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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
2021
86 deltagere fra 66 kommuner var med, da SSP-Samrådet d. 23. marts 2021 afholdt sin årlige generalforsamling.
Der var stor opbakning fra medlemmerne til Generalforsamlingen 2021, som denne gang blev afholdt på
Teams. Der var genvalg til Lotte Houlind fra Vallensbæk Kommune til posten som kasserer i SSP-Samrådet, og der var beretninger fra formand Benny Husted
og alle fagudvalg. Til sidst var der en reminder om, at
SSP-Samrådets Årsmøde 2021 efter planen finder
sted d. 21.-22. september på Nyborg Strand, hvor vi
håber, at rigtig mange har mulighed for at deltage.
Tak til alle deltagerne på Generalforsamlingen for en
rigtig god Generalforsamling – om end det bliver rart
at kunne mødes fysisk igen. Referat og formandsberetning kan findes på SSP-Samrådets hjemmeside.

SSP-Samrådets introkursus 2021 – og
flere webinarer på vej

Flere end 300 deltagere fra over 50 kommuner og politikredse så og hørte med, da SSP-Samrådet i februar
for første gang afholdt introkursus online.
Introkurset strakte sig over to dage. På dag 1 fortalte
Lars Holmberg fra Københavns Universitet om evidensbaseret forebyggelse, efterfulgt af oplæg om Ungeprofilundersøgelsen fra Hanne Hougaard Christiansen og Thea Futtrup Korsholm fra BørnUngeLiv,
Brian Hjermind fra Rudersdal Kommune og May Hansen fra Guldborgsund Kommune. På dag 2 var der oplæg om den juridiske ramme om SSP-samarbejdet fra
Eva Naur fra Aarhus Universitet. Herefter fortalte Maria Lambrecht og Jens Bruus fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi om Ungdomskriminalitetsnævnet, og Benny Husted fra SSP-Samrådet rundede dagen af med et oplæg om den nye fælles ramme for
SSP-samarbejdet. Et stort tak til arrangørerne for et
vellykket introkursus under nye former.
SSP-Samrådet følger op på succesen med flere webinarer i 2021, hvor fagudvalgene står bag. Webinarerne vil bl.a. blive annonceret på SSP-Samrådets
hjemmeside.

Rockere og bander skaber stor utryghed
Ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd viser,
at borgere, der oplever rocker- og bandekriminalitet i
nærområdet, er meget utrygge og bange for, at deres
børn havner i bandernes kløer.

Introkurset blev for første gang afholdt virtuelt i februar 2021. SSP-Samrådet følger op med flere webinarer i 2021.

Bander og rockere fylder ganske lidt for flertallet af
borgere, men der, hvor de huserer, skaber de stor
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utryghed – ikke mindst i de udsatte boligområder, viser Det Kriminalpræventive Råds nye måling, hvor
10.000 danskere er blevet spurgt.
En ud af ti borgere oplever, at der er rockere og bander i deres nærområde. I de udsatte boligområder er
det dobbelt så mange. 42 procent af dem, som oplever
rocker- og bandeaktivitet i deres nærområde, ændrer
adfærd. Visse gader, stier og parker undgås, og flere
beder deres børn undgå at færdes bestemte steder eller være sammen med bestemte unge.
Undersøgelsen viser også, at et flertal af danskerne
mener, at bande- og rockerproblemerne løses bedst
med forebyggelse frem for straf. Flere end 6 ud af 10
mener, at præventive indsatser virker bedre end hårdere straf, når man vil mindske rocker - og bandekriminalitet.
Rapporten ”Rockere og bander i Danmark og udsatte
boligområder” findes på DKR's hjemmeside. Læs
mere her.

Flere anmeldelser om ulovlige billeder
og videoer med børn og unge på nettet
– men færre ulovlige delinger blandt
de unge
Red Barnet og Center for Digital Pædagogik sætter fokus på behovet for at sætte ind over for grooming og
sextortion af børn og unge, samtidig med at der er gode
nyheder at hente i Ungeprofilundersøgelsen om unges
delingskultur.

og videoer med børn og unge, der blotter sig foran et
kamera. I 2019 modtog Red Barnet 61 henvendelser
om ulovlig selveksponering, mens tallet i 2020 lå på
251. Red Barnet oplyser, at det i de anmeldte billeder
og videoer tyder på, at børnene enten optages i det
skjulte eller tvinges, lokkes eller groomes til at overskride deres egne grænser. Udviklingen kan ifølge
Red Barnet hænge sammen med corona-nedlukningen, hvor mange børn og unge har tilbragt mere tid
alene foran skærmen, hvilket kan udnyttes af seksuelle krænkere.
For at beskytte børn bedre på nettet har Red Barnet i
februar 2021 sat gang i en kampagne, som skal øge
kendskabet til organisationens tjeneste AnmeldDet,
hvor man anonymt kan anmelde materiale med seksuelle overgreb mod børn. Man kan læse mere om AnmeldDet her og om Red Barnets kampagne om AnmeldDet her.
Tal fra Rigspolitiets Nationalt Cyber Crime Center
(NC3) viser samme billede – at antallet af anmeldelser af grooming og sextortion begået mod børn og
unge under 18 år er steget fra 2019 til 2020. Ifølge
Center for Digital Pædagogik peger tallene på, at
mange børn og unge har brug for hjælp, samtidig med
at flere børn og unge opsøger hjælp, når de bliver
krænket. På Center for Digital Pædagogiks hjemmeside kan man læse mere om tallene fra politiet. Læs
mere her.
Ungeprofilundersøgelsen belyser andre sider af børn
og unges digitale liv, herunder delinger af nøgenbilleder og videoer. Tallene fra Ungeprofilundersøgelsen
2020/2021 viser, at antallet af unge, der deler andre
unges billeder og videoer uden samtykke, er faldet
sammenlignet med de tidligere målinger.
Figuren nedenfor viser en opsamling fra Fagudvalget
for Digital Dannelse på de unges svar på spørgsmål
om billedeling uden samtykke.

Nye tal fra Red Barnet viser en stor stigning i antallet
af anmeldelser til organisationen om ulovlige billeder
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Har du indenfor de sidste 12 måneder delt et seksuelt billede
af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor du ikke havde fået lov
til det (procent)?
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Sideløbende med kampagnen er der åbnet en ny
landsdækkende og anonym hotline for voldtægtsofre
hos Lev Uden Vold på 1888. Hotlinen skal øge voldtægtsofres kendskab til deres rettigheder og muligheder, samt bidrage til at flere ofre tager kontakt til
centre for voldtægtsofre og anmelder til politiet. Læs
mere om Lev Uden Volds hotline her.

Læringsmateriale til virtual reality
fest-simulation – kan du hjælpe?
Corona-nedlukningen har altså ikke fået flere unge til
at dele seksuelt materiale uden samtykke. På Center
for Digital Pædagogiks hjemmeside kan man læse
mere om Ungeprofilundersøgelsen 2020 og udviklingen i unges delingskultur. Læs mere her.

Projektet om applikationen VR FestLab søger hjælp til
at evaluere læringsmateriale.

“Sex? Kun med Samtykke"
Ny kampagne informerer om den nye samtykkebestemmelse og guider unge til at blive bedre til at lytte
til hinanden.

Oplysningskampagnen "Sex? Kun med Samtykke" gik
i luften i slutningen af 2020, da den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse var blevet vedtaget i
Folketinget.
"Sex? Kun med samtykke" er målrettet unge i alderen
18-30 år og består bl.a. af film, som viser nogle af de
mange måder samtykke kan gives eller afslås på.
Kampagnen informerer samtidig om, hvor voldtægtsofre kan få hjælp. Læs mere om kampagnen på kampagnens hjemmeside her og kampagnens Facebookside her.

SSP-Samrådet

VR FestLab er en virtual reality fest-simulation, hvor
unge mennesker kan eksperimentere med alkohol i
et sikkert miljø. Simulationen anvendes i et virtual reality headset, og derved opnår brugeren en realistisk
førstehåndsoplevelse med alkohol og socialt pres. Simulationen består af 125 forskellige filmsekvenser,
som bliver sammensat på forskellige måder afhængigt af de valg, som brugeren træffer undervejs.
Dette giver brugeren mulighed for at eksperimentere
med forskellige tilgange til alkohol og reflektere over
konsekvenserne heraf.
Projektet er støttet af Trygfonden og udviklet ved
hjælpe af The Living Lab metoden, som et samarbejde
mellem brugere og eksperter. Herunder bl.a. SSPSamrådet – der har været en del af både udviklingsgruppen og projektets Advisory Board – forskere fra
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Sundhedsfremme og forskere i VR og spil fra Syddansk Universitet.
På nuværende tidspunkt udvikles læringsmateriale,
der skal bruges sammen med simulationen. I den forbindelse mangler projektet nogle undervisere til at
evaluere materialet og evt. senere afprøve det i en undervisningssammenhæng.
Hvis det er noget, du kunne være interesseret i, så
kontakt gerne Patricia Lyk på pabl@mmmi.sdu.dk.

Kortlægning af forebyggelsesindsatser
på ungdomsuddannelser

Adspurgt om hvad ungdomsuddannelserne vil efterspørge, peger respondenterne bl.a. på hjælp til udvikling af en festkultur uden rusmidler, digital dannelse
og forløb knyttet til sundhed og trivsel, f.eks. om
angst og ensomhed.
Kontakt fagudvalget for flere oplysninger.

Center for Rusmiddelforskning undersøger unges brug af lattergas
Center for Rusmiddelforskning søger informanter
blandt 15-25-årige unge med erfaring med lattergas.

Kortlægning fra SSP-Samrådets fagudvalg for generel
forebyggelse på ungdomsuddannelser viser bl.a. hvilke
former for forebyggelsesindsatser, der findes på ungdomsuddannelserne – og hvem der står bag.

Fagudvalget for generel forebyggelse på ungdomsuddannelser har gennemført en survey blandt kommunerne om forebyggelsesindsatser på ungdomsuddannelserne. Kortlægningen viser, at der mange steder –
men ikke alle – findes forebyggelsesindsatser på ungdomsuddannelserne, og at planlægningen, koordineringen og graden af formalisering af de lokale samarbejder varierer.
Respondenterne peger bl.a. på, at forebyggelsesindsatsen kan styrkes gennem (flere) fælles strategier og
rusmiddelpolitikker, mere tværfagligt samarbejde og
inspiration på tværs – og ved at SSP spiller en større
rolle i forebyggelsen på ungdomsuddannelserne.

SSP-Samrådet

Center for Rusmiddelforskning er gået i gang med et
nyt projekt omkring unges brug af lattergas. I projektet skal 50 unge mellem 15 og 25 år, som har eller har
haft erfaring med brug af lattergas, interviewes. De vil
blive spurgt om hvor, hvordan og med hvem de unge
bruger lattergas, deres positive og negative erfaringer med lattergas samt deres risikovurderinger i forhold til deres brug. Læs mere på Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside her og på projektets Facebook-side her.
Kender du et ungt menneske, som kunne tænke sig at
deltage, så send en mail til Vibeke Frank fra Center for
Rusmiddelforskning (vaf.crf@psy.au.dk) eller send
en sms til 60202631. Man får et gavekort på 300 kr.
for at deltage.
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Unges mentale trivsel i den digitale
verden
Rudersdal, Helsingør, Solrød, Egedal og Køge kommuner samarbejder med SSP-Samrådet om et projekt, der
skal udvikle nye redskaber til at understøtte unges
mentale trivsel.
I projektet udvikles kurser, redskaber og undervisningsmaterialer, som skal klæde SSP-medarbejdere
samt lærere og studievejledere på ungdomsuddannelserne på til at fastholde og fremme unges trivsel i
overgangen til ungdomsuddannelserne. Deltagerne
vil få viden og redskaber, der giver øget indsigt i ungdomslivet i den digitale verden, og deres kompetencer i forhold til trivsel, festkultur og forebyggelse og
håndtering af mistrivsel vil få et løft.
Kurserne, som udvikles i projektet, vil blive annonceret på SSP-Samrådets hjemmeside.

BørnUngeLiv inviterer til digitalt årsmøde 12.-14. april 2021
I dagene 12.-14. april 2021 afholder BørnUngeLiv digitalt årsmøde om børn og unges hverdagsliv, sundhed
og trivsel.

Årsmødet finder i år sted som korte sessioner. 12.
april er der oplæg om relationskompetence i skolen,
kropslig dannelse og fysisk aktivitet samt digitalt liv
og præstationskultur. 13.-14. april bliver der afholdt
sessioner, der fokuserer på de børn og unge, som de
fire moduler i BørnUngeLiv er rettet imod: Småbørn,
Grundskole, Ungeprofilundersøgelsen og PLUS.
Alle dage vil der være faglige oplæg relateret til nogle
af de temaer, der indgår i undersøgelserne på BørnUngeLiv. I nogle sessioner vil deltagerkommuner
komme med inspiration til konkret anvendelse af
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BørnUngeLiv ud fra egne erfaringer. På BørnUngeLivs hjemmeside kan man læse mere om tilmelding
og hente programmet for årsmødet. Læs mere her.

Artikel om sociale misforståelser og
social pejling
På Toke Agerschous hjemmeside kan man finde en introduktion til sociale misforståelser og social pejling.
Artiklen er skrevet af Flemming Balvig fra Københavns Universitet og giver en indføring i betydningen
af normer og forventninger, begreberne sociale misforståelser og social pejling og hvordan man kan arbejde med social pejling i praksis. Artiklen linker også
til relevant litteratur og ressourcer på nettet og kan
findes her.

”Er jeg god nok?” – projekt om kropsidealer og trivsel for 6. klasses elever
Et nyt projekt, som Antidoping Danmark og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) står
bag, skal gøre op med urealistiske kropsidealer.

Projektet skal udvikle en helhedsorienteret, forebyggende tilgang til at skabe en sund kropskultur hos de
unge og involverer lærere, fagpersonale, forældre og
idrætslivet. Indsatsen skal gøre op med forestillingen
om den perfekte krop og de urealistiske idealer, som
kan skade unges selvværd, skabe mistrivsel og føre til
sundhedsskadelige løsningsstrategier. Målet er glade
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børn og unge, som har en god måltidskultur, som bruger deres kroppe til fritidsaktiviteter, og som uden
skam kan gå i bad bagefter.
Konkret omfatter projektet en række tiltag for op
mod 3000 6. klasses elever fra hele landet, herunder
workshops for eleverne, undervisning af lærere og
andre fagprofessionelle, oplæg og dialog på forældremøder og materialer og undervisning til lokale idrætsledere og fitnesspersonale.
Udviklingen af projektet går i gang i 2021 og de første
aktiviteter forventes igangsat i 2022. SSP-Samrådet
er med i projektets følgegruppe.

Religionsdialog med unge
Et forsøg med religionsdialog med 8. og 9. klassers elever i Aarhus Kommune skal være med til at styrke de
unges evne til at sige fra over for negativ social kontrol
og radikale miljøer.

Formålet med religionsindsatsen er at åbne op for
nye/andre måder at tale om religion på og at bidrage
til, at de unge bliver (endnu) bedre til at træffe selvstændige valg og sige fra over for eksempelvis negativ
social kontrol og radikale miljøer.
Elever og lærere har taget positivt imod Religionsindsatsen. De foreløbige erfaringer peger bl.a. på, at eleverne får indblik i hinandens religiøse og ikke-religiøse liv og får ny viden om religiøse begreber, samt at
lærerne ser Religionsindsatsen som et positivt supplement til religionsundervisningen i udskoling.
Religionsindsatsen fortsætter i 2021 med workshops
på folkeskoler på tværs af bydele i Aarhus. For yderligere informationer omkring Religionsindsatsens
baggrund, udvikling, indhold og rammer samt erfaringerne ude på skolerne kan Mikkel Hjelt, ph.d.,
cand.mag. i religionsvidenskab samt konsulent, kontaktes på mailadresse mikkelhjelt@outlook.com.

Podcast om forebyggelse
Ny podcast sætter fokus på forebyggelse og det kriminalpræventive arbejde.

Fritids- og Ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune har i 2020 sat gang i ’Religionsindsatsen’ for
både religiøse og ikke-religiøse elever på 8. og 9. årgang på folkeskoler i Aarhus.
Religionsindsatsen behandler under to skolebesøg,
og ud fra en åben, kritisk og respektfuld tilgang med
fokus på dialog og deltagelse, forskellige emner som
fx godt og skidt ved religion, kulturreligiøsitet, fordomme, kollektiv kontra individuel religiøsitet, negativ social kontrol og at fralægge sig/skifte/omfavne
religion.

SSP-Samrådet

Mikkel Østergaard har startet non-profit podcasten
Forebygger.dk, som henvender sig til alle, der gerne
vil vide mere om præventive indsatser i eksempelvis
politiet, SSP, på kommunalt eller nationalt plan.
I podcastens to første afsnit kan man høre om Kasper
Fiskers bog ”Det kriminalpræventive styresystem” og
om Katrine Barnekow Rasmussens arbejde med Relationsdannende og Genoprettende Praksis (RGP) i
Albertslund Kommune.
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Flere afsnit er under planlægning, og planen er, at de
vil udkomme hen over året.
Podcasten Forebygger.dk kan bl.a. findes i iTunes og
på Spotify.

Mie skal understøtte formandskabet og bestyrelsen
og bidrage til prioriterede projekter og indsatser. Mie
kan kontaktes på tlf. 23831615 eller e-mail
mie.rohde.laursen@ssp-samraadet.dk

Netværk for forældre til unge på afveje
Ny forening støtter og vejleder familien, når den unge
er kommet på afveje.
Den 29. oktober 2020 blev ”Foreningen Forældre til
unge på afveje” (FTUA) stiftet. Foreningen hører
hjemme i Herlev og har til formål ved professionel og
moralsk hjælp og støtte at vejlede familien, når den
unge er kommet på afveje. Det gælder unge, som er i
et misbrug, bandekriminalitet, kriminalitet, sidder
varetægtsfængslet/i fængsel eller i problemer på lignende vis.
Foreningen driver ”Forældrenetværket Forældre til
unge på afveje”, hvor forældre fra hele Sjælland deltager. I forældrenetværket kan forældre finde støtte
og udveksle erfaringer og viden med andre forældre
til en ung på afveje.
Man kan få yderligere oplysninger om Foreningen for
forældre til unge på foreningens Facebookside: Foreningen Forældre til unge på afveje – FTUA.

SSP-Samrådets sekretariat
SSP-Samrådets sekretariat er nu i gang.
Mie Rohde Laursen startede 1. februar som konsulent
i SSP-Samrådet.
Mie har tidligere været ansat i Rigspolitiet, hvor hun
bl.a. har været i Nationalt Forebyggelsescenter og
været projektleder på implementeringen af ungdomskriminalitetsreformen. Hun har også arbejdet i
Socialforvaltningen i Københavns Kommune, herunder med udsatte børn og unge området.
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