
Beslutningsreferat, Fagudvalg for forebyggelse i skolen  

Tid: 3. juni 2019 kl. 11-15 

Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhus alle 7, 2860 Søborg 

Deltagere: Gülcan Celiker (Odense), Rune Schmidt (Gladsaxe), Karen Hare Sørensen (Vordingborg), Henrik 

Andersen (Lolland), Sarah Knudsen (Vordingborg) 

Afbud: Thomas Aistrup (Rødovre), Rikke Thernøe (Sorø), Linda Liebst Nielsen (Ballerup), Torben Kjemtrup 

Nielsen (Faaborg-Midtfyn) 

Dagsorden Kommentar 

1. Præsentation af 
medlemmer. 

- 

2. Valg af ekstra tovholder Thomas Aistrup er enstemmigt valgt som tovholder sammen med 
Rune. 

3. Status på arbejde fra 2018 - 

4. Fagudvalgets arbejde i 2019 
og kommissorium  

Det blev besluttet at fagudvalget ønsker at fokuserer på to ting i 
det indeværende år. For det første sigtes der mod at afholde en 
konferencedag omkring forebyggende arbejde, og for det andet 
ønskes det at arbejde frem mod at udarbejde en miniguide 
omkring vurdering af eksisterende undervisningsmaterialer i en 
forebyggelseskontekst. 

Konferencedag 
Fagudvalget ønsker at afholde en konferencedag. Der vil blive 
taget udgangspunkt i det eksisterende udkast til program. Flere 
nye medlemmer af fagudvalget ønsker at deltage i 
arbejdsgruppen og dato for konference udskydes og fastlægges 
når arbejdsgruppen træder sammen. 
Arbejdsgruppe: Henrik, Sarah, (Karen), Thomas, (Rune) 

Vurdering af undervisningsmaterialer 
Fagudvalget ønsker at arbejde med vurdering af 
undervisningsmaterialer. En egentlig vurdering af et materiale vil 
dog ofte være meget kontekstafhængig. Det blev derfor besluttet 
at sigte mod at udarbejde et vurderingsværktøj i form af en 
miniguide målrettet SSP konsulenter og andre fagpersoner. 
Arbejdsgruppe: Gülcan, Thomas, Rune 

5. Kommende møder Det blev besluttet at fagudvalget mødes 4 gange årligt, og at 
arbejdsgrupper selv tilrettelægger arbejdet mellem disse møder. 

Kommende møder, og hovedemne: 
3. september i Odense 10-14, konferencedag, kommissorium 
31. oktober i Rødovre 10-14, miniguide for materialevurdering 
27. januar i Vordingborg 10-14, beretning 



6. Vidensdeling Vidensdeling mellem fagudvalgets medlemmer vil fortsat være et 
fast punkt på dagsordenen. 

På mødet 3. september vil Gülcan lægge for med overvejelser 
omkring emnet tværfagligt samarbejde. 

Mulige emner til diskussion fremover kunne være: 

 Læseplan: udvikling, implementering og forankring 

 Effektmåling af forebyggende SSP-arbejde 

 ”Digital dannelse”: hvad prøver vi at forebygge og med 
hvilke metoder, hvordan samarbejdes der med forældre 
og med skole. 
Undersøg evt. mulighed for dialog med fagudvalg for 
digital dannelse. 

7. Evt. - 

8. Næste møde 3. september i Odense 10-14, hovedemne: konferencedag 

 


