Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet
Referat af bestyrelsesmødet
Onsdag den 29. april 2020
Skype-møde
Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling
Referent Lotte

Deltagere

Kl. 13.00 – 15.30

1

Kl. 13.00-13.05
Modtagelse i ”lobbyen på Skype)
Kl. 13.05 - 13.10
Konstituering af
bestyrelsen og øvrige repræsentantskaber

Bestyrelsesmøde online. Uden pauser.
Lotte referent
Pernille ordstyrer

Der skal vælges kontakter til arbejdsgrupper, repræsentantskab, fagudvalg, medlemmer af KU samt sekretær. (Udsættes til førstkommende
møde efter generalforsamlingen, indtil da fastholdes repræsentationer)

•

Bilag: til pkt. 1 - 20-SSP-Samrådet – oversigt over repræsentationerne

Bemærkninger:
Mads Kruse er stoppet som SSP konsulent, der skal vælges en til hans
poster på det førstkommende møde.
Benny: er der nogen, der ønsker at stoppe i deres repræsentationer?
Meld gerne tilbage inden længe, sp vi kan få de ledige pladser i spil på
næstekommende møde.
Forsvarschefen hvad indbefatter det? Nogle kommuner er hoppet på
Ungdomsringen hvor er den? – skrives på oversigten nu

2

Kl. 13.10– 13.20
Tilbagemeldinger
vedr. samarbejdspartnere

Tilbagemeldinger fra samarbejde og udviklingsarbejde fra Socialstyrelsen, DKR, JM, NC3, ungdomsskoleforeningen, ADD, Sundhedsstyrelsen
m.fl.
v. repræsentanter
Kommentarer:
Socialstyrelsen
- Uddannelsen tilbagemeldingerne er et løft på niveauet.
- Man forventer at de planlagte uddannelser kan nås indenfor indeværende år
- VI har gjort det klart at vi bør være SSP samrådet ansvarlige for
grunduddannelser
- Unge i coronatiden. De udsatte unge der har koblet sig ud bør være
dem i koncentrerer sig om
- Jesper: Rambøll har kontaktet os – interesseret i et projekt, hvordan
kan vi skærme de unge. Der er kommet en beskrivelse og Rudersdal
og Nykøbing kommune er koblet på. Fagudvalget vil gerne følge det.

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet
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Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet
Der er gang i en ansøgning. DKR, Medierådet og CDUM blevet bedt
om at komme med. Værktøjet digitale platforme., Der skal kobles en
følgegruppe på
- Genoprettende processer blev drøftet
DKR Justitsministeriet og Rigspolitiet bedt DKR overveje en anden organisering, hvor de kan have en uafhængig organisering. Det arbejdes der
med pt
- NC3 vær obs på groomingsprocesser i kommunerne
-

3

4

Kl. 13.20 – 13.50
Status på udviklingsprojektet/sekretariat

Kl.13.50 – 14.20
Projekt vedr. platform for forebyggelse af alkoholkultur

Orienteringspunkt om status på udviklingsprojekt og ansættelse.
v. Pernille og Benny
Bemærkninger:
- Vi satser på et bestyrelsesmøde inden sommerferien med
punktet på, samt unge i coronatiden.
- Fysisk placering tænker vi en hjemmearbejdsplads koblet med
mulighed for at have en kontorplads hos en samarbejdspartner, hvor man kan have et fagligt fællesskab
- Vi er ikke helt afklaret på løn og ansættelsesvilkår. Det arbejdes der på i forhold til at undersøge muligheder
- KU slår stillingen op, når den er besluttet og afklaret
- Omkring opgavebeskrivelserne, vurderes de i detaljer, når tiden nærmer sig. Hvilke behov er der og hvordan skal de prioriteres. Det vil bestyrelsen være med til at prioritere og beslutte
- Man kan også sidde på et SSP kontor(København gav positiv tilbagemelding)
- Der er ikke talt om faglig baggrund. Det kan overvejes, om vi
søger specifikke fagligheder
- Når vi når juni, begynder vi at overveje ansættelsesudvalg
• Bilag 11: sekretariat SSP-Samrådet
Fagudvalget for forebyggelse på ungdomsuddannelser indstiller godkendelse til drøftelse i bestyrelse om igangsættelse af et projekt om en
forebyggelsesplatform om alkoholforebyggelse over for unge.
v. Benny (Mundtligt oplæg suppleret med bilag)
•
•
•

•
•

Bilag 1 Alkoholdialog projektforslag
Bilag 2 Alkoholdialog kommentar til budget
Bilag 3 Alkoholdialog Budget
Bilag 4 Alkoholdialog PP projektforslag
Bilag 5 Fagudvalgets indstilling

Bemærkninger:
Det er vel ikke SSP Samrådet, der skal arbejde med det? Nej, det er det
ikke.
Projektet søger også midler til en projektansættelse
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SSP-Samrådet
Alle melder ind om et go. Fagudvalget lægger en plan for det videre arbejde

5

Kl. 14.20 - 14.35
Tilbagebetaling fra
årsmødet. (Beslutning)

Kasserer indstiller til en model hvor der tilbagebetales deltagerbetaling
fra årsmødet minus et administrationsgebyr.
V. Benny - Kort intro til budgettet
-

-

Der er udgifter, der afholdes i år, men bruges næste år, da oplægsholdere har fået halvdelen af deres honorar
Der har været en del udgifter til administration i forbindelse af
aflysningen, som skal modsvares
Vi bør lægges os på så stort et beløb som muligt til tilbagebetaling, da alle kommuner vil være presset på økonomien til næste år
Vi bør tilbagebetale hele beløbet – flere tilkendegiver den
holdning
Kunne vi overveje at ”bytte” billetten til næste år? Nej desværre ikke regnskabs teknisk

Konklusion
KU tager en runde på tilkendegivelserne om fuld tilbagebetaling. Der er
argumenter for det og vi har muligheden i budgettet. Vi går efter en så
stor tilbagebetaling som muligt og gerne det fulde beløb
6

Kl. 14.35- 14.45
Deltagelse i Partnerskabet Røgfri
Fremtid

Kræftens bekæmpelse har inviteret os til at være med i Partnerskabet
Røgfri Fremtid. Formandskabet indstiller at vi går med.
•
•

•

Bilag 6 henvendelse vedr. Røgfri Fremtid
Bilag 7. Røgfri Fremtid partnerfolder
Bilag 8. Oversigt over partnere Røgfri Fremtid

Bemærkninger.
Undervisningsministeriet burde støtte op
Skal der udpeges en fra Samrådet? Pt. Er der ikke nogen melding om en
deltagelse udover opbakning
Konklusion
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Enighed om opbakning hele vejen rundt
7

Kl 14.45 – 15.15
Unge og SSP samarbejdet i en Corvid-19 tid

Ny dagsorden. Forandret verden, dermed en forandring af SSP samarbejdet arbejdsopgaver
Forslag om at afholde et særskilt Corona-møde inden sommerferien
–
–
-

hvilken læring kan vi hale ud af Coronatiden
hvilke indsatser og forandringer kalder det på i fremtiden fx ved en
Corona ver. 2.0.
Hvordan kan vi helt konkret understøtte Coronaindsatsen i kommunerne.
•
•

Bilag: SSP-Samarbejdets rolle og opgaver i Corona-perioden
Obs KU lægger op til et temamøde om punktet i et junimøde

Bemærkninger:
-

-

-

SSP samarbejdet skal være opmærksomme på, at der kommer nye
målgrupper på banen, når et samfund lukker ned, når familierne bliver pressede
Overvejelser om hvordan man kan lave digital forebyggelse digitalt
Skolerne er meget udfordret på at hanke op på de unge, der ikke gør
det digitale af sig selv. Det er der ikke ressourcer til
Lejr og sommerskoler – hvad med sommerferien, når man ikke er på
ferie i hjemlandet. Der er behov for planer. De kunne godt tænkes
strategisk
Ensomheden er et stort tema
Gaming kommer til at fylde
Kommunerne kunne godt en anden gang have lavet en risikovurdering på udsatte unge
Vi skal have et blik for, hvad er en ”coronaadfærd”, hvad er det der
adskiller sig fra ”det normale”
Der er puljer, som organisationerne kan søge til udsatte unge, det
kan SSP være udtalende på
De voksne er udfordret, så de udskammer de unge og agerer som coronapoiliti
Der er unge, der har særlige og store behov for støtte, som SSP samarbejdet har en særlig opgave om at finde og støtte
Vi skal bruge kriminologiens teorien og viden. Situationen er tydeligt
presset, så de unge bliver pressede og skal af med det. Det giver uro
Er det for tidligt at evaluere tiden?
Vi kan denne her snak til at tage debatten i kredsene
Der er flere overvejelser om at forsøge at styre sidste skoledag i flere
kommuner, men alle venter på en udmelding om forsamlingsforbuddet

Konklusion – foreløbig
-

Alle tager debattens temaer med tilbage til drøftelser i kredsene

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet
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kl 15.15- 15.30

Generel orientering fra KU og bestyrelsen

Vi tager drøftelsen på et ekstraordinært møde i juni. KU forbereder et
oplæg

Generel orientering, gadeplanskonference(19-20.nov.) SSP samrådets
øvrige konferencer, Status Folkemødet, status SSP uddannelse, status
fra kommunerne
v. KU og formandsskabet
•

Bilag 10: Punkt 8 generel orientering

Be mørkning fra Kreds Nordsjælland:
Vi skal overveje målgrupper og tider, da der bliver travlt i efteråret og der vil
være behov for en prioritering
-

Mødekalender

Enighed omkring det

2020:
29. april: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
26. - 27. august: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
7. oktober: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
25. november: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2021:
13. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
23. marts: Generalforsamling (Nyborg)
Bestyrelsesmøde før sommerferien fysisk eller virtuelt. Der arbejdes
med torsdag d. 18. juni- stort kryds og Benny melder tilbage
Punkter: Sekretariat og Unge i en Coronatid
Når vi må mødes indkaldes til GF umiddelbart efter. Vi afventer regeringens udmeldinger.

Kursuskalender
Se Årshjulet på
hjemmesiden
Lotte Birkedal
Opsamling lavet af
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