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Kommissorium for 2018, Fagudvalget for forebyggelse i skolen 

 Arbejde med temadag/konferencedag om forebyggelse i skolen med udgangspunkt i social kapital 

og social pejling. 

 Arbejde med formidling på hjemmesiden. 

 Arbejde med vurdering og anbefaling af nye undervisningsmaterialer til forebyggelse og 

trivselsfremme. 

 

Rammen for arbejdet i fagudvalget 

Fagudvalget for forebyggelse i skolerne, tager afsæt i en fælles 

forståelsesramme, inden for begrebet forebyggelse af kriminalitet, 

illustreret ved DKR´s forbyggelsestrekant. Inden for denne ramme 

opdeles forebyggelsen i tre områder, nemlig opbygning, forebyggelse og 

kriminalitetsforebyggelse. 

Fagudvalget er optaget af en proaktiv tilgang med fokus på at skabe 

tryghed og trivsel, ved at bidrage til det opbyggende og forebyggende arbejde. 

Hovedformålet med fagudvalgets arbejde er, at kvalificere SSP inden for feltet med en vidensbaseret og 

systematisk tilgang. Samtidigt er fagudvalget opmærksomme på, at der er mange aktører der ser skolen 

som en arena, for en opbyggende og forebyggende indsats, og forholder sig positivt til samarbejde på 

området. 

Konferencedag om forebyggelse i skolen 

Som et led i fagudvalgets målsætning om, at understøtte vidensbaseret forebyggelse, planlægges det, at 

afvikle en konferencedag der sætter lys på den nødvendige balance, mellem det generelt forebyggende og 

opbyggende arbejde på den ene side, og på den anden side den del af arbejdet der udspringer af en mere 

aktiv bekymring, for alvorligere grad af risikoadfærd. Målgruppen for temadagen er SSP medarbejdere, SSP-

konsulenter, inklusionsmedarbejdere og ressourcepersoner der arbejde med forebyggelse og trivsel i 

skoler. 

Konferencen afholdes i Odense til oktober og programmet vil snarest blive offentliggjort.  



Arbejde med formidling på samrådets hjemmeside 

I løbet af 2018 har fagudvalget diskuteret hvad og hvordan man ønskede at formidle arbejdet, hvilket har 

resulteret i en ændring i forhold til hvordan man benytter samrådets hjemmeside. 

Arbejde med vurdering og anbefaling af nye undervisningsmaterialer til forebyggelse og trivselsfremme 

I fagudvalget har vi oplevet et behov for et værktøj, man kan benytte til at vurdere undervisningsmaterialer 

eller undervisningsprogrammer i forbindelse med det forebyggende og trivselsfremmende arbejde i skolen. 

Fagudvalget er derfor gået i gang med at udvikle en vurderingsramme der kan bidrage til at skabe 

gennemsigtighed ift. fx om et givent materiale bygger på evidens- eller vidensbaserede metoder og hvilken 

effekt man evt. vil kunne forvente. 

Miniguides for forebyggelse 

Fagudvalget har i 2018 fået færdiggjort to miniguides for hhv. udvikling af trivselsstrategi og udvikling af 

læseplan. Begge miniguides er i øjeblikket ved at blive layoutet og vil derefter blive lagt tilgængelige på 

samrådets hjemmeside. 

Samarbejde med Medierådet 

Fagudvalget er repræsenteret med et medlem i medierådets advisory board. 

Fagudvalget har i 2018 samarbejdet med medierådet vedrørende feedback på nyt materiale til 

forældremøder vedrørende digitale medier herunder lærervejledning og øvelser til forældremøder med 

indskoling og mellemtrin. Ud over repræsentanter fra fagudvalget er der også repræsentanter fra SSP i 

andre kommuner. 

Vidensdeling med andre fagudvalg 

Fagudvalget udveksler referater med fagudvalg for digital dannelse og fagudvalg for generel forebyggelse 

på ungdomsuddannelser og søger at vidensdele, samt være opmærksomme på hensigtsmæssige overlap i 

arbejdet. 

Medlemmer 

Fagudvalget har i 2018 haft en relativ stor udskiftning af medlemmer med flere nye medlemmer, ligesom 

flere også er udtrådt. 

Der er plads til nye medlemmer i 2019. 

Fagudvalg for forebyggelse i skolen 



Navn Kommune Mail Telefon 

Rune Schmidt 

(tovholder) 

Gladsaxe runsch@gladsaxe.dk 

 

21 46 92 42 

Thomas Aistrup Rødovre Cn25256@rk.dk  29 28 27 37 

Linda Liebst Nielsen Ballerup Lin4@balk.dk 72 30 95 71 

Bo Juul Andersen Solrød bja@solrod.dk  40 41 52 34 

Karen Hare Sørensen  Vordingborg KESN@vordingborg.dk  40 35 04 17 

Gülcan Celiker Odense guece@sspodense.dk  24 75 23 37 

May Hansen Guldborgsund mayh@guldborgsund.dk  25 18 02 73 

 

Kommissorium 2019 

Fagudvalget er åbent for nye medlemmer og vil udarbejde endeligt kommissorium umiddelbart efter 

årsmødet, hvor det bliver muligt at melde sig ind. 

I 2019 er det forventningen at: 

 fortsætte arbejdet med udviklingen af et vurderingsredskab for forebyggende og 

trivselsfremmende undervisningsmaterialer 

 afholde en konferencedag omkring social pejling og balancen mellem det generelt forebyggende og 

en specifik bekymring for en given adfærd. 
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