Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet
11. november 2021 kl. 9.30-15
Hotel Fredericia
Referat

Nr.

1

Punkt

Beskrivelse

Kl. 09.30-10.00
Ankomst

Ankomst til Fredericia.

Kl. 10.00-10.45
Årsmøde 2023 og
generalforsamling 2022

Generalforsamlingen 2022
Bestyrelsen godkendte, at generalforsamlingen 2022 afholdes d. 23.
marts 2022 med fysisk fremmøde i Fredericia og i sammenhæng med
et temamøde samt døgnmøde i bestyrelsen.
Årsmødet 2023
Bestyrelsen godkendte, at årsmødet 2023 og generalforsamlingen
2023 afholdes sammen.
På bestyrelsesmødet d. 13. januar 2022 træffer bestyrelsen
beslutning om, om årsmødet 2023 skal vare 2 eller 3 dage.
Resultaterne af høringen i SSP-kredsene indgår heri.
Kenneth fortalte, at tallene fra deltagerevalueringen fra årsmødet
2021 viser følgende ift. spørgsmålet om 2 eller 3 dages årsmøder:



Svar fra dag 1: 17 deltagere svarede ja til 2 dages årsmøder og
23 svarede ja til 3 dages årsmøder.
Svar fra dag 2: 18 deltagere svarede ja til 2 dages årsmøder, og
32 svarede ja til 3 dages årsmøder.

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af længden af årsmødet
2023, hvor bl.a. følgende synspunkter blev fremført:







Årsmødet og generalforsamlingen bør fremadrettet holdes
sammen af hensyn til sammenhængskraften i SSP-Samrådet.
Det er vigtigt at få folk med til generalforsamlingen for at skabe
interesse for foreningen og foreningens fællesskab.
Det er vigtigt, at der i programmet er afsat tid til
netværksdannelse og sparring mellem SSP’ere fra forskellige
kommuner og kredse. Nyborg Strand understøtter ikke
netværksaktiviteter på samme måde som Vingsted.
Alternative faciliteter kan afsøges.
Der skal i forbindelse med fastlæggelse af programmet for
årsmødet tages hensyn til deltagernes transporttid.
Hvis årsmødet varer to dage, er det meget svært at få tid til
generalforsamlingen – og generalforsamlingen er en af
grundene til, at folk kommer.
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Kl. 10.45-11.15
Kursusvirksomhed

Hvis årsmødet varer tre dage, kan det betyde, at nogle
deltagere falder fra, måske særligt deltagere fra de mindre
kommuner.
Der er efterspørgsel efter muligheden for at købe
enkeltdage/forskellige
pakkeløsninger.
Eventuelle
pakkeløsninger vil medføre en ny, stor administrativ opgave i
forbindelse med årsmøderne. Det er vigtigt at lægge snittet
rigtigt ifm. eventuelle pakkeløsninger. Fx kan en pakkeløsning
udformes, så der kun er mulighed for at vælge dag 3 fra, så alle
deltagere er med til generalforsamlingen.
Det bør fortsat være kredsene, der arrangerer årsmødet. Det
giver ejerskab og social kapital, og erfaringen er, at SSP’erne i
kredsen, der arrangerer, kommer tættere på hinanden ifm.
årsmødeplanlægningen – en gevinst, der ikke må
underkendes.
Det kan overvejes at lave workshops/oplæg målrettet ledere
på årsmødet.

Introkurser i SSP-Samrådet
May fortalte om introkurset 2021, som blev afholdt online med mange
deltagere, og lagde op til en drøftelse af formen på og målgruppen for
introkurset fremadrettet, herunder om introkurserne skal foregå
online og/eller fysisk, og om de skal være målrettet fuldtidsansatte
SSP’ere og/eller lærere, klubfolk, politibetjente mv. med
deltidsfunktion i SSP.
Bestyrelsen godkendte, at introkurserne fortsætter. Rammerne
herfor fastlægges på baggrund af oplæg fra kursusudvalget, jf.
nedenfor.
Nedsættelse af kursusudvalg
Benny foreslog, at der nedsættes et kursusudvalg i bestyrelsen, som
kan få til opgave at kvalificere SSP-Samrådets kursusvirksomhed,
herunder udarbejde modeller for introkurset; identificere behov for
kursusvirksomhed i organisationen, og hvordan de kan omsættes til
virkelighed (fx opsamlingen på surveyen om kursusønsker fra
årsmødet 2021); samt samtænke forskellige kursusaktiviteter.
Bestyrelsen havde en drøftelse om nedsættelse af kursusudvalg.
Mads, May og Benny meldte sig til kursusudvalget.
Oplæg fra kursusudvalget om SSP-Samrådets kursusvirksomhed
behandles på bestyrelsesmødet d. 24. marts 2022. Kursusudvalget
skal bl.a. komme med oplæg til, hvordan introkurset i 2022 kan
gennemføres.
Orientering om SSP-uddannelsen.
Benny orienterede om status på SSP-uddannelsen. Der er lagt op til, at
grundmodulet for fuldtidsansatte SSP-konsulenter mv. fortsætter.
Tilvalgsmodulet om den nye, fælles ramme for SSP-samarbejdet

gentages d. 1.-2. december i Odense (Se informationer og tilmelding
her). Der skal udvikles yderligere tilvalgsmoduler. Socialstyrelsen
inviterer til møde/workshop om den videre planlægning af
tilvalgsmodulerne.
Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde får
en ny status på SSP-uddannelsen.
Orientering om resultaterne af surveyen om kursusvirksomhed på
årsmødet.
Bestyrelsen tog resultaterne af surveyen om kursusvirksomhed til
efterretning. Kursusudvalget tager resultaterne fra surveyen med i
arbejdet med at få lavet et oplæg til bestyrelsen om
kursusvirksomhed, til behandling på bestyrelsesmødet d. 24. marts
2022.
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Kl. 11.15-11.45
Reviderede retningslinjer
for honorar mv.,
retningslinjer for
webinarer og oversigt
over kommende
webinarer.

Godkendelse af reviderede retningslinjer for honorar mv. og
retningslinjer for webinarer.
Pernille fortalte om baggrunden for de reviderede retningslinjer. SSPSamrådets aktiviteter udvikles hele tiden, og der er kommet forskellige
spørgsmål op ift. honorarer og regler mv. Det har affødt et behov for
at præcisere retningslinjerne for honorarer mv. Der er ifm.
webinarerne desuden kommet spørgsmål om mulighederne for at
optage webinarerne.
Bestyrelsen besluttede, at retningslinjer for honorarer og økonomien
omkring fagudvalgenes webinarer skal tænkes sammen med
kursusudvalgets oplæg om SSP-Samrådets kursusvirksomhed, jf.
punkt 2 på dagsordenen. Kursusudvalget inddrager retningslinjerne i
arbejdet med oplægget til bestyrelsesmødet d. 24. marts 2022, så de
reviderede retningslinjer for honorarer og retningslinjerne for
webinarer også forelægges for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i
marts 2022.
Bestyrelsen besluttede, at retningslinjernes afsnit ang. takster for
bespisning ifm. opgaveløsning for SSP-Samrådet samt afsnit om
indkøb af udstyr er godkendt og herefter gældende.
Bestyrelsen gav opbakning til, at webinarerne fremadrettet skal
optages med henblik på, at deltagerne har mulighed for at gense
webinaret på en lukket kanal i en afgrænset periode (1 måned). KU
undersøger mulighederne nærmere, herunder ift. samtykke fra
deltagerne mv.
Bestyrelsen
webinarer.
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Kl. 11.45-12.15
Internt budskabspapir:
Digital dannelse

godkendte

opdateret

oversigt over

kommende

Internt budskabspapir om digital dannelse blev godkendt med
enkelte tilføjelser.

Opdateret internt budskabspapir er vedlagt som bilag til referatet og
vil blive uploaded i bestyrelsens mappe på SSP-Samrådets Sharepoint.
Kl. 12.15-13.00
Frokost
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Kl. 13.00-13.15
PAS-light

Bestyrelsen godkendte, at SSP-Samrådet overtager projektansvaret
for udviklingen af PAS-light.
Mie giver besked til Sundhedsstyrelsen.
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Kl. 13.15-13.30
Folkemødet 2022

Bestyrelsen godkendte, at KU arbejder videre med en evt. deltagelse
i Folkemødet 2022.
Pernille deltager i møde i DKR d. 7. december 2021 om Folkemødet.
Bestyrelsen drøftede relevante temaer for arrangementer på
Folkemødet. Unge i det offentlige rum blev nævnt, og temaet kan evt.
tages op i forbindelse med en case/sag, der kan danne udgangspunkt
for en drøftelse. Digital dannelse og unge og alkohol blev også nævnt
som mulige temaer.
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Kl. 13.30-13.40
Orientering













Årsmødet 2021: Afrundingen er i gang, og der er bl.a. rigtig
gode tilbagemeldinger på workshopsene.
Film til SSP-uddannelse: Socialstyrelsen har bedt om hjælp til
at finde deltagere, som vil være med i tre film, der skal bruges
ifm. grundmodulet på SSP-uddannelsen. Claus deltager.
Socialstyrelsen opfordres til også at lægge forespørgslen op i
SSP-Samrådets Facebook-gruppe.
Webinarer i december: Der er to webinarer d. 14. december –
om formiddagen om unge og alkohol i overgangen mellem
grundskole og ungdomsuddannelse (samarbejde med Alkohol
& Samfund) og om eftermiddagen om VEGA-modellen
(fagudvalget for opsøgende arbejde). Tilmelding kan ske fra
SSP-Samrådets hjemmeside. Oversigt over kommende
webinarer skal fremover fremgå til sidst i nyhedsbrevet.
Ungdomsringens konference d. 12. november 2021: Benny
holder oplæg på Ungdomsringens konference om ’klubberne
som samarbejdspart i det kriminalpræventive samarbejde’ på
Christiansborg d. 12. november 2021.
Materiale om muldyr: LCIK har udarbejdet materiale om
muldyr, som snart offentliggøres. Der kommer et indslag om
materialet i næste nyhedsbrev.
Materiale om unges møde med retssystemet: DKR har d. 11.
november 2021 offentliggjort nyt materiale om unges møde
med retssystemet. Materialet kan findes her, og der kommer
link til materialet på hjemmesiden samt indslag om materialet
kommer i næste nyhedsbrev.
DKR har 50 års jubilæum. Der afholdes jubilæumsarrangement
d. 18. november 2021.
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Kl. 13.40-13.50
Evt.



Konference om rusmiddelforebyggelse d. 9. december:
Vidensråd om forebyggelse holder konference om
rusmiddelforebyggelse. John deltager i refleksionsdebat på
konferencen.
Den Sikre Side II og Den digitale patrulje. Benny har været til
styregruppemøde i Den Sikre Side II, og Tom har været til
møde om ’den digitale patrulje’. Der nedsættes en
følgegruppe til udviklingen af ’den digitale patrulje’, som SSPSamrådet formentlig vil blive inviteret til at deltage i.
Beskrivelse af den digitale patrulje kan findes på s. 17 i
flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi
2021-2023 her.
Henvendelse fra Unge i Beredskabet: KU kan overveje, om UIB
kan holde oplæg ifm. temamødet, som afholdes i
sammenhæng med generalforsamlingen i marts 2022.

Kl. 13.50-14.00
Pause
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Kl. 14.00-15.00
SSP-Samrådet 3.0

Bestyrelsen drøftede udviklingen af sekretariatet.
Bestyrelsen besluttede at forlænge sekretariatet med et år indtil
videre, dvs. til udgangen af 2023.
Bestyrelsen bakkede op om mål 1 i det fremlagte oplæg.
Bestyrelsen ønsker en fortælling klar til generalforsamlingen om
sekretariatet, herunder hvad der er nået, hvad SSP-Samrådet får for
pengene og hvilke greb, der er brugt for for at følge udviklingsprojektet
til dørs.

Punkter til kommende
møde (januar 2022)





Kommende møder
relevante datoer

Årsmødet 2023 (2 eller 3 dage)
Implementeringen af politigarantien om narkotikasalg ved
skoler i SSP-kredsene hvad angår inddragelse af kommunens
SSP-medarbejdere ift. forebyggelse og fremtidige indsatser.
Status på SSP-uddannelse.

og 2022:
13. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
23.-24. marts: Generalforsamling og døgnmøde (Fredericia)
21. april: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2. juni: bestyrelsesmøde (Fredericia)
8. september: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
10. november: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2023:
Januar: Bestyrelsesmøde

