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Velkommen til endnu et Nyhedsbrev, her hvor kalenderen ”siger” efterår/vinter og dagene efter sigende skulle være blevet kortere, hvilket dog er et udsagn, der nok skal tages
med et gran salt, da de formentlig ikke mange steder opleves sådan – men pyt bare opgaverne og udfordringerne er spændende, så kan man formentlig fortsat møde om morgenen og gå hjem om aftenen med et smil på læben og vished om, at man gør en forskel

Vi har hen over året arbejdet med oprettelse og kvalificering af fire FAGUDVALG.
Næsten al begyndelse er svær – og det har det også været i denne sammenhæng, men
derfor kan det jo godt munde ud i noget spændende og konstruktivt, hvilket fortsat er
vores ambition med Fagudvalgene – nedenfor følger en kort status på de fire Fagudvalg,
ligesom en uddybning af Fagudvalgene, processen og resultaterne også på sigt vil kunne
findes på hjemmesiden.
Restorative Justice (Genoprettende ret):
Der er afholdt første møde. Fagudvalget består for nuværende af Charlie Lywood (Furesø), Jan Andersen (Rødovre) og Mikkel Nielsen (Albertslund) - og du er fortsat meget
velkommen til at deltage. Udvalget er samstemmende om, at arbejdet skal munde ud i
noget, der kan præsenteres/arbejdes videre med på Årsmødet. Der har været en god
snak om Restorative Justice, og udvalgets medlemmer er enige om, at begrebet dækker
over en vid række af initiativer, hvoraf mange ligger uden for den traditionelle kommunale forebyggelsesindsats. Noget af det der kan ligge inden for den kommunale forebyggelsesindsats, er konfliktmægling, konsekvensmægling eller genoprettende konflikthåndtering. Fagudvalget vil forsøge at komme en afklaring/definition nærmere, i forhold til at
skelne mellem de forskellige afarter af Restorative Justice.
Arbejdsgruppen barsler med et bud på, hvordan et kontrolleret forsøg, der skal undersøge forskellige metoders virkning, kan se ud.
Hvis du er interesseret i at høre yderligere eller deltage i Fagudvalget, kan du kontakte
Mikkel Nielsen, SSP-kreds Københavns Vestegn på mikkel.nielsen@albertslund.dk
Opsøgende arbejde (Gadeplan):
Fagudvalget har på deres første møde diskuteret sig frem til, at udvalget gerne vil lave
en underside på SSP-Samrådets hjemmeside, der omhandler gadeplansarbejde. Her kan
lokale tiltag og erfaringer, samt dokumentation inden for feltet findes.
Udvalget ser gerne, at der afholdes to kurser (et øst og et vest kursus). Det skal være to
dage, hvor der sættes fokus på: hvad siger forskningen på området, case arbejde, faglig
sparring, omsætte praksis til teori og omvendt, lovgivning og holdninger/moral. Fagudvalget vil gerne stå for planlægning og afvikling af kurset.
Fagudvalget vil gerne have en tilbagemelding, om man ude kredsene tror, der vil være
tilslutning til sådanne kurser, ligesom man er interesseret i forslag til kursets indhold.
Det er intentionen, at kurserne kan holdes på et prisniveau på ca. kr. 2.500
Hvis du er interesseret i at høre yderligere om Fagudvalget kan du henvende dig til Ole
Rasmussen, SSP-kreds Syd- og Sønderjylland på oras@sonderborg.dk
Kriminalitetsforebyggende arbejde for unge 16 – 25 årige (SSP+):
Der er pt. fire tilmeldte, men man er ikke rigtig kommet i gang endnu, hvorfor du fortsat
uden de store kvaler kan tilmelde dig og blive en del af Fagudvalget. Du kan kontakte
Mikael Thirup, SSP-kreds Nordjylland på mikael.thirup@hjoerring.dk
National læseplan:
Også her kan du nå at komme med uden du er gået glip af en masse indledende drøftelser, hvis du henvender dig til Linda L. Nielsen, SSP-kreds Københavns Vestegn på linda.liebst.nielsen@herlev.dk Første møde afholdes efter planen i december 2012.
Så er hjemmesiden blevet international – eller det vil sige, at vi har lagt forskellige
oplæg på engelsk om SSP fra medlemmer, der har været rundt i verden eller holdt oplæg
SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet

1

NYHEDSBREV
Efterår - 2012
om SSP for udenlandske delegationer. Vi håber, at oplæggene kan bruges af andre til
inspiration, hvis budskaber om SSP skal formidles til udenlandske samarbejdspartnere.
Som vi tidligere har gjort opmærksom på, så har vi neddroslet ambitionerne omkring
vores hjemmeside, så formatet og indholdet i højere grad afspejler vores muligheder og
behov (ressourcer), men det er der nu ikke kommet en mindre kvalitativ hjemmeside ud
af i de senere år, hvor bl.a. kontaktdata bliver ændret og ajourført, når vi bliver bekendt
hermed – så bliver du opmærksom på uoverensstemmelser på disse data, skal du blot
kontakte Webredaktør Ole Rasmussen på oras@sonderborg.dk , der fluks retter til.
Du har fortsat også mulighed for at berige dit netværk med relevant materiale ved at
kontakte Ole Rasmussen, der kan lægge det på hjemmesiden, hvilket også er tilfældet,
hvis jeres organisation f.eks. søger nye medarbejdere på SSP-området.
Som det forhåbentlig er de fleste bekendt, så udbyder vi INTROKURSUS, der har været
efterspurgt gennem længere tid. Kurset løber af stablen den 9. og 10. januar 2013 og
afholdes i Korsør. Tilmelding til Introkurset foregår via hjemmesiden, hvor du også finder
en mere uddybende beskrivelse af de to dage. Du kan tilmelde dig ved at klikke her eller
gå ind på http://www.conferencemanager.dk/sspintro . Der er endnu ledige pladser, men
skynd dig.
Den 2. oktober 2012 afholdt SSP-Samrådet i samarbejde med Ungdomsringen en temadag om ”Fravær i Folkeskolen og drop out fra ungdomsuddannelserne”, der blev et
både velbesøgt og konstruktivt arrangement. Vi havde fra starten af planlægningen en
ambition om, at kurset skulle følges op med en ”værktøjskasse med inspiration og gode
råd” på vores hjemmeside – og det er da glædeligt at kunne informere om, at det nu er
lykkes at få dette realiseret – så kig et smut forbi hjemmesiden og find dette materiale
sammen med slides fra dagen. Og for at være i god tid, så kan vi allerede nu afsløre, at
vi den 1. oktober 2013 afholder endnu en temadag i samarbejde med Ungdomsringen.
ÅRSMØDE 2013 planlægges af SSP-kreds Københavns Vestegn og afholdes som tidligere udmeldt den 19. – 21. marts 2013 på Vingsted Centret, hvor programmet bl.a. vil tage
udgangspunkt i Fagudvalgenes tematikker, således at det daglige arbejde og interesseområderne bindes sammen med Årsmødet. Det gennemgående tema for Årsmødet vil
være Netværk. Netværk er vi alle involveret i på flere måder, og det er i mange sammenhænge blevet et ord, som slynges vidt omkring uden yderligere refleksion. Men hvad
er et netværk egentlig, hvornår giver det mening og ligeså vigtigt ikke mening, hvad er
formålet osv. Der er fundet rigtig dygtige folk til at øge vores bevidsthed omkring brugen
af netværk. På dag 2 bliver der mulighed for at vælge sig ind på forskellige workshops,
som alle er relateret til netværk, så der bliver en rød tråd gennem dagene.
Årsmødet er traditionelt et tilløbsstykke, hvorfor vi kun kan opfordre alle interesserede til
at tilmelde sig hurtigst muligt, når programmet foreligger (formentlig i løbet af december), da det herved også giver de bedste muligheder for at tage højde for eventuelle logistiske udfordringer.
SSP-Samrådet kan i 2013 fejre sit 25 års jubilæum, hvilket vi vil markere med en reception i forbindelse Årsmødet. Vi har nedsat en lille planlægningsgruppe, der består af
koryfæer i form af bl.a. tidligere og nuværende formænd, og vi vil gerne appellere til jer
om at fremsende små anekdoter, billeder fra tidligere arrangementer i SSP-Samrådets
regi etc. som vi vil bruge i markeringen af jubilæet. Materialet kan fremsendes til Martin
Bannow på mban@halsnaes.dk
På vores bestyrelsesmøder inviterer vi som regel en samarbejdspartner med som et
punkt på dagsorden, så vi kan udveksle viden og informationer om vores respektive organisationer samt eventuelt intensivere samarbejdet. I den senere tid har Kriminalforsorgen, DKR, NEC og senest Socialstyrelsen været inviteret.
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Da SSP er en tværfaglig samarbejdsform, så er der selvfølgelig også mange aktører og
interessenter, hvorfor vi hele tiden forsøger at være i dialog med relevante samarbejdspartnere, således at vi kan være med til at sætte dagsorden på det kriminalitetsforebyggende arbejde samt udnytte den synergi, der burde være, når mange gerne vil gøre en
forskel.
SSP-Samrådet har gennem mange år forsøgt at ”markedsføre” os overfor Ministerier og
Landspolitikere, hvilket i de senere år er intensiveret i form af en del breve, ansøgninger og personlige kontakter. Det er glædeligt og konstruktivt, at vores intensive indsats
bl.a. medvirker til, at en del SSP-medarbejdere bliver inviteret til og deltager i arbejdsgrupper og udvalg, der er forankret i ministerier, styrelser etc.
SSP-Samrådet er ligeledes høringspart på kriminalitetsforebyggende tiltag, og har i den
senere tid været inviteret ind i Social- og Integrationsministeriet, hvor vi har givet ”faglig
sparring”, ligesom SSP-Samrådet blev inviteret med og deltog i Social- og Integrationsministerens Årsmøde 2012, hvor der blev netværket med repræsentanter fra andre organisationer samt udfærdiget en ”anbefaling” med 12 bud på principper for effektiv
implementering (se yderligere herom på www.sm.dk)
Mange kender sikkert netstof.dk og har brugt det ud fra de muligheder og behov, man
lokalt har haft. Tidligere var netstof.dk styret og finansieret af medlemskommuner, hvilket var en mindre skare af landets kommuner. I forbindelse med, at Socialstyrelsen har
udbudt ”rådgivning på nettet til unge om rusmidler”, så har man relanceret portalen ved
at inddrage Center for Digital Pædagogik og samtidig gøre medlemsskabet af netværket
omkring netstof.dk gratis, hvorfor vi hermed vil opfordre jer til at gå ind på
www.netstof.dk og studere denne samt overveje kommunens medlemskab af netværket
– se yderligere under menupunktet ”Til kommuner og fagpersoner”.
En af vores fornemmeste opgaver som koordinatorer på SSP-området er at være på forkant med udviklingen ved at være opdateret på alt relevant viden og udgivelser på området – ikke nogen nem opgave, men en spændende og formentlig også nødvendig opgave. Som vi tidligere har beskrevet, så er der mange interessenter og aktører på vores
ressortområde, hvorfor det også i perioder sprøjter ud med undersøgelser, rapporter,
nye metoder og andre indsatser, der alle har intentioner om at gøre en forskel – nedenfor er eksempler på nogle af disse tilbud, der har set dagens lys i den senere tid, og
som måske kan være relevant i forhold til dit arbejde og netværk:


DKR, Mentor og Fritidsindsatser – en guide til den gode indsats (se mere)



Socialstyrelsen, Startsæt til tidligere anbragte unge – Socialstyrelsen har udgivet en lille publikation, der guider unge (fortrinsvis anbragte unge), som skal til
at stå på egne ben (se yderligere)



Socialstyrelsen har udgivet publikationen ”Veje ind og ud af kriminalitet – tidligere kriminelle unges erfaringer”, der er en beskrivelse af 20 tidligere kriminelles oplevelse af, hvorfor de blev kriminelle, og hvad der har bragt dem ud af
kriminalitet igen. Du kan bestille eller downloade publikationen på Socialstyrelsens hjemmeside eller klik her.



Socialstyrelsen har netop opdateret og relanceret deres Vidensportal om udsatte børn og unge. Vidensportalen har forskellige temaer – bl.a. ”Kriminalitet”,
”Seksuelle overgreb”, ”Forebyggelse og tidlig indsats”, ”Unge med misbrug” etc.,
hvor der er samlet relevant materiale i form af artikler, metoder, undersøgelser,
praksiseksempler m.m. – se yderligere på http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/
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Guide til forældre om unges brug af Facebook (læs mere her)



Værktøjskasse fra Ventilen - Vil du vide mere om ensomhed blandt unge,
hvordan de kan hjælpes – og hvordan du kan være med til at sikre et godt fællesskab for de unge, du arbejder med? Ventilen Danmark lancerer nu en online værktøjskasse rettet mod professionelle og frivillige, der arbejder med unge. Værktøjskassen indeholder konkrete ideer og gode råd, og du kan få svar på spørgsmål
som for eksempel:
 Hvordan får jeg øje på de ensomme unge?
 Hvordan kan jeg bedst kontakte dem?
 Hvordan modtager jeg nye unge i en gruppe på en god måde?
 Hvordan kan jeg hjælpe en ung videre til et andet tilbud?
Og meget mere. Værktøjskassen byder på omkring 30 forskellige værktøjer, inspiration samt helt konkrete metoder til at håndtere forskellige problemstillinger –
eller forebygge dem fremover. Du kan læse mere på vores hjemmeside samt på
www.ventilen.dk



Så har børnene fået deres ”eget kontor” hos Ombudsmanden i Folketinget – se
yderligere på deres hjemmeside http://boernekontoret.ombudsmanden.dk/



Justitsministeriets Forskningskontor har her i efteråret udgivet endnu en rapport, der
kortlægger ”Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet” – denne gang
for perioden 2002 – 2011. En overskuelig lille sag på syv sider, der supplerer tidligere
undersøgelser om en stabil og forholdsvis lav kriminalitetsfrekvens hos unge.



Sundhedsstyrelsen har netop publiceret rapporten ”Narkotikasituationen i Danmark 2012”. Rapporten viser bl.a. at nye stoffer hurtigt forbydes i Danmark, og at
stoffernes popularitet er faldende – både blandt de helt unge og i den voksne befolkning. Blandt de unges brug af rusmidler er der tale om et pænt fald i de senere år,
omend niveauet stadig er højt. Rapporten kan downloades på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside eller her.



DKR lancerer midt i december 2012 knivkampagnen ”99 % fri for kniv”, der bl.a.
bygger på elementer fra Social Pejling. Kompetente personer fra SSP-Samrådet har
her i slutfasen af planlægningen ydet kvalificeret sparring på kampagnen samt givet
tilsagn om, at vores veletablerede netværk ude i kommunerne kan bruges til distribuering af materiale og budskaber. Der kommer formentlig om kort tid informationer fra
DKR herom til kommunernes SSP-kontakter.

Såfremt du har ris eller ros til Nyhedsbrevene eller sågar input til de kommende udsendelser, er du meget velkommen til at sende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør (Martin Bannow) på mban@halsnaes.dk
Redaktionen bag Nyhedsbrevet vil hermed benytte lejligheden til at sige tak for et konstruktivt og spændende år og på gensyn til et ligeså i 2013 – og hvis det ikke er for tidligt her i november, så betyder ovenstående vel ”God jul og Godt Nytår” 
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