
Referat af møde i fagudvalget for genoprettende ret og praksis den 11.12. 2017 

Afbud: Heidi Alstrup 

Til stede: Kristian Kilt, Katrine Barnekow, Mikkel Nielsen, Lærke Mogensen og Jens Ansbjerg 

1. Tjek ind af Lærke 
2. Regeringens udspil omkring ungdomskriminalitet.  
3. Forretningsorden for fagudvalget – fortsat behandling, herunder tilbagemelding fra bestyrelsen på 

vores forespørgsel.  
4. Skanderborgopgave 24.1. (hvis det kan vente til 11.12., Kristian?)  
5. Orientering om opgaver/oplæg siden sidste møde: 2 x Sønderjylland, GP-konference, møde med 

DCUM mfl.  
6. Møderække for 2018. Husk kalender 
7. Andet? Kurser?  

 

Tjek ind af nyt medlem: 

Velkommen til Lærke, der er Hotspotchef/SSP-konsulent i Haderslev. 

Regeringens udspil: 

Positive dele i udspillet, men bekymrende tilgang eller mangel på indhold i det genoprettende tema. 

Indkalde til møde, så snart høringsforslaget foreligger. 

Jens forsøger at finde ud af hvem der arbejder på udformningen af indhold i Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Forretningsorden og tilbagemelding fra bestyrelsen: 

Forretningsordenen udskydes til et kommende møde. 

Vi har 10.000 kr. fra SSP-samrådet, der kan bruges til at understøtte fagudvalgets aktiviteter. 

Mht honorar, så tager vi det op, hvis eller når der opstår dilemmaer omkring vores honorarer for vores 

oplæg/kurser. 

Vi fortsætter med at rundsende alle opgavehenvendelser og vi er åbne om vores honorarer. 

Skanderborgopgave, introkursus 

Opgave i Silkeborg kl. 8.15. Kristian, Lærke og Heidi. Kristian kontakter Heidi. 

Introkursus: Kristian og Lærke. Giver besked til Benny. 

 

Orientering om opgaver/oplæg siden sidste møde: 2 x Sønderjylland, GP-konference, møde med DCUM 

mfl.  



 

Ros til oplægget i Sønderjylland fra deltagerne. 

GP: Gik fint. Engagerede deltagere. Gode tilbagemeldinger. 

DCUM: Fortsat samarbejde omkring genoprettende praksisser vedrørende antimobbestrategien. 

DKRs fællesudvalgsmøde: Workshop om genoprettende ret i fht regeringens udspil. 

Drøftelse af om vi skal lave et indlæg/artikel om GR for at få tænkningen ud. Mikkel laver det første udkast. 

Vi kan evt. koordinere med eksempelvis Børnerådet og DKR. 

Møderække: 

Møde om høringssvar indkaldes, når vi kender datoer/frister. 

Jens laver forslag til møderække. 

 

Jens 


