Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet

Referat bestyrelsesmødet med Næstformænd
Tirsdag den 27. August 2013 kl. 9.30 – 16.00
Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Punkt
Afbud

1. Folkemødet Bornholm (12. – 16. juni): Evaluering af indsatsen og effekten af 2013 og en drøftelse af SSPSamrådets deltagelse i 2014
2. Samarbejdet med DKR (Tryg Fonden
projekter, Udvalg og FU)

3. Nordisk samarbejde v/Jørgen
4. Fagudvalg – status (kursus om opsøgende arbejde, studietur ift. Restorative justice mv.)

5. Økonomi v/ Aksel
6. Samarbejde med eksterne (Ungdomsskoleforeningen, Socialstyrelsen,
Ungdomsringen, NFC m.fl.)

7. Kurser/temadage (Introkursus m.m.)
8. Hjemmeside (oplæg fra Aksel omkring eksterne)

Referat
John Hansen, Åbenrå
Marianne Grønbæk, Svendborg
Lotte Houlind, Kalundborg
Martin Sauer, Ringsted
Deltagelsen drøftet. Det besluttes at vi deltager
igen til næste år.
Væsentligt at profilere sig over for netværkene
og søge tidlig kontakt til disse mhp. at arrangere
fælles tiltag/arrangementer.
Ambassadørnetværk er skubbet, ny projektleder
starter i efteråret.
Der er kommet en samfundsøkonomisk
cost/benefitanalyse af kriminalpræventive indsatser. Dette er væsentlig læsning.
http://www.dkr.dk/samfunds%C3%B8konomiskcost-benefit-analyse
Der afsøges mulighed for at øge samarbejdet
med de nordiske samarbejdspartnere.
Opsøgende arbejde:
21.-22. oktober kursus for opsøgende medarbejdere. Kurset ses på hjemmesiden. Fagudvalget
deltager med oplæg på Introkursus.
Restorative justice:
Arrangerer studietur til NordIrland til foråret. Der
forventes deltagelse fra Dommerforeningen,
Rigspoliti m. fl. Turen bliver i uge 18, 19, 20
eller 21
SSP+:
Ikke nyt. Pernille følger op på hvem der er i
gruppen.
Læseplan:
Ikke nyt
Orientering ved Aksel. Årsmøde gav et fornuftigt
overskud.
Der bliver ikke et kursus i samarbejde med Ungdomsringen d. 2. oktober.
Der er indledt et samarbejde med Ungdomsskoleforeningen.
Løbende kontakt med Socialstyrelsen om indsatser og metoder.
D. 16. – 17. januar 2013 i Fredericia.
Drøftelse om kursus om Hash-indsats. Ole og
Aksel arbejder videre.
Der lægges materiale på siden fra statslige,
kommunale, regionsregi, samt materiale fra fri-
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9. Nyhedsbreve
10. Årsmøde 2014. Praktiske forhold,
program og målgruppe v/ Henning

11. Arbejde i 3 – 4 grupper med Camp,
kalender, nye tiltag, kurser og temadag etc.
12. Database (vidensdeling) med korte
indlæg 10 - 20 linjer, der beskriver
highlight og/eller konkrete tiltag fra
de enkelte kredse.
13. Appetitvækker med kontakt person
og evt. links til rapport og materialer.
14. Værkstedskurser: Eks. Ipad brug til
Stop Mob, Coaching, Konfliktmægling, Forældrearbejde, Social Pejling
etc.
15. Profilering af SSP-Samrådet - Tydelig
udmelding om, hvad vi arrangerer i
løbet af året (udnytte synergien og
gøre tilbud bredere eks. ”En forårsdag
på Heden”)
16. Kredsrunde

villige godkendte foreninger, med emne inden
for SSP’s arbejdsområde. Desuden materiale fra
samarbejdspartnere.
Der uddeles ikke materiale med kommerciel
interesse, materiale der strider mod SSPSamrådets vedtægter, samt materiale fra enkeltpersoner, med mindre det er en del af en
relevant diskussion.
Udsættes til næste møde
Forebyggelse i tidlig indsats. 2 spor praktisk og
teoretisk. Paneldiskussion ”Fri hash” startende
med faktaoplæg fra Center for Rusmiddelforskning. Generalforsamlingen ligger fra kl. 11-13 på
tirsdagen. Spændende program.
Udsættes til næste møde
Udsættes til næste møde

Udsættes til næste møde
Udsættes til næste møde

Udsættes til næste møde

Midt og vest:
Skive og Viborg kommuner
Holdningsbearbejdningskursus for unge på ungdomsuddannelsernes første årgang omkring
hash via modelkommuneprojektet. Tovholder
Rusmiddelkonsulent Søren Holm
Nordjylland:
Drøftes mulighed for at etablere kredstemadag.
Sydsjælland, Lolland Falster:
Kredstemadag d. 24. – 25. oktober. Temaet
kommer til at dreje sig om ”de fattige børn”.
Sønderjylland:
Ungeprofil – med det kriminalpræventive sekretariat som tovholder.
Sydøstjylland:
VISO med som rådgivere på metoder vedr. Ungeprofil. Temadag uge 43 om trivsel.
Østjylland:
Kursusdage i november med under overskriften
”Next step” bl.a. Linda Hancock om social norms
marketing, med deltagelse af ungdomsuddan-
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nelserne
Udgiver ”Fester for og med unge”.

17. Oplæg om ”SSP-Samrådet som partner i ungeundersøgelser”

18. Evt.

Benny laver powerpoint til præsentation i kredsene. Der er et klart fælles ønske om at kunne
lave en fælles undersøgelse som det er hele
SSP-Samrådet der står bag. Der ønskes nedsat
en fælles arbejdsgruppe i SSP-Samrådet. Alle
kan henvende sig SYØ-kreds for at komme med.
Der søges en afløser for Steen Bach i Euronet.

19. Temaer til kommende møder

”Bag facaden” fra CFSA, søger mentorer. Til rådgivning til forældre til unge misbrugere.
Se udsatte punkter
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