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Sommeren står for døren, hvorfor vi lige vil berige jer med endnu et Nyhedsbrev, der
forhåbentlig kan være med til at sende jer på en solrig, afslappende og velfortjent sommerferie inden for overskuelig fremtid.
Endnu en gang lykkes det SSP-Samrådet at afvikle et velbesøgt og vellykket Årsmøde.
Årsmødet havde bl.a. fokus på netværk, kommunikation og vores fire Fagudvalg.
Der skal lyde en stor tak til specielt SSP-kreds Vestegnen, der stod som arrangører af
Årsmødet samt de kolleger, der havde givet en hjælpende hånd samt selvfølgelig alle
deltagere, der var med til at gøre Årsmødet konstruktivt, spændende og inspirerende.
Der er netop udsendt materiale fra Årsmødet (ligger også på hjemmesiden) samt evalueringsskema, der bl.a. skal bruges i det fremadrettede arbejde med planlægning og afvikling af vores kommende Årsmøder og kurser (materialet er lidt forsinket, da nogle af tovholderne har været ramt af Lockouten på skoleområdet).
Vi kan løfte sløret for, at Årsmødet 2014 (afvikles på Vingsted Centret i uge 12 den 18. –
20. marts 2014) vil have fokus på ”Forebyggelse – tidlig indsats” med SSP-kreds Fyn
som arrangør – og Årsmødet 2015 er også afsat til en innovativ SSP-kreds, nemlig Sydog Sønderjylland, hvorfor der må siges at være rimelig tid for arrangøren i 2016 til at
lægge billet ind og hovedet i blød.
Fagudvalg:

(Planche fra National læseplan)

Der har i det seneste år været forskellige tilløb til at
igangsætte de fire Fagudvalg (18+ (tidligere SSP+),
Restorativ Justice, Gadeplansarbejde og National læseplan). Alle fire Fagudvalg har, som det ofte er tilfældet for nye tiltag, der skal ”leve” i en presset dagligdag, haft opstartsvanskeligheder.
Heldigvis har alle fire Fagudvalg overlevet det første
leveår og rummer kompetente og engagerede medlemmer – og Fagudvalgene fik også en både tiltrængt
og fortjent opmærksomhed på det netop afviklede
Årsmøde, hvor alle deltagere havde mulighed for at
komme med input samt blive opdateret på status i de
enkelte Fagudvalg.
Det er vores hensigt at arbejdet med og i Fagudvalgene lægges på hjemmesiden, hvor der også er data på
kontaktpersoner, hvis man har interesse for temaet og
eventuelt ønsker at koble sig på det enkelte Fagudvalg. På hjemmesiden ligger oplæggene, der blev
brugt i de fire workshops på Årsmødet.

SSP-Samrådet har i dette herrens år 25 års Jubilæum, hvilket bl.a. blev markeret med
en reception i forbindelse med Årsmødet. Det er altid vanskeligt at gøre en sådan markering nærværende for alle, når vi snakker om en organisation, hvor meget få efterhånden
har en relation til de tidlige år og den spæde start – men ikke desto mindre er det vigtigt,
at historien og historikken bliver bevaret, hvorfor vi også bestræber os på, at dokumenter
(referater m.m.) fra de 25 år over tid bliver lagt på hjemmesiden.
Der skal lyde en stor tak til de eksterne samarbejdspartnere, der valgte at komme til receptionen samt ikke mindst til de mange tidligere kolleger, der gennem tiden har gjort en
kæmpe indsats for SSP-Samrådet og været en stor medvirkende årsag til at organisationen er, hvor vi er i dag.
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Generalforsamlingen blev som vanligt afviklet i god ro og orden – og på trods af, at der
var ”Vedtægtsændringer” på programmet (som følge af sidste års vedtagelse af Visions- og værdiproces), så landede også denne del af seancen på en sober måde – også
selvom ikke alle vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget – se de nye vedtægter på
hjemmesiden.
SSP-Samrådet deltager i perioden den 13. – 16. juni
2013 i Folkemødet på Bornholm. Vi har indgået partnerskabsaftale med DKR omkring en base
og fokus på forebyggelse af kriminalitet. Det er
vores hensigt at få italesat SSP-samarbejdet og
SSP-Samrådet på en arena, hvor rigtig mange organisationer, medier og stort set alle Folketingspolitikere har sat hinanden stævne. SSPSamrådet deltager i forskellige tiltag arrangeret af andre aktører, ligesom vi selv er tovholdere på nogle event – bl.a. om ”Social Pejling” samt politikerdebat (der her i sidste
ombæring er ændret til en konstruktiv dialog om forebyggelse af ungdomskriminalitet
med kompetente repræsentanter fra KL, Socialstyrelsen og Børne- og Kulturchefforeningen). Se evt. yderligere på http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/Folkemoedet.aspx
På vores netop afviklede døgnmøde i bestyrelsen har vi drøftet nogle fremadrettede tiltag, hvor vi bl.a. vil arbejde meget målrettet med kursusvirksomhed (eventuelt udbyde
lokale kredskurser/temadage mere bredt ud i netværket, samt udbyde flere landsdækkende tema- og konferencedage).
Det er også vores plan, at vi vil planlægge og invitere til en Camp, hvor vi kan dagsordensætte det kriminalitetsforebyggende arbejde i Danmark, der rykker det i en ”liga”, der
gør Danmark og SSP-Samrådet ære 
Børnerådet har via midler fra Social- og Integrationsministeriet lanceret en ny portal –
www.børneportalen.dk der henvender sig til børn og unge omkring mange relevante emner og temaer – bl.a. om afhængighed, mobning, skilsmisse, overgreb etc., ligesom den
beskriver børn og unges rettigheder og giver råd og vejledning. Portalen er en del af filosofien om ”en indgang for alle”, hvorfor den også vil være relevant at linke til fra lokale
hjemmesider. Børnerådet har fortsat portalen www.boerneinfo.dk der har mange af de
samme temaer, og som ligeledes er relevant for aktører, der arbejder med børn og unge.
Børnerådet har også netop lanceret 16 små temafilm om underretning for fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Filmene lægger op til debat om de udfordringer, der
kan opstå, når man som f.eks. pædagog, lærer, tandlæge eller sundhedsplejerske bliver
opmærksom på omsorgssvigt og overgreb. I filmene giver en række erfarne fagfolk gode
råd til, hvordan man kan opfange signaler på omsorgssvigt og til, hvordan man kan
handle herpå. Der er også fire små film med unge, der giver deres bud på, hvordan fagpersoner kunne have grebet ind. Du kan finde filmene og lidt mere om dem på
http://www.brd.dk/rettidig-omsorg
Justitsministeriets Forskningskontor udgav her i foråret rapporten ”Udviklingen i børneog ungdomskriminalitet 2001 – 2012”, der på kommune- og politikredsniveau beskriver udviklingen blandt børn og unge baseret på ”mistanker og sigtelser”.
På den store bane (Danmark) har der været et fald på alle alderstrin, ligesom det stort
set også er gældende på de forskellige kriminalitetsformer, hvilket jo underbygger den
tendens, der har tegnet sig i de senere år, hvor ungdomskriminaliteten har været faldende. Kig forbi Justitsministeriets hjemmeside og download rapporten.
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Socialstyrelsen fik på baggrund af anbefalinger i ”Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet” (Betænkning nr. 1508) til opdrag at komme med redskaber til ”Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge”. Det arbejde har bl.a. resulteret i en rapport
fra SFI ”Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge – risiko og beskyttende
faktorer”, ligesom SFI netop har udgivet publikationen ”Evaluering af ressource- og risikoskema – tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge”, hvor fem kommuner
i samarbejde med to eksterne konsulentfirmaer og Socialstyrelsen har udviklet og afprøvet redskabet ”ressource- og risikoskema”. Projektet/tiltaget/redskabet har nu skiftet
navn til ”Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge” og kan
følges mere uddybende på Socialstyrelsens Vidensportal om udsatte børn og unge (tema
- kriminalitet). Der er en publikation med uddybning af redskabet lige på trapperne.
Socialstyrelsen har også netop publiceret inspirationshæftet ”Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet”. Hæftet er en udløber af den ændring,
der kom i Serviceloven i juli 2010, hvor kommunerne blev forpligtiget til, som en del af
den sammenhængende børnepolitik, at udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet (§ 19 stk. 3).
Ovenstående forpligtigelse er her den 14. maj 2013 blevet vedtaget som nyt lovforslag
med virkning fra juli 2013, således at det er gældende for en ny 3 årig periode – i øvrigt
sammen med muligheden for at hente gratis råd og vejledning hos VISO om indsatser til
at forebygge kriminalitet blandt børn og unge generelt og i forhold til enkeltsager (også
en forlængelse af tidligere praksis).
SFI har udarbejdet kortlægningen ” Systematic Review of Youth Crime Prevention Intervention” som et led i DKR og TrygFondens arbejde med at afdække den nyeste viden om
indsatser mod ungdomskriminalitet. Kortlægningen fokuserer på indsatser i forhold til 12
– 17 årige, der er evalueret mellem 2008 – 2012 (56 indsatser i alt) og peger på en række forhold ved de indsatser, der har positiv effekt for de unge kriminelle. Publikationen er
et digert værk på engelsk på 312 sider.
Sammen med kortlægningen er udgivet den dansksprogede pjece ”Kortlægning af indsatser mod ungdomskriminalitet. Kort og Klart”. I pjecen gennemgås de overordnede resultater i kortlægningen, og der er en kort gennemgang af indsatstyper og de konkrete indsatser. Publikationerne er lidt mere human og kan klares på 28 sider - findes på SFI eller
her http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=3850&PID=9267
Vi har masser af intentioner om at produktudvikle vores Nyhedsbrev – og har såmænd
også både idéer og input hertil, hvorfor vi håber, at vi i løbet af efteråret (når ressourcerne og den nye energi er tilflydt os) vil kunne præsentere et nyt design og form.
Har du noget til et kommende Nyhedsbrev (der godt kan udsendes udenfor normal termin), så fremsend det på mail til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør, Martin Bannow (mban@halsnaes.dk)
Her til sidst vil vi opfordre jer til at besøge og bruge hjemmesiden, hvor der bl.a. ligger
referater, tidligere Nyhedsbreve (med relevante links etc.), vedtægter, info om Fagudvalgene og ajourførte data over medlemmer etc.
Vi vil også benytte lejligheden til at ønske jer alle en dejlig sommer.
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