Grundmodul
På baggrund af ”Aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har
konsekvenser” (2018), udbydes en national SSP-uddannelse, som har til formål at styrke det
kriminalitetsforebyggende samarbejde. SSP-uddannelsen er målrettet kommuner og politi, og består
af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler. I denne folder, kan du læse mere om grundmodulets
ramme og indhold.
Grundmodulet udbydes én gang i hver politikreds i løbet af 2020. Fra 2021 og frem udbydes
grundmodulet nationalt på tværs af kommuner og politikredse. Deltagelse på grundmodulet er gratis.

Hvem kan deltage på grundmodulet?
Grundmodulet er målrettet kommunalt ansatte medarbejdere, der har
SSP/kriminalitetsforebyggende
samarbejde
som
primære
arbejdsfunktion,
samt
ledelsesrepræsentanter for kommunens lokale SSP-samarbejde. Derudover medarbejdere i politiet,
der har et direkte samarbejde med kommunerne i SSP-samarbejdet samt ledelsesrepræsentanter
for politiets lokale SSP-samarbejde.
Grundmodulet henvender sig både til erfarne medarbejdere og medarbejdere, som er nye i SSPsamarbejdet.

Indhold på grundmodulet
SSP-uddannelsens grundmodul tager afsæt i de nationale rammer for SSP-samarbejdet. De
beskriver, at SSP-samarbejdet har til formål at sikre, at der arbejdes systematisk, helhedsorienteret
og vidensbaseret i den kriminalitetsforebyggende indsats.
Grundmodulet bidrager til dette ved at styrke deltagerne til at varetage en koordinerende og
udførende funktion i SSP-samarbejdet, baseret på en systematisk, helhedsorienteret og
vidensbaseret tilgang til forebyggelse af ungdomskriminalitet blandt børn og unge. Der undervises i
viden, redskaber og principper, som kan fremme denne praksis i SSP-samarbejdet.
Grundmodulet vil derudover have fokus på, at lokale problemstillinger inddrages, og at viden fra
kurset omsættes til den lokale praksis. På et formøde introduceres de lokale ledelsesrepræsentanter
således til grundmodulet, hvor de også får mulighed for at pege på lokale udfordringer, som de
ønsker inddraget på grundmodulet.
På grundmodulet vil der også være fokus på, at deltagerne kan udveksle erfaringer og opbygge
lokale netværk på tværs af kommuner og politi.

SSP-uddannelsens grundmodul indeholder undervisning i og praktiske øvelser i forhold til følgende
overordnede temaer:
•
•
•
•

Rammerne for SSP-samarbejdet, herunder drøftelser af den lokale praksis.
Rollen som SSP-konsulent/kriminalpræventiv medarbejder i det lokale SSP-samarbejde.
SSP-samarbejde om tendenser og udviklinger i ungdomslivet, i relation til
ungdomskriminalitet.
SSP-samarbejde om aktuelle problemstillinger, fx i forhold til enkelte unge eller
problemskabende ungegrupperinger i lokalområdet.

Gennemførsel af grundmodulet i 2020
Grundmodulet tilrettelægges så der i 2020 afholdes ét grundmodul for kommuner og politi i hver
politikreds. I alle kommuner og politikredse udpeges en lokal kontaktperson, som varetager
kontakten til Socialstyrelsen. Kontaktpersonen tilmelder kommunens/politikredsens deltagere til
grundmodulet.
Fra 2021 vil grundmodulet blive udbudt nationalt og suppleret med nationale tilvalgsmoduler, som
er emnemoduler inden for SSP-samarbejdets arbejdsområde.

Aktiviteter på grundmodulet i 2020
I 2020 består grundmodulet af fire mødeaktiviteter: et formøde, et forberedelsesmøde, to dages
grundmodul samt et opfølgningsmøde:

Formøde: formålet er at informere om grundmodulet og få indblik i politikredsens og
kommunernes lokale praksisser og prioriteringer ift. SSP-samarbejdet. På formødet deltager
ledelsesrepræsentanter for kommunen og politiets lokale SSP-samarbejde.
Forberedelsesmøde: Formålet er at forberede deltagerne til at inddrage deres aktuelle praksis i
undervisningen på grundmodulet. På forberedelsesmødet deltager alle, der skal deltage i
grundmodulet.
Grundmodulet: På grundmodulet deltager medarbejdere fra kommuner og politi på to
sammenhængende undervisningsdage.
Opfølgningsmødet: Formålet med mødet er at samle op på grundmodulet, herunder drøfte videre
forankring af elementer fra undervisningen. På opfølgningsmødet deltager ledelsesrepræsentanter
for kommunen og politiets lokale SSP-samarbejde samt deltagerne fra grundmodulet.

Undervisere
Socialstyrelsen har indgået aftale med Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter (SPUK),
som sammen med Socialstyrelsen varetager undervisningen på SSP-uddannelsens grundmodul.

Tilmelding til grundmodul
I 2020 inviteres alle kommuner og politikredse til at deltage på grundmodulet. Tilmeldingen sker
herefter via en kontaktperson i den enkelte kommune/politikreds. Fra 2021 sker tilmelding direkte fra
den enkelte medarbejder, som skal deltage på grundmodulet. Det er gratis at deltage.

Spørgsmål og kontakt
Kontakt os via følgende mailadresse, hvis du har spørgsmål til SSP-uddannelsen:
SSPuddannelse@socialstyrelsen.dk

