INTRO kursus for SSP medarbejdere

Den 07. og 08. Februar 2018
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Onsdag d. 07.
februar 2018
09.30 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.15 - 17.15
18.00

19.45 – 21.00

21.00 -

Fokus på det overordnede
Morgenmad
Velkomst og præsentation
SSP-Samarbejdets organisationer, roller og
kriminalitetsforebyggelsens grundmodel. v/ Benny Husted
Frokost
SSP-Samarbejdets lovgivning v/Eva Naur
Unge, kriminalitet og forebyggelse – hvad virker? v/ Lars Holmberg
Aftensmad
CASE-arbejde: I grupper arbejdes med cases fra SSP-Samarbejdets
verden, hvor alt forstyrres af virkeligheden – bedst som man tror
man har styr på det.
Faglig sparring i sociale rammer.

Torsdag d. 08.
februar 2018

Fokus på værktøjer

09.00 – 09.30

Ungeprofilundersøgelsen
v/ Benny Husted

09.45 – 11.00

Regeringens udspil ”Alle handlinger har konsekvenser” v/ Det
kriminalpræventive Råd

11.15 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00

Genoprettende ret v/ Fagudvalget
Frokost
Gadeplan – opsøgende arbejde v/ Jesper Snitgaard

14.15 - 14.45

Præsentation af hjemmesider og inspirationsmaterialer v/ Benny
Husted og Jesper Snitgaard

15.00 – 15.30

Opsamling – alt hvad der måtte mangle, inspiration mv.

15.30

Slut - farvel og tak
(Ret til ændringer forbeholdes)

Præsentation af underviserne:
Benny Husted, SSP-konsulent i Skanderborg kommune. Han har arbejdet med SSPområdet på forskellig vis siden 1995. Har tidligere arbejdet som ungdomsskoleleder,
udviklingschef på uddannelsescenter, projektleder for forskellige kommunale
udviklingsprojekter, proceskonsulent i Det kriminalpræventive Råd.
Uddannet lærer, Projekt- og proceskonsulent, Ungdomsskoleleder og diplom kriminolog.
Benny er repræsentant for SSP-Samrådet i Sydøstjyllands politikreds, og sekretær i SSPSamrådets bestyrelse. Han er en af initiativtagerne Ungeprofilundersøgelsen og formand for
partnerskabet bag den nationale Ungeprofilundersøgelse.
Lars Holmberg, lektor ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hans forskning
inden for kriminologi og retssociologi centrerer sig omkring politiforskning, social pejling og
forebyggelse.
Lars modtog i 2006 European Crime Prevention Award for Ringstedforsøget, sammen med
professor Flemming Balvig.
Lars er leder af diplomuddannelsen i kriminologi ved Københavns Universitet og underviser
og vejleder desuden i kriminologi på kandidat- og masteruddannelserne ved det juridiske
fakultet.
Eva Nauer Jensen, Adjunkt post doc. Juridisk institut, Aarhus universitet.
Uddannet Ph.d Jura. Eva har særligt arbejde med socialret, personret og familieret
Eva er tidligere juridisk konsulent i en kommunal socialforvaltning.

Jesper Snitgaard, SSP-konsulent i Køge kommune. Uddannet socialrådgiver, diplom i
social pædagogik, diplom i ledelse med særlig fokus på gadeplan, konfliktmægler og stud.
master i udsatte unge.
Jesper er en aktiv del af fagudvalget ”Gadeplan”, som bl.a. arrangerer Gadeplanskonferencen.

Repræsentant fra Det kriminalpræventive Råd

Repræsentant fra Fagudvalget for genoprettende ret.

Pris:
3.200 kr.
I prisen er inkluderet diverse måltider
og overnatning.
Samme pris, hvis man ikke ønsker overnatning

Tilmelding:
Se www.SSP-Samraadet.dk under Kurser eller brug
nedenstående link
http://www.conferencemanager.dk/SSPintro2018
Tilmeldingsfrist: d. 15. December 2017

Har du spørgsmål vedr. kurset:
kontakt
Benny Husted: benny.husted@skanderborg.dk tlf. 23 25 85 47

