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Velkommen til årets sidste Nyhedsbrev.
Det har på mange måder været et forunderligt og spændende år – og heldigvis er der
intet i sol, måne og stjerner, der tyder på, at ikke også fremtiden på SSP-området bliver
begivenhedsrig og udfordrende.
Programmet for Årsmøde 2016 er netop lanceret. Det er SSP-kreds Nordsjælland, der
står for arrangementet, og som det sig hører og bør, så er der forsøgt taget hensyn til
flest mulige interesser og forventninger til et inspirerende og berigende program.
Tirsdag er med udgangspunkt i nationale strategier, mens onsdagen er helliget ti kompetencegivende kursustilbud og torsdag sluttes der af med bud på ungeinvolvering samt
punktering af myter leveret på baggrund af forskningsbaseret viden.
Du kan læse yderligere om Årsmødet samt tilmelde dig her
Årsmøderne plejer at være et tilløbsstykke, hvor pladserne på Vingsted er attraktive og
hurtigt bliver booket – og da de fordeles efter ”først til mølle princippet”, så tøv ikke for
længe med tilmeldingen.
Partnerskabet omkring Ungeprofilundersøgelsen har nu udviklet sig over et års tid,
og i skrivende stund bliver der i ca. 40 af landets kommuner afviklet spørgeskemaundersøgelser på udskolingen (7. – 9. klasser) og for unge 15 – 25 årige.
Partnerskabet består i øjeblikket af Aalborg og Odense Kommuner, DKR, Socialstyrelsen,
SFI, Statens Institut for Folkesundhed, Komiteen for Sundhedsoplysning, Aarhus Universitet og SSP-Samrådet – og meget tyder på, at andre relevante aktører har interesse i at
samarbejde og udvikle Partnerskabet og konceptet.
Du kan læse yderligere om Partnerskabet og Ungeprofilundersøgelsen her
Et vigtigt element i SSP-samarbejdet er netværk og vidensdeling – og heldigvis er der i
dagens Danmark mange organisationer, styrelser og forskningsmiljøer, der har forebyggelse af risikoadfærd og styrkelse af børn og unges gode liv for øje – og vi vil til slut i
dette lille Nyhedsbrev skærpe jeres opmærksomhed på nogle udgivelser:











Kræftens Bekæmpelse har udviklet et undervisningsmateriale om alkohol – findes
her
GODA har også et undervisningsmateriale om alkohol – findes her
DPU, Aarhus Universitet har netop lanceret publikationen ”Stemmer fra en bande” –
findes her
Børnerådet har netop udgivet publikationen ”Jeg var faktisk en god dreng engang –
unge fortæller om deres oplevelser med at være frihedsberøvet” – findes her
Socialstyrelsen har opdateret deres Vidensportal om ”Bander” – findes her
Socialstyrelsen har opdateret deres Vidensportal om ”Rusmidler” – findes her
Medierådet for Børn og Unge m.fl. har udgivet publikationen ”Der er så meget
forældre ikke forstår – hvad skal jeg vide, når mit barn er online” – findes her
KORA har for DKR undersøgt og beskrevet ”Genoprettende Retfærdighed over for
kriminalitetstruede unge” – findes her (både en pixieudgave og lidt mere omfattende)
Sex og Samfund har i deres ”Uge sex kampagne” fokus på unges trivsel og adfærd
på sociale medier – og har i den forbindelse udviklet undervisningsmateriale til indskolingen - mellemtrinet og udskolingen
SSP København har netop lanceret deres kriminalpræventive undervisningsguide,
som tåler et visit og bruges til inspiration – findes her

Har du input til Nyhedsbrevet, så kontakt ansvarshavende redaktør Martin Bannow på
mban@halsnaes.dk, så finder vi nok også plads til dette.
Alle ønskes en rigtig god og hyggelig jul samt et stille og fredeligt Nytår
Vi ses til Årsmødet 2016
SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet

