Fagudvalg for forebyggelse i skolen, Beretning 2019
Rammen for arbejdet i fagudvalget
Fagudvalget for forebyggelse i skolerne, tager afsæt i en fælles
forståelsesramme, inden for begrebet forebyggelse af kriminalitet,
illustreret ved DKR´s forbyggelsestrekant. Inden for denne ramme opdeles
forebyggelsen i tre områder, nemlig opbygning, forebyggelse og
kriminalitetsforebyggelse.
Fagudvalget er optaget af en proaktiv tilgang med fokus det opbyggende og forebyggende arbejde.
Herunder en pædagogisk og didaktisk vinkel på indsatser, materialer, metoder, temaer, m.m.
Hovedformålet med fagudvalgets arbejde er, at kvalificere SSP inden for feltet med en vidensbaseret og
systematisk tilgang til opbyggende og forebyggende arbejde for og med børn og unge i skolealderen.
Samtidigt er fagudvalget opmærksomme på, at der er mange aktører der ser skolen som en arena, for en
opbyggende og forebyggende indsats, og forholder sig positivt til samarbejde på området.

Kommissorium for 2019, Fagudvalget for forebyggelse i skolen
•

Arbejde med temadag/konferencedag om forebyggelse i skolen med udgangspunkt i social kapital
og social pejling.

•

Arbejde med udviklingen af et vurderingsredskab for forebyggende og trivselsfremmende
undervisningsmaterialer

Fagudvalgets arbejde i 2019
Arbejde med vurdering og anbefaling af nye undervisningsmaterialer til forebyggelse og trivselsfremme
I fagudvalget har vi oplevet et behov for et værktøj, man kan benytte til at vurdere undervisningsmaterialer
eller undervisningsprogrammer i forbindelse med det forebyggende og trivselsfremmende arbejde i skolen.
Og der findes rigtigt mange materialer der bliver brugt i meget forskellig kontekst, hvilket gør
lettilgængelige anbefalinger komplekse og oftest også meget subjektive. I fagudvalget har vi derfor valgt at
tilgå opgaven ved at udarbejde miniguiden: ”Undervisningsmaterialer til generel forebyggelse”, efter
samme skabelon som dem der tidligere er udarbejdet. Formålet er at skabe refleksion omkring brug at et

givent materiale og holde det op mod det eksisterende vidensgrundlag samt den overordnede systematik
og metodiske tilgang der er i den enkelte kommune.
Konferencedag om forebyggelse i skolen
Som et led i fagudvalgets målsætning om, at understøtte vidensbaseret forebyggelse, har vi i 2019 arbejdet
henimod at afholde en konferencedag der sætter lys på den nødvendige balance, mellem det generelt
forebyggende og opbyggende arbejde på den ene side, og på den anden side den del af arbejdet der
udspringer af en mere aktiv bekymring, for alvorligere grad af risikoadfærd.
Vi havde håbet at kunne afvikle konferencedagen i 2019, men har af forskellige årsager måtte udskyde den.
Vi arbejder ud fra en plan om, at inviterer til konferencedag i efteråret 2020.
Samarbejde med Medierådet
Fagudvalget er repræsenteret med et medlem i medierådets advisory board.
Vidensdeling

En vigtig del af fagudvalgets arbejde, består i at være fagligt opdaterede ift. den generelle forebyggelse. På
fagudvalgets møder har vi derfor brugt tid på at forholde os til nye materialer og tiltag som fx Den sikre side
og Skolestyrken og diskuteret emner som implementering og forankring af undervisning og datastyret
tilgang på SSP området.
Nørdedage
I fagudvalget har vi et ønske om at inspirere hinanden og øge vidensdelingen inden for generel
forebyggelse. Vi har derfor arbejdet på at udvikle et koncept for nogle fordybelsesdage, hvor fagfolk på
tværs af faggrupper kan diskutere og inspirere hinanden med afsæt i et overordnet emne eller. Vi kalder
det nørdedage. Nørdedage bliver et forum for fordybelse, faglig nysgerrighed og gensidig sparring på både
indgangsvinkler og arbejdsmetoder. Et forum hvor deltagerne er aktive og er med til at definere indholdet
og udbyttet.
Det er vores vision at afholde to nørdedage om året og i 2020 vil der blive afholdt et arrangement i
Vordingborg og et i hovedstadsområdet.
Kommissorium 2020
Fagudvalget er åbent for nye medlemmer og vil udarbejde endeligt kommissorium umiddelbart efter
årsmødet, hvor det bliver muligt at melde sig ind.
I 2020 er det forventningen at:
•

Virke som fagligt netværk omkring generel forebyggelse for og med børn og unge i skolealderen.

•

Afholde to ’Nørdedage’ med muligheden for at deltagerne i fællesskab kan fordybe sig i et emne
relateret til forebyggelse i skolen

•

Afsøge muligheden for i samarbejde med Red Barnet at afholde en konferencedag omkring den
nødvendige balance mellem det generelt forebyggende og det arbejde der udspringer af en specifik
bekymring for en given adfærd eller holdning.

•

Arbejde med hvordan fagudvalgets overvejelser og diskussioner kan bringes mere i spil blandt
samrådets medlemmer.

Medlemmer
Der er kommet nye kræfter til i Fagudvalget i løbet af året, og der er åbent for nye medlemmer i 2020.
Forventningen til fagudvalgets medlemmer er, at de som udgangspunkt deltager i møder og evt. i en
arbejdsgruppe. Man skal have lysten til at fordybe sig, og være med til at kvalificere arbejdet med generel
forebyggelse i skolen.

Fagudvalg for forebyggelse i skolen
Navn

Kommune

Mail

Telefon

Rune Schmidt

Gladsaxe

runsch@gladsaxe.dk

21 46 92 42

Rødovre

cn25256@rk.dk

29 28 27 37

Linda Liebst Nielsen

Ballerup

Lin4@balk.dk

72 30 95 71

Gülcan Celiker

Odense

guece@sspodense.dk

24 75 23 37

Karen Hare Sørensen

Vordingborg

KESN@vordingborg.dk

40 35 04 17

Sarah Knudsen

Vordingborg

sgkn@vordingborg.dk

29 27 27 85

Rikke Thernøe

Sorø

rith@soroe.dk

28 19 77 21

Henrik Andersen

Lolland

henan@lolland.dk

22 60 49 49

Charlotte Krarup

Guldborgsund

ckra@guldborsund.dk

25 18 02 76

(tovholder)
Thomas Aistrup
(tovholder)

