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Velkommen tilbage fra en forhåbentlig dejlig og afslappende sommer og ferie.
Kort før sommerferien (29. juni 2018) lancerede Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet den måske ikke længe ventede, men i hvert fald længe bebudede aftale om en reform
af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Aftalen indeholder 24 initiativer fordelt på fem fokusområder, der tilsammen ifølge Regeringen og forligskredsen skal sikre, at indsatsen mod ungdomskriminalitet styrkes markant på flere fronter. Aftalen kan ses her
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SSP-Samrådet har under den lange proces været i dialog med det politiske niveau i form af politikere,
ministerier og styrelser, ligesom vi løbende har drøftet ”det kommende udspil” med relevante aktører på området – så som f.eks. DKR, NFC og Socialstyrelsen.
SSP-Samrådet har endvidere taget initiativ til et dialogmøde den 16. august 2018 med bl.a. KL,
Justitsministeriet, DKR, NFC, Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer
i Danmark (FSD), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) og Socialstyrelsen, hvor vi forhåbentlig kan
berige hinanden med input og nyeste viden, således at vi får sat det bedste og mest hensigtsmæssige aftryk på især området med en styrket forebyggelse.
For 4. år i træk afvikles Ungeprofilundersøgelsen, der er udviklet i Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen. Desværre var 2017 undersøgelsen ramt af udfordringer med den
lovede anonymitet (teoretisk var det muligt at
identificere besvarelser, hvis man havde tilstrækkelig kendskab til personer og adgang til
deres besvarelser – hvilket dog ikke i nogen
tilfælde fandt sted). Dette medførte, at vi i en
periode lukkede for adgangen til at trække
rapporter og slettede data, der gjorde det muligt at identificere enkeltindivider.
Der er siden arbejdet intens i Partnerskabet i
tæt samarbejde med Kammeradvokaten for at
sikre, at 2018 undersøgelsen og fremtidige
undersøgelser fuldt ud lever op til alle lovmæssige krav og formalia. SSP-Samrådet står sammen med de øvrige i Partnerskabet fortsat 100%
bag Ungeprofilundersøgelsen, der er et godt og brugbart redskab i forebyggelsen i kommunerne.
Hvis jeres kommune er interesseret i at deltage i den kommende Ungeprofilundersøgelse, så kan I
henvende jer til Skolesundhed.dk (Anne Sofie Fabricius Krarup – asf@sundkom.dk), hvorefter I bliver
informeret om det videre forløb. Tilmeldingsfristen er medio oktober 2018, men meld jer gerne til
allerede nu, så I får alle relevante informationer om den kommende undersøgelse, der afvikles i perioden 1. november – 31. december 2018 (herunder også om tidspunkt og sted for infomøder). Har I
tidligere deltaget og ønsker at gennemføre Ungeprofilundersøgelsen igen i 2018, så skal I også give
besked til Skolesundhed.dk.
Alkoholdebuten og ikke mindst ”fuldskabsdebuten” er
over de senere år rykket i den rigtige retning, men det
har også den betydning, at en del unge får deres debut og erfaring uden voksenkontakt og voksenstøtte.
Når de unge bevæger sig fra trygge omgivelser i Folkeskolen til mere selvstændige ungemiljøer på ungdomsuddannelser, er der fortsat brug for en tæt dialog med voksne og ikke mindst forældre om f.eks.
alkohol. GODA har publiceret en folder til forældre til
unge 16+. Det vil være muligt at hente folderen i PDF
her samt kontakte Anett Wiingaard på aw@goda.dk
for at få tilsendt eksemplarer.
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Sundhedsstyrelsen har netop lanceret et par nye portaler om rusmidler, der er målrettet unge
(http://www.altomstoffer.dk/) – hvor der bl.a. er artikler, leksikon, videoarkiv og materiale til undervisere samt site målrettet forældre (http://www.snakomhash.dk/) – hvor der bl.a. er artikler, tests
og videoer.
Gadeplanskursus afvikles i år den 11. og 12. oktober 2018 i Fredericia. Følg med på hjemmesiden,
hvor der snart kommer yderligere herom.
Årsmøde 2019 afvikles i dagene den 23. – 25. april 2019 på Nyborg Strand.
Konference om stofhandel på nettet afvikles den 28. september på Københavns Universitet.
Konferencen afvikles
på engelsk, men er for
praktikere i hele norden. Se yderligere og
tilmeld dig på
http://www.conferencemanager.dk/NDDSM
Udlændinge- og Integrationsministeriet har forskellige kurser om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - kursuskataloget for efteråret 2018 kan findes her
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE) har netop publiceret deres kursuskatalog
for 2018/2019 – kan findes her
SSP-Samrådet afgiver fra tid til anden høringssvar på forskellige lovforslag, hvilket vi publicerer på
hjemmesiden - du kan finde dem her
Nyere udgivelser:






DKR, Social Pejling ”Alle de andre gør det” – kan findes her
DKR, Unges kriminalitet på nettet – kan findes her
JM, Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006 - 2017 med separate opgørelser for
kommuner og politikredse – kan findes her
JM, Udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger – kan findes her
Børnerådet har udgivet et par publikationer om pres på ungdomslivet – kan findes 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).
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