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Med dette lille Nyhedsbrev vil vi gerne samle lidt op på nogle af de mange aktiviteter i den forgange
tid samt benytte lejligheden til at ønske jer en rigtig god, hyggelig og forhåbentlig solrig sommer.
Årsmødet 2016 er vel overstået – og for en del står de
mange input formentlig ikke
lysende klar i erindringen, men
heldigvis er der råd herfor, da
der på hjemmesiden ligger
materiale fra de forskellige
oplægsholdere samt de mange
kursustilbud, der blev gennemført på dag to. Materialet
kan findes her
Der skal lyde en stor tak til
SSP-kreds Nordsjælland for
deres store indsats i forhold til
såvel planlægningen som afviklingen. I 2017 er Årsmødet lagt i hænderne på SSP-kreds Østjylland, der allerede er langt i processen og har luftet spændende tanker for endnu et forrygende Årsmøde.
Som det fremgik af formandens beretning på Generalforsamlingen, så har omverden fået øjnene op
for SSP-Samrådet, der i stort omfang bliver inviteret ind i mange arbejdsgrupper og fora, ligesom vi
selv fortsat forsøger at gøre vores hoser grønne, der hvor vi finder det relevant og man måske ikke
lige havde husket os.
SSP-Samrådet har bl.a. været inde hos de fleste af Folketingets partier og har givet input om Genoprettende Ret og Praksis, ligesom et par partier har ønsket vores input til deres udspil på forebyggelsen af ungdomskriminalitet.
SSP-Samrådet har endvidere været inviteret af Hjerteforeningen samt Mandag Morgen til Partnerskabskonferencen ”Flere om forebyggelsen”, hvor fokus var konstruktive Partnerskaber mellem aktører på sundhedsområdet – specifikt med fokus på den tidlige forebyggelse af risikofaktorer på børn
og ungeområdet.
Justitsminister Søren Pind satte sig ved sin indtrædelse i spidsen for, at
der skal gøres noget ved de mest kriminelle unge, og af Regeringsgrundlaget fremgår: ”Regeringen iværksætter et arbejde henimod et helt nyt
system for unge kriminelle. Med en mærkbar konsekvens, når unge begår
noget kriminelt. Og med større spillerum til at skræddersy den sanktion,
der er mest effektiv i den konkrete sag – også selvom man er under 15
år.” Man har i SSP-Samrådets optik valgt en sober proces, hvor såvel
Justitsministeriet som Social- og Indenrigsministeriet har sat sig sammen
og inviteret en lang række af relevante aktører og videnspersoner på
området til at deltage i processen og komme med input til det kommende udspil. SSP-Samrådet har ved de forskellige seancer været repræsenteret med to til tre medar-
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bejdere, der har haft specifik viden på det konkrete tema. Vi er selvfølgelig spændte på, hvorvidt det
kommende udspil også afspejler de input, der er kommet i processen. Lovpakken bliver efter planen
fremlagt i efteråret 2016.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har sat indsatsen mod mobning højt på deres prioriteringsliste, og har bl.a. i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Mary Fonden udfærdiget nogle anbefalinger til indsatser mod mobning, som en lang række af aktører - herunder SSP-Samrådet –
er inviteret ind til for at drøfte samt med henblik på at kvalificere udspillet. Det er planen, at der i
august 2016 bliver lanceret en ”aktionsplan mod mobning” sammen med en portal, der underbygger de forskellige anbefalinger og indsatser. Der er stor enighed i kredsen af aktører om, at fokus er
på trivsel og at alle børn og unge har ret til og krav på et godt børne- og ungeliv – og selvom det ofte
er ”børnenes problem, så er det de voksnes ansvar”.
SSP-Samrådet deltog igen i år på
Folkemødet, hvor vi sammen
med vores samarbejdspartnere i
Partnerskabet om Ungeprofilundersøgelsen afviklede eventen
”Er unge bedre end deres rygte –
fra myter til viden”. Vi havde et
bredt panel af såvel lokalpolitikere, folketingspolitikere, DKR,
Børne- og Kulturchefforeningen,
Antidoping Danmark, Ungeråd og
SSP-Samrådet, der bl.a. ud fra
resultaterne i Ungeprofilundersøgelsen drøftede temaerne ”kriminalitet, rusmidler, sundhed samt trivsel og Social kapital”.
Debatten blev kyndigt faciliteret af repræsentanter fra Partnerskabet ved SFI, Komitéen for Sundhedsoplysning og SSP-Samrådet.
SSP-samrådet var endvidere rundt og
netværke med mange organisationer,
politikere og enkeltpersoner, hvilket
har givet gode kontakter og mulighed
for at dagsordensætte SSPsamarbejdet og SSP-Samrådet.
SSP-Samrådet var endvidere inviteret
med i Søren Papes (Konservative) sofadrøftelse ”Hvordan kaster vi lys over
skyggedanmark?”, hvor bl.a. DKR,
Politiforbundet og Natteravnene også
deltog.
SSP-Samrådet har over en årrække haft et godt og konstruktivt samarbejde med Socialstyrelsen, der
bl.a. har resulteret i fælles kursustilbud samt at de er en del af Partnerskabet om Ungeprofilundersøgelsen, ligesom de har deltaget i vores Årsmøder og på vores bestyrelsesmøder. Selvom der ved
omskiftninger af Regeringer sker omstrukturering i ministerier og styrelser (herunder ny ledelse), så
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har vi fastholdt vores tætte kontakt og dialog med Socialstyrelsen, som vi værdsætter højt, da vi i høj
grad mener, at unges udfordringer på risikoadfærd er bedst tjent med at blive afhjulpet i det sociale
system frem for på det strafferetslige område. Vi har udover vores forskellige samarbejdsprojekter
også aftalt, at vi som minimum mødes en gang i kvartalet og drøfter konkrete tiltag og udviklingsindsatser.
Partnerskabet om Ungeprofilundersøgelsen
har fra dag et været et helt unikt samarbejde, hvor vi hele tiden har udviklet på konceptet samt gjort os interessant hos andre
organisationer og styrelser, der har kunnet
set perspektiver i at indgå heri. På nuværende tidspunkt er følgende med i Partnerskabet: SFI, Komitéen for Sundhedsoplysning,
Socialstyrelsen, DKR, Aarhus Universitet,
Københavns Universitet, Aalborg Kommune,
Odense Kommune, Center for Ungdomsforskning, Justitsministeriet, Statens Institut
for Folkesundhed, TrygFonden og SSPSamrådet.
Der bliver i øjeblikket arbejdet intens blandt
forskerne, således at vi om føje tid kan publicere en National rapport med udgangspunkt i data fra Ungeprofilundersøgelsen – der kan her hentes en lille handout, der blev publiceret i forbindelse med eventen på Folkemødet, ligesom I kan læse
yderligere om den kommende undersøgelse her
Vi vil på hjemmesiden løbende informere om nyheder og tiltag i forhold til Partnerskabet – men vi
kan godt løfte sløret for, at den kommende Ungeprofilundersøgelse løber af stablen i perioden 1.
oktober – 30. november 2016.
Hvis jeres kommune er interesseret i at deltage i den kommende Ungeprofilundersøgelse (som
også i 2016 vil være gratis for kommunerne), så kan I allerede nu henvende jer til Skolesundhed.dk
(Marie Arffmann – mas@sundkom.dk), hvorefter I bliver informeret om det videre forløb.
Medierne har jo om nogen fået øjnene op for, at SSP-samarbejdet rundt om i Danmark og SSPSamrådet har en berøringsflade og viden, når fokus er på risikoadfærd blandt børn og unge, men
heldigvis har nogle medier også interesse for at beskrive historierne fra flere perspektiver, hvor forebyggelsen også får spalteplads.
SSP-Samrådet har skrevet et par indlæg på Altinget om ungdomskriminalitet, som led i en debatrække med bl.a. Retsordførere, DKR, Fængselsforbundet, Kriminologer, Professorer og Tænketanken
Forsete – ligesom DR, Politiken, Metroxpres, TV 2 m.fl. har vist stor interesse for output fra Ungeprofilundersøgelsen – ikke mindst unges deling af intime billeder på de digitale platforme.
SSP-Samrådet har program for ”Gadeplanskursus” på trapperne. Vi kan oplyse, at det bliver afviklet
tirsdag og onsdag den 1. og 2. november 2016 i Fredericia. Der vil både være input for praktikere
samt ledelsesniveauet. Program og mulighed for tilmelding kommer snarest på hjemmesiden.
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Mange kommuner er udfordret med unge, der flirter med rusmidler (specielt hash) – ofte er der tale
om unge, der kortvarig bliver fristet og som led i deres ”surfen” rundt i ungdomslivet skal afprøve
grænser og nye udfordringer. Som i al mulig anden form for forebyggelse er det vigtigt, at medarbejderne er klædt godt på og har et godt fundament for at håndtere de udfordringer de møder i relationen og samspillet med børn og unge. Stofrådgivningen har over en årrække tilbudt et efteruddannelsesforløb til medarbejdere med pædagogisk arbejde i forhold til unge og rusmidler – dette kursus afvikles igen i efteråret 2016/foråret 2017 og du kan læse mere herom her
Sommeren er for mange en tid, hvor man hygger sig og slapper af – og ofte med lidt læsning som
middel til at få pulsen på rette niveau, hvorfor vi lige vil give lidt input til sommerlæsning og fordybelse:


Medierådet for Børn & Unge, Center for Digital Pædagogik, DKR, Red Barnet og SSP-Samrådet
har i fællesskab udarbejdet og publiceret Faghæftet ”Når børn og unge deler intime billeder på
nettet – Nøgen på nettet – viden til fagpersoner” – kan hentes her



Justitsministeriets Forskningskontor (der også er blevet en del af Partnerskabet om Ungeprofilundersøgelsen) har bl.a. publiceret to udgivelser, der kan have speciel interesse for os – nemlig
”Udviklingen i børne- og ungdomskriminaliteten 2006 – 2015 med separate opgørelser for
kommuner og politikredse” – kan findes her
Ligesom publikationen ”Flowet i rocker/bandemiljøerne” er relevant læsning og som kan findes
her



SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i deres seneste publikation Social Forskning
sat fokus på Unge i Danmark – se yderligere her



Domstolsstyrelsen har udfærdiget to små film, der kan bruges i undervisningen:
Film til unge vidner: her - Film til unge tiltalte: her

Har du input du ønsker publiceret i et kommende Nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at
fremsende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør Martin Bannow på mban@halsnaes.dk
– Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet).
Alle ønskes en god og hyggelig samt varm og solrig sommer og ferie
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