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Beretning fra Fagudvalget Opsøgende arbejde/Gadeplan 2019/2020.
Kort tilbageblik over aktiviteter i årets løb.
Fagudvalget for Gadeplan fik 3 nye medlemmer i 2019 og der er fortsat plads til nye medlemmer.
Fagudvalget repræsenteres i dag af:
 Melanie, Gentofte
 Mikkel, Albertslund
 Mette, Hillerød
 Jonas, Glostrup
 Karina, Aabenraa
 Poul, Odder
Der blev udbudt 69 pladser til Gadeplanskonferencen 2019, som måtte melde udsolgt.
Det overordnede tema for konferencen var relationer. Hertil formidlede Ph.d.-studerende Louise
Tidemand om sin forskning i relationer i skoleregi. Derudover indeholdt programmet indeholdt 3
workshop;
1. Målbeskrivelser havde fokus på krav, vilkår og kriterier for gadeplansindsatser, hvor det ret hurtigt stod klart, at der var meget store forskelle rundt om i landet. Nogle af deltagerne havde meget
detaljerede mål for deres arbejde, hvorimod andre slet ikke havde beskrevne mål at forholde sig
til.
På workshoppen fik deltagerne derfor lejlighed til at forholde sig til krav (Hvad skal vi?), vilkår (Under hvilke omstændigheder?) og kriterier (Hvornår er det godt nok?) - med fornyet forståelse, for
de der allerede havde kendte målbeskrivelser, og med inspiration til de der skulle i gang med arbejdet herom på egen arbejdsplads.
2. Digitale dilemmaer ved Rikke Laustsen SSP Faaborg- Midtfyns kommune
Rikke lavede et oplæg om vigtigheden af at være aktiv spørgende til de unges liv på de sociale medier, vigtigheden i at være en tydelig voksen ift hvordan man er på de sociale medier, lovgivning ift
blufærdighedskrænkelse, billeddeling og hvornår er noget børneporno.
3. Kerneopgaven i gadeplansarbejde blev afholdt af Hrolf Petersen fra Fredericia, som startede sit
oplæg med at spørge ind til hvilke erfaringer de enkelte deltagere havde med gadeplansarbejde.
Det affødte en interessant dialog om rammerne for indsatsen rundt om i landet. Dialogen fokuserede på hvilke præmisser, den enkelte arbejdede ud fra og hvilke forudsætninger man havde for at
varetage opgaven. Hrolf pegede på, at gadeplansindsatsen ofte bestod af outreach mellem den
“levede verden” og “systemets verden”. Her havde de enkelte kommuners prioritering af opgaven
også noget at sige. Hrolf forklarede om faserne i gadeplansarbejde med afsæt i Borrits & Rasmussens bog: ”Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge (2012)”. Herefter introducerede han Hrolfs
model (2019), der definerer kerneopgaven i gadeplansarbejde som rådgivning og vejledning i at
navigere mindre udsat i eget liv. Modellen gav genklang hos deltagerne og affødte igen dialog
blandt deltagerne. De sidste slides nåede Hrolf ikke, fordi snakken let overtog og der var mange
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holdninger i spil. Da workshoppen sluttede, var der god stemning og flere deltagere blev hængende efterfølgende til fri snak.
Der er løbende drøftelser i fagudvalget, om at indgå i partnerskaber med andre organisationer
eller netværk ved afholdelse af gadeplanskonferencen.
Kort beskrivelse af kommende indsatser.
I 2020 vil fagudvalgets medlemmer forsøge at komme på en konference, der kan bidrage med ny
faglig viden og perspektiver til de kommende gadeplanskonferencer.
Fagudvalget vil også arbejde på nogle anbefalinger, som kommunerne kan inddrage i forhold til
gadeplansmedarbejderens målbeskrivelse, krav, vilkår og kriterier.
Den kommende Gadeplanskonference 2020 afholdes d. 29. – 30. september i Fredericia. Hvis der
er nogen, som ønsker at deltage i kommende planlægning, så er det muligt at melde sin deltagelse
til Lars eller Lotte.
De planlagte møder er tilgængelige inde på SSP-Samrådet hjemmeside under fagudvalget for gadeplan.
Oversigt over Fagudvalget.
Opsøgende arbejde (Gadeplansarbejde)
Navn
Kommune
E-mail
Lotte Houlind
Vallensbæk
loh@vallensbaek.dk
Poul Nielsen
Odder
Poul.nielsen@odder.dk
Karina Blom
Aabenraa
kkbl@aabenraa.dk
Lars (Jonas) Jonasson
Glostrup
Lars.jonasson@glostrup.dk
Mette Elbæk Hansen
Hillerød
metha@hillerod.dk
Mikkel Østergaard
Albertslund
ioe@albertslund.dk
Melanie Brøndal
Gentofte
meln@gentofte.dk
(Personer med rødt er tovholdere og kontaktperson til bestyrelsen)

Mobil
2429 8662
23287923
2129 2771
2961 6129
7232 8841
6162 1703
9243 4142

Link til Fagudvalget på hjemmesiden:
http://www.ssp-samraadet.dk/forening/fagudvalgsoversigt/fagudvalg-gadeplan/
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