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Velkommen til et lille kort sommernyhedsbrev, hvor vi primært vil gøre opmærksom på
nogle relevante tilbud vi har på hylderne.
SSP-introkursus d. 23. - 24. september 2015 i Fredericia
Introkurset er for den nye SSP-medarbejder uanset om du arbejder i forvaltningen, på
en skole, i en klub eller hos politiet.
På kurset får du en grundlæggende viden om SSP-samarbejdets organisation og opgave,
viden om det juridiske grundlag, samt viden om hvad der virker i forhold til ungdomskriminalitet. Du præsenteres via cases for dilemmaer fra SSP-samarbejdets virkelighed.
De væsentligste indsatser og metoder omkring skoleundervisning, SSP+ (de ældre unge), Restorative Justice (Genoprettende Ret) og gadeplansarbejde, præsenteres af SSPSamrådets fagudvalg for disse temaområder.
Der er plads til ca. 40 deltagere, så vær hurtig med tilmeldingen.
Har du brug for flere oplysninger, kan du kontakte Benny Husted på tlf. 2325 8547.
Læs yderligere her
Grundkursus i Genoprettende Praksis – to forløb i efteråret 2015
Genoprettende processer anerkendes i stigende grad som en effektiv metode i arbejdet
med børn og unge. Senest i den tidligere regerings udspil - ”en ungdom uden kriminalitet”, hvor genoprettende metoder tænkes ind som alternativ til den traditionelle strafferet. SSP-Samrådet ønsker at understøtte denne udvikling ved, at introducere Genoprettende Ret som en tilgang, der både kan anvendes i håndteringen af børn og unge, der
begår kriminalitet, samt i det generelle forbyggende felt - både inden for det sociale, pædagogiske og skolemæssige arbejde.
SSP-Samrådet udbyder derfor et spændende 4 dages grundkursus i Genoprettende Praksis, med fokus på, hvad det kræver af den enkelte at praktisere denne tilgang. Dette kursus tager derfor udgangspunkt i dig som: socialrådgiver, skolelærer, pædagog, klubmedarbejder, støtte/kontaktperson, mentor, boligsocial medarbejder eller lignende, der arbejder med unge i din hverdag og som kan svare ja til disse spørgsmål:



Oplever du sommetider konflikter i din kontakt med unge? Imellem unge? Og/eller i
andres ungekontakt?
Ønsker du redskaber til at håndtere konflikterne på en mere konstruktiv og lærerig
måde – både i forhold til dig selv, de unge, kolleger og andre samarbejdspartnere?

Den Genoprettende Praksis giver i denne sammenhæng grundlag for, at vi kan møde hinanden på en konstruktiv, respektfuld og ligeværdig måde, der kan bidrage til nye handlemuligheder for alle involverede.
Så vil du gerne vide mere om, hvordan en Genoprettende Praksis kan være med til at
skabe og bevare positive relationer i dit og andres arbejde med børn og unge, så er dette
kursus det helt rigtige for dig.
Kurset udbydes både vest (Horsens) og øst (Hillerød) for Storebælt. Læs yderligere her
Gadeplanskursus den 29. og 30. oktober 2015 i Fredericia
For tredje år i træk har Fagudvalget ”Opsøgende arbejde - Gadeplan” planlagt kursus for
medarbejdere med opsøgende gadeplansfunktioner. Dette års gadeplanskonference
handler om, hvorledes gadeplansarbejdet gribes an rundt om i Norden, og hvordan det
kan reflekteres på egen praksis. Konferencen byder bl.a. på indlæg fra aktører fra Stockholm og Oslo. Du kan finde yderligere om konferencen her
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Udover ovennævnte kursustilbud, så kan du på hjemmesiden også finde information om
konference fra KL ”Unge, hash og uddannelse”, der afholdes den 26. august 2015 – se
yderligere her
Du kan også gratis deltage i kursus om ”Forebyggelse af fyrværkeriskader”, der løber
af stablen den 20. oktober 2015 i Vejle – se yderligere her
Har du været nøgen på nettet? Nyt materiale til børn og unge
Der findes ingen opgørelser over, hvor mange danske børn og unge, der har sendt nøgenbilleder af sig selv. Men både i Center for Digital Pædagogiks onlinerådgivning og på
Red Barnets brevkasse kommer der flere og flere henvendelser om nøgenbilleder. Det er
ikke nyt, at børn og unge eksperimenterer med deres identiteter ved at tage udfordrende
billeder af sig selv, men med de sociale mediers udbredelse bliver billederne hurtigere
spredt til mange, og det gør konsekvenserne uoverskuelige.
Både til handling og forebyggelse
Der kan være mange grunde til, at børn og unge sender
intime billeder af sig selv. Det kan for eksempel være
for at vise tillid til kæreste, for at vise at man er modig
eller måske bare for at vise den nye bikini frem uden
tanke på, at andre kan misbruge billedet. Det nye materiale giver konkrete værktøjer til børn og unge, der
har oplevet, at intime billeder er blevet delt, men det
kan også bruges til at forebygge.
Bestil gratis foldere eller download materialet
Materialerne er lavet i et samarbejde mellem Red Barnet, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for
Børn og Unge.
Det består af et lille hæfte ”Har du været Nøgen på Nettet?”, som kan bestilles gratis, og en mere uddybende
online-version.
I hæfterne kan børn og unge hente konkret information
om, hvor de kan få hjælp til at håndtere situationen og sikrer sig et godt digitalt rygte
fremover. Hent materialerne på
Sikkerchat.dk, på Center for Digital Pædagogik eller hos Medierådet for børn og unge
Partnerskabet omkring ”Ungeprofilundersøgelser”
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. Vi er nu så langt i
processen, at vi med sikkerhed kan sige, at vi i
november/december 2015 vil gennemføre Ungeprofilundersøgelser rundt om i Danmark –
og din kommune har mulighed for at blive en del af konceptet, hvis du retter henvendel-
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se til Komiteen for Sundhedsoplysning. Du kan finde yderligere materiale her, ligesom du
er velkommen til at kontakte SSP-Samrådets tovholder Benny Husted
(benny.husted@skanderborg.dk eller 2325 8547) eller Thea Futtrup Korsholm, Komiteen
for Sundhedsoplysning (tfk@sundkom.dk) for yderligere oplysninger.
Festivaller står sammen mod druk og stoffer – materiale fra Sundhedsstyrelsen
At være væk i en rus af stoffer eller alkohol hører ikke sammen med livemusik. Det budskab står 18 festivaler og 40 spillesteder i år sammen om at markere i Sundhedsstyrelsens og Dansk Lives kampagner ”Music Against Drugs og Mindre druk – Mere fest”.
Se yderligere her
SSP-Samrådet på Folkemødet 2015

Der blev passet godt på SSP-Samrådets formand på Folkemødet
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).
Alle ønskes en god og hyggelig samt varm og solrig sommer og ferie
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