Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet
Referat af bestyrelsesmødet
Torsdag 5. april 2018 kl. 9.30 – 16.00

Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere

Nordsjælland (Martin), Sydsjælland og Lolland Falster (René),
Fyn (Rikke), Vestegnen (Lotte), Midt og Vestjylland (Jack), Nordjylland (Mads), Sydøstjylland (Jan), Midt og Vestsjælland (Mads
og Lotte), Syd og Sønderjylland (Keld) og Østjylland (Claus)

Kl. 09.30 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.15
Kl. 12.15 – 13.00
Kl. 13.00 – 16.00

Ankomst og morgenkaffe
Bestyrelsesmøde 1
Frokost
Bestyrelsesmøde 2

1

10.00 - 10.10
Velkomst og kort intro til
dagenes program (KU)
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10.10 - 10.50
Konstituering
 Næstformand
 Medlem i KU
 Sekretær
 Udvalgsposter (DKR
+ FU)
 Fagudvalg (kontaktpersoner)
o Genoprettende Ret
o SSP+
o Forebyggelse i skoler
o Gadeplan
o Digital dannelse
o Forebyggelse på
ungdomsudd.
 Samarbejdsfora
o NCFE (Ledernetværk)
o DCUM
o DKR/NFC
o Socialstyrelsen
o Ungeprofilundersøgelsen
o Nordforsk
o Offerrådgivning

Interesseskabelon (vedlagt)
Forretningsorden for bestyrelsen (vedlagt)
Vedtægter (http://www.sspsamraadet.dk/forening/vedtaegter/)
Punktet udskydes til maj mødet pga. afbud.
Dem der sidder på posterne fortsætter til maj mødet
Jan fra Skive vil gerne tage sekretærposten.
Vi kan alle overveje posterne til næste møde
Nordforsk Lasse Lindekilde Århus Universitet har ansøgt midler
til forskning i forebyggelse af radikalisering/ekstremisme i Norden. Pengene er nu bevilget. SSP-Samrådet har tilsluttet sig. Vi
bliver inviteret med til opstarts konference i november.
Offerrådgivningen Kobbelcom har fået midler til uddannelsestiltag omkring rådgivning af ofre for seksuelle krænkelser. SSPSamrådet er tilknyttet gennem Jørgen. Projektet rettes mod det
almene gymnasium i Nordjylland. Mads har været i kontakt med
Koppelcom.
Henvendelser der kommer til Jørgen sendes videre til Benny så
overdragelsen kommer løbende omkring formandsskiftet.
DKR: ny struktur, hvor udvalgene som udgangspunkt kun mødes
en gang årligt – og arbejdet suppleres med Temamøder.
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Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet

Vi vil pege på repræsentanter med kompetencer på de enkelte
områder – gerne fra bestyrelsen og/eller Fagudvalgene
8. juni er temaet digital adfærd – datoerne er i årshjulet

Interesseskabelonen:
Alle udfylder den og mailer til Martin. KU samler op til et
fælles papir.
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10.50 – 11.10
Økonomi (Status)

Redegørelse + proces med overdragelse
Det er Ole`s sidste periode og Lotte Houlind overtager i overlap.
Lotte, Ole og Martin laver en samkørsel om den praktiske overtagelse
En af udfordringerne er, at der indbetales beløb et år og afregnes
året efter. Det skal der tages højde for i det kommende regnskab.
Der er nogle poster, der er sat op omkring driften, da der bliver
lagt et større arbejde end tidligere. Det fremgår af regnskabet.
I 2019 lægges igen en underskudsgaranti ind for SSP årsmødet
På maj mødet forventes SSP årsmødet 2018 afsluttet. Er der
manglende betalinger kan der handles hurtigt
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11.10 - 11.30
Årsmødet 2018 (kort
opsamling)

Renè:
Kredsen er meget tilfreds. Godt flow og sammenhæng. Alle oplægsholdere og paneldeltagere mødte op.
Det var meget få deltagere, der tog hjem før tid.
Nyborg Strand ydede god service og var hurtige. Der kom en
tekniker hver morgen. De er detailstyrede og ALT koster udover
det aftalte.
Positive tilbagemeldinger på, at man var under samme tag. Man
kunne fordele sig rundt i mindre grupper.
Politiet var meget tilfredse med at være med i planlægningen og
på årsmødet
14 mand i arbejdsgruppen – alle havde opgaver
NGO`er fik lov til at deltage i sidste øjeblik. Deres materialer blev
revet væk. De vil gerne deltage igen til næste år.
Der er planer om at lave et katalog over erfaringer, som gives
videre til Nordjyllandskredsen.
Der var få henvendelser om gratis deltagelse, som blev afvist.
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Der har været kutyme for at invitere få med uden betaling. I år
kom et par stykker fra NFC, der gerne ville deltage i det faglige
på dagen. Fremadrettet tages der stilling til invitationer / dagspris. Bestyrelsen tager stilling til en liste over samarbejdsparter
forinden. Den arrangerende kreds sætter det på dagsordenen.
Bør skrives ind i kataloget.
Gæster / samarbejdsparter:
KU kommer med et udspil til en ”gæsteliste” til et bestyrelsesmøde. Der besluttes formål og betingelser.
Runde på tilbagemeldinger:
Rikke: Tilbagemeldinger fra kredsen. Glade for årsmødet og godt
under samme tag. Meget svingende fagligt niveau i workshops.
Nogle steder for lavt. Det kunne måske fremgå, om det er for
begyndere eller øvede. Det kunne måske tages til næste årsmøde.
Lotte H: (ikke haft møde – talt med nogen)
Den sociale del var lidt på akkord med at få folk ud / tjenere.
Ærgerligt musikken var placeret i gangen. Godt om workshop.
Jack: samme
Mads: Man skal også selv bidrage til workshop. Det sociale for
fragmenteret.
Jan: det er vigtigt at kombinere med nye ting, da vi deltager i
meget i løbet af året.
Mads: Vi vil være OBS på niveau workshops.
Der var langt flere, der blev i længere tid, syntes vi
Keld: Evt. mere provokerende oplægsholdere
Claus: Rammerne enige i de sociale bemærkninger. Motionsmulighederne kunne beskrives bedre. Flere gode faglige oplevelser
Lotte.: Gode oplægsholdere. Svært at finde et sted man kunne
være om aftenen
Martin: Tjek på tingene ros til arrangørerne. Forplejningen var
generelt på højere niveau end tidligere. Gode faglige input. Sidste dag fungerede rigtig godt.
Årsmøde 2019 (kort
drøftelse)

De to kredse (2018/19) arrangører bibeholder kontakten i.f.t.
Nyborg Strand. Det holdes der igen til næste år.
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Bestyrelsesmøde
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Datoen 2019 skal meldes hurtigt ud til samarbejdsparterne.
Tanken er at digitale medier kan være en rød tråd. Den stigende
kriminalitet på nettet. Vi vil forsøge at trække andre ind og række lidt længere ud end SSP.
Vi bibeholder i grove træk samme koncept og rammer som i år:
Hvis nogen har erfaringer med videnspersoner og oplægsholdere, så mail gerne til Mads.
Årsmødet sættes løbende på bestyrelsesmødet
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11.30 - 12.15
Aktuelt tema:
Regeringens udspil om
ungdomskriminalitet

Opfølgning på Paneldebatten på Årsmødet
www.regeringen.dk/nyheder/ungdomskriminalitet-udspil/
Brainstorm til Maj mødet:
Uddannelse:
Hvilket niveau, hvem skal uddannes? Hvad skal med? Måske skal
SSP-Samrådet selv uddanne deres folk.
Der kunne være større fokus på radikaliseringsprocesserne i
uddannelsen – banderelateret.
Mange flere aspekter med ind i den gode forebyggelse. Hvad
virker. Hvordan får man det til at fungere
Konkret:
Marginaliserings og ekskluderings processer. Fremme positive
fællesskaber. Alles trivsel. Dannelsesbegrebet. Genoprettende
praksis, når der opstår ulighed/ ekskludering. Indre styring &
ydre kontrol
Det giver mening med uddannelsespakker, så konsulenter kan
vejlede andre
Udspillet omkring uddannelse prøver at løse sociale problemer
med et kriminalitetsudspil. Større fokus på bedre muligheder på
det sociale område.
Forebyggelsesenheder i politiet. Måske skal der kigges på, hvilke
rammer de har fastlagt.
SSP struktur:
Man kunne vælge forskellige eksempler ud at kigge til at vurderer opgaveløsningen i forhold til udfordringerne både på det
forebyggende niveau og indgribende. Kunne måske godt beskrives (Maj mødet)
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Struktur:
Man kunne vælge nogle SSP strukturer ud og beskrive dem.
Hvordan er det organiseret i forhold til hvilke opgaver der ligger.
SSP er en samarbejdsform med fælles forpligtigende samarbejde.
Vi skal gå efter, at det indskrives i en lovgivning. Man kunne
også indskrive Kreds og lokalråds samarbejdet. Det skal hænge
sammen.
Det skal gå i spænd med det kommunale selvstyre.
Vi skal gå efter optimale arbejdsvilkår
Handlekraft og timing. Hvis det er i højsædet, så skal en organisering og struktur tage højde for det
Udveksling af oplysninger.
Det handler om mange parter. Det kræver en større revidering /
fornyelse
Tage udgangspunkt i velfungerende praksis
Vi satser på ar arbejde med det som tema på maj mødet.
Bemærkninger:
 Godt med den hurtige reaktion og forpligtigende samarbejde
mellem de relevante aktører
 For snævert i forhold til målgruppen. Der fokuseres på de få.
Hvor bliver den generelle forebyggelse af.
 For mange kommuner er udspillet ikke relevant, da der er
fokus på de meget få.
 Kriminalitet er socialt betinget, når der tales om de meget
kriminelle.
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13.00 - 14.15
DCUM
Orientering:
 Status på samarbejdsaftalen
 Status på DCUMs
sager og kommende
fokus
 Rigspolitiets notat til
DCUM vedr. snitflader mellem efterforskning og mobning (Bilag)

Drøftelse
Hvornår træder SSP samarbejdet ind?:
 Sidste led inden politiet
 Konflikter der er gået i hårdknude
 Arenaer på tværs skoler, fritid og kommuner
 Kommer ind gennem henvendelser om mistrivsel eller konflikter fra forældre
Den generelle forebyggelse løftes af mange parter.
 Videnscentre
 AKT – trivsel
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Drøftelse af SSP`s vejledning og metoder til
skolerne omkring mobning og konflikter (aftalt
med DCUM).
Gruppearbejde og opsamling

Teambuilding
Undervisning

Vejledning:
 Forældresparring
 Analyse af konflikt forløb indeholder ofte mobbemønstre
 Forældreinddragelse – hvordan gøres det
 Kriminalitetsvurderinger
Metoder:
 Planlægning og facilitering af møder og forløb
 Udarbejdelse af handleplaner
 Inddragelse af samarbejdsparter
 Sidemandsoplæring
 Forældremøder
 Børn og ungemøder
 Konfliktmægling
 Stormøder
 Familierådslagning
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan SSP inddrages og hvad SSP samarbejdet tilbyder. Ovenstående er en
fælles oversigt.
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14.15 - 14.45
Kredsrunde
Nyt fra SSP-kredsene
(Kort overblik over kredsenes fokus)

Midt og Vestsjælland:
Unge i det offentlige rum – temadagen
Midt og Vestjylland Log datatilsynet fælles registrering
Nordsjælland: Civile forebyggere i politiet har været gennem en
længere indkøring og præsenteres på kommende møde.
Sydøstjylland Fokus på samarbejdet i kredsen. Formål, dagsorden og årshjul og samarbejdsaftale.
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14.45 – 15.00
Folkemødet 2018

Tommy, Pernille, Benny og Lotte
Tre samarbejdsparter er foreløbigt i spil:
1. Dialog med DKR
2. Alkohol og Samfund også i dialog med SSP Samrådet og evt.
flere relevante aktører
3. KFUM / center for digital pædagogik (Evt. plus Ungdomsringen / E sport)
Evt. Kasper Fisker inviteres
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15.00 - 15.15
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Fagudvalgene - status
m.m.

Vi kunne invitere et par repræsentanter fra fagudvalgene på skift
til et bestyrelsesmøde.
- God ide. KU går videre med det.
Alle fagudvalg efterlyser flere medlemmer, hvilket bæres ud i
kredsene
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15.15 - 15.30
Ungeprofilundersøgelsen

Benny beskrev udfordringerne på Årsmødet. Der er temamøde
på onsdag omkring datahåndtering. Kammeradvokaten kommer
bl.a. med oplæg.
Der bliver formodentlig åbnet for rapporterne igen d. 24 eller 25.
april.
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15.30 – 15.45
Hjemmesiden
Oplæg ved Jan/Martin

Martin og Jan har gennemgået hjemmesiden. Der er gang i en
oprydning.
- Det gamle skal i arkiv
- Det skal være aktuelt, hvad der ligger fremme
Gå hjemmesiden og se om der er noget, der giver mening eller
ideer - Så kontakt Jan
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15.45 – 16.00
Afrunding – herunder
punktet til mødet i maj
Vi foreslår, at mødet i
maj bliver et temamøde
om ”Regeringens udspil
om Ungdomskriminalitet”.







Nye tiltag (temadag)
Brug af ”eks’er” i forebyggelsen
Folkemødet 2018
Økonomi
Anders Nørhaven (NAPP)

Martin sender oplæg ud om App, der evt. præsenteres på bestyrelsesmødet d. 23/5 kl. 15.30 – 16, hvis der er der interesse.
Meld tilbage til Martin.
Næste møde:
Temamøde om Regeringens udspil om ungdomskriminalitet:
”Alle handlinger har konsekvenser”. KU planlægger dagen, der
gerne må indeholde ”aktuelle gæster” med viden/berøring med
udspillet, ligesom vi inviterer Fagudvalget Genoprettende Ret og
Praksis.
Plus de korte faste punkter (herunder økonomi og Årsmøde
samt konstituering)

Mødekalender

2018:
18. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
20. marts: Generalforsamling (Nyborg)
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5. april: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
23. maj: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
4. – 5. september: Døgnmøde (ikke afklaret)
15. november: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2019:
16. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
23. april: Generalforsamling (Nyborg)

Kursuskalender
Se Årshjulet på hjemmesiden

http://www.sspsamraadet.dk/forening/bestyrelse/%C3%A5rshjul/
Kommer der større møder / konferencer / temadage som bestyrelsen er en del af, så mail til Martin som skriver det ind i årshjulet

Evt.

KL har sendt udbud om temadage ud.
http://www.kl.dk/Arrangementer/Seminarer-og-temadage/
Skal vi dyrke KL lidt ved at tilmelde os hver især.
God ide at bakke op om ved tilmeldinger

Opsamling lavet af Lotte Birkedal
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