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Velkommen til endnu et Nyhedsbrev.
Tiden flyver afsted – og det er allerede ved at være en evighed siden de fleste af os var
samlet til Årsmødet, men der skal alligevel lige herfra lyde en stor tak til SSP-kreds
Syd- og Sønderjylland for en kæmpe indsats omkring planlægning og afvikling af det, der
af mange betegnes som det bedste Årsmøde de har deltaget i, hvilket må siges at være
et stort cadeau, da Årsmøderne generelt er på et højt fagligt og socialt niveau.
På hjemmesiden findes PP fra de forskellige indlæg.
På Generalforsamlingen blev formandsberetningen som vanlig fremlagt og tilsluttet,
men skulle du have glemt et par detaljer eller ikke været til stede, så findes den på
hjemmesiden.
Det var også på dette års Generalforsamling, at SSP-Samrådets mangeårige kasserer Aksel Poulsen valgte at trække sig tilbage fra posten, da han
senere på året fratræder sin stilling – vi vil endnu en gang benytte lejligheden til at sige et stort tak til Aksel for hans kæmpe indsats både på kassererposten (siden 1999) som for hans øvrige indsats og engagement i
SSP-Samrådet gennem de sidste knap 20 år, samtidig velkommen til Ole
Rasmussen, SSP-kreds Syd- og Sønderjylland, der fremover vil varetage
hvervet som kasserer sammen med opgaverne omkring hjemmesiden.
Der har gennem mange år været tradition for at gennemføre Ungeprofilundersøgelser
i forskellig art og udformning rundt om i kommunerne, ligesom mange andre aktører og
interessenter sætter specielt skolerne under pres, når de ønsker at gennemføre deres
undersøgelser om ”dette og hint eller mangt og meget”, hvorfor SSP-Samrådet satte sig
for øje at tune og ensrette en Ungeprofilundersøgelse, der både kan bruges lokalt og nationalt.
Desværre (eller måske snarere heldigvis)
løb vi ind i nogle økonomiske udfordringer,
eftersom de store Fonde vi forestillede os
som oplagte interessenter for udvikling af
et sådant redskab ikke så samme perspektiv heri som vi, hvorfor vi blev nødt til at
nytænke strategien omkring udvikling og
implementering af Ungeprofilundersøgelser
ude i kommunerne, hvilket har medført et
meget godt og konstruktivt samarbejde og
partnerskab med prominente aktører indenfor dette felt.
SSP-Samrådet har i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd (DKR), Socialstyrelsen,
Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet), Komiteen for Sundhedsoplysning samt Aalborg og Odense Kommuner gennem efteråret 2014 og foråret 2015 arbejdet på at udvikle en fælles undersøgelse og en fælles undersøgelsesportal, der kan tilgodese de behov, der efterspørges ude i kommunerne og på forskningsniveau omkring unges trivsel, sundhed og risikoadfærd.
Du vil i løbet af kort tid finde yderligere materiale herom på hjemmesiden, ligesom du er
velkommen til at kontakte SSP-Samrådets tovholder Benny Husted (2325 8547 eller
benny.husted@skanderborg.dk) eller Thea Futtrup Korsholm, Komiteen for Sundhedsoplysning (tfk@sundkom.dk) for yderligere oplysninger.
På Den Kriminalpræventive Dag (DKD) 2014 var fokus på forebyggelse af rocker- og
banderelateret kriminalitet, og DKR har i den forbindelse samlet viden og input fra forskellige ressourcepersoner og organisationer – herunder også SSP-Samrådet – hvilket
har resulteret i en ”Hvidbog – Forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminali-
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tet – perspektiver og inspiration til fremtidens organisering”. Hvidbogen kan downloades
på DKR eller her .

herom på Folkemødets hjemmeside – tryk her

I lighed med de seneste to år har
SSP-Samrådet igen i år valgt at
deltage på Folkemødet i samarbejde med DKR. Vi har på nuværende tidspunkt planlagt to events,
hvor vi er tovholder – nemlig en
om ”Unge versus forældre – en
dyst på holdninger til alkohol og
hash” og ”Genoprettende Ret – en
alternativ konflikthåndtering” samt
indspark på ”Speakers Corner”,
ligesom vi på nuværende tidspunkt
er med i tre øvrige events sammen
med bl.a. DKR og Ungdomsskoleforeningen. Du kan læse yderligere

TILBUD: Få besøg af Forældrefiduser i din kommune
Snart ringer klokken ind til skolestart, og det giver skolerne en oplagt mulighed for at friske forældremøderne op med det, som interesserer forældrene mest, nemlig
trivsel i klassen. Derfor tilbyder
Forældrefiduser netop nu at komme ud og introducere viden og
metoder til at opbygge og udbygge
et forældresamarbejde i indskolingen, som styrker klassens sociale
kapital og forebygger mobning.
Tilbuddet gælder de kommuner eller SSP-kredse, der
kan samle en god skare, der repræsenterer flere af
kommunens skoler. Deltagerne kan fx være lærere/pædagoger fra indskolingen, skolebestyrelser,
skoleledere, SSP’ere mv. Et oplæg vil typisk vare 1 2 timer, men kan tilpasses, så det passer dit arrangement bedst muligt.
Deltagerne kan forvente at få indblik i den faglige viden, som ligger til grund for Forældrefiduser. Og de vil samtidig blive grundigt introduceret til hjemmesiden og dens værktøjer.
Først til mølle
Hvis du interesseret i at invitere Forældrefiduser til din kommune eller SSP-kreds, så
gælder det om at være hurtig. Hør mere om mulighederne hos Anette Aaby Hansen på
aah@dkr.dk eller 4174 7383.
I skrivende stund er valgkampen jo på sit højeste, hvorfor der kan dukke mange ”spændende” (og til tider også lidt spøjse) forslag op – men uanset valgets udfald, så er der
nok ikke så megen tvivl om, at ungdomskriminaliteten også efter 18. juni 2015 vil være i
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fokus, eftersom såvel den nuværende Regering og nuværende opposition har spillet ud
med forslag, der får indflydelse på vores ressortområde – Se yderligere om Regeringens
udspil En ungdom uden kriminalitet og oppositionens ditto "etablering af ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år"
Det er jo under alle omstændigheder betryggende, at landets lovgivere har stor fokus på,
at ungdommen skal dreje
uden om kriminalitet, og
heldigvis er der meget, der
tyder på, at det også i stor
udstrækning er tilfældet,
hvilket den seneste rapport
fra Justitsministeriets
Forskningskontor "Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001 2014" underbygger, eftersom ungdomskriminaliteten er faldet for 8. år i
træk. I rapporten er det
muligt at finde tal for egen
kommune.
Den nyeste "Skolebørnsundersøgelsen 2014" (udgivet i foråret 2015) fra Statens Institut for Folkesundhed
er også værd at kigge
lidt nærmer på. Det
bliver bl.a. dokumenteret, at ”vores fordrukne
børn og unge” ikke helt
lever op til manges
myter og fordomme –
og hvis de fortsætter i
samme positive spor,
tempo og livsstil, så vil
den danske ungdoms
”europarekord i alkoholindtagelse” formentlig om få år være en
saga blot.
Af andre relevante udgivelser og tiltag vil vi lige her på falderebet henvise til:
GODA har i samarbejde med Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner udviklet et
”kvikstemmodul” omkring alkohol på 7. – 9. klassetrin, der efter sigende er velegnet til
at få en konstruktiv dialog om holdninger til alkohol – du kan finde yderligere herom her
– ligesom du er velkommen til at kontakte Nanette Bak Andersen, SSP-konsulent i Odsherred Kommune (nanan@odsherred.dk), der har afprøvet materialet.
Socialstyrelsen har netop langeret rapporten ”Unge og rusmidler”, der beskriver tre
behandlingsmetoder (MST-SA, U-turn og U18-modellen), der i de seneste fire år er testet
i seks kommuner – og som alle peger på lovende resultater i form af de unges forbrug af
rusmidler falder, de begår mindre kriminalitet, er mindre psykisk belastet af eksempelvis
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angst og hallucinationer og de får en mere stabil hverdag med skolegang eller beskæftigelse – du kan finde rapporten her
Også DKR har udgivet et par spændende rapporter "På vej mod ungdomskriminalitet"
(Undersøgelsen belyser risiko- og beskyttelsesfaktorer i forhold til ungdomskriminalitet i
Danmark på baggrund af datamateriale, hvor 6.000 børn og deres mødre er blevet fulgt
hvert fjerde år gennem barnets opvækst) og "På kanten af skolen" (Undersøgelsen har
særlig fokus på at forstå de unges oplevelser af de indsatser, der tilbydes dem. Der er
lagt særlig vægt på at åbne blikket op for, hvilke indsatser giver mening for de unge, og
hvilke indsatser de unge har svært ved at finde mening i).
Center for konfliktløsning har udgivet rapporten "Genoprettende retfærdighed i Danmark", der er den første af sin slags, og som redegør for praksiserfaringer hermed. Som
en del af udfærdigelsen af rapporten har der været en følgegruppe, hvor Charlie Lywood
og Jens Ansbjerg fra Fagudvalget ”Restorative Justice” har haft sæde.
Vidensråd for Forebyggelse har netop udgivet publikationen "Cannabis og sundhed",
som også er interessant at downloade og skimte igennem. Rapporten sætter fokus på
emner som ”botanik, historie og lovgivning – biologiske mekanismer og effekter – forbrug
i den danske befolkning – sociale, kognitive, psykiske, neurobiologiske og somatiske konsekvenser samt forebyggelse og behandling”.
Forskellige organisationer har sammen med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold samt Sundhedsstyrelsen udviklet et undervisningsmateriale for 8. –
10. klasse "En af os", hvor der beskæftiges med tabuer om psykisk sygdom.
Kurser
Den 23. og 24. september 2015 afvikles ”Introkursus” for nye SSP-medarbejdere – se
program og yderligere info her.
I efteråret 2015 tilbydes endvidere to kursusforløb (øst og vest for Storebælt) om Genoprettende Praksisser – se yderligere info her.
KL afholder den 26. august konferencen "Unge, hash og uddannelse", hvor der bliver
sat spot på, hvordan kommuner og uddannelsesinstitutioner kan samarbejde omkring
unge og hash. Fokus er både at forebygge at unge begynder at ryge hash og på at opspore og hjælpe unge med et problematisk forbrug, som har konsekvenser for trivsel og
evnen til at gennemføre et uddannelsesforløb.
Fagudvalg
Det er glædeligt at vores fire fagudvalg, der blev sat i søen for et par år siden lever i bedste velgående med entusiastiske og engagerede udvalgsmedlemmer. Du har mulighed for
at følge deres arbejde på hjemmesiden, ligesom det også er muligt at koble sig på et
udvalg, hvis du har interesse for området – se yderligere her
Har du input du ønsker publiceret i et kommende Nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at fremsende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør Martin Bannow på
mban@halsnaes.dk – Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet).
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