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Velkommen til SSP-Samrådets Nyhedsbrev.
Det er vores mål, at præsentere relevant ny
viden til SSP-samarbejdets parter i kommuner og kredse. Nyhedsbrevet præsenterer nyheder fra SSP-Samrådet, samt relevante nyheder fra SSP-Samrådets samarbejdspartnere.

SSP-Samrådets generalforsamling
Med behørigt corona-afstand blev den længe ventede
generalforsamling afholdt d. 26. august på Fredericia
Idrætscenter.

Næsten halvdelen af landet kommuner deltog, selv om generalforsamlingen ikke var koblet til årsmødet.

Væsentlige punkter var:



Benny Husted blev genvalgt som formand
for SSP-Samrådet.
Revideret budget for 2020 og budget for
2021 blev godkendt, således at arbejdet med
at gennemføre et forsøgsprojekt med oprettelse af et sekretariat kan påbegyndes.

Referat fra generalforsamlingen, Formandens beretning og beretninger fra Fagudvalgene kan læses på
SSP-Samrådets hjemmeside.

SSP-Samrådet

Gadeplanskonference 2020
Gadeplansarbejde – i lyset af en coronatid. 19.-20. nov
2020

Samfundsudviklingen for fremtidens unge går med
lynende hastighed. Den forståelse professionelle har
af unges virkelighed, må løbende ændre sig i takt
med den rivende udvikling. Dette tydeliggøres kun
af dette års pandemi, hvor den traditionelle form for
gadeplanarbejde er blevet udfordret. Nye sårbare
ungegrupper er opstået og de traditionelle udsatte
unge har haft endnu sværere vilkår for deltagelse i
positive fællesskaber. Praktikere i felten har derfor
måtte gentænke det konkrete arbejde og opfinde
nye arbejdsgange, metoder og strukturer til at ”nå”
deres traditionelle udsatte gruppe samt de nyopståede sårbare ungegrupper.
SSP-Samrådets fagudvalg for gadeplansarbejdet afholder konferencen d. 19.-20 nov. Sidste tilmeldingsfrist d. 25.09. Tilmelding på SSP-Samrådets hjemmeside

SSP-Samrådet får et sekretariat
Der skal flere kræfter til at sikre en god kommunikation og hjælpe alle de mange SSP-medarbejdere der
gør et stort arbejde i SSP-Samrådets fagudvalg, bestyrelse og repræsentationer.
SSP-Samrådet vil derfor snart slå en stilling op som
sekretariatsmedarbejder. Hold øje med stillingsopslaget, når det kommer rundt, og hav gode folk i tankerne, for hvem stillingen kunne være relevant. Stillingen er et 2-årigt forsøgsprojekt.
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Fagudvalg undersøger rusmiddelforebyggende indsatser på ungdomsuddannelserne

lov først. SSP-Samrådets Fagudvalg for digital dannelse har udarbejdet en analyse af udviklingen af unges deling af seksuelle billeder. Den kan hentes på
SSP-Samrådets hjemmeside.

Hvor mange har kommuner har forebyggelsesindsatser på ungdomsuddannelserne. Det undersøges nu af
SSP-Samrådet.

Anbefalinger til 0-6 års området omkring medieforbrug

SSP-Samrådets fagudvalg for forebyggelse på ungdomsuddannelserne har, som et led i at styrke arbejdet med at udvikle relevante forebyggelsesindsatser
overfor unge på ungdomsuddannelserne, udarbejdet
denne survey for at skabe overblik over, hvordan og
i hvilket omfang SSP-samarbejdet eller andre kommunale aktører har et samarbejde med ungdomsuddannelserne om forebyggelse af unges brug af rusmidler (alkohol, hash og stoffer).

Grundstenene til
god digital adfærd
lægges tidlig.

Det er en god ide at besvare denne survey i et samarbejde mellem flere parter i kommunalt regi, som
har kendskab til/selv varetager de forebyggende
indsatser, da erfaringen viser, at varetagelsen af
disse indsatser ofte er fordelt mellem flere forvaltninger, afdelinger eller magistrater. Undersøgelsen
kan tilgås via dette link: https://survey.enalyzer.com/?pid=p8b5padm Fagudvalget vil gerne have
besvarelserne ind inden d. 2. oktober, af hensyn til
det videre arbejde.

Halvering af unge der deler ulovlige
nøgenbilleder
Unges adfærd har ændret sig efter Umbrellasagerne og massiv fokus
og oplysningsindsatser
fra SSP over hele Danmark.
Unge deler i højere
grad billeder og film men i markant mindre
grad uden at have fået

SSP-Samrådet

På baggrund af et
stigende antal henvendelser til kommunernes SSPkonsulenter fra 0-6 årsområdet og et ønske om tidligere forebyggende indsatser har SSP-samrådets fagudvalg for digital dannelse samlet en række anbefalinger og overvejelser, man kan gøre sig i SSP-samarbejdet på området.
Nogen vil måske tænke, at det ikke er en SSP-opgave, men når Fagudvalget har valgt at tage det op i
SSP-regi er det fordi, grundstenene til god online adfærd og kompetent anvendelse af digitale redskaber
lægges, når børnene er små. Hent anbefalingerne fra
SSP-Samrådets hjemmeside.

SSP-Samrådet opfordrer til besvarelse
af spørgeskema om salafisme
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har
udsendt et spørgeskema om eventuelle udfordringer
forbundet med salafisme.
Din og dine kollegaers deltagelse er af afgørende betydning for undersøgelsens kvalitet. SSP-Samrådet
opfordrer derfor til, at så mange som muligt i det
brede SSP-netværk besvarer spørgeskemaet inden
den 15. oktober 2020. Hvis du ikke har modtaget
spørgeskemaet kan det tilgås via
https://bit.ly/3kp4ttK-
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Lad os få en drukfri ungdom – indfør
en ensartet 18-årsgrænse
Vores børn og unge drikker alt for
meget og alt for tidligt. Sådan har
det været i årtier, men det skal og
bør ikke fortsætte.
Tiden er moden til at tage ansvar
for at skabe sundere og tryggere rammer for vores
børn. At indføre en ensartet 18-årsgrænse for salg af
alkohol vil være at tage et sådant ansvar.

Lørdag den 15. august 2020 åbnede Danmarks første børne-unge krisecenter, Joannahuset – så børn
og unge i Danmark med akut behov for at komme
væk fra deres hjem, anbringelsessted eller væk fra
gaden på grund af vold og andre overgreb kan få omsorg, rådgivning og husly. Joannahuset, er fysisk placeret på Christianshavn, men et landsdækkende tilbud.

SSP-Samrådet har sammen med 22 andre organisationer gået sammen om initiativet Drukfri Ungdom,
som ønsker at der indføres en aldersgrænse for 18
år for salg af alkohol. Det skal udgøre et første målrettet skridt mod at skabe en bedre alkoholkultur.
Se mere om Drukfri ungdom

Joannahuset har åbent 24 timer i døgnet, året rundt.
Børnene og de unge vil blive modtaget af omsorgsfulde frivillige og fagligt personale. Børnene og de
unge vil få mulighed for at få opfyldt basale behov
som mad, drikke, et bad, tøjvask, nyt tøj. Joannahuset
vil også tilbyde anonym rettighedsbaseret rådgivning
med afsæt i børnene og de unges behov. Børnene og
de unge vil endvidere have mulighed for at overnatte
i huset i en kortere periode. Læs mere på joannahuset.dk

Temadage til SSP om unges onlinekriminalitet og risikoadfærd

Rygeforebyggelse

Hvordan er de unge på nettet,
hvornår er online-adfærd bekymrende, og hvordan kan vi i
SSP-regi være sammen om at forebygge unges onlinekriminalitet?
Det sætter Socialstyrelsen spot på med to gratis temadage, der holdes den 23. oktober 2020 i Roskilde
og den 2. november 2020 i Billund.
På temadage ses nærmere på, hvad vi ved om de unges færden på nettet, hvorfor vi skal være optaget af
det – og ikke mindst hvordan vi skal være optaget af
det. Hvad er digital risikoadfærd, og hvad ved de
unge om, hvornår noget er kriminelt og ikke kriminelt, når de er online? Læs mere her.

Joanna Huset – Danmarks første
børne/unge krisecenter
er åbnet

Har du brug for et kursus?

Der er 40 børn og unge, der begynder at ryge hver
dag. Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse med at
forebygge rygning og tobak blandt børn og unge. En
del af dette arbejde består i at træne deres kompetencer til at sige fra, tro på sig selv og træffe egne
valg. Kræftens Bekæmpelse tilbyder to kurser, som
er relevante for SSP-konsulenter, der gerne vil
hjælpe unge væk fra tobakken: Forebyggerkurset,
som præsenterer redskaber og øvelser til at forebygge rygning i udskolingen, og Korte samtaler med
unge, som præsenterer redskaber til brug på især
ungdomsuddannelser, hvor elever skal støttes i at
ændre rygevaner. Vil du vide mere, så kontakt Projektleder Tenna Børsting Christiansen, Kræftens bekæmpelse tennabc@cancer.dk

Krisecenter for børn er åbnet.

SSP-Samrådet
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Det går den forkerte vej med 9. klassernes alkoholforbrug
De danske resultater fra Den europæiske Rusmiddelundersøgelse ESPAD vi ser et kedeligt billede.
Danske 9. klasseelever drikker oftere end tidligere,
og både flere drenge og piger har været fulde den seneste måned. Blandt de unge, der drikker mest, er
der også flere, der ryger dagligt, og flere, som har
prøvet at ryge hash. Se undersøgelsen på. sst.dk

Nyt tværfagligt materiale om alkohol
til 7. – 9. kl.
Om Alkohol tager elevene med
på en rejse der giver indsigt i
relevante emner og problemstillinger om unge og alkohol,
livstil, sunhded, misforståelser, reklamer, mamrkedsføring mv. Det er udviklet af
Kræftens bekæmpelse. Se
mere på omalkohol.dk

Forældre spiller en rolle i forhold til
teenagers alkoholforbrug
Flere forældre skal bevare dialogen med deres halvvoksne teenagere. Det gør en forskel.

Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens ’Fuld af liv’indsats lancerede d. 21. sep. kampagnen ’Dit barn –
Din alkoholdning’. Formålet er at få flere forældre til
at bevare dialogen med deres teenagere om alkohol
- også selvom husets teenager er blevet halvvoksen.
Unges alkoholforbrug stiger nemlig markant, når de
starter på en ungdomsuddannelse – men når unge
har aftaler med deres forældre om alkohol, drikker
de mindre.
På kampagnesiden www.alkoholdning.dk kan forældre blive klogere på unge og alkohol og få inspiration til dialogen. Kampagnen blev blandt andet lanceret på Facebook-siden: Dit barn – din alkoholdning
Del endelig kampagnesitet www.alkoholdning.dk og
kampagnefilmene fra Facebooksiden Dit barn – din
alkoholdning i jeres respektive netværk.
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