Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet
Dagsorden til bestyrelsesmødet
Tirsdag og onsdag 4. & 5. september 2018 kl. 9.30 – 16.00
Best Western Plus Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Nr.

1

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere

Maria, René, Kenneth, Martin, Benny, Mads K, Marianne, Jan A, Keld, Tommy, Lotte, Jack, Jakob
+ (Jesper, Mads H og Jan S på dag 2)

Tirsdag den 4. september
Kl. 09.30 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 15.30
Kl. 16.00 – 17.45
Kl. 18.30 -

Ankomst og morgenkaffe
Bestyrelsesmøde
Frokost
Besøg af DKR, NFC, JM og Socialstyrelsen
Bestyrelsesmøde
Aftensmad og netværk

10.00 - 10.15
Velkomst og kort intro til dagenes
program (KU)

Benny gav et kort intro til det forberedende arbejde
omkring den ny lovgivning.
Et forberedende møde med DKR, NFC, JM og Socialstyrelsen viser, at det i højere grad er processen end
det konkrete indhold, der står først for at tage fat på.
Gennemgang af døgnmødets program
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10.15 – 12.00
Opsamling på input fra mødet i maj
(Bilag vedlagt)
Forberede besøg af DKR, NFC, JM
og Socialstyrelsen

Oplæg v. Martin (PP vedlagt)
Bemærkninger fra bestyrelsen:
Manglende rettigheder – før efterforskning og dom
Fordeling mellem Ungesamråd / ungdomskriminalitetsnævn. Hvordan bliver den?
Tidsfristen er måske først gældende fra sigtelsestidspunktet. Værd at være opmærksom på i forhold til
tidsfrister
Ungdomskriminalitetsnævnet - hvad med en kommunal repræsentant?
Dilemma i forhold til fx mobbesager af kriminel karakter. Rigspolitiet siger ingen handleplaner før politi-
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et siger go i forhold til efterforskning. Hvordan spiller
den melding ind i forhold til, at der skal reageres på
en mistanke?
Alene på mistanke måske som i dag. Socialforvaltningerne skal tage stilling som en bekymringssag. Den
børnefaglige undersøgelse kan springes over, så der
hurtigere kan sættes foranstaltninger ind (gælder ved
børne- og ungepålæg). Hvad gør det ved børns retsstilling?
Opfølgning af konsekvenser, det bliver kommunernes
ansvar, hvordan det følges op
SSP Samarbejdet
Det vil være logisk, at det er SSP-Samrådet og Kredsrådene, der mødes på tværs af kommunerne, men
hvad gør man på tværs af kredse, når unge går på
tværs?
Der kan være udfordringer, når der er behov for samarbejde på tværs af kredsene.
Uddannelse
Forskellen på ungdomskriminalitet og bandekriminalitet. Hvad skal uddannelsen rettes mod? Hvad betyder
det for hvilket indhold, der skal vælges?
Omkring uddannelse kræver det, at der også kigges
på ressourcerne, der er afsat til det kommunale SSP
samarbejde
Der skal uddannes til SSP organisationen. SSPSamrådet kan bidrage med input om behov og konkrete forslag til den videre proces. Ledere, konsulenter og medarbejdere er de forskellige målgrupper
med forskelligt behov og gerne forskellige ressourcer
med forskelligt indhold
(kort oplæg v. Benny)
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13.00 – 15.30
Aktuelt tema:
Regeringens udspil om ungdomskriminalitet. Dialog om vores fælles
snitflader – herunder:
 Uddannelse,
 Forebyggelsessekretariat
 Behovet for et fælles forum?

Besøg af DKR, NFC, JM og Socialstyrelsen
https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-omungdomskriminalitet/
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-ogpresse/pressemeddelelser/2018/ny-aftale-
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(Bilag fra møde 16.08.18 vedlagt)

reformerer-indsatsen-mod-ungdomskriminalitet
Oplæg v. Charlotte (NFC) og Birgit (Socialstyrelsen)
(PP vedlagt)
Orientering om den overordnede projektstyring med
tidsplaner. Ansvaret for rammen er lagt i NFC og uddannelsen i Socialstyrelsen.
Det skal afklares med styregruppen deadlines og inddragelse af parter til den kommende proces d. 13/9.
De efterlyser input fra SSP Samrådet på den fælles
ramme og uddannelse
Rammen:
Hvad er godt og mindre godt i dag ved organiseringen
i dag?
Hvordan er det organiseret i dag – hvem refererer
SSP til?
Hvem er tilknyttet SSP samarbejdet. Fuldtid/ deltid/
timer/ andre?
Hvordan er der behov for det bliver formuleret?
- Ex. Bekendtgørelser
Uddannelser
Hvilke målgrupper
Indhold til uddannelser
Hvad er der behov for?
En række interessenter herunder BKF og KL involveres
Udveksling af oplysninger
Hvad er der behov for – hvilke emner / situationer
Skriv gerne til Line Hylleberg JM ljh@jm.dk
DKR / JM vil gerne bistå med facilitator
Henriette og Anja fra DKR
Det overvejes at lave en større undersøgelse af, hvad
der er og/eller kunne være behov for at fremme det
kriminalitetsforebyggende arbejde
Det skal besluttes på chefniveau og en undersøgelse
skal i udbud
Bemærkningen fra debatten
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Vi skal undersøge hvad NFC giver os mulighed for at
svare på: Rammen, uddannelsen og udveksling af
oplysninger
Beslutning om høringsvar, deadlines, inddragelse af
Kredsene og processen med afleveringsfrister skrevet
ind i Power point og udsendes til kredsmedlemmerne
med en tekst om opgaven (se også pkt. 6)
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16.00 – 17.00
Næste drøftelse
 De væsentligste kernefunktioner – input fra dialogmødet –
hvad skal SSP-Samrådet prioritere at sætte fokus på?

17.00 – 17.45
Orientering fra KU
 DCUM (bilag)
 Nye samarbejdsrelationer
 Skole og forældre
 Antidoping Danmark
 Netværksmøde (Umbrella)

Hvordan involveres Kredse og kommuner?
Hvilke temaer bør drøftes?
Høringssvar:
Lovforslaget sendes ud til Kredsene. Besvarelserne
går til KU senest 22/9, som laver udkast til fælles høringssvar
-procesbeskrivelse vedlægges
(skrevet ind i ovennævnte power point)

DCUM afrapportering. 33 sager frem til sommer. En
del af sagerne går faktisk på at sagerne går på mobning af lærere der mobber elever.
Der arbejdes med grøn, gul og rød zone. DCUM vil
gerne have større opmærksomhed på den gule zone.
De kommer gerne ud og holder oplæg på kredsmøderne.
Fokus på næste møde er den digitale del af problemstillingen. NC3 deltager på mødet.
(Se bilag for yderligere)
Benny orienterede om udsendelse af nyhedsbrev fra
KU. Der var kun positive tilbagemeldinger herpå.
Tune In – SSP-Samrådet er inviteret til kampagnestart
22. september.
Alle de andre gør det. Der er sat penge af til at lave
en evaluering af Alle de andre gør det. Det varetages
af Balvig og Holmberg. Benny er interesseret i at høre, hvis der er nogen der anvender Alle de andre gør
det.
Skole og forældre: Børnenes internetklub. Jesper
deltager i møde 2. oktober. Det er skoler og forældre
der er tovholdere på klubben. Fagudvalget for Digital
Dannelse deltager.
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Antidoping Danmark. Vi har fået en repræsentant,
John Hansen, med i en arbejdsgruppe omkring temaet unge og doping.
DKR: Rikke, Jesper og Brian er med i arbejdsgruppen
unges kriminelle adfærd på nettet.
Virtuel reality som arbejdsredskab i forhold til alkoholforebyggelse. Det er et stort forskningsprojekt der
blandt andet har fået støtte fra TrygFonden. Steen
Bach m.fl. har fået en plads.
Nordisk forskningsprojekt omkring forebyggelse af
ekstremisme og radikalisering. Benny deltager i Advisory Board. Det undersøges om vi kan få flere pladser
i forbindelse med konference i Oslo d. 29.-30. nov.
Forskningsprojekt fra Center for Rusmiddelforskning
er ansøgt. Hvordan takler vi tilgangen til unge, som
ryger hash uden at erkende at der følger problemer
med.
Sikker Trafik har henvendt sig vedr. kampagne vedr.
unge der kører spritkørsel. De vil gerne have inputs til
kampagnen.
Hjemmeside: Jan vil gerne at alle tjekker op på og
melder ind hvis der er ændringer på kontaktoplysninger.
Meld ind til Jan om det I sender skal på hjemmesiden
og eller Facebook.
Jesper har fået en henvendelse om at deltage i et
internationalt samarbejde omkring digital dannelse i
et uddannelsesperspektiv, SELMA Education Task
Force. Samarbejdet foregår via videomøder og et
årsmøde I Bruxelles.

Onsdag den 5. september
Kl. 07.30 – 09.00
Kl. 09.00 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 15.00

Morgenkaffe
Bestyrelsesmøde
Fagudvalget Genoprettende Ret og Praksis
Frokost
Bestyrelsesmøde
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09.00 – 10.00
Opsamling på Reform af ungdomskriminalitet samt præcisering af
kommende proces på ”opgaver”,
der er drøftet med JM, NFC og Socialstyrelsen

1. Høringssvar på Lovforslaget.
Hver kredsrepræsentant beskriver deres hovedpointer, der sendes til KU senest den 22. september. KU sammenfatter til fælles svar, der rundsendes til hurtig kommentering. Deadline for høringssvar er den 1. okt. (Martin samler op)
2. Fælles ramme for SSP-samarbejdet. Drøftes ude I
kredsene. Arbejdsgruppe: Maria, Lotte B, Annie
og Mads H
3. Uddannelse. Regeringsaftalens hovedpunkter
omkring uddannelse blev udleveret. Der indsamles bud fra de enkelte kredse – deadline medio
oktober.
4. §115. Arbejdsgruppe nedsat til at skabe overblik
over udfordringer, samt anbefalinger vedr. § 115.
Arbejdsgruppen sender udkast til bestyrelsen. KU
indsender inden 1. oktober.
Arbejdsgruppe: Lennart Holst (Kbh.), Trine Nedbo
(Århus), Benny, Rikke, Pernille og Maria.
Der udarbejdes oplæg og beskrivelse af opgaverne (herunder tidsplan og processen), der kan bruges i dialogen med kredsene.
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10.00 – 12.00
Besøg af Fagudvalget Genoprettende Ret og Praksis
 Input og ny viden på området
 Samspil mellem Fagudvalget og
SSP-Samrådet (øvrige medlemmer) – hvordan kan vi udnytte Fagudvalgets kompetencer, kursustilbud etc.
 Drøftelse af genopretterende
praksis i forhold til Regeringens
udspil om Ungdomskriminalitet



Genoprettende proces. Meget tyder på at genoprettende proces ikke inddrages. Ændres dette
forholder vi os til det igen.



Screeningsværktøjer. Vi afventer hvad der sker.

Fagudvalget efterspurgte nye medlemmer. Så spred
endelig budskabet.
Konfliktrådsområdet.
Forsøgsordning i Dansk konfliktråd. Der mangler nogle positive resultater i Danmark i forhold til bl.a. recidiv. Konfliktråd i Danmark har ikke den store tradition
for for- og efterbehandling, hvilket fagudvalget peger
på netop er forskellen fra konfliktråd i Norge og Nordirland.
Bekymring over, at dette kan få betydning i forhold til
genoprettende praksis i øvrigt.
Der er ligeledes bekymring omkring de rammer der er
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for konfliktråd i Danmark og konsekvensen heraf.
Implementering af genoprettende praksis i Albertslund: Status er at alle udskolingsmedarbejdere på
skolerne er uddannet i GP, da det er alles ansvar.
Der er taget godt imod det med meget få undtagelser. Mindst 50% af projektet er oparbejdelsen af social kapital i klasserummene.
Implementering af genoprettende praksis i Aarhus:
Har netop afsluttet et 2 årigt projekt i Gjellerup. Et
ressourceteam er blevet ekstra uddannet og derudover er de øvrige lærere blevet uddannet. Her uddannes alle lærere på skolen.
Ligeledes er der blevet arbejdet på, at anvende GP på
ungdomsuddannelserne. Her er der ligeledes uddannet et ressourceteam som viderefører GP på ungdomsuddannelserne.
Ligeledes arbejdes der i privatskoleregi.
Det er vigtigt at ledelsen på skolerne også medtænkes i implementering af metoden.
Drøftelser omkring genoprettende praksis i forhold
til regeringens udspil om ungdomskriminalitet:
Udfaldet af bestyrelsens møde med DKR, Justitsministeriet m.fl.
Benny orienterede kort om, at det pt. ikke tyder på at
genoprettende praksis indtænkes i regeringens udspil
til trods for at SSP Samrådet og DKR har arbejdet for
at GP har en central plads i udspillet.
GR ind I kompetenceudviklingen af hele SSP området
som følge af den nye reform.
Anbefaling fra fagudvalget om at GP implementeres
og prioriteres i en ny SSP uddannelse.
Mangler I aftalen fra Christiansborg.
Desværre virker det som om, at begreberne fra GP
benyttes i en anden sammenhæng end det skal opfattes i. Fagudvalget anbefaler at SSP Samrådets bestyrelse arbejder videre med at tydeliggøre hvad genoprettende praksis egentlig er.
Relevansen I at påpege overfor Folketinget, hvorfor
det er relevant at tænke GR ind i det kommende lovforslag på området.
Fagudvalget opfordres til at bidrage med deres kom-
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petencer til høringssvaret. Deadline 22. september.
Samspil mellem fagudvalget og SSP-Samrådets bestyrelse.
Der efterspørges en “light udgave” der kan hjælpe
processen i gang i kommuner hvor GP endnu ikke er
implementeret.
Forslag om at fagudvalget kunne deltage i kredsmøderne. Det gør en forskel når man prøver metoden på
egen krop.
Metoden omkring genoprettende praksis er også et
væsentligt værktøj i forhold til arbejde med social
kapital i klasseværelset. Vidensdeling omkring konkrete metoder.
Et tilbud fra fagudvalget om at de gerne vil deltage i
samarbejder hvor det giver mening at de bidrager.
8
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13.00 – 13.30
Årsmøde 2019

13.30 – 14.00
Økonomi (Status)

14.00 – 14.30
Kursusbehov – f.eks.:
 Kobling til DKR’s kampagne om
seksuel vold
 Alle de andre gør det – evt.

Region Nordjylland præsenterede foreløbigt program.
Den røde tråd er sociale medier.
Ålborg kører styringen af økonomien.
Der meldes om at næsten alt er på plads. Kun få oplægsholdere mangler at bekræfte deres deltagelse.
Møde med Nyborg Strand i november, hvor de sidste
detaljer mht. lokaler og priser afklares.
Der er prioriteret mht. indholdet på 3. dagen, belært
af sidste års erfaringer.

Status + proces med overdragelse
Lotte H. er stadig under oplæring, og overtager posten fuldt ud efter næste generalforsamling.
Martin gennemgik regnskab og budget (udleveret)
Martin viste eksempler på, hvordan regnearket som
regnskabet kører i virker.
Har man spørgsmål til regnskab eller økonomi i øvrigt, er det fortsat Ole eller evt. Martin der kontaktes.
Bilag for udgifter m.v. sendes frem til generalforsamlingen fortsat til Ole.

Gadeplanskursus i oktober.
Intro kursus: vi afventer hvad regeringsaftalen fremkommer med. Benny vil gerne at der er en der over-
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sammen med andre Social pejling som metode
Opfølgning på ”workshop om
unges fester”

14.30 – 15.00
Afrunding – herunder punkter til
mødet i november

tager hans plads som arrangør af introkursus – hvis vi
fortsat skal afvikle dem.
Forslag om at DKR laver et introduktions kursus I Alle
de andre gør det version 2.











Reform om Ungdomskriminalitet (status)
Årshjul/forretningsorden
Besøg af Fagudvalg
Nye tiltag (temadag)
Økonomi
Hjemmesiden
Årsmøde 2019
Ungeprofilundersøgelsen
Procedure for udarbejdelse af holdningsnotater
drøftes

Mødekalender

2018:
18. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
20. marts: Generalforsamling (Nyborg)
5. april: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
23. maj: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
4. – 5. september: Døgnmøde (Svendborg)
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/

Opsamling lavet af

Jan S, Lotte B og Martin 
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