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FREMTIDEN SKABER VI SAMMEN
Fremtidens unge

Et kig i krystalkuglen

Samfundsudviklingen for fremtidens unge går med
lynende hastighed. Den forståelse, professionelle har af
unges virkelighed, ændrer sig og er en helt anden inden
for ganske kort tid. Dette gælder både for den brede
gruppe af unge, men særligt er det en udfordring for
vores mest udsatte og sårbare unge. Disse unge har
ikke i samme grad tilknytning til relevante voksne og
værktøjer til at navigere i dette hastigt udviklende
samfund.

Som arrangører af årsmødet 2021, ønsker vi gennem
oplæg og workshops at gøre os klogere og klæde os på i
forhold til de scenarier og dilemmaer vi vil stå over for.

Det stiller rigtig store krav til os, som arbejder
kriminalpræventivt med den unge målgruppe. Det stiller
også store krav til unge, der lever i en perfekthedskultur,
hvor præstation, personlig fremtoning og fremtidsplaner
skal være så strømlinet som muligt.
Derfor har Kreds København og Bornholm fokus på de
udfordringer, som fagpersoner, børn og unge står over
for de kommende år.

Fremtidens SSP medarbejdere - Årsmødet dykker ned i
de kompetencer, som kræves af os og som har været en
del af den nationale grunduddannelse af SSP'ere.
Fremtidens metoder - Vi må udfordre os selv med de
metoder og værktøjer, vi tidligere har haft i spil og
retænke, hvordan vi udvikler og planlægger konkrete
indsatser.
Fremtidens børn og unge - Årsmødet giver endvidere bud
på den fremtidige virkelighed for unges livsvilkår og
highlighter, hvad der så vil være nødvendig viden for os.
Fremtidens stemmer - Hvis man skal tale om de unge,
mener vi, at man skal tale med de unge. De er de virkelige
eksperter og tænker meget anderledes om den
virkelighed, der står foran dem.

Vi glæder os til at se jer til årsmøde 2021.
Kreds København og Bornholm
(Dragør, Tårnby, Frederiksberg, København og Bornholm)

09.00-09.30

Ankomst med croissant og kaffe

09.30-10.00

Velkommen til årsmødet

10.00-10.30

"Den nationale SSP-uddannelse", Klaus
Goldschmidt Henriksen, SPUK

10.30-13.00

"Kort på hånden", Anne Skare Nielsen og Henrik Good
Hovgaard

13.00-14.00

Frokost

14.00-16.45

"Hvordan skaber vi gode vaner hos unge",
Anders Colding-Jørgensen

15.15-15.45

Kaffe og kage

16.45-17.00

Rapferat af dagen, Pelle

17:00-19:00

Indkvartering
Refleksion og netværk

19.00-00.00

Middag med underholdning og efterfølgende musik
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07.00-09.00

Morgenmad

09.00-09.30

God morgen

09.30-09.45

Find din workshop

09.45-10.45

Workshop runde 1

10.45-11.00

Tilbage til salen

11.00-12.30

"Vrede unge mænd i udsatte områder",
Aydin Soei

12.30-13.30

Frokost

13.30-13.45

Find din workshop

13.45-14.45

Workshop - runde 2

14.45-15.15

Kaffe og kage

15.15-16.00

"De unges stemmer" - møde mellem unge og voksne

16.00-16.15

Pause

16.15-16.50

"Live fra Studio Nyborg Strand",
Interview med unge og Rushy Rashid Højbjerg

16.50-17.15

Rapferat af årsmødet, Pelle
Tak for i år og overrækkelse af stafet

17.15

Sandwich og to-go vand
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PLENUMOPLÆG
Klaus Goldschmidt Henriksen,
Chefkonsulent i Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter - SPUK
Den nationale SSP-uddannelse
Socialstyrelsen udbyder en ny national SSP-uddannelse, som har til formål at styrke det
kriminalitetsforebyggende arbejde. SSP-uddannelsen består af et SSP-grundmodul og en række SSPtilvalgsmoduler. SSP-grundmodulet er blevet udbudt fra januar 2020 og er nu gennemført fuldt ud i en
politikreds og som hel eller delvis online undervisning i resten af landets politikredse frem til januar 2021.
SSP-grundmodulet er målrettet centrale medarbejdere i SSP-samarbejdet i kommuner og politi med
funktion som koordinator, udførende eller vidensperson. Formålet med SSP-grundmodulet er at styrke, at der i
SSP-samarbejdet arbejdes systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret. SPUK har for Socialstyrelsen
stået for SSP-grundmodulet. Klaus Goldschmidt Henriksen, chefkonsulent i SPUK, kommer og fortæller om
erfaringerne fra første runde af SSP-grundmodulet.

Dag 1 kl. 10.00-10.30

Anne Skare Nielsen og Henrik Good Hovgaard
Fremtidsforskere, Universel Futurist
Kort på hånden
Spillereglerne i verden er lavet om. Du unge skal f.eks. ikke sidde stille, lade være med at skabe sig eller
være bange for om de kan fastholdes på arbejdsmarkedet til de går på pension. Og de skal heller ikke
kompetenceløftes i det uendelige. De skal kunne spille de kort, de har på hånden i forhold til den situation
de står i. De skal løse vigtige problemer, og de skal gøre det sammen. På den rejse er kompleksitet og
informations-overload vores største fjender - men magien venter lige om hjørnet. Hvis vi tør være med til at
lave et spil, som alle kan vinde uden at nogen taber.

Dag 1 kl. 10.30-13.00

PLENUMOPLÆG
Anders Colding-Jørgensen
Adfærdspsykolog og forfatter
Hvordan skaber vi gode vaner hos unge?
En stor del af indsatsen i SSP-arbejdet handler om at skabe motivation og gode relationer og at bryde med
negativ adfærd. Altså om at skabe bedre vaner. Men ofte bliver selve vanedannelsen ikke grebet så præcist og
psykologisk systematisk an, som man faktisk kunne. Hvordan ville det se ud, hvis man greb adfærdsændinger
an som vaneændringer og bruger vanegrebet og de kendte modeller, der følger med, i sin intervention? Når
man ser adfærd gennem et vanebegreb, ser man pludselig nye muligheder og kan bedre forstå, hvordan faste
negative rutiner brydes og nye skabes. Set fra et vanebegreb findes der for eksempel ikke negativ adfærd –
vaner skelner ikke. I stedet findes der ydre og indre vaneimpulser, som aktiverer rutiner. Kender man dem,
bliver vanerne lettere at forstå og bryde.
Anders Colding-Jørgensen er adfærdspsykolog (cand.psych) og forfatter til bogen "Hov, et egern!" om vaner,
som netop er udkommet på Gyldendal. Han er også en fængende formidler med noget på hjerte. Og så har
han selv været et barn på kanten af samfundet og fast gæst hos diverse skolepsykologer.

Dag 1 kl. 14.00-16.45

Aydin Soei
Sociolog og forfatter
Vrede unge mænd i udsatte områder - og fremtidens med- og modborgerskab
Hvordan opretholder vi tilliden og skaber en positiv medborgerskabsfortælling i et Danmark, der bliver
stadig mere delt og multietnisk, og hvordan ser fremtidsperspektiverne ud i forhold til ungdomskriminalitet
og uddannelse blandt unge i udsatte områder? Disse spørgsmål forsøger sociolog og forfatter Aydin Soei
at besvare. Undervejs i oplægget vil Aydin Soei opridse fortællingen om kriminalitetstruede unge, som han
har fulgt gennem mere end et årti for at opridse både udfordringer og løsninger, når det handler om
kriminalitetstruede unge i udsatte områder.
Aydin Soei er sociolog og en anerkendt foredragsholder. Han er forfatter til fire bøger om unge i udsatte
boligområder.

Dag 2 kl. 11.00-12.30

PLENUMOPLÆG
Rushys Roulette - live fra Nyborg Strand
Unge i dag begår langt mindre kriminalitet og er langt mindre risikovillige end tidligere generationer. Men der er en
bagside til medaljen. I deres stræben efter det perfekte og deres ambitioner og fremtidsdisciplin, bliver nogle unge
syge af stress og angst. Samtidig er der en lille gruppe udsatte unge, der ikke kan følge med og bliver mere og
mere ekskluderet dels fra uddannelser og fra sociale fællesskaber. Men hvad siger de unge selv?
Lyt med når Rushys Roulette, kendt fra Radio24syv, genopstår på SSP Samrådets årsmøde. Rushy Rashid
Højbjerg får - live på scenen i Nyborg - besøg af unge, der ud fra hver deres udgangspunkt vil give deres besyv
med i debatten om unges vilkår nu og i fremtiden.
Hvilke ideer, dilemmaer og visioner har de unge? Hvad tænker "de voksne", når de hører om dem? Er der løsninger
og observationer fra dette årsmøde, der er vigtigt at give videre til de unge? Undervejs vil der være mulighed for, at
lytterne skriver ind med deres spørgsmål.

Mød unge fra Akademiet for Samfundsengagerede Unge, Idrætsprojektet, Københavnerteamets juniorgadeplan
og Mellemfolkeligt Samvirke.
Rushy Rashid Højbjerg, journalist og radiovært
Dag 2 kl. 15.15-16.50

WORKSHOPS
VI HAR EN FÆLLES UDFORDRING!
Kreds København/Bornholm foretog en rundspørge i SSP Samrådets kredse om, hvilken udfordring der aktuelt fylder
mest i det lokale SSP-arbejde i forhold til unge. Selvom kredsene er meget forskellige, gik én udfordring igen i stort set
alle steder i landet. Nemlig at nogle grupper af unge har en utryghedsskabende adfærd, når de er i det offentlige rum biblioteker, sportshaller, grønne områder, skolegårde, boligområder... Hvordan arbejder vi med den udfordring i årene
fremover? Hvordan inddrager vi borgere, frivillige og de unge selv? I workshoppene tager vi sammen fat i emnet ud fra
forskellige perspektiver som fritidsjob, borgerinvolvering, indretning af byrummet mv.
Du skal vælge to af de elleve workshops. Der er begrænset plads på de enkelte workshops, så det er først-til-mølle.

Workshop 1
Fra udsatte til ansatte
FRAK giver unge sved på panden, penge på lommen og linjer på CV'et, mens de forskønner eller forgrønner
slidte byrum i deres eget kvarter - til glæde for alle. Arbejdstræning i ens lokalområde er med til at give unge en
ny identitet og samtidigt ændre beboernes blik på de unge. De går fra at være udsatte til ansatte. Og fra at
være ballademagere der skaber utryghed, til flittige unge, der gør en forskel for kvarteret. FRAK har gode
erfaringer med at involvere unge i at konceptualisere, udvikle, forgrønne og drifte offentlige pladser. Det gør vi
via "jobcamps" i skoleferier samt via konkrete anlægs- og vedligeholdsopgaver. Forskere fra Aalborg
Universitet har netop kigget på FRAKs metode med udgangspunkt i jobcamp-konceptet og konkluderet, at
FRAK mindsker risikoen for en kriminel løbebane. Dét er blot én af gevinsterne ved at åbne de offentlige
pladser op for arbejdstræning til unge fra udsatte byområder.
FRAK vandt i 2019 Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris.
Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK, fortæller om erfaringerne fra de sidste 7 år.

Workshop 2
Smedetoften - fra skummel baggård til aktivt byrum
Smedetoften i Københavns Nordvestkvarter har været kendt i lokalområdet som et sted, hvor
utryghedsskabende ungegrupper samles. Klubben på Smedetoften har igennem mange år samarbejdet med
andre lokale aktører om at forandre dette, og samtidig skabe steder, hvor unges fritidsliv kan udfolde sig.
I en proces sammen med den kommunale områdefornyelse og de boligsociale helhedsplaner, har klubben
arbejdet med at inkludere de unge på lige fod med andre borgere i at skabe et tryghedsfremmende byrum.
Ylva Hårdemark, projektleder i Smedetoften, fortæller om processen og de op- og nedture der har været
undervejs.

WORKSHOPS
Workshop 3
Udskældte unge og berygtede boligområder
Workshoppen giver redskaber og tricks til, hvordan vi som professionelle kan ændre både omverdenens og
naboers syn på unge i udsatte boligområder. Vi ser på mediernes negative fokus på udsatte boligområder og
de konsekvenser, det har for dem, der bor i områderne - og hvad vi kan gøre ved det. Tendensen er tydelig de unge kommer selv på banen og udfordrer historierne fra deres område. Hvordan kan vi understøtte den
tendens og hjælpe til med at give de unge deres egne stemmer? Få indblik i både kendte og mere
utraditionelle metoder til at rykke ved de unges og deres boligområders ry.
Line Falk Tranberg er Cand. comm. og arbejder til dagligt med kommunikation og events i den udskældte bydel
Tingbjerg i København, hvor bl.a. bandekonflikt, politiske dagsordener og mediernes negative fokus har været
med at forværre områdets ry.

Workshop 4
Borgerne tager gaderne tilbage
Borgerinitiativet "Vi tager gaderne tilbage" startede som et modsvar på episoder med vold og mange skyderier,
i Nørrebros kvarterer. Når der har været vold og skyderi på gaden, mødes gruppen på gerningsstedet og tager
gaderne tilbage med blomster, kaffe og kage.
Workshoppen vil indeholde en kort version af historien bag borgerinitiativet "Vi tager gaderne tilbage". På den
baggrund vil vi bl.a. drøfte vores erfaringer med de klassiske dilemmaer:
• Snitfladen mellem civilsamfundet og de professionelle
• Funding
• Når nyhedens interesse og inerti klinger af...
• Positiv og negativ interaktion med pressen
Terje Bech, som står for workshoppen, tog i 2008 som almindelig borger på Nørrebro initiativ til "Vi tager
gaderne tilbage".

WORKSHOPS
Workshop 5
Lokal samskabelse løser lokale udfordringer
Som mange andre byer har Tårnby Kommune også haft udfordringer med de unges adfærd på offentlige
arealer. I Tårnby kommune har man de sidste 3 år haft lokale forebyggelsesteams, som har haft fokus på, at
udfordringerne skal løse lokalt. Klub Tårnby, som består af otte klubber, har været omdrejningspunkt for dette
samarbejde. Forebyggelsesteams i Tårnby Kommune sammensættes af repræsentanter fra alle skoler,
klubber, forebyggende rådgiver samt andre aktører i området. Handling er nøgleordet i teamets arbejde.
Medlemmerne er ikke nødvendigvis ledelsesrepræsentanter, men er udstyret med klart mandat fra egen
ledelse. Forebyggelsesteams er et netværk, som primært agerer mellem møderne, hvor møderne er af mere
koordinerende/udviklende karakter.
Mikkel Godman Jensen og Mikkel Kristensen, SSP konsulenter i Tårnby, kommer og giver et indblik i,
hvordan teamene arbejder og hvilke udfordringer de har stødt på de sidste par år. Denne workshop er tænkt
som et sparringsrum, hvor man hver især kan komme med sine erfaringer med forebyggende arbejde i
lokalområderne.

Workshop 6
Københavnerteamet - Danmarks største gadeplansenhed
Københavnerteamet fortæller om tilgang og metode i forbindelse gadeplansarbejdet. Hvordan dokumenterer
de deres arbejde? Hvad er deres primære indsatsområder? Hvad oplever de af udfordringer, og hvordan er det
at arbejde på gaden, når byen er omdannet til det vilde vesten, og bandekrigen ulmer i hovedstaden? Du kan
også høre om positive fællesskaber, og hvordan de inddrager de unge for at styrke relationen og forebygge
konflikter på tværs af bydele. Her fortæller Københavnerteamet om deres nyeste tiltag, som er Juniorgadeplan
og Projekt Fodbold.
Københavnerteamet blev etableret i 2002 og er forankret under Socialforvaltningen, Borgercenter Børn og
Unge (BBU) og Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible indsatser (BROFI). Københavnerteamet har
base i Grøndal Multicenter og deler lokaler med BBU - Bispebjerg Ungerådgivning. Københavnerteamet er en
bydækkende gadeplansenhed, der monitorerer i hele Københavns Kommune, og er dermed Danmarks største
gadeplansenhed.
Workshoppen afholdes af medarbejdere fra Københavnerteamet: Janek Majewicz, projektudvikler, Meike
Ørndrup, faglig koordinator og Sami El Shimy, leder.

WORKSHOPS
Workshop 7
Partnerskaber - når fysiske og sociale indsatser går hånd i hånd
Blandede boligområder kræver en strategisk, langsigtet og helhedsorienteret indsats, og netop derfor skal de
fysiske og sociale indsatser spille tæt sammen. Du vil blive præsenteret for og skal arbejde med konkrete
cases for samarbejde om utryghedsskabende unge, som skaber de løsninger, som mange undersøgelser i
feltet peger på er nødvendige: Mere samarbejde på tværs, stærkere koordination af indsatser, fælles viden,
fælles løsninger for og med de unge, inddragelse af de unge og deres forældre som en ressource, etablering af
nye fællesskaber, hjælp til deltagelse i brede fællesskaber og aktiviteter, der understøtter og udbygger
eksisterende fællesskaber på tværs af et boligområde. Metoden er “gratis” og kræver i opstartsfasen en
møderække og fælles dagsordener. Erfaringer er, at partnerskaber i højere grad skaber brede
helhedsorienterede løsninger, deltagerne altid får mere med hjem end de kom med, og det lokale samarbejde
mellem møderne bliver meget bedre og kontinuerligt.
I workshoppen møder du Maria Elborg Noer, leder af den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter og Ingeborg
Degn, chef for Sikker By og teamleder.

Workshop 8
Idrætsprojektet bygger bro til positive fællesskaber
I Idrætsprojektet samarbejder vi med børn, unge og familier fra København Kommunes Socialforvaltning.
Vores opgave er finde borgernes ressourcer og sammen sætte dem i spil og bygge bro til det fællesskab, vi
arbejder hen i mod – hvad enten det er i folkeskolen, til fritidsaktiviteter eller til et fritidsjob. For at det skal
lykkes kræver det, at medarbejderne hver dag er nødt til at være kreative i forhold til, hvordan vi indtager
byrummet og indgår i fællesskaber, fordi disse arenaer oftest er en del af de bæredygtige løsninger, vi
samarbejder om. Til workshoppen skal vi bl.a. tale om rollemodeller, det inkluderende fællesskab, samarbejde
på tværs og Den Gode Modtagelse. Vi skal øve os i at se muligheder og tænke nye tanker om fællesskaber, og
hvordan byrummet har en central rolle i at kunne åbne nye sociale arenaer op, hvor alle borgere er velkomne
og har lyst til at bidrage.
Workshoppen afholdes af Pernille Mathiesen, leder af Idrætsprojektet samt træner i Idrætsprojektet.

WORKSHOPS
Workshop 9
Kunsten i at arbejde med relationer samtidig med at sikre ro, orden og tryghed
Politiet bliver ofte kontaktet af lokale borgere, som har udfordringer med større utryghedsskabende
ungegrupperinger, som ikke i udgangspunktet begår noget ulovligt. Hvis politiet skal lykkes med at sikre
borgernes tryghed, er det vigtigt at forstå de unge i forhold til deres færden og gøren. Hvordan skal politiet - i
samarbejde med andre - arbejde med disse grupperinger? Hvilken tilgang skal der til for at opnå forståelse hos
de unge, og er det overhovedet de unge der er gal på den? Måske skal der også arbejdes med de borgere,
som føler sig utrygge?
Din Betjent i Københavns Politi fortæller om politiets arbejde i særligt udsatte boligområder og kunsten i at
kunne arbejde relationsmæssigt samtidig med at sikre ro og orden.

Workshop 10
Opsøgende arbejde på Frederiksberg
Udfordringer såsom at have følelsen at lave ”brandslukning” og ikke udføre pædagogisk relationsarbejde, giver
ofte en frustration blandt opsøgende medarbejdere. Hvornår er det en opgave for pædagogisk
personale/gadeplansmedarbejdere, og hvornår er det en opgave for politiet? Hvordan laver man en
forventningsafstemning med borgere, politisk niveau og andre samarbejdspartnere? Hvordan forholder man sig
til den manglende "bemyndigelse" i de tilfælde, når unge antræffes og skaber utryghed i det offentlige rum? Det
Opsøgende Team på Frederiksberg inviterer til dialog omkring udfordringer, som de ser på gadeplan i forhold
til unge i det offentlige rum. Der vil blive præsenteret en case som vil danne grundlag for dialogen.
SSP Opsøgende Team på Frederiksberg består af 4 pædagoger, som dækker hele kommunen alle ugens
dage i tidsrummet kl. 09:00-22:00. Formålet med teamet er at skabe kontakt til børn og unge, der ofte befinder
sig i det offentlige rum, og som generelt må formodes at have det svært i livet. En af teamets vigtigste opgaver
er at være i besiddelse af indgående kendskab til, hvor i det offentlige rum der befinder sig børn og unge, som
ikke har nogen eller kun ringe tilknytning til foreninger og klubber. Opgaven er at udvikle troværdige og
tillidsfulde relationer til målgruppen og efter behov iværksætte konkrete tiltag, der bidrager til, at de unge får et
bæredygtigt socialt og kulturelt liv.

WORKSHOPS
Workshop 11
Risikoadfærd i udsatte områder og social pejling
I denne workshop gennemgår Aydin Soei perspektiverne i det første studie herhjemme, hvor risikoadfærden og
holdningerne til skole og uddannelse blandt børn og unge i et område på statens ghettoliste er blevet
undersøgt. I “Tingbjergundersøgelsen” har Aydin Soei sammen med professor Flemming Balvig og lektor Lars
Holmberg for første gang testet alle de voksne, der omgiver børnene for, hvorvidt deres forestillinger om
børnene hashforbrug, medlemskab af bander, opbakning til ekstreme grupper, vold og andre former for
risikoadfærd hænger sammen med børnenes faktiske risikoadfærd. Deltagerne vil herefter reflektere og
diskutere, hvordan man lokalt og i SSP-regi kan bidrage til at “pejle” de unge i en positiv retning samt aflive
myter om kriminelle og skoletrætte “ghettobørn” blandt både børn og voksne.
Aydin Soei er sociolog og forfatter til fire bøger om unge i udsatte boligområder.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tirsdag den 21.- onsdag den 22. september 2021
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg www.nyborgstrand.dk
PRIS

KONTAKT

Deltagerprisen er 4500 kr. Prisen er inkl. årsmøde,
forplejning, festmiddag og én overnatning.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du
har spørgsmål om selve konferencen:

TILMELDING
Sidste tilmeldingsfrist er den 27. august 2021 Herefter
kan du ikke annullere din tilmelding og få pengene
retur. Du må gerne sende en anden repræsentant. Der
er ikke mulighed for at tilmelde sig enkelte dage eller
på anden måde få en reduktion i prisen. Hvis der er
behov for ekstra overnatning, aftales dette mellem
deltager og hotellet og er for egen regning.
Ønsker du specialkost, skal dette angives ved
tilmeldingen. Du skal ligeledes meddele dette i
receptionen, når du ankommer.
SSP Samrådets årsmøde er forbeholdt SSPsamarbejdets parter og samarbejdsparter og ikke
private interessenter.

SSP København
Annette Bülow og Lise Kragh Hansen
tlf. 3366 1580
ssp@kk.dk
Har du spørgsmål til tilmelding:
SSP Frederiksberg
Kenneth Skamby Axelsen
tlf. 2898 0084
keax01@frederiksberg.dk

LINK TIL TILMELDING
https://tilmeld.events/fremtidensunge2021

