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Microsoft Teams – der er fremsendt link
Kommentar og opsamling

Punkt
Deltagere

Se oversigt over deltagelse
Afbud. Rikke, Jack. Kathrine, Rikke, Bo, Jan A.

Kl 10-12
Kl 10-11
SSP-Samarbejdet i en Coronatid

Møde over Microsoft teams
Lotte B og Pernille præsenterer en ”online Open Space” proces,
hvor vi opsamler erfaringer, og inputs, som kan være til inspiration for hele Danmarks SSP-samarbejde.
4 emner:
• Forældresamarbejde
• Tværfagligt samarbejde herunder S, S og P
• Kontakten til udsatte unge
• Beredskab og unge i det offentlige rum.
Introduktion vil ske på mødet.
Grundet færre deltagere end forventet blev temaet drøftet i
plenum. Det blev en kobling af en status med umiddelbare refleksioner
Status:
Kenneth: Corona politi omkring sundhed, adskillelse som var
en helt ny opgave, nye samarbejdsparter, øje på kriminalitet på
vej. Nu nærmest festival stemning. Hele tiden i kontakt med
Københavns SSP
Riad: forebyggende alternative initiativer og anbefalinger.
SSP´s rolle blev inspiration til hele kommunen. Kæmpestort beredskab til hele ledelsesniveauet i kobling med politi og gade
plan. Bindeled. Mellem alle relevante afdelinger. De unge har
flyttet sig rundt i kommunen. Fester på hoteller.
Overordnet har de unge været bedre end de voksne. Daglige
rapporteringer rundt
Pernille. Understøttet alle kommunens afdelinger bl.a. gadeteamet og vej og park. Unge i udsatte positioner, synlige i gadebilledet, unge fra politiets døgnrapporter har været opsøgt
og været i kontakt til forældre. Der har hersket lidt junglelov i
styrket netværk og mange unge har følt sig alene. Meget tværfagligt samarbejde
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Har holdt mindre forældremøder via skype. Prøver at udvikle
større forældremøder
Keld: Da de begyndte i skole og det gode vejr, trak de unge ud
og det gav lidt uro. De er blevet meget yngre. Det er der brugt
mest tid på. Meget få henvendelser på kriminalitet
Jesper Nordjylland. Meget roligt. Streetteam i stedet for lukkede klubber. Efter udskolingen er tilbage nu flere sager –
samme niveau som før. De er begyndt at samles igen
Jan. Vi skulle være på gadeplan. Kontrol i forhold til retningslinjer og hot spots. Stort set ingen udfordringer. Nu i åbningen er
vi tilbage til almindeligt arbejde. Nu er der fuld knald på de
unge. De er afvisende, så der er en genopbygnings indsats forude.
De unge holder nu fester, så måske kommer vi til at se smittespredning. Meget unge som vi ikke har set før. Spiritus, hærværk og grafitti. Stort set en kredsrapport
Rune: Stille og roligt i forhold til årstiden. Ikke set noget vi ikke
plejer at se. Flere anmelderser på forsamling. Nogen er lidt
yngre, men ikke noget klart billed. I andre kommuner i kredesen er der måske en større aktivitet
Benny: Gang i den efter de unge er startet i skole. Mange unge
er trætte af myndighedernes opmærksomhed. Challenges i Tik
Tok i Vejle bl.a. generer en SSP-medarbejder. Har været en forskellig opfattelse fra politiets side kredsene imellem om, hvornår politiet skred ind og gav bøder.
Dennis. Relativt hurtigt lavede vi en særskole for de unge, der
ikke kunne bruge skolernes tilbud. De børn er nu kommet tilbage i skolen. Den sidste måned en del opsøgende arbejde
med meget spiritus. Kort tilbagevenden til lightergas.
Claus. Stille og roligt. Taget det hen ad vejen. Vi har ikke noget
der adskiller sig fra det der plejer.
Lotte. Stor forventning til SSP samarbejdet omkring koordineret indsats og at SSP samarbejdet havde det løbende overblik
og målrettede de nødvendige indsatser. På alle ledelsesniveauer
Samlet set:
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Opgaverne sætter kravene til SSP samarbejdet
Opgaverne har skiftet undervejs, hvilket har forudsat
en meget fleksibel SSP organisation.
Der har været en udvikling omkring ledelse, opdragsgiver, funktioner, tværfagligt samarbejde, opgaver
Politiets store fokus haft en betydning for SSP samarbejdets opgaver
Nogen har været i risiko for at blive sendt ud til andre
opgaver. Nogen har været sendt ud til andre opgaver –
stor forskellighed i kommunerne
SSP samarbejdet har vist sit værd bl.a. ved rettidig
omhu, at være på forkant og målrettet timing i opgaveskift og behov Bl.a. ved at få det beskrevet og være
hurtigt ude
Nogen er blevet glad for en kontinuerlig opdatering

Status og drøftelse tematiseres af KU og tages med til døgnmødets 2. dag – fremtidigt arbejde
2

Kl 10-10.15
Ansættelsesudvalg til sekretariatsstillingen

KU foreslår at ansættelsesudvalget består af KU + 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer.
Selve ansættelsesprocessen går først i gang efter generalforsamling og beslutning i august.
Jan som webmaster er et naturligt bud - han er valgt
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Kl 10.15- 10.45
Planlægning af generalforsamling i august

Vi skal holde Generalforsamlingen. Vi skal varsle i god tid. Tag
det med tilbage til Kredsene
Afholdes i hallen ved hotellet onsdag d. 26.08 kl. 10. Programmet skal tilpasses Fredericia´s lokalemuligheder
Program:
Generalforsamling 10 – 12
Frokost 12.30
13.30 – 14.30 Foredrag og debat for alle interesserede om
Mulddyrsrapporten unge økonomiske kriminalitet på nettet,
hvis Emilie fra LCIK kan ellers undersøgelsen af unge i en Coronatid, hvis Emilie ikke kan.
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Kl 10.45 – 11.30

ADD - forespørgsel om fast repræsentation eller deltagelse i
projekt sammenhæng. (Medlemmer skal spørge ude i kredsene)
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Orienteringspunkter fra
formandskabet, KU og bestyrelsesmedlemmer

De ser os som en relevant samarbejdspartner i forhold til tidlig
forebyggelse omkring snitflader og samarbejde med SSP samarbejdet og de vinkler har omkring de unge.
Pernille bliver repræsentant.
UKN (evaluering)
Der kommer en evaluering. Benny sender en kort orientering
ud om den foreløbige plan
Center for Digital pædagogik ønsker samarbejde med fagudvalget om projektansøgning. Er drøftet i fagudvalget. Hjørring
kommune med i videre proces.
Center for rusmiddelforskning (Deltagelse i følgegruppe) – Ansøgning efter projektmidler.
Samrådet underskrevet en støtteerklæring. Ønsker os i en
gruppe, der arbejder med hvordan man får unge i behandling
og undersøgelse af hvordan unge bliver brugt som bude for
salg af rusmidler – måske en kobling til LCIK? Der er givet tilsagn om deltagelse i følgegruppe, hvis projektet modtager
støtte. Der er udpeget en række SSP-konsulenter til ekspertgruppe omkring projekt om ”narkosalg”. Jan S. deltager fra bestyrelsen.
Alkohol og samfund – møde om at foreslå 18 års aldersgrænse
vedr. alkohol
Fastlagt til d. 22. juni. Rune bliver kontakten og deltager
Ungeprofilundersøgelse – nationale tal
VIVE har indgået aftale med BørnUngeLiv om at varetage udarbejdelse af beregning af repræsentativitet for Ungeprofilundersøgelsen 2019/2020.
VIVE har sagt, at hvis vi ønsker repræsentative tal på bestemte
områder, så skal vi rette direkte henvendelse til dem. Fagudvalget for Digital Dannelse er fx sendt i den retning.
SNUS:
Syddansk Universitet vil gerne have et oplæg fra SSP-Samrådet
på en konference om hvordan man forebygger over for unge.
Opgaven er sendt videre til Fagudvalget for forebyggelse på
ungdomsudd.
COK:
COK har henvendt sig for at få en oplægsholder om SSP-samarbejdet – og ikke mindst samarbejdet mellem SSP og KUI og
kontaktpersoner i KUI-regi. Det drejer sig om et kursus målrettet kontaktpersoner i den sammenhængende ungeindsats. d.
26 eller 27. oktober. Benny har første dialog med dem.
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Salafisme-projekt fra NCFE
Der er ønske om at SSP-Samrådet deltager i advisory-board på
projektet (Pernille deltager). Desuden er dialog i gang med Fagudvalget.
Sundhedsstyrelsen og VIVE
ønsker SSP-samrådets deltagelse i udvælgelse af spørgsmål til
Ungeprofilundersøgelse vedr projekt ”Fælles om ungelivet”.
Benny og Rune ser på det.
Sikkerhedsstyrelsen
ønsker hjælp til en undersøgelse om unge og lattergas. De
modtager SSP-Samrådets mailliste, og arbejder selv videre med
undersøgelsen.
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Kl. 11.30 – 12
Døgnmødet, de første tanker om dagsorden

Forslag til indhold på døgnmødet i august.
Dag 1:
- Generalforsamling (1/2 dag)
- Sekretariatsoplæg
- Fælles oplæg om økonomisk kriminalitet på
nettet. Mulddyrsrapport/Økonomisk kriminalitet.
- Aften bestyrelsesmøde – fagudvalgsaften(?)
Dag 2:
- Forskning om ungetendenser i kommunerne
under Corona. Evt. Janne Tolstrup ell. Michael
Bang Petersen
- Vi skal kigge ind i et fremtidsperspektiv. Vi hyrer en konsulent til at bistå vores proces.
KU arbejder videre med indholdet.

Mødekalender

2020:
16. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
17. marts: Generalforsamling (Nyborg)
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)
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28.- 29. april Døgnmøde (Fredericia)
3. juni: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2. september: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
11. november: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2022:
13. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)

Opsamling lavet af

Lotte Birkedal
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