
 
DE UNGE VIL GERNE VÆRE PÅ SKOLEN - MEN HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

GODE KONTAKTER AT KENDE 
1. Klub Skæring: Esben Krog: eskr@aarhus.dk. Kontakt vedr. navne på 

specifikke unge, som ikke er fra området eller grupperinger af egne 
unge, som klubben kunne have gavn af at vide noget om. 

2. Politiet - AKUT: Vagten: telefon 114. Hvis du ser hærværk, misbrug eller 
noget politiet bør kigge ud til inden længe. Rapporter videregives til 
dem, der arbejder med forebyggelse i Skæring. 

3. Politiet - Tip:  https://politi.dk/anmeld/tip-politiet - om alt der foregår 
af hærværk, salg mm på matriklen. (evt. anonymt). 

4. Gadeplan Aarhus: Michel Larsen på gadeplan@mbu.aarhus.dk . Vedr. 
grupperinger af unge fra andre områder end Skæring. Se også deres 
materiale her:  
https://detvigoer.aarhus.dk/dagtilbud/pas-paa-legepladsen/ 

TING DU SOM NABO TIL SKOLEN KAN HJÆLPE MED 
1. Gå gerne en ekstra aftentur - hils gerne på de unge eller snak med dem. 

2. Oplever du, at de unge larmer for meget, så gå i dialog med dem. De 
har lov til at være der - men du har også lov til din grillaften eller 
nattesøvn. 

3. Oplever du misbrug, hærværk, noget der gør dig utryg/bekymrer dig 
eller unge helt uden for pædagogisk rækkevidde - så se herunder, hvem 
du kan kontakte. 

FÆLLES MÅL OM TRYGGE UDEAREALER PÅ SKÆRING SKOLE 
Hvordan kan vi sammen støtte op om livet på skolen om aftenen 
og i weekenden, så de lokale unge kan mødes og hygge sig på 

måder, så vi undgår hærværk, nabogener og misbrug?

“Det er utrygt at komme på 
skolen om aftenen fordi der nogle 

gange kommer nogle skumle typer, 
der ryger hash og smadrer flasker”  

Pige 9.kl.

“Det gør så, at 
os lokale unge, der 

bare gerne vil hygge 
os, holder os væk” 

Pige 9.kl.

“Sidste sommer kom der 
en aften en flink nabo med en lys golden retriever og 

bare lige snakkede med os. Det føltes faktisk rigtig trygt” 
Pige 9.kl.

AFSENDER 
Denne flyer er udarbejdet af Skæring Skole, Dagtilbud, Klub, 

Skolebestyrelsen, UngIAarhus og Gadeplan Aarhus.
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Buller Jelsgaard 
Pedel, Skæring Skole

DE UNGE ER VELKOMNE PÅ SKOLEN 
“De unge skal vide, at de er hjerteligt velkomne 
til at mødes på skolen. Vi har nogle super 
områder til det. De skal bare rydde op efter sig 
og opføre sig fornuftigt. Vi har desværre brugt 
for mange trælse mandetimer på at samle 
glasskår og rydde op efter de få, der ikke kan 
finde ud af det”

Anne Schwartz 
Skoleleder, Skæring 

Skole

VI VIL GERNE HAVE LIV PÅ SKOLENS OMRÅDE 
“Grundlæggende så drømmer vi om at skolens 
område til alle tider kan inspirere til bevægelse, 
fordybelse og adspredelse. Det gælder ikke kun 
for skolens elever i undervisnings- og fritiden, 
men for alle børn, unge, ældre og gamle i 
lokalområdet, og gerne alle ugens dage og på 
alle tidspunkter.  Men det skal være rart for alle 
at være her. Derfor har vi i skolens bestyrelse 
udarbejdet 4 henstillinger som vi opfordrer alle 
til at følge.”

HENSTILLINGER - TIL ALLE, DER FÆRDES PÅ SKOLENS OMRÅDE 
1. Pas på dig selv og de venner, du er sammen med. 

2. Pas på området og de ting, der er her. 

3. Benyt skraldespandene og sørg for der er ryddet op, inden I går. 

4. Hærværk og misbrug accepteres ikke og meldes til politiet.

VI SOM KLUB KENDER MANGE AF DE UNGE 
“-og dem vi ikke kender gør vi en indsats for at 
komme til at kende. En lille snak om at rydde op, 
om at passe på hinanden, måske give en 
affaldssæk – er som oftest nok. Bare de mærker, 
at her er nogen, gør oftest underværker. Vi har 
et godt samarbejde med de opsøgende 
gademedarbejdere, det øvrige UngIAarhus og 
forebyggelsesenheden i Østjyllands Politi, om at 
være synlige i området.”

Esben Krog 
Leder, Klub Skæring

HVEM SKAL VORES BØRN OMGÅS? 
“De lokale unge mangler faktisk ikke steder at 
være. De mangler nok mere, at vi som 
lokalsamfund hjælper dem med at kunne have 
stederne i fred for ubehagelige typer udefra. 
Og ja, så tager vi dialogen med de livsglade 
unge om hvor højt en soundbox kan/bør spille. 
Det vil jeg langt hellere end at samle 
jointskodder op i min søns vuggestue eller 
være bekymret for hvem vores unge omgås på 
skolen om aftenen af skumle typer”

Michael Maagaard 
Forælder og nabo

Erik Heltoft 
Leder, Dagtilbuddet

SIKRE LEGEPLADSER VED FÆLLES HJÆLP 
“Vores legepladser er indrettet til små børn, men 
alle beboere i Skæring er velkomne uden for 
åbningstiden. Dog er vi kede af at bruge tid på 
at rydde op efter besøg, når vi møder ind. Vi 
opfordrer til, at naboer og forældre lægger vejen 
forbi vores institutioner, når de alligevel er ude at 
gå. Hvis der er nogen på legepladsen, så hils på 
dem, så alle ved, at vi passer på hinanden og 
vores ting i Skæring.”


