Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet

Dagsorden til bestyrelsesmødet (Døgn)
Onsdag og torsdag den 19. og 20. april 2017 kl. 9.30 – 16.00
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere

Alle SSP-kredse repræsenteret

Onsdag den 19. april 2017
Kl. 09.30 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 18.00
Kl. 18.30 – 23.00

Ankomst og morgenkaffe
Bestyrelsesmøde 1
Frokost
Bestyrelsesmøde 2
Aftensmad og netværksarbejde

Torsdag den 20. april 2017
Kl. 07.30 – 09.00
Kl. 09.00 – 12.00
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 15.30

Morgenmad
Bestyrelsesmøde 3
Frokost
Bestyrelsesmøde 4

1.
Velkomst og kort intro til dagens program
2.
Konstituering og udpegning til
forskellige poster

Næstformand: Martin
Sekretær: Benny
Medlem til Koordinationsudvalget: Lotte Birkedal
Udvalget for Børn og Unge, DKR: Martin (Annie)
By- og boligudvalget, DKR: Lotte B (Claus)
Borgerudvalget, DKR: Jan A (Benny)
Voldstænketank, DKR: Jan S (Lotte B)
Kontakt til Genoprettende Ret og Praksis: Annie
Kontakt til 18+: Pernille
Kontakt til Læseplaner: Maria
Kontakt til Gadeplan: Lotte H
Kontakt til Sundhedsstyrelsen: Marianne G, Maria, Dennis, Lotte H.

Strategiproces
Opfølgning på møder i november og januar
Bilag eftersendes

Der skal udarbejdes konkrete handleplaner for
bestyrelsens arbejde – herunder navne på ansvarshavende/tovholdere

3.

Partnerskaber:
Ungeprofilundersøgelsen – Benny og Martin
DKR-NFC – Jørgen og Martin
Socialstyrelsen – Jørgen og Martin
NCFE (SIRI) – Pernille og Martin
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TAFIBUT – Jørgen (Gerne flere)
Kontakter:
COK, Socialministeriet, Ungdomsskoleforeningen,
Ungdomsringen, NFC (Social Søg)
Nye forslag til mulige partnerskaber m.v. fremkom efter gruppearbejde og drøftelse i plenum.
Bilag følger med prioriteringsskema hvor hvert
bestyrelsesmedlem skal vælge de 3 partnerskabsemner de prioriterer. Skemaet skal være
arbejdsgruppen i hænde senest 8. maj.
Arbejdsgruppen omkring bestyrelsesarbejdet opfordrer flere bestyrelsesmedlemmer til at indtræde i gruppen.
4.
Regeringens udspil om ungdomskriminalitet
Eventuelle bilag eftersendes

Udspillet drøftes (høringssvar forberedes)
Der er ikke umiddelbart noget nyt om udspillet.

Ekspertpanelets udspil om
”Bedre veje til en ungdomsuddannelse”.
Bilag vedlagt

Udspillet drøftes
Ekspertpanelets udspil er udsendt og kan med
fordel læses, men det blev ikke drøftet på døgnmødet.

Kvalificering af hjemmesiden

Kvalificering af hjemmesiden tages med ud i
kredsene.
Drøftelse i forhold til:
Hvilket niveau/forbedringer der ønskes.
Hvad skal hjemmesiden rumme/hvad skal fjernes.
Facebooksidens rolle i forhold til hjemmesiden.

Kursusafdeling samt forberedelse til dialog med COK

Der er fortsat dialog til COK i forhold til samarbejde omkring kompetencegivende uddannelse
for medarbejdere indenfor SSP-samarbejdet,
mens vi selv ønsker at varetage udbud af kursustilbud som f.eks. ”Introkurser, Gadeplanskurser”.

Fagudvalgene
Dialog omkring Fagudvalgene –
herunder prioritering og understøttelse af arbejde og ”resultater” samt drøftelse af tilknytning til udvalgene (f.eks. eksterne og tidligere medlemmer
samt udpegning af kontaktpersoner fra bestyrelsen etc.).



5.

6.

7.

8.

Etablering af nye Fagudvalg

Punktet blev udsat på seneste møde og genoptages her, således at der drøftes nærmere
om indhold, opgave og medlemmer.

Bestyrelsen besluttede at alle fagudvalg skal gennemgå deres kommissorier. Eventuelle ændringer
fremlægges på bestyrelsesmødet i juni.
Bestyrelsen besluttede at der skal være en forbindelse mellem bestyrelsen og de enkelte fagudvalg for at sikre at der er overensstemmelse mel-
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Oversigt over udvalgene er
vedlagt

lem de enkelte fagudvalgs kommissorium og bestyrelsens forventninger.
Annie træder ind i fagudvalget for genoprettende
ret som forbindelsesled til bestyrelsen da udvalget pt. Ikke har en repræsentant fra bestyrelsen.
Lotte er tovholder på gadeplan.
Pernille er tovholder på SSP+
Maria tager kontakt til fagudvalget omkring læseplaner for at høre status.
Nyt fagudvalg omkring digital dannelse og sociale
medier.
Der er i første omgang nedsat en gruppe bestående af Jesper, Marianne, Keld, Annie og Jan.
Gruppen luftede deres foreløbige tanker omkring
fagudvalget.
Der blev sendt meget inspiration til gruppen fra
bestyrelsen.
Gruppen udarbejder et kommissorium, der efterfølgende drøftes i bestyrelsen.

9.
Partnerskabet om Ungeprofilundersøgelsen
v/ Benny og Martin

Benny og Martin skal til møde på mandag omkring partnerskabet. Det er vigtigt at kommunerne får en central placering i partnerskabet. Der er
fortsat god energi og stadig nye partnere der byder sig til.
Opfordring til at flere kommuner deltager.
Det er besluttet at undersøgelsen laves hvert år,
og nationale rapporter hvert andet år.
Der arbejdes på interventionsdelen, så der bliver
udviklet redskaber på såvel nationalt som lokalt
niveau.
Der er ønske om at kunne sammenligne sig med
sammenlignelige kommuner.

Evaluering af Årsmøde 2017
Dialog om Årsmøde 2018

Tilbagemeldinger omkring årsmøde:
- Mange gode tilbagemeldinger om opbygningen, særligt torsdag fungerede rigtig godt.
- Oplægsholdere af svingende karakter
- Generelt gode meldinger om formen med
længere kurser/oplæg. Men dog også meldinger om, hvorvidt det er bedre at lave et årsmøde med kortere indslag/inspirationsoplæg.
- Godt at årene er forskellige.
- En overvejelse værd om politiet kan tænkes
mere med (de er en del af planlægningsgruppen for det kommende årsmøde).
- Overvejelser om man kan tilbyde enkeltdage,
som dagskurser for nogle, der ikke kan være
med alle dage.

10.
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Drøftelse af deltagerskaren:
- SSP-Samrådets årsmøde er forbeholdt for
SSP-samarbejdets parter og SSP-Samrådets
samarbejdspartnere– og ikke for private interessenter.
Årsmøde 2018:
- Klare meldinger i forbindelse med tilmelding
om hvornår der ikke er flere pladser på Vingsted. Vingsted kan evt. styre Conference Manager, så overnatningspladser styres af dem.
- Stor arbejdsgruppe mødes i denne uge. Politiet deltager.
- Der var en drøftelse om muligheden for at
benytte andet konferencested end Vingsted
(f.eks. Nyborg Strand), så alle har mulighed
for at overnatte samme sted. Der er tidligere
undersøgt omkring priser m.m., hvilket ikke
kunne matche nuværende tilbud, ligesom der
er bekymring for, at vi frasiger os en god og
stabil samarbejdspartner, hvis vi flytter pga.
et enkeltstående godt tilbud.
Evaluering Generalforsamling 2017:
- Drøftelse af tilbagemeldinger fra Fagudvalgene. Der ønskes en dialog forud med Fagudvalgene, hvis bestyrelsen har fokuspunkter, som
man ønsker Fagudvalgene melder tilbage på i
deres beretning.
11.
Kredsrunde

Midt og Vestsjælland: Kredsråd har fokus på rusmidler og udfordrende unge. DKR – den kriminalpræventive dag er i Roskilde i 2018.
Fyn: Der har været valg, og fokus på at få skabt
en ny struktur. Fokus på SSP+.
Sydsjælland og Lolland Falster: Er i gang med
årsmødet, men der er stadig plads til øvrige opgaver i kredsen. Spændte på hvilken betydning
den nye politistruktur får i forhold til forebyggelse.
Vestegnen: Møde i kredsen, hvor det blev besluttet at afholde døgnmøde. Gode temaer på kredsmøderne eks. Skolefravær.
Syd- og Sønderjylland: Afholdt møde og arbejdet
med kredsens mødestruktur. Temadag i efteråret
med emnerne Drop outs og genoprettende ret.
København: Fremtidens SSP i København er på
dagsordenen. Vært for Nordens hjerte og smerte
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konferencen.
Nordsjælland: Drøftelse omkring social pejling
med udgangspunkt i, hvorvidt effekten er som
mange påpeger. Bandeproblematikken er igen et
tema.
Midt og Vestjylland: Kredsmøde i næste uge, hvor
strukturen på møderne skal drøftes. Skema er
udsendt til alle kredsmedlemmer. Temadag med
250 deltagere i marts måned.
Den Kriminalpræventive Dag – en stor fornøjelse
at være en del af arbejdsgruppen.
Ros til formanden for hans deltagelse i paneldebatten.
12.
Evt.
Orientering samt Eksterne kontakter






DKR + NFC (dialogmøde)
Socialstyrelsen (dialogmøde)
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Partnerskab med CfDP

Mødekalender

2017:
19. januar – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
21. – 23. marts – Generalforsamling/Årsmøde
(Vingsted)
19. – 20. april – Døgnmøde (Fredericia)
8. juni – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
6. – 7. september – Døgnmøde (Fredericia)
15. november – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2018:
18. januar – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
20. – 22. marts – Generalforsamling/Årsmøde
(Vingsted)

Kursuskalender

2017:
11. – 12. januar – Introkursus (Fredericia)
21. – 23. marts - SSP-Samrådets Årsmøde, Vingsted
6. april – DKD, Skive
Efteråret - Gadeplanskursus
2018:
Foråret - Introkursus
20. – 22. marts - SSP-Samrådets Årsmøde , Vingsted
Efteråret - Gadeplanskursus

Opsamling lavet af

Benny Husted/Jan Snejbjerg
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