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Politiets Ungdoms Klubber --, PUK- -blev åbnet den 4. februar 1952 på" Alsga-
des skole i København. Meningen var at
etablere en forsøgsklub på Vester,bro med
50 drenge, men der meldte sig-450dreng€-.-'j
fra hele København, hvorfor der stiaks 

:

måtte åbnes yderligere 3'klubber, således j

at PUK på Vesterbro i dag består af 3 ,

drengeklubher for alderen 8-13 og 1 ju-
niorklub for aldersgruppen 74-17 å,r..

*
PUK er en afdeling af Københarms ordens- l

politi. Den dagtige ledelse forestås af en
politimand, der har gennemgået et special-
kursus og er godkendt af arbejds- og so-
cialministeriet, og klubarbejdet tilrette-
lægges af de respektive 4 politifolk, der
virker som klubledere for hver sin klub. :

fil ar.bejdet er der endvidere knyttet en
pædagogisk medarbejder og en psykolog,
samt en række civile instruktører og fag-
lærere.

Klublivet deles op ,;" grupper, nemlig:

Program I
SPORT: atletik, basebold, basketbold,
hånd- og fodbold rn. v.

Program II
HOBBIES: maling, rnodellering, musik,
træ- og metalsløjd m. v.

Program III
SOMMERL,EIRE: week-end ture og ud-
flugter.

Medlemmerne optages i PUK, dels på fri-
villig basis, dels efter beslutning af visse

offentlige. myndigrhedgn.,'Derr beta1es,,,et
beskedent., kontin$trls', : om.,. 1oå4edeu lfor
deltagelse i eftermlddagsklubben, og et
yderligere kontingent for medlemsskab i
aftenklubben. ,'jrJ'' , :.,,,,i:.riii.,'

Pædago.gikken ef',lagt "tit retterlupder
hensyn fxl,, at, eti del .drengeirvil,,rhav€
vanskeligt uveil' at, rtilpasse'':sig : :den:.:gæx.tgSe

mere bundne' form;. fpr, klubliy,, ogr her :.1æg'

ges særlig vægt på drengenes tilknytning
til politimanden, der er deres klubleder.
I det hele taget ser man det som sin op-
gave efterhånden at skabe en stalbil inlert
esse hos drengene for en eller anden,gport
eller sådanne hobbies, som de vi'l kunne
bygge videre på ved senere overgang til
en klub eller forening i det allerede eksi-
sterende ungdomsarbejde, for hvem PUK
ser det som sin opgave at virke som >>føde-

klub<.

Tilsyneladende er *ran arbejde blevet
fulgt med interresse fra befolkningens side,
idet både tilslutningen til klubberne stadig
er rigelig, ligesom klublederne altid har
fået en god modtagelse af forældrene un-
der deres besøg i hjemmene. Men også på
forældremøderne har man mødt en positiv
forståelse.
Denne indstilling har også vist sig i for-
hold til psykologen, når det drejede sig
om samtaler vedrørende drengens egne
problemer eller om personlig forældrevej-
ledning.

I:øvrtgt tilstræber PUK et nøje samarbejde
med Københavns kommunes børneværn,
Københavns kommunes skolevæsen og



.andre offen8ige,og" piivate'instihitioner,
sports- og ungdomsklubber m. v..

Administrationen af PUK hyiler" i fot:'11111
, ., sorgsloven, efter hvilken, der ydes SVga:t::;.":::'l:: i, ,

i4" tilskud fm, stat og kommune; medenb ' i: ;ii
.$t 2Q Vo Skat ska,ffes til veje,Då anden måde, ',''..

i\1:. t. eks. private tilskud, medlemskontingent i, 
-
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