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Så bliver det tid til årets sidste Nyhedsbrev, hvor vi lige vil benytte muligheden for at
advisere om nogle af de kommende arrangementer samt selvfølgelig sige tak for året, der
næsten er gået og ønske alle en dejlig og hyggelig jul og et godt Nytår.
Vi starter 2014 op med vores Introkursus for nyere SSP-medarbejdere. Kurset løber
af stablen torsdag og fredag den 16. og 17. januar 2014 og foregår i Fredericia. På kurset
vil du bl.a. blive beriget omkring: ”SSP-samarbejdets organisationer, roller og kriminalitetsforebyggelsens grundmodel” – Lars Holmberg vil holde oplæg om ”Unge, kriminalitet
og forebyggelse – hvad virker, med særligt fokus på social pejling” – Eva Naur orienterer
om ” SSP-samarbejdets lovgivning” – Jesper Snitgaard kommer med input om ”væsentlige elementer i relations arbejdet på gadeplan”, ligesom der vil blive arbejdet med relevante cases og netværksarbejde. Du kan finde yderligere om kurset her – men skynd
dig, hvis du skal med.
Tirsdag den 28. januar 2014 er tid for næste tilbud, hvor du kan deltage i en Workshop
om ”Genoprettende stormøder”. Fra programmet kan nævnes ”Langt de fleste SSP
organisationer i landet har løbende udfordringer med unge, der skaber utryghed i boligområder. Nogle gange er udfordringen tilstede, blot fordi unge samler sig i grupper på
gaden, foran kiosker, supermarkeder etc. Andre gange udspringer utrygheden også af
konkrete handlinger, hærværk, ildspåsættelse eller højrøstet og chikanerende adfærd.
Har man de tendenser i boligområdet, bliver det ofte et naturligt tema på de lokale SSPnetværksmøder. Der iværksættes forskellige tiltag, og de forskellige interessenter i området taler med unge og forældre. Nogle gange har det en god effekt, andre gange gør
det ikke den store forskel. Genoprettende stormøder er en metode, hvor alle parter i et
boligområde får mulighed for at komme til orde, og hvor der udarbejdes klare aftaler for
fremtiden. Stormøder er styret efter en bestemt skabelon, og der er lavet et grundigt
forarbejde før selve mødet afholdes. Vi vil med denne workshop kigge nærmere på, hvad
genoprettende tænkning er, og hvorfor det ofte kan gøre en afgørende forskel. Hvordan
en køreplan for genoprettende stormøder ser ud, samt zoome ind på de konflikttekniske
redskaber, der er nødvendige for at kunne facilitere genoprettende processer.
Formålet er at klæde deltagerne på, til at tage en drøftelse om indførelse af genoprettende stormøder som en del af deres værktøjskasse i egen kommune.
Se yderligere om Workshoppen her
Også vores program for Årsmødet 2014 er nu tilgængeligt på hjemmesiden (eller meget
snart). Årsmødet afvikles i uge 12 på Vingsted Centret. Årsmødet vil være en blanding af
oplæg, paneldebat, netværksarbejde og mulighed for at fordybe sig på en praktisk eller
teoretisk linje, ligesom Årsmødet jo også rummer SSP-Samrådets Generalforsamling.
Traditionen tro er Årsmødet et tilløbsstykke, hvilket giver nogle logistiske udfordringer,
når vi gerne vil rumme og tilgodese alle – men denne gang vil man blive tildelt pladser
på Vingsted Centret i den rækkefølge man tilmelder sig, så gør dig den tjeneste at meld
dig til så hurtigt som muligt – når pladserne (ca. 190 sengepladser) på Vingsted er
booket, vil de efterfølgende tilmeldte blive forsøgt indkvarteret i nærheden af kursusstedet. Du kan læse mere om programmet samt tilmelde dig her
Sidste indslag i vores palet af tilbud er studieturen til Belfast, der finder sted fra mandag den 5. maj til torsdag den 8. maj 2014. Studieturen er programsat af Fagudvalget
”Restorative Justice”. Du kan læse yderligere om studieturen her
Det blev ordene for denne gang
Rigtig god og hyggelig jul – pas godt på Nytårsaften
På gensyn i 2014
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