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2018/19 har været et lidt mindre travlt år for fagudvalget end de foregående år. Det har 
nogle af os ikke været kede af. 
 
Vi har også i det sidste år været 5 medlemmer af udvalget: Heidi, Århus, Katrine, Alberts-
lund, Kristian, Skanderborg, Mikkel, Ballerup og Jens fra Brøndby. Kristian har valgt at stop-
pe i fagudvalget i hvert fald for nu. Dog er Thomas Aistrup fra Rødovre, Dorthe Maisie Pe-
dersen fra København og Pia Borg fra Køge netop trådt ind i fagudvalget, så vi altså nu er 7 
medlemmer. Der er fortsat plads til flere! 
 
I året der er gået siden sidste årsmøde, har vi holdt tre møder. Mødefrekvensen har hidtil 
været kvartalsmøder, men vi har netop besluttet, at vi fremover holder 2 årlige møder, der 
til gengæld afholdes som heldagsmøder, så vi har god tid til at reflektere og udvikle på mø-
derne. 
 
I løbet af året har vi haft følgende aktiviteter: 
 

• Vi har mødtes med DCUM sammen med andre repræsentanter for SSP-Samrådet om-
kring antimobbestrategi – i handlepligten for kommuner er det genoprettende jo di-
rekte nævnt. Der er aftalt et kontinuerligt samarbejde fremover 

• Vi har mødtes med SSP-Samrådets bestyrelse i forbindelse med både en status på, 
hvor vi er henne i fagudvalget og samtidig en mulighed for at drøfte det genopretten-
de paradigme i relation til lovforslaget om ungdomskriminalitet 

• Vi har holdt enkelte oplæg i et par kommuner i løbet af året 
 
Aarhus Kommune har siden 2016 været i gang med at implementere den genoprettende 
praksis på en af byens udsatte skoler. Siden er flere skoler i Aarhus også blevet introduceret 
til genoprettende praksis og forsøger nu at integrere det i hverdagen. 
 
I Albertslund kommune er der også fortsat fokus på systematisk brug af genoprettende 
praksis i alle skoler og klubber. I løbet af efteråret 2018 er alle udskolingsmedarbejdere, 
skoleledelser og klubmedarbejdere samt flere PPR medarbejdere blevet uddannet i brug af 
genoprettende praksis af kommunens trænerteam på området. Her deltog lokalpolitiet og-
så, og der har været et godt samarbejde mellem kommunen og politiet om at bruge genop-
rettede praksis i blandt andet flere anmeldte sager om voldelige overfald, der ellers normalt 
ville være blevet håndteret i det traditionelle system. De involverede parter, inklusive politi-
et har været meget positive overfor at deltage og overfor udkommet. 
 
Den eksterne evaluering af brugen i udskolingerne er i gang med støtte fra DKR, og omfatter 
observationer, surveys og interviews. I efteråret 2019 uddannes personalet på mellemtrin, i 
indskolinger samt i SFO’er. Derefter er det planen at udvide til daginstitutioner og familie-
sagsbehandlere efterfølgende. 
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I forlængelse af arbejdet med genoprettende praksis i Albertslund planlægger to skoler i 
Greve og en skole i Ballerup at gå i gang med at implementere GP som helskoletilgang i lø-
bet af næste skoleår. 
 
Ungdom Uden Mobning har også været i kontakt med Albertslund, idet foreningen ønsker 
at være med til at lave forsøg med GP helskoletilgang andre steder i Danmark. 
 
Vi har brugt meget energi på at påvirke processen omkring lovgivningen omkring loven om 
ungdomskriminalitet og sætter pris på, at SSP-Samrådets bestyrelse inviterede os til at skri-
ve vores bud på høringssvar til lovforslaget i forhold til det genoprettende paradigme eller 
rettere mangel på genoprettende tænkning. 
Sidste år, da jeg stod her talte jeg om at vi ville gøre hvad vi kunne for at påvirke lovgivnin-
gen ind i en genoprettende proces og at vi ellers ville bemærke det! 
 
Lovgivningen endte ikke helt som vi i fagudvalget havde håbet, så vi har i fagudvalget beslut-
tet, at vi vil følge effekterne af lovgivningen og afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet i 
relation til de sager, hvor der også forekommer genoprettende processer eller praksis. 
 
Vi vil også blive ved med at tale for, at den genoprettende tænkning bliver en del af den 
måde vi skal møde børn og unge på, når de har lavet en kriminel handling. Så lobbyarbejde 
vil stadig forekomme fra vores side! 
 
Vi vil arbejde på, at undersøge og udvikle et forslag til udarbejdelse af et diplommodul i 
genoprettende processer. Årsagen er blandt andet, at vi ønsker, at der er en kvalificeret 
ressource til rådighed til eksempelvis muligheden for den straksreaktion, nemlig mægling, 
der er omtalt i bemærkningerne til loven om ungdomskriminalitet. 
 
I dag bærer området præg af mange og i kvalitet meget varierende tilbud om oplæring i 
konflikthåndtering. Lejligheden nu er oplagt til at udforme en uddannelse, der har en kvali-
tetssikring. Uddannelsen skal både give konkrete konflikthåndteringsredskaber, men også 
give viden om den kontekst som redskaberne indgår i, hvad enten det er i skole-, myndig-
heds- eller andet regi. 
 
Vi vil i fagudvalget fortsat arbejde med både at indhente, udvikle og skabe viden og vil me-
get gerne fortsat dele den med alle, der er interesserede. Så vi kommer fortsat gerne ud for 
at udbrede viden og kendskab til den genoprettende tænkning og hvor det kan omsættes i 
praksis. 
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