Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet

Referat fra bestyrelsesmødet
Torsdag den 21. november 2013
Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere:
Fraværende:

Afbud fra Michael Melbye, Mads Hardahl-Haugaard

DAGSORDEN











Årsmøde 2014
Fagudvalg
Økonomi
Folkemødet 2014
Fremadrettede tiltag (Camp + nyskabende tiltag)
Ungeprofilundersøgelse (Partnerskab)
Dialog med pressen
Materiale til eksponering
Evt.

Årsmøde 2014

Program og praktiske opgaver
 ”Nordisk Topmøde” – Gæster fra Færøerne og Norge
kommer. Vi inviterer også Sverige med i denne omgang.
 Aftaler på plads til årsmødet, invitation og program
udsendes d. 16. december.

Generalforsamlingen

Vedtægter, initiativer, procedurer etc.
 Vigtigt at tidsrammer og procedurer for forslag til
vedtægtsændringer mv. overholdes.
 Der er i år formandsvalg. Deadline for at melde kandidatur til formandsvalg er d. 18. januar.
 Fremlæggelse af status i fagudvalg er et punkt under
generalforsamlingen.

Fagudvalg
Kursusudvalg

Kurser og studietur
Opdatering på hjemmeside
 National læseplan: er pt. ikke rigtig kommet i gang.
Kjeld Pedersen fra Frederiksværk løfter fagudvalget i
gang.
 SSP+: Pernille Ødegaard fra Gentofte og Morten
Hjørnholm fra Sorø tager fat på fagudvalget.
 Opsøgende: har afholdt et rigtig godt seminar, med
flere end 60 deltagere. Stor tilfredshed med seminaret. Arrangørgruppen er klar til at arbejde videre.
Næste opgave for fagudvalget er oplæg på introkursus d. 17. januar. Stor opbakning til at fortsætte arbejdet.

1.

2.

3.
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Evaluering af Gadeplanskursus:

Kurset
som
Helhed

Enig

Delvist
enig

Relevant
for job

45
(76%)
40
(67%)
38
(64%)
50
(84%)

12
(20%)
17
(28%)
18
(30%)
5
(8%)

Kan bruge
hjemme
Fagligt
passende
Kommer
gerne igen




4.

DKR projekter

Delvist
uenig

uenig

Ikke
besvaret

n

2
(3%)
2
(3%)
3
(5%)
4
(6%)

59
59
59
59

Restorative justice:
o Der rundsendes mail om at få forslag til hvem
der skal inviteres til studieturen.
o Formålet med turen er at påvirke en landspolitik på området.
o Tilmeldingsfrist 1. februar.
o Furesø kommune varetager administration og
regnskab for turen. Turen afholdes indenfor
aftalen om SSP-Samrådets bevilling af midler
til Fagudvalgene. Bestyrelsen godkender denne aftale.
Kursusudvalg:
o Pt. 100 tilmeldte til temadag d. 3. december
om ungegrupperinger og bander. Målet er 150
o Introkursus: Der skal laves mere reklame for
kurset, da der pt. er 17 tilmeldte. Målet er 40.
Der er brug for et bestyrelsesmedlem/næstformand der vil hjælpe til med kurset. Henvendelse om dette til Benny.
o Ideer: Et behov for kommende kurser kan
være støttende/rådgivende indsats i forhold til
forældre med udsatte børn. Kredsenes spørges om yderligere ideer.

Status:
 Forebyggelse af ungdomskriminalitet
o Målet er at nedbringe andelen af de mest
kriminelle unge, og fastholde befolkningens
tryghedsniveau.
o Der indsamles evidensbaseret viden, det skal
implementeres i kommunerne og forankres.
o Pilotperiode i foråret 2014. i Østjylland, Syd
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og Sønderjylland og København.
Udrulning medio 2014 – 2016.
Væsentligt at det overvejes, hvordan tilbuddet kommer ind til de mest relevante personer i kommunen.
o Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale med
kommunerne om hvad kommunen skal forpligte sig til i forhold til opgaven.
o Materialet udformes, således at det også kan
tilgå SSP-Samrådets uddannelsespakker. Det
kan desuden anvendes på lokale SSPkredstemararrangementer.
o Opstarts arrangementerne afholdes for de
udpegede ambassadører OG deres chefer.
o University College Lillebælt deltager i udvikling af uddannelsen.
o Tæt samarbejde med Socialstyrelsen.
Forebyggelse af grupperelateret vold:
o Mål at afdække forebyggelsesindsatser rettet
mod unge i grupper der begår vold og kriminalitet.
o Mentor- og fritidsindsatser er valgt som fokus.
o Der er udarbejdet guide til mentor/fritidsindsats,
o Der er udarbejdet systematisk forskningsoversigt.
o Der arbejdes med at lave en effektevaluering
af ”guiden”.
Forældrenetværk:
o Mål at motivere skoler til at arbejde med forældrenetværk.
o Der har været gennemført pilotprojekter.
o Der er udviklet materiale til aktivitetsgrupper i
forældresamarbejdet.
o Der er hjemmeside www.forældrefiduser.dk
Forebyggelse af seksuelle overgreb
o Mål at nedbringe antallet af seksuelle overgreb
o Der er udarbejdet en systematisk forskningskortlægning.
o Projektet er afsluttet
Cost/benefit analyse:
o Mål at anskuelig gøre hvilke omkostninger og
gevinster der er forbundet med forebyggelse.
o Der er udarbejdet analysemodel og rapport
o Der arbejdes med udvikling af et regneredskab, som kan anvendes lokalt. Afprøves pt. i
Herning og København.
GAVN:
o Mål at udvikle et undersøgelseskoncept der
baserer sig på lokal geografisk tryghedsmåo
o
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Borgerne sætter knappenåle på kort, hvor de
føler sig utrygge, på forskellig vis.
o Der udvikles med Sønderborg, Fåborgmidtfyn, Vejle, Vallensbæk kommuner.
Den kriminalpræventive dag 2014
o 8. april, ”Positiv ungdomsudvikling” i tivoli i
Kbh.
Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning.
o Mål at øge byplanlæggeres viden om og handlemuligheder for at tænke kriminalitets
o Opsamling af teori og forskning
o Kalundborg, Guldborgsund, Århus, Ballerup
og ?
Nabohjælp:
o Mål at aktivere borgere i at beskytte sig selv
og hinanden ved at organisere sig i nabohjælpsnetværk
o






5.
Orientering/drøftelse

Folkemødet 2014 – 12.-15. juni:
 I DKR er der møde i december ang. indhold i kommende folkemøde.
 Det foreslås at arbejde med samarbejde med andre
organisationer omkring arrangementer.
 Der arbejdes videre – hvis man har interesse i at
deltage melder man sig til Martin.
Dialog med pressen(forventninger/muligheder/eksponering)
 KU har opbakning til at reagere hurtigt på pressemeldinger, uden at det vendes i bestyrelsen. KU kontakter efter behov ressourcepersoner i forhold til
sparring på de enkelte opgaver. Såfremt bestyrelsesmedlemmer opdager en pressemelding, som der
bør reageres på fra SSP-Samrådet, opfordres til at
man selv deltager i udformning af pressemeddelelse.
 Der sættes et punkt på en kommende dagsorden om
indhold til en pressehandleplan.
Økonomi
 Det ser fornuftigt ud.
Ungekartel (bilag 1. ”Netværk med unge i centrum”)
 ”Ungekartel” er et dårligt navn. Der er opbakning til
det videre arbejde om at indgå i samarbejdet/netværket.
Ny lovgivning m.m. (Ministerier og Styrelser)
 Ny lovgivning på vej – forventes gennemført sidst på
året.
Formanden på Færøerne
 Oplæg på Færøernes årsmøde, sammen med DKR og
Københavns Politi.
Henvendelse fra Tine Fuglsang om ”SSP-medarbejderes risikovurdering og identifikation af kriminalitetstruede børn og
unge” (bilag 2)
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Jørgen sender liste til Tine Fuglsang, så kan hun selv
kontakte kommunerne.

6.
Fremadrettede tiltag








Innovative dage i kredsene (koncept)
Vidensdatabase (skabelon til indsamling og beskrivelse
af lokale tiltag – hjemmeside)
Etablering af ”tænketank” (forebyggelse af risikoadfærd)
Camp (Invitere ”personligheder” med sigte på et konkret
produkt)
o Udskydes til senere
Ungeprofilundersøgelse (Partnerskab + koncept)
o Oplæg til samarbejde med Rambøll godkendes,
en række spørgsmål skal undersøges inden projektet iværksættes. Det forsøges at få møde med
DKR om projektet, med henblik på deres evt. deltagelse samt medfinansiering

7.
Kredsrunde







ØstJylland
o Har afholdt temamøder om social pejling med
Linda Hancock.
o ”Fester for og med unge” – udarbejdet i Syd
og sønderjylland, er nu tilrettet til SSP Østjylland. Kan hentes på SSP Randers hjemmeside.
Nordsjælland:
o Politiet har sammen med nogle kommuner
arbejdet med model for bekymringssamtaler
ud fra narrative metoder.
o Fælles sparringfora, omkring fx lovgivning,
nye undersøgelser mv.
Midt og VestJylland:
o Drøftelse om behov for fælles skriv omkring
hash.
o Forårsdag på heden – kursusdag d. 14. marts


8.
Eventuelt
Mødekalender
Kursuskalender
2013/2014

2013:
9. + 10. januar – Introkursus (Korsør)
23. januar – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
19.- 21. marts – SSP-Samrådets årsmøde 2013 (Vingsted)
16. april – DKR årsmesse (Vingsted)
14. + 15. maj – Døgnmøde (Torvehallerne, Vejle)
12. – 16. juni – Folkemødet (Bornholm)
27. aug. – Bestyrelsesmøde inkl. næstformænd (Fredericia)
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21. + 22. oktober – Kursus om opsøgende arbejde
21. november – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
3. december – Temadag – ”Ungegrupperinger og bander”
(Odense)
2014:
15. januar – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
16. + 17. januar – Introkursus (Fredericia)
18. – 20. marts – SSP-Samrådets årsmøde 2014 (Vingsted)
5. – 8. maj – Studietur til Belfast (arrangør: Fagudvalg
Restorative Justice)

Opsamling lavet af

Benny Husted
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