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Beretning fra Fagudvalget Genopretning Ret og Praksis 2019/2020.
Deltagere/medlemmer:
Det sidste år har fagudvalget bestået af følgende medlemmer: Heidi Alstrup, Århus; Mikkel Nielsen, Ballerup; Katrine Barnekow Rasmussen, Albertslund; Thomas Aistrup, Rødovre; Dorthe Maisie Pedersen, København og Jens Ansbjerg, Brøndby. Der er plads til flere.
Vi har taget hul på en ændret mødekadence, hvor vi nu holder to årlige møder, der til gengæld er heldagsmøder, så vi i højere grad får plads til refleksioner på vores møder.
Vi har prioriteret tre emner det sidste år:
 Uddannelse i konflikthåndtering
 Opbygning af viden og udarbejdelse af nye typer oplæg
 Ungdomskriminalitetsnævn – og den genoprettende tænkning
Ud fra disse prioriteringer har vi gennemført disse aktiviteter:
 Workshop, GP i det forebyggende arbejde Ved Center for Konfliktløsnings 25 års jubilæum
 Aktiviteter vedrørende diplom-modul i GP:
o Dialog med Danmarks Lærerforening
o Dialog med Skolelederforeningen
o Kontakt til Dansk Socialrådgiverforening
o Dialog med Københavns Universitet
 Samarbejde med DCUM
 Facilitering af temamøde og inddragelse af GP i gadeplansarbejdet i en kommune
 Flere ting – henvendelser, oplæg mv?
Diplom-modulet
Vi vil medvirke til, at der udformes et diplom-modul i konflikthåndtering generelt og meget gerne praksisrettet mod flere forskellige fagområder – eksempelvis skoler, socialområde, politi m.fl., så det i høj grad
virker relevant og omsætteligt for de enkelte områder. Derfor er vi i dialog med flere aktører, der kan tænkes at være interesserede i at samarbejde et sådant modul.
Ny vidensopbygning, nye oplæg
Vi prioriterer ligeledes, at komme ud med den viden vi har opbygget om genoprettende praksis, men vil
målrette vores oplæg til genoprettende praksis på skoleområdet, hvor vi får en del forespørgsler samt til
oplæg om genoprettende ret vedrørende ungdomskriminalitetsreformen, der jo i hvert fald på papiret
nævner, at det skal bygge på genoprettende principper. Vi vil dog også gerne tilbyde målrettede oplæg på
andre specifikke områder inden for GP. I første omgang har vi prøvet det af ved et arrangement i Center for
Konfliktløsning.
UKN
Endelig og i forlængelse af det netop nævnte, så prioriterer vi at følge meget aktivt med i Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde, fordi vi finder det meget relevant at indtænke genoprettende praksis i denne institution. SSP-Samrådets bestyrelse har efter henvendelse fra Fagudvalget for Genoprettende ret og praksis
drøftet, om Ungdomskriminalitetsnævnene har fokus på muligheden for genoprettende praksis i deres
afgørelser. Den foreløbige konklusion var, at der pt er minimal viden om, hvordan UKN og afgørelserne gør
brug af genoprettende praksis. Bestyrelsen har opfordret kredsene til at drøfte, hvordan SSP-Samarbejdet i
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kommunerne kan påvirke UKN og egne kommuner, til at gøre brug af genoprettende praksis i UKN afgørelserne og melde tilbage til formanden. Bestyrelsen forventer at tage temaet op før sommerferien.
De foreløbige udmeldinger fra Ungdomskriminalitetsnævns-sekretariatet – vi venter spændt på evalueringen af UKN -omkring UKNs virke er, at der ikke har været bragt konfliktmægling i spil som straks-reaktion i
fbm UKN-sager. Det kan undre, når det i bemærkningerne til loven om ungdomskriminalitetsreformen står
nævnt, at UKN skal bygge på genoprettende principper. Vi opfordrer til, at kommunerne tænker genoprettende praksis ind i UKN-sager, fordi en gennemført konfliktmægling i en sag, der skal for UKN vil kunne skrives ind i indstillingen til UKN og derved få betydning for UKNs afgørelse i sagen. En konfliktmægling kan
også gennemføres efter behandling i UKN, men det er uklart, hvorvidt en gennemført konfliktmægling efter
behandling i UKN kan betyde, at der skal justeres i eventuelle aftalte forbedringsforløb.
GP på skoleområdet
Fagudvalget følger fortsat meget med i Albertslund kommunes systematiske brug af GP på alle skoler.
Det er nu stort set alle lærere og skole/sfo/klubpædagoger i kommunen, der er uddannede. Det kører på
alle trin på kommunens folkeskoler og er nu også udvidet til SFO’er og klubber.
Ind til nu har titlen på projektet været Albertslund-projektet, så det nu omtales som relationsdannende og
genoprettende praksis (RGP). Dette for at signalere, at, der er brug for mere fokus på den opbyggende del,
da erfaringen i projektet er, at den opbyggende del ellers kan glide lidt i baggrunden i forhold til konflikthåndteringen.
Vi har sammen med DCUM haft et møde med skoleledere og facilitatorer om hele implementeringen og
praksis i Albertslundprojektet, hvilket gav flere gode pointer og viden, hvis andre skal inspireres og skal i
gang med en helskoletilgang med GP.
Samarbejdet mellem DCUM, SSP Samrådet og GR fagudvalg har endvidere arbejdet med snitfladerne mellem konflikter, mobning og kriminalitet og hvordan den genoprettende tænkning og metodik kan indgå i
DCUM`s vejledning til skoler og uddannelserne.
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Link til Fagudvalget på hjemmesiden:
http://www.ssp-samraadet.dk/forening/fagudvalgsoversigt/fagudvalget-for-genoprettende-ret-og-praksis/
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