SSP INTRO 2021
Fælles viden og netværk til nye medarbejdere i SSP-samarbejdet

SSP intro 2021
SSP-Samrådet afholder denne gang introkursus via Microsoft Teams. Vi har valgt at invitere jer til to spændende
eftermiddage, hvor det er meningen, du selv er aktiv. Så husk at medbringe din telefon, Ipad, computer
eller lignende.

Det bliver super spændende og lidt anderledes☺
Kurset er for ALLE, der er nye i arbejdet med kriminalitetsforebyggelse og i SSP- samarbejdet. Vi vil få en
introduktion i, hvad der virker, når vi arbejder inden for det kriminalitetsforebyggende felt og lige så vigtigt blive klogere på, hvad der ikke virker!
Vi vil komme til at høre om den nationale Ungeprofilundersøgelse samt få bud på, hvordan den bruges i
forskellige kommuner.
På 2. dagen vil vi komme til at få en overflyvning af lovgivningen, som SSP arbejder indenfor.
Hvad må vi dele, og hvad må vi IKKE dele – og med hvem!
Til slut vil politiet komme og fortælle om Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). Vi vil komme til at høre
om processen fra den unge screenes til UKN.

PROGRAM 2. FEB
12.00 – 12.15

Velkommen til – intro til TurningPoint (klikkersystem)

12.15 – 14.00

Kriminalitet og forebyggelse – hvad virker? V / Lars Holmberg

14.00 – 14.10

Pause

14.10 – 15.15

Ungeprofilundersøgelsen V / BørnUngeLiv

15.15 – 15.30

Spørgsmål og tak for i dag

PROGRAM 9. FEB
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12.00 – 12.15

Velkommen til – intro til TurningPoint (klikkersystem)

12.15 – 13.45

SSP samarbejdets juridiske ramme v / Eva Naur

13.45 – 14.00

Pause

14.00 – 15.00

UKN – hvordan er processen? V / Sydsjælland og Lolland Falsters
politi

15.00 – 15.30

Hvad er SSP-Samrådet og spørgsmål

OPLÆGSHOLDERE
Eva Naur Jensen
Adjunkt post doc. Juridisk institut, Aarhus
Universitet. Hun er uddannet Ph.d. Jura
Eva har særligt arbejdet med socialret,
personret og familieret. Hun er ligeledes
tidligere juridisk konsulent i en kommunal
socialforvaltning.
Eva Naur har gennem flere år arbejdet med
formidling af reglerne om tavshedspligt, der
omkranser SSP-samarbejdet, og for SSPreglen,
der giver adgang til at dele informationer i
SSP-samarbejdet.

Lars Holmberg
Lektor ved det Juridiske Fakultet,
Københavns Universitet

Hans forskning inden for kriminologi og
retssociologi centrerer sig omkring politiforskning,
social pejling og forebyggelse.
Lars modtog i 2006 European Crime Prevention
Award for Ringstedforsøget, sammen med
professor Flemming Balvig.
Lars er leder af diplomuddannelsen i kriminologi
ved Københavns Universitet og underviser og
vejleder desuden i kriminologi på kandidat- og
masteruddannelserne ved det juridiske fakultet.
Lars Holmberg har gennem en efterhånden lang
årrække været førende inden for forskningen
omkring kriminel adfærd og
kriminalitetsforebyggelse især på ungeområdet.
Denne forskning har stor betydning for både det
teoretiske og praktiske mindset omkring
forebyggelse og "Best Practice", der er én af
grundstenene indenfor SSP-samarbejdet.

HVAD ER UNGEPROFILUNDERSØGELSEN:
Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv.
BørnUngeLiv er opstået og udviklet i et samarbejde mellem en række kommuner, forskere og fagfolk inden for
børnesundhed samt Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Kommunerne har spillet en helt central
rolle i udviklingen og er i dag ejere af BørnUngeLiv.
Undersøgelsen giver den enkelte kommune en aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og
livssituation, hvor med den bidrager til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner.
I vil få en indsigt i, hvordan undersøgelsen er blevet brugt i forskellige kommuner.
I vil blive ført igennem opbygning og muligheder med undersøgelsen af:
Hanne Hougaard Christiansen
Cand.scient.san.publ.
Projektkoordinator
Thea Futtrup Korsholm
Cand.scient.san.publ.
Projektkoordinator

HVAD ER UKN:
1. januar 2019 kom en ny lov mod bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Loven indeholdt 24 nye initiativer.
Et af dem er ungdomskriminalitetsnævnet.
Vi vil give jer en indsigt i, hvad der sker i processen fra start til slut – på en lidt anderledes måde.
Nysgerrig? – Se kort video lavet af Sydsjælland og Lolland Falsters politi☺ Det vil også være dem,
der dukker op og gør os klogere - UKN-Facebook
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Praktiske oplysninger
PRIS
Deltagerprisen er delt op i forskellige tilbud – Ca. en uge før afholdelse vil man modtage et link, der skal
bruges på dagene. Dette kan sendes rundt til samarbejdspartnere.
Kommune 1950,- kr. (Fri afbenyttelse for alle i kommunens SSP netværk / kommunale
samarbejdspartnere)
Politikreds 1950,- kr. (Fri afbenyttelse for politifolk i politikredsen)
Enkeltperson 450,- kr.

TILMELDING
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 15. januar 2021, herefter er det ikke muligt at annullere sin
tilmelding (få pengene retur).

LINK TIL TILMELDING

Tilmelding til SSP Intro 2021
KONTAKT
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:
May Hansen
mayh@guldborgsund.dk, 2518 0276
Rikke Thernøe
rith@soroe.dk, 2819 7721
Brian Hagbard Hjermind
brhj@rudersdal.dk, 7268 5924

KONTAKT TIL SSP-SAMRÅDET
SSP-Samrådet.dk
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