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Velkommen til endnu et Nyhedsbrev fra SSP-Samrådet.
Håber I alle har nydt sommeren og er klar til masser af spændende udfordringer – det være sig implementeringen af ”verdens bedste folkeskole”, debat om den kriminelle lavalder, udmøntning af bandepakken ”fast greb
om banderne”, implementering af netværkssamråd (Serviceloven), fokus på den generelle forebyggelse og faldende ungdomskriminalitet etc. 
Kursus for Gadeplansmedarbejdere
Den 30. og 31. oktober 2014 afholder SSP-Samrådet kursus for gadeplansmedarbejdere, hvor hovedoverskriften
er ”Magtens dilemmaer” ud fra konteksten, at gadeplansarbejde er fyldt med dilemmaer – både for de unge og
gadeplansmedarbejderne – hvem bestemmer i relationen, hvem har hvilke muligheder og hvordan skal vi agere
etc. Kurset vil igen i år være en veksling mellem faglige indspark og networking. Du kan læse mere udførligt om
indholdet på www.ssp-samraadet.dk
Seancer mellem Socialstyrelsen og SSP-Samrådet
Den 5. og 11. november 2014 afvikler SSP-Samrådet og Socialstyrelsen to seancer i
henholdsvis Køge og Kolding, hvor Fagudvalget Restorative Justice (Genoprettende
Ret) om formiddagen giver en udførlig introduktion til den Nordirske ”Balancemodel”, samt åbner op for en kvalitativ debat om fordele og ulemper ved ”Genoprettende Ret” som en del af det strafferetslige system i Danmark, mens Socialstyrelsen om eftermiddagen vil sætte
spot på redskabet ”Systematisk Risikovurdering” samt deres nye ”kriminalitetsrådgivning” og indsats til forebyggelse af ungdomskriminalitet, banderekruttering og ekstremisme.
Introkursus for nye SSP-medarbejdere
SSP-Samrådet afholder i lighed med tidligere år ”Introkursus for nye SSP-medarbejdere”, hvilket løber af stablen
den 22. og 23. januar 2015 i Fredericia. Programmet er lige på trapperne, men følg med på hjemmesiden, så du
eller din kollega kan sikre sig en af de ofte eftertragtede pladser.
Årsmøde 2015
SSP-kreds Syd- og Sønderjylland har påtaget sig hvervet med at planlægge Årsmødet 2015, og de melder om
stor aktivitet og masser af positiv energi omkring processen.
Den røde tråd i Årsmødet vil være ”Overgange” – der kan have indvirkning på øget risikoadfærd eller beskyttende faktorer. Programmet vil formentlig være på plads sidst på efteråret og være tilgængeligt på hjemmesiden
hurtigt herefter.
Samarbejde med Socialstyrelsen
SSP-Samrådet har haft møder med Socialstyrelsens ”Kontor for Sårbare unge og integration” omkring Regeringens sociale 2020 mål (specifikt om forebyggelse af kriminalitet blandt de mest udsatte unge), hvor SSPSamrådet kom med et oplæg omkring skolen som aktør i det forebyggende arbejde. Kontakten har efterfølgende ført til yderligere dialog med Socialstyrelsen, hvor Michael Karlsen, Souschef for kontoret for ”Sårbare unge
og integration” bl.a. deltog på bestyrelsens døgnmøde i slutningen af april, ligesom SSP-Samrådet og Socialstyrelsen er i dialog vedrørende samarbejde omkring Ungeprofilundersøgelsen og andre relevante tiltag.
Ungeprofilundersøgelse
Som det tidligere er meldt ud og blev debatteret på SSP-Samrådets Generalforsamling, så arbejdes der intens og
seriøst med et nationalt koncept til afvikling af Ungeprofilundersøgelser, hvor SSP-Samrådet er tovholder. Der er
nedsat en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med en kvalificering af ”spørgeskemadelen”, ligesom der er fremsendt ansøgninger til tre store fonde om finansiering af tiltaget i de første 3 – 5 år (udvikling, gennemførelse,
implementering og evaluering). Et par af disse økonomiske fyrtårne har desværre meldt ”hus forbi”, men til
gengæld er vi i konstruktiv dialog med en meget spændende og relevant aktør. Når der er yderligere nyt på
denne front meldes der ud til SSP-kredsene – men under alle omstændigheder er tidsplanen, at konceptet udbydes til brug for interesserede kommuner i 2015. Der er også etableret et samarbejde med andre relevante
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aktører i forhold til udvikling og kvalificering af konceptet – bl.a. med henblik på at udvikle en værktøjskasse til
brug for frontpersonalet efter monitoreringen.
Forældrefiduser godt fra start
Skolestarten er gået og nu begynder de første
forældremøder. Brug det som en anledning til at
minde skolerne om, at de har en oplagt mulighed
for at invitere forældrene endnu tættere ind i
samarbejdet om folkeskolereformens mål om
trivsel. Trivsel og sammenhold forebygger kriminalitet.
Redskaberne til det finder både skoler og forældre på http://www.foraeldrefiduser.dk/ . Og
forældrene vil gerne samarbejde! Det viser undersøgelserne fra Forældrefiduser og samtidig bar pressen op
mod skolestart præg af en positiv forventning fra forældre og elever til den nye folkeskole. Så der er medvind og
en oplagt åbning til at lægge handling bag ordene til forældremøderne.
Der er allerede over 19.000 besøgende som har været forbi Forældrefiduser.dk og over 6.000 materialer er
sendt ud i landet. Hver dag tikker 50 - 100 nye likes ind på facebook.com/foraeldrefiduser. Forældrefiduserne er
kommet godt fra start, bl.a. takket være SSP-medarbejdernes indsats med at fortælle skolerne om redskabskassen. Målet er ikke nået med det, så fortsæt endelig med at fortælle om fiduserne til skoleledere, skolebestyrelser og andre i dit netværk. På SSP-Samrådets hjemmeside kan du finde en række tekster, som du er velkommen
til at bruge, når du skal kontakte skoleledere, lærere og pædagoger i indskolingen, forældre og skolebestyrelser.
Både du, og de enkelte skoler kan stadig bestille gratis materialer på http://www.foraeldrefiduser.dk/bestilmaterialer
Socialt topmøde 2014
Socialministeren inviterede den 28. august til Socialt Topmøde 2014 i København. SSP-Samrådet deltog som
inviteret gæst. Der var ca. 120 deltagere i alt. Dagens program vekslede mellem oplæg i plenum og oplæg delt
på børneområdet og voksenområdet. Formålet med det Sociale
Topmøde var at skabe opmærksomhed på de mest udsatte grupper
i samfundet via dialog og debat.
På børne- og ungeområdet fortalte Københavns Kommune om,
hvordan de arbejder tværsektorielt med lokale indsatser i skoler og
dagtilbud. Der var ligeledes et oplæg om, hvordan Odense Kommune i Vollsmose har en fremskudt indsats med et helhedsperspektiv
på familien, når etniske unge har problemer. Endelig var der en
interviewseance ved Børnerådet, der interviewede tre anbragte
unge, der i dag er i velfungerende uddannelsesforløb, om, hvordan
de evnede at bryde mønsteret. Interviewene satte spot på, hvorfor
vi som system har så svært ved at inddrage, høre og vise tillid til børn og unges oplevelser af deres egen situation. Desforuden blev dagen brugt til at pleje netværk.
Regeringens handleplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
SSP-Samrådet har holdt dialogmøde med repræsentanter for Justitsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold omkring udarbejdelse af Regeringens handleplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Det er selvfølgelig ikke alt, der lige passer ind i vores filosofi, men vi var i dialog og er
tænkt ind, som en vigtig og relevant aktør.
Hjemmesiden
Det skal ikke blive den samme gamle sang om manglende ressourcer, så i stedet vil vi anbefale, at du kigger forbi
hjemmesiden i ny og næ, hvor du bl.a. vil blive opdateret med kursustilbud, input fra Fagudvalgene etc. Bl.a. er
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der kommet en opdeling af Fagudvalgene, således at det nu er mere overskueligt, ligesom du nu bedre kan holde dig orienteret om, hvad der foregår i de enkelte Fagudvalg – og skulle du have noget, der kan berige SSPnetværket, så er du altid velkommen til at kontakte webredaktør Ole Rasmussen på oras@sonderborg.dk
Folkemødet 2014 – og 2015
SSP-Samrådet havde igen i år indgået et tæt samarbejde med DKR omkring deltagelse på Folkemødet. Vi havde valgt at holde fokus på ”Flertalsmisforståelser”, ligesom
vi bød ind med vores ekspertise og kompetencer hos andre aktører, der afviklede
events. Herudover forsøgte vi at netværke og udøve lobbyvirksomhed blandt relevante organisationer og beslutningstagere. ”Vores” telt var i år godt besøgt af såvel
ministre, andre politikere, fagpersoner og almindelige borgere, eftersom ”teltet”
blev brugt af forskellige samarbejdspartnere, som f.eks. Ungdomsringen, Centret for Socialt Ansvar, SPUK etc.
SSP-Samrådet vil formentlig også i 2015 deltage på Folkemødet.
Ny lovgivning og link til nyt materiale
Bandepakken ”fast greb om banderne” er vedtaget. Der er flere initiativer omkring
stramninger i forhold til straf, prøveløsladelse, zoneforbud etc., ligesom der er kommet en tilføjelse i Retsplejeloven, hvor § 115 a omhandler politiets muligheder for
udveksling af oplysninger vedrørende personer over 18 år til forældre og andre netværkspersoner.
Serviceloven § 57 c. Kommunalbestyrelsen skal, senest 7 dage efter den har modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung under 18 år er mistænkt for at have
begået alvorlig kriminalitet, indkalde den unge, forældremyndighedsindehaveren,
eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner til et netværkssamråd.
Stk. 2. På baggrund af drøftelser på netværkssamrådet med den unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner skal kommunalbestyrelsen efter netværkssamrådet udarbejde en handleplan for, hvilke initiativer og handlepligter der kan modvirke yderligere kriminalitet.
Stk. 3. Modtager kommunalbestyrelsen inden for 1 år efter netværkssamrådets afholdelse, jf. stk. 1, dokumentation fra politiet om mistanke mod den unge under 18 år for gentagen, alvorlig kriminalitet, skal kommunalbestyrelsen uden fornyet indkaldelse til netværkssamråd vurdere, om der er behov for at revidere handleplanen.
DKR har netop lanceret et nyt site til unge – www.forvildmeddig.dk med råd og vejledning til unge om fysisk og
psykisk vold blandt kærester.
Kræftens bekæmpelse har netop lanceret deres portal www.omalkohol.dk , hvor der bl.a. er undervisningsmateriale til brug på udskolingen
På www.alko-holdninger.dk kan du bl.a. finde film og materiale til brug i undervisningen med unge samt til forældremøder.
Har du indslag til Nyhedsbrevet, så er du velkommen til at kontakte ansvarshavende redaktør Martin Bannow på
mban@halsnaes.dk – og husk, at der løbende vil blive opdateret med Nyheder, faktuelle ting og tilbud om kurser m.m. på www.ssp-samraadet.dk
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