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Mads Vilken Kruse
SSP koordinator og konsulent i Holbæk Kommune
Ganske kort om mig, som privatperson. Jeg er en 41-årig mand, der er gift med en
folkeskolelærer, Line på 36 år og sammen har vi tre børn Ida-Marie på 8 år, Ella og
Albert på 6 år. Vi bor i Holbæk, hvor vores liv udspilles. Jeg nyder fritiden med at
være blandt mine venner og familie – har tidligere spillet meget fodbold, men har
nu skudt bolden til hjørne og bruger i stedet energien, når tiden vil det, på at løbe.
Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Frederiksberg Seminarium i 2004, hvorefter jeg
afprøvede lærergerningen på en tyrkisk privatskole i Valby, en almindelig folkeskole
på Frederiksberg og en dagskole i Rødovre.
Jeg har de seneste 8 år været SSP-konsulent i Holbæk Kommune, heraf de seneste 3
år som SSP-koordinator for SSP-teamet. Siden 2015 har jeg været formand for SSP-Samrådet i Midt- og
Vestsjællands kreds.
Mads Vilken Kruse, madkr@holb.dk, 7236 5595

Bud på SSP-Samrådets udfordringer og muligheder i de kommende år






I forebyggelsesarbejdet – i smal og bred forstand – er målet det samme, nemlig at ”det fælles tredje” alle vores børn og unge - er i læring, trivsel, uddannelse og ender op med det gode liv.
Danmarks 98 kommuner har lige så mange fortolkninger af opbygningen af forebyggelsesopgaven,
men alles mål er det samme - sætte forebyggelsen i fokus. Vi skal ikke ensrette os, men snarere se mulighederne i hinandens forskelligheder og drage nytte af disse.
Regeringens reformudspil ”Alle handlinger har konsekvens” ser jeg, som et rigtig godt bud for SSPSamrådet til at kunne spille sig på banen.
I forlængelse af reformudspillet er der en fortsat udvikling af genoprettende ret og praksis i Danmark,
som vi fortsat skal være drivkraften i.

Kernepunkter for mig som ny formand for SSP-Samrådet








SSP-Samrådet internt såvel som i samarbejde med andre organisationer, på at forebyggelsesarbejdet
løses med størst muligt kvalitet med de ressourcer vores samfund har til rådighed.
SSP-Samrådet spiller sig på banen og tager sig til orde i alle de spørgsmål, der er relevante i forhold til
forebyggelsesopgaven. Dét er også politik – og dén scene skal SSP-Samrådet gøre sig tydelig og stærk
på. Det handler bl.a. om også at rejse dagsordener, som ikke nødvendigvis er vokset frem andre steder
i samfundet.
SSP-Samrådet skal og bør tage på sig, at pege på aktuelle udfordringer, have en mening om dem og
være klar til at handle og/eller anvise handling på sådanne.
Vi skal nu og fremover, som der står i vores værdier, altid hjælpe hinanden med at løse opgaverne
bedst muligt og bringe vores forskellige synspunkter som en ressource, og lytte til hinandens ideer,
samt stille faglighed og metoder til rådighed for hinanden og i netværket.
”Fælles fodslag” er altafgørende.
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