaktet Midt- og Vestsjællands Politi med en anmodning om, at området omkring Bålhuset
fortsat ønskes besøgt når der patruljeres i området. På baggrund af de anmeldelser og bekymringer der
kommer fra borgere og samarbejdspartnere oplyser Politiet, at de har området på deres patruljeoplæg de
sidste 2 uger, og at kørsel i området er blevet prioriteret så vidt, det har været muligt.
Politiet oplyser, at der siden den 1.juli 2021 og frem til dags dato, har været anmeldt syv episoder
vedrørende ”Musik til ulempe” fra området ved Bålhuset. Den seneste anmeldte episode var den 15.juli
2021. Der har ikke været nogen anmeldelse om “Musik til ulempe” fra Bålhuset siden. Da der ikke har
været nogle anmelder siden 15 juli, så er området dags dato blevet taget af patruljeoplægget.
Politiet har også registreret, at der, sammenlignet med andre steder i kommunen, er en højere
anmelderfrekvens i området og at få borgere står for mange af anmeldelserne.
Politiet oplyser, at det er vigtigt at anmelde uro- og utryghedsskabende episoder direkte til politiet.

Personalet i SFO’en fortæller, at de ofte kan se, at de unge har besøgt området efter SFOens lukketid. I
sommerferien har denne haft åben alle hverdage fra kl. 6.00-17.00, dog fredag fra 6.00-16.30. Der har ikke
været åbent i ungdomsklubben i sommerferien.
Desværre har videoovervågningen ikke virket i en periode. Der er en klar fornemmelse af at de ”værste
ting” sker i de sene aften- og nattetimer.
Ift. affald er det det tekniske personale, der er tilknyttet skolen, der står for oprydning (og pædagoger når
det skønnes nødvendigt). SSP konstaterede, at der senest er sket oprydning onsdag den 28. juli. SFO leder
oplyser dags dato at de har måtte rydde op på området igen her til morgen.
ETK oplyser, at opsætning af affaldsbeholdere kan ske hurtigt såfremt skolen træffer beslutning herom.

Forskellige handlemuligheder:
- Ungdomsklubberne i Herfølge (2 stk.) får ressourcer til en ekstraordinær indsats
- Weekendåbning i Ungdomsklubregi (evt fælles arrangementer mv. som alternativ)
- ”Klubben på gaden” iværksættes når det er muligt
- Videoovervågningen på området bliver lavet
- ETK opsætter flere affaldsspande på området (ved bålhus og alle ind/ud gange)
- SSP-teamet sender et forældrebrev med opfordring til dialog om området imellem børn og
forældre (fra 4 til 9 klassetrin).
- Gadeplan højprioriterer området med dialogen for øje frem til uge 32
- Visse dele af området indhegnes og aflåses helt efter lukketid
- Legehusene låses af ved lukketid
- Midt- og Vestsjællands politi tager området på deres patruljeoplæg præventivt
- Tilsyn på området i de sene aftentimer/nat af vagtordning
- Opfordre Natteravnene til at gå i området fredag og lørdag aften
- Opfordre lokale forældre til at ”gåture i området”
Beslutning den 2. august 2021 (møde imellem direktør, skolechef, SFO leder og leder af SSP)
-

Dialog med unge via Gadeplan
”Klubben på gaden” indsatsen indtænkes
SSP-teamet sender brev til forældre 4-9 klasse
Reetablering af overvågning
En periode med fokuseret oprydning om morgenen via ETK

Opdatering den 17. august 2021:
- Der har ikke været anmeldelser om ”musik til gene” til Politiet siden den 15. juli 2021 fra området!
- Holmebækskolen og Gadeplan oplever området, som værende mere rolig end tidligere.
- Videoovervågningen er retableret
- Gadeplan har haft god dialog med målgruppen, som bruger området
- Oprydning er iværksat
- Forældrebrev sendes ud i uge 33
- P-møde om ”Klubben på gaden” indsatsen (Holmebæk) onsdag den 18. august 2021
Status af:
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Leder af SSP Køge

