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Så nærmer året sig sin udgang, hvorfor vi lige vil benytte lejligheden til at fremsende årets sidste 
Nyhedsbrev. Det har været endnu et spændende og hektisk år på SSP-området – men bare rolig intet 
tyder på, at det kommende år ikke vil være endnu mere hektisk, spændende og udfordrende – så 
nyd en velfortjent og hyggelig juleferie og vel mødt i 2019. 
 
REFORM AF INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET. 
Den 18. december 2018 blev lovforslaget ”Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet” 3. behand-
let og vedtaget, således at det kan virke fra 1. januar 2019, hvor bl.a. Ungdomskriminalitetsnævnene 
og Ungekriminalforsorgen kommer til at behandle sager med børn og unge i alderen 10 – 17 år. 
 
Reform af indsats mod ungdomskriminalitet har været længe undervejs med skiftende Justitsmini-
stre og derved også skiftende fokusområder – og nu er loven som skrevet vedtaget og skal imple-
menteres ude i kommunerne og de enkelte politikredse. 
 
SSP-Samrådet har deltaget aktivt på de felter det har været muligt at gøre indflydelse gældende – og 
på nogle områder er det sammen med en række andre organisationer lykkedes os at ændre den 
oprindelige lovtekst, mens vi også må indse, at det på andre dele er mindre spiseligt. Bl.a. har vores 
hovedtese om at undlade at oprette Ungdomskriminalitetsnævn med tilhørende sekretariater og 
Ungekriminalforsorg og i stedet bruge midlerne på at opruste og kvalificere det nuværende område 
ikke vundet gehør. 
 
En del af Reform af indsats mod ungdomskriminalitet er også en ”Fælles ramme for SSP-
samarbejdet”, ”Uddannelse af SSP-konsulenter” samt ”Vejledning til udveksling af oplysninger i 
SSP-samarbejdet”, der er under udarbejdelse og som implementeres i løbet af 2019. Indsatser og 
elementer som er forankret hos NFC, Justitsministeriet og Socialstyrelsen, og som SSP-Samrådet er 
meget involveret i. Der skal ligge en plan for det videre arbejde den 1. januar 2019. 
 
Vi havde håbet, at ”HÅNDBOG til behandling af sager omfattet af lov om bekæmpelse af ungdoms-
kriminalitet” og ”VEJLEDNING til udveksling af oplysninger i SSP-samarbejdet” var klar på nuværende 
tidspunkt, men de er ”lige på trapperne” og nok først færdige i sidste øjeblik (loven træder jo også 
først endelig i kraft den 1. januar 2019). Vejledningen til udveksling af personoplysninger i SSP-
samarbejdet (udkast) er dog rundsendt til orientering hos SSP-konsulenter. Vi skal nok lægge disse 
sammen med andet relevant materiale på hjemmesiden, når det er klar og offentlig tilgængeligt. Det 
vil også kunne findes på Justitsministeriets hjemmeside  
 
Justitsministeriet Søren Pape Poulsen udtalte i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget: 

”Jeg er utrolig stolt over, at vi nytænker hele måden, vi som samfund 
håndterer og hjælper unge væk fra kriminalitet. De unge på kanten 
skal hjælpes væk fra fødekæden til banderne, inden det er for sent. 
Derfor forpligter vi blandt andet myndighederne til at reagere hurti-
gere og mere konsekvent i dét øjeblik, hvor den unge begår alvorlig 
kriminalitet. Vi styrker det brede og forebyggende SSP-arbejde, som 
skal hjælpe alle børn og unge til at holde sig fra kriminalitet. Og vi 
skaber et helhedsorienteret system med et Ungdomskriminalitets-
nævn og en ungekriminalforsorg, hvor vi i højere grad end i dag tager 
hånd om de unge, griber dem og river dem væk fra kriminalitetens 

mørke tag og viser dem vejen tilbage i fællesskabet.” 

http://www.ssp-samraadet.dk/
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2018/bredt-flertal-reformerer-indsatsen-mod-ungdomskriminalitet
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UNDERSØGELSE FRA SOCIALSTYRELSEN VEDR. UDDANNELSESBAGGRUND 
I forbindelse med den nye reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – ”Alle handlinger har kon-
sekvenser”, har Socialstyrelsen fået til opgave at udvikle en ny SSP uddannelse som over de kom-
mende år skal opkvalificere landets SSP-konsulenter/koordinatorer. Uddannelsen skal blandt andet 
give dem og de lokale SSP-medarbejdere bedre redskaber til at opfange tendenser og signaler i for-
hold til børn og unge i lokalområdet, som kræver handling. For at udvikle en god og relevant uddan-
nelse er det afgørende, at der i udviklingsarbejdet indhentes præcis og opdateret viden om SSP i de 
enkelte kommuner. Det skal kortlægningen bidrage til. Derudover skal kortlægningen give mulighed 
for, at kommunerne kan pege på emner og områder indenfor forebyggelse af ungdomskriminalitet, 
som de vurderer, er vigtigt at have fokus på i den kommende SSP-uddannelse. I spørgeskemaet vil 
der også være spørgsmål, som skal kvalificere udviklingen af den nye ramme for SSP-samarbejdet. 
 
Socialstyrelsen har netop udsendt spørgeskemaet til alle landets kommuner. Så vær opmærksom 
herpå og vær med til at få udfyldt spørgeskemaet, således at vi kan bidrage til en konstruktiv og ret-
visende kortlægning. Deadline for besvarelse er den 14. januar 2019. 
 
LIDT INPUT FRA FORSKELLIGE AKTØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL INSPIRATION: 
 
SSP-Samrådet deltager i de kommende år i et forskningsprojekt omkring ”Nordic Multiagency Ap-
proaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices” (NordForsk). Kort fortalt går 
projektet ud på at undersøge de nordiske SSP-samarbejdsmodeller, betydning af muligheden for at 
kunne udveksle oplysninger, den lovgivning og de politikker der ligger bag SSP-samarbejdet og ikke 
mindst den praksis som udføres – det hele i relation til forebyggelse af ekstremisme. SSP-Samrådet 
deltager i Advisory board, og flere kommuner vil i de kommende år blive involveret i projektet. Bag 
projektet står bl.a. Professor Tore Bjørgo, Oslo Universitet og Lasse Lindekilde, Aarhus Universitet. 
 
Rapport fra Statens Institut for Folkesundhed (udarbejdet for Sundhedsstyrelsen) om alkohol blandt 
unge på gymnasier og erhvervsskoler – findes her  
 
De veluddannedes børn drikker mest – kan findes her  
 
Fulde unge fortryder sex – se mere her  
 
Odense Kommune har udarbejdet en beredskabsplan (og andet materiale) mod Cybercrime, som 
kan give god inspiration – se mere her  
 
SSP Kbh. har lavet en lille film om lovgivning – kan findes her  
 
SSP Kbh. har lavet en lille film om enkeltsagsbehandling – kan findes her  
 
Det Kriminalpræventive Råd – se lille film om forebyggelse af ungdomskriminalitet her  
 
Fra Center for Digital Pædagogik kan du hente lidt god viden og info om et par områder de fleste af 
os støder på: 
 
Har du også hørt om OmeTV på skolegangen? Læs hvorfor det forbudte er spændende og hvad vi 
skal gøre her  

http://www.ssp-samraadet.dk/
https://www.sst.dk/da/nyheder/~/media/194E4A02EA11444FBCE449E1BBE2F115.ashx
https://www.sst.dk/da/nyheder/de-veluddannedes-boern-drikker-mest
https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal/33_2018
https://www.odense.dk/sitecore/content/cybercrime/home
https://www.youtube.com/watch?v=g_a8GTFuff0
https://ssp.kk.dk/nyheder/film-om-ssp-enkeltsager
https://www.dkr.dk/ungdomskriminalitet/den-unge/
https://cfdp.dk/ome-tv-videochat-med-fremmede-i-alle-aldre/?utm_source=Center+for+Digital+P%C3%A6dagogiks+Nyhedsbrev&utm_campaign=75803797fc-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_12_06_00_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2eab365ff5-75803797fc-134174669
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Hvis dine unge er på SnapChat og du ikke er helt med endnu: Vores guide til Snap’s privatindstillinger 
i ord og billeder - her 
 
På forummet 4chan handler radikalisering om meget andet end religion – læs om vrede hvide mænd 
og online radikalisering - her 
 
Hvor digital er den moderne hashhandel? – læs hvad faggrupper gør, når hash bestilles så let som 
pizza - her 
 
STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED OG VIVE 
I starten af 2019 gennemfører Statens Institut for Folkesundhed, SDU, i samarbejde med VIVE - Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd den nationale undersøgelse Sundhed og trivsel 
på gymnasiale uddannelser 2019. Undersøgelsen har til formål at give et nuanceret og præcist bille-
de af sundhedsadfærd, trivsel og helbred blandt unge, der går på en gymnasial uddannelse. Under-
søgelsen er en opfølgning til Ungdomsprofilen 2014, og det bliver med undersøgelsen muligt natio-
nalt at følge udviklingen af de unges sundhed og trivsel. 
Undersøgelsen vil ligeledes fungere som en opfølgning til Ungeprofilundersøgelsen, som i år (2018) 
ikke indsamler data. I løbet af januar og februar 2019 vil alle elever på alle landets gymnasiale ud-
dannelser (STX, HF, HHX, HTX) blive inviteret til at besvare et elektronisk spørgeskema i en undervis-
ningstime. 
Hvad får I som kommune ud af at bakke op om undersøgelsen? 
Er der mere end én gymnasial uddannelse i jeres kommune, får I udleveret en kommunerapport om 
sundhedstilstand og trivsel for unge på gymnasiale uddannelser i netop jeres kommune. Har I kun én 
gymnasial uddannelsesinstitution i jeres kommune, kan I bede jeres uddannelsesinstitution om udle-
vering af deres skolerapport. Institutionen har dog ikke pligt til at udlevere skolerapporten. 
Vi håber, I har lyst til at give jeres opbakning til undersøgelsen. I er velkomne til at kontakte projekt-
leder Veronica Pisinger på tlf. 6550 7748 eller e-mail ung19@sdu.dk , hvis I har spørgsmål. 
 

Anti Doping Danmark har for nyligt udgivet to publikationer vedr. unge, trivsel, 
kropsidealer og brug af motionsdoping, primært anabole steroider. 
 
Undervisningsmateriale til 8. - 10. klasse ’Unge, krop, træning og doping’: her  

’Håndbog om motionsdoping. Baggrunds- og praksisviden om brug af dopingstoffer i motions- og 
fitnesscentre’: her  
 
Hvis I har spørgsmål, så er I altid velkommen til at kontakte ADD. Og ikke mindst – hvis I skal lave 
temauger, undervisning, aftenmøder eller andre arrangementer for børn, forældre og andre fag-
grupper, så vil ADD meget gerne bidrage. Kontakt gerne Malene Radmer Johannisson på tlf. 4326 
2556 eller e-mail mrj@antidoping.dk - www.antidoping.dk 
 

SSP-Samrådet ønsker jer en dejlig og hyggelig jul samt et godt Nytår 
 
Har du input du ønsker publiceret i et kommende Nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at 
fremsende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør Martin Bannow på mban@halsnaes.dk 
– Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet). 

http://www.ssp-samraadet.dk/
https://cfdp.dk/faa-styr-paa-privatlivsindstillingerne-paa-snapchat/?utm_source=Center+for+Digital+P%C3%A6dagogiks+Nyhedsbrev&utm_campaign=75803797fc-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_12_06_00_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2eab365ff5-75803797fc-134174669
https://cfdp.dk/digitalradikal/?utm_source=Center+for+Digital+P%C3%A6dagogiks+Nyhedsbrev&utm_campaign=75803797fc-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_12_06_00_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2eab365ff5-75803797fc-134174669
https://cfdp.dk/naar-stoffer-kun-er-et-klik-eller-en-sms-vaek/?utm_source=Center+for+Digital+P%C3%A6dagogiks+Nyhedsbrev&utm_campaign=75803797fc-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_12_06_00_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2eab365ff5-75803797fc-134174669
mailto:ung19@sdu.dk
https://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/undervisningsmateriale/unge_krop-traening_og_doping
https://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer/haandbog_om_motionsdoping
mailto:mrj@antidoping.dk
www.antidoping.dk
mailto:mban@halsnaes.dk

