Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet

Referat bestyrelsesmødet
Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 – 16.00
Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
Dagsorden:
Nr. Punkt

Kommentar og opsamling
Afbud fra Bornholm

Deltagere
1.
Årsmøde 2013

Program og praktiske opgaver
Nordisk Topmøde (indhold)
 D.d. 145 tilmeldte, Foreløbig deltagerliste udsendes
til bestyrelsen primo februar, så der kan følges i
kredsene.
 Deltagelse fra Færøerne og Norge, muligvis Sverige
 Væsentligt at der laves kommissorium for samarbejdet, dette sættes i fokus ved kommende møde.

Generalforsamling
Vedtægter

Hvordan gør vi Generalforsamlingen mere dynamisk ?
Formandsberetning + tilbagemelding fra fagudvalg under pkt. 10 Orientering fra udvalg og repræsentationer
SSP-Samrådets virke og fremtid. Strategiske udmeldinger fra bestyrelsen.

2.

Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer
pt.
Forslag til dirigent: Fl. Moestrup


Væsentligt at der er fokus på betydningen og vigtigheden af SSP-Samarbejdets organisation på strategisk, koordinerende og udførende niveau. Mange
kommuner oplever pt. at der nytænkes i organisationerne, og dette mærkes også i SSP-Samarbejdet.
Dette tænkes ind i formandens beretning.

3.
Ungeprofilundersøgelse
Partnerskabsaftale

Status ved Benny

Der er brug for at bestyrelsen gør følgende:


Valg af repræsentanter til arbejdsgruppe, som skal se
på spørgeskema - i første omgang for folkeskoleundersøgelsen, og dernæst skal se på de rapporter som vi vil
have ud af undersøgelsen.
o Morten Hjørnholm, Sydsjælland
o Julie Rishøj, Syd og Sønderjylland
o Karsten Høgh, Nordsjælland

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet

1

Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet





o Øvrige melder tilbage til Benny hurtigt.
Valg af hjælp til at udarbejde af fondsansøgninger og
søgning ved diverse fonde. (forudgående kontakt til
fonde/styrelser mv., som man kan tænke sig vil støtte).
o Bede om møde med DKR’s ledelse om projektet
i forbindelse med samarbejde.
Drøftelse af sammensætning af styregruppe
o Afhænger af kommissorium

Beslutning:





4.
Kurser/temadage
(Herunder budget, aftaler, forpligtigelser etc.)

Arbejdsgruppen ser på spørgeskema snarest.
Møde om kommissorium og strategi, særskilt, for de
kredse der ønsker at være med i februar.
Tilbagemelding fra alle kredse om hvornår de ønsker at
afvikle første undersøgelse for folkeskole (7.-9. kl.)
Kontakter til relevante samarbejdspartnere fortsætter.

Generel orientering om vores model for styring af kurser/temadage v/ Aksel
 Aksel orienterer om miniguide
 Der rundsendes regneark til budgettering
Evaluering af Bander og ungegrupperinger
 Flere oplæg fungerede ikke, evalueringerne peger i
alle retninger, nogle synes det er det bedste de har
hørt, andre at det ikke var godt. Den røde tråd skal
være på plads. Ide fra Kbh. om at Fremadrettet vil
det tilstræbes lave formøde, snakke oplæggende
igennem inden kurserne, for at etablere den røde
tråd. Oplægsholdernes formidlingsevne også er på
plads.
Introkursus
 28 deltagere, giver et lille underskud.
Genoprettende stormøder
 48 tilmeldte pt.
Studietur
 12 tilmeldte pt.
Forældreinvolvering 27. maj
 Ide om kursus – der meldes ind om ideer til indhold.
Ideerne kan være forældrenetværk, forældregrupper, forældrerådslagning mv.

5.

6.

Ministerier

Høringssvar (Asocial adfærd) Lovforslag medsendes
som bilag sammen med vores bud på høringssvar
 Mindre rettelser og tilføjelser. Martin retter til.

Fremadrettede indsatser
Som vi kan uddybe på
Døgnmødet maj 2014

Hvad vil vi med SSP-Samrådet? Hvordan bruger vi vores penge bedst muligt? Se tidligere oplæg
 Punktet udsættes
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7.
Orientering

Rapport fra KORA – Natteravnene evaluering - Evt.
invitere Erik Thorsted med til Døgnmødet. (rapport
vedh.)
 Martin deltager på natteravnenes årsmøde, Erik
Thorsted inviteres til bestyrelsesmøde, og udfordres
på hvad Natteravnene frem over vil gøre for at opnå
større effekt.
Rapport fra KORA – Forebyggelsesindsats – misbrug
(rapport vedh.)
 Rapporten peger på at SSP-konsulenterne har en
stor opgave i kommuner i forhold til opkvalificering
af frontmedarbejdere, og den forebyggende indsats i
forhold til stofområdet. Det anbefales at der tages
kontakt til socialstyrelsen og sundhedsstyrelsen ang.
opkvalificering af SSP-medarbejdere til den forebyggende og opkvalificerende indsats.
Folkemødet 2014 Samarbejde med DKR m.m.
 Der er krav om at der skal laves mindst et arrangement pr. dag i de enkelte stande.
 Forslag:
o Tidlig helhedsorienteret indsats, med fokus
på recidiv indsats (nye lov om asocial adfærd)
o Forældrefiduser – trivslens betydning i forhold til ny skolereform
o Klikkerne med igen
o Såfremt man ønsker at deltage, skal man
hurtigt melde sig på banen.
Fagudvalg
 National læseplan er ændret til ”Skolernes læseplan”.
 Referater lægges på hjemmesiden.
 Opfordring til kredsene om at melde tilbage hvilke erfaringer der er med successer i SSP+. Der
udarbejdes spørgeskema. København har en
18+ strategi, hvor SSP+ udgør en del.
 Vi er samlet set nået rigtig langt med fagudvalgene. Håber det gode arbejde fortsætter.
Økonomi
 Ser fint ud
SSP-Samrådet på DKR’s kriminalpræventive dag:
 SSP-Samrådet bør være på med selvstændig
stand mv. ”fra lokal metode til national praksis”
– om SSP-Samarbejdets landsdækkende sammenhæng.
o Citater fra andre om hvad de mener om
SSP
o Billede af det store fletværk/spindelvæv
som arbejder sammen om alt
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Danmarkskort – med alt på
Rusmidler som alle arbejder med – i forhold til KORA rapport
o Fagudvalgenes forskellige områder
o Social pejling i alle afskygninger
o Film som fortæller om SSP-Samarbejdet
o Anbefaling om at SSP-medarbejdere deltager i ”arbejdstøj”, som viser hvor man
kommer fra
 SSP-København har selvstændig stand
 SSP-Sydøstjylland deltager måske med stand om
Ungeprofil
 SSP-Østjylland laver stand
 Der skal arbejdes på at disse stande står samlet.
Skolereformen og SSP:
 Udfordringer i forhold:
o til de enkelte skolers selvforvaltning i forhold til samarbejdet.
o Til lærernes arbejdstid
o Udfordringer er måske oftest myter.
o Pædagogerne kan få en ny rolle
o Annie (Rødovre) rundsender billeder af
tanker om SSP og skolereform
 Anbefaling om at vi løbende opsamler forskellige
erfaringer, frustrationer og gode løsninger i forhold til skolereform, således at vi fremover kan
inspirere hinanden.
Samarbejde med eksterne (Ungdomsskoleforeningen,
NFC, Socialstyrelsen, Ungesamvirket)
 Intet nyt pt.
o
o

8.

Kredsrunde

9.
Mødekalender

Opsamling lavet af

Herunder status på formandskabet og næstformænd i
de 12 kredse i forhold til sammensætningen af den nye
bestyrelse (opdateret liste over vores nuværende bestyrelse vedlagt)
 Mikael samler op på repræsentation af Københavns kreds, herunder næstformand
 Mikkel aftræder fra Vestegnen, Annie Johanson
fra Rødovre overtager.
2014:
15. januar – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
16. + 17. januar – Introkursus (Fredericia)
28. januar – Genoprettende stormøder (Rødovre)
18. – 20. marts – SSP-Samrådets årsmøde 2014
8. april – DKR, kriminalpræventiv dag (Tivoli)
5. – 8. maj – Studietur til Belfast
12. – 15. juni – Folkemødet (Bornholm)
Benny Husted
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