August 2019
Referat af møde den 21. august 2019 i fagudvalget for genoprettende ret og praksis
Til stede: Katrine, Mikkel, Thomas, Pia og Jens. Lotte Birkedal deltog under pkt 1 – 3.
Afbud: Dorthe og Heidi
1. Tjek ind af Pia Borg
Pia blev budt velkommen og introduceret til fagudvalget.
2. Besøg af vores bestyrelses-kontaktperson Lotte Birkedal. Afstemning af samarbejdsflader mm
Vi havde en drøftelse af form og indhold på vores kommunikation og samarbejde med Lotte
fremadrettet. Lotte viderebringer spørgsmål, ønsker mv. fra udvalget til bestyrelsen. Ligesom
bestyrelsen meget gerne må tilkendegive, hvis den har ønsker til retning mv. for fagudvalgets virke.
Pt. har udvalget et ønske om endnu bredere repræsentation i fagudvalget fra hele landet.
Lotte vil forsøge at prioritere at deltage i hele eller dele af fagudvalgets møder. Taler med Jens 14
dage inden møderne om relevansen af Lottes deltagelse.
3. DCUM-samarbejdet. Herunder kommentering på de DCUM-tekster, der tidligere er udsendt (mail
fra 3.7. 2019). Giv jeres kommentarer helst senest en uge inden mødet rundsendt til alle. Så
samler vi vores kommentarer til DCUM/Lotte Birkedal på mødet.
Vi drøftede DCUM-teksterne med GP-briller og samlede kommentarer til disse.
Overordnet set anbefaler udvalget, at der skal tages udgangspunkt i en undersøgende, ikkedømmende og inddragende tilgang - GP.
Katrine og Jens mødes med Lotte den 28.8. for at samle kommentarerne i et skriv til DCUM.
4. Diplom-modul i genoprettende praksis. Hvordan kommer vi videre? (se ref. fra sidste møde)
Katrine har haft konstruktive samtaler med BUPLs uddannelsessekretariat og med KU om ideen om
at etablere et diplom-modul i genoprettende praksis.
Vi fortsætter med at skabe kontakt og undersøge mulighederne på forskellige fagområder.
Jens kontakter lærerområdet, socialrådgiverområdet og politiet.
5. Ungdomskriminalitetsnævnet
Der er kommuner, hvor skoler selv anmelder sager eksempelvis blandt episoder mellem elever til
politiet. Fagudvalget finder det væsentligt, at skoler og skolebestyrelser forholder sig til, at skolerne
ikke har pligt til at anmelde sagerne til politiet og endvidere, at skolebestyrelserne udarbejder
principper omkring håndteringen af sager på skolerne.
Jens kontakter NFC for at høre om de kan medvirke til, at viden om pligt – ikkepligt til at anmelde
bredes ud i kommunerne.
Fagudvalget vil inddrage bestyrelsen i dette, så det ikke er fagudvalget, men bestyrelsen, der
medvirker til at brede denne viden ud.
Jens laver forslag til spørgsmål, der via bestyrelsen kan sendes ud til kommunerne mhp at afdække,
hvor mange sager, der været i UKN (10 – 14 år og 15 – 17 år), hvor GP har indgået som en del af
indstilling til UKN. Bestyrelsen kontaktes for udsendelse af spørgsmålene til kommunerne.
Fagudvalget er nysgerrige på om evalueringen af UKN vil inddrage det genoprettende aspekt. Loven
(bemærkninger) lægger op til, at sagerne skal håndteres ud fra en genoprettende tilgang. Jens
kontakter JMs Forskningskontor for at høre mere om evalueringen i fht bla. recidiv, GP-tilgang før
og efter behandling i UKN mm.
6. Bordet rundt – hvad har vi gjort siden sidst og hvad er på vej
Workshop i maj ved Center for Konfliktløsnings 25 års jubilæum.

Mikkel er tæt på opstart af uddannelse af medarbejdere til trænere, IIRP i fbm skolens beslutning
om at indføre GP i udskolingen.
Albertslund er i drøftelser om et forældreinddragelsesprojekt med en GP-tilgang.
I Brøndby Kommune trænes ejendomsfunktionærer mfl. i konflikthåndtering ud fra et overordnet
ønske om at kunne løse konflikter dér, hvor de er i boligområdet i stedet for at tilkalde kommune
og/eller politi.

7. Drøftelse af anbefalinger til den kommende nationale SSP-uddannelse
I fbm kommende dialog med Socialstyrelsen om udformning af den nationale SSP-uddannelse
drøftende vi anbefalinger i den sammenhæng.
Fagudvalget anbefaler, at uddannelsen bør indeholde en praksisnær GP-tilgang, hvor der også
indgår overvejelser om GPs integrering i den eksisterende kommunale organisering, så GP ikke
ender som et appendiks til det opbyggende og forebyggende indsatsområde.
8. Næste møder
Det blev aftalt at fastholde 2 årlige heldags-møder ind til videre. Næste møde er den 4. februar
2020 et sted i Storkøbenhavn.

Ref. Jens

