SSP-uddannelse
På baggrund af ”Aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har
konsekvenser” (2018), udbydes en national SSP-uddannelse, som har til formål at styrke det
kriminalitetsforebyggende samarbejde. SSP-uddannelsen er målrettet kommuner og politi og består
af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler. I denne folder kan du læse mere om rammerne for
SSP-uddannelsen.
Formålet med uddannelsen er at:
•
•

•

•

Styrke forebyggelsen af kriminalitet blandt børn og unge på tværs af kommuner og politi.
Opkvalificere centrale medarbejdere i SSP-samarbejdet og give dem og andre lokale
medarbejdere bedre redskaber til at opfange tendenser og signaler i forhold til børn og
unge i lokalområdet, som kræver handling.
Danne grundlag for, at medarbejdere i SSP-samarbejdet mødes og etablerer netværk på
tværs af deres grænser, så den konkrete viden og indsats i én kommune eller politikreds
kan tænkes sammen med andres erfaringer om, hvordan det kriminalitetsforebyggende
arbejde får størst effekt.
Skærpe fokus på at forebygge bandernes rekruttering af børn og unge til bandemiljøet.

SSP-Uddannelsens grundmodul og tilvalgsmoduler
Uddannelsen udbydes første gang i 2020 og vil bestå af et grundmodul og et antal tilvalgsmoduler,
som udbydes fra 2021. Deltagelse på SSP-uddannelsen er gratis.

SSP-uddannelse i 2020

SSP-uddannelse fra 2021 og frem

Tilvalgsmoduler
Grundmodul

Ét i hver politikreds

Grundmodul
Nationalt på tværs, 2 gange årligt

Grundmodulet
Formålet med SSP-uddannelsens grundmodul er at styrke deltagerne i at varetage en koordinerende
og udførende funktion i SSP-samarbejdet, baseret på en systematisk, helhedsorienteret og
vidensbaseret tilgang til forebyggelse af ungdomskriminalitet blandt børn og unge. Grundmodulet
har særligt fokus på at inddrage lokale problemstillinger og på at understøtte erfaringsudveksling og
netværksopbygning på tværs af kommuner og politi.
Målgruppen er kommunalt ansatte medarbejdere, der har SSP/kriminalitetsforebyggende
samarbejde som primær arbejdsfunktion, samt ledelsesrepræsentanter for kommunens lokale SSPsamarbejde. Derudover medarbejdere i politiet, der har et direkte samarbejde med kommunerne i
SSP-samarbejdet samt ledelsesrepræsentanter for politiets lokale SSP-samarbejde.
Varigheden er to samlede dages undervisning. Derudover er der et formøde, et forberedelsesmøde
og et opfølgningsmøde. Ledelsesrepræsentanter deltager på formøde og opfølgningsmøde.
Uddannelsen udbydes i alle politikredse i løbet af 2020. I 2021 og frem udbydes uddannelsen
nationalt på tværs af kommuner og politikredse, to gange årligt.
Se mere om SSP-uddannelsens grundmodul i Socialstyrelsens folder herom.

Tilvalgsmodulerne
Fra 2021 vil der blive udbudt nationale tilvalgsmoduler, som er emnemoduler inden for SSPsamarbejdets arbejdsområde. Modulerne udbydes som særligt relevante temaer, der kan sikre den
fortsatte viden og opkvalificering af SSP-samarbejdet.
Målgruppen for tilvalgsmodulerne er fagpersoner, der har berøring med SSP-samarbejdet, fx ledere
af SSP-samarbejdet samt medarbejdere, der har mere eller mindre berøring med SSP-samarbejdet.

Faglig ekspertgruppe
Der er tilknyttet en faglig ekspertgruppe til SSP-uddannelsen, som skal bidrage til udviklingen af en
uddannelse af høj kvalitet. Ekspertgruppen bidrager med perspektiver og viden ift. udvælgelse af
emner, litteratur og eksempler fra praksis i forhold til forebyggelse ungdomskriminalitet.
Den faglige ekspertgruppe består af fagpersoner, som fra forskellige vinkler kan byde ind med deres
erfaring og viden i forhold til forebyggelse af ungdomskriminalitet. Den aktuelle sammensætning af
den faglige ekspertgruppe kan du se her: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/sspuddannelse.

Kontakt:
Kontakt os via følgende mailadresse, hvis du har spørgsmål til SSP-uddannelsen:
SSPuddannelse@socialstyrelsen.dk

