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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.

Kursus d. 8. og 9. september om ungeliv anno 2021 – flertalsmisforståelser/social pejling og mental trivsel
Kom og lær mere om flertalsmisforståelser/social pejling og mental trivsel blandt unge på et nyt kursus for
fagpersoner, der underviser eller arbejder med unge –
udviklet af SSP-konsulenter fra Helsingør, Rudersdal,
Solrød, Egedal og Køge kommuner.

SSP-Samrådets årsmøde 2021
Vi gentager den gode nyhed fra sidste nyhedsbrev! Sæt
kryds i kalenderen – SSP-Samrådets årsmøde 2021 løber af stablen d. 21. og 22. september 2021 på Nyborg
Strand.

På kurset dykker vi ned flertalsmisforståelser/social
pejling og mental trivsel for at ruste SSP-medarbejdere, lærere og ressourcepersoner i udskolingen og
på ungdomsuddannelserne til at kunne fremme og
håndtere mental trivsel og risikoadfærd blandt unge.
Kurset udbydes den 8. og 9. september kl. 9-16 på
FGU i Køge. På dag 1 er temaet flertalsmisforståelser
og social pejling, og på dag 2 er temaet mental trivsel.
Der er mulighed for at tilmelde sig én af kursusdagene – det anbefales, at man deltager begge dage, såfremt man ønsker det fulde udbytte.

SSP-Samrådets årsmøde arrangeres i år af SSP-kredsene København og Bornholm. Læs mere og tilmeld
dig på SSP-Samrådets hjemmeside her.
Vi håber at se jer alle igen til to dage fyldt med spændende oplæg og gode drøftelser om det kriminalpræventive arbejde!

SSP-Samrådet

Deltagerne vil få viden om flertalsmisforståelser i forskellige arenaer og indsigt i, hvordan social pejling
kan anvendes som metode til korrektion af flertalsmisforståelser. Deltagerne vil også få viden om, hvordan mistrivsel kan manifestere sig hos unge, hvilke
årsager der kan være til fald i trivsel, og hvilke greb
og redskaber, der bedst muligt kan hjælpe unge videre.
Det koster 300 kr. pr. dag pr. person at være med –
eller 500 kr. for begge dage. Du kan tilmelde dig på
SSP-Samrådets hjemmeside her.
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Webinar d. 26. august 2021 om forældres rolle i børn og unges digitale liv
Tjek ind på Teams torsdag d. 26. august fra kl. 9.0010.30, hvor SSP-Samrådets fagudvalg for digital dannelse i samarbejde med DKR holder webinar om forældres rolle i børn og unges digitale liv.

Webinaret er for SSP-konsulenter og andre fagprofessionelle, der løser opgaver i regi af SSP eller arbejder med børn og unges trivsel.
På webinaret kan du høre Ninna Lagoni Hansen fra
Det Kriminalpræventive Råd fortælle om DKR’s nye
undersøgelse af forældres rolle i børns digitale liv,
som viser, at unge gerne vil dele deres online liv med
forældrene – og at forældre spiller en vigtig rolle i at
forebygge børn og unges risikoadfærd på nettet.
Du kan også høre Louise Ørum Skytt, SSP-konsulent i
Viborg Kommune, og Jesper Mørkholt, SSP-konsulent
i Jammerbugt Kommune, fortælle om deres erfaringer med at engagere forældre i dialog om børn og unges liv på nettet.
Det er gratis at være med, og du kan tilmelde dig
webinaret på SSP-Samrådets hjemmeside her.
Undersøgelsen af forældres rolle i børns digitale liv
er foretaget af analysefirmaet LG Insight for Det Kriminalpræventive Råd og kan findes her.

Online temamøde d. 8. september
2021 om alkoholforebyggelse på ungdomsuddannelserne
Alkohol & Samfund, Sund By Netværket og SSP-Samrådet inviterer dig og dine forebyggelseskollegaer til en

SSP-Samrådet

række digitale temamøder, der sætter fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelser.

Alkohol & Samfund står sammen med Sund By Netværket og SSP-Samrådet bag et nyt projekt, som
handler om at styrke arbejdet med alkoholforebyggelse i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Projektet omfatter en række digitale temamøder for alle, der arbejder med unge og alkoholforebyggelse i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelser, herunder SSP-konsulenter og andre
SSP’ere, forebyggelseskonsulenter, sundhedskonsulenter mv.
På temamøderne kan du blive klogere på, hvad der
rører på sig ude i kommunerne, og hvordan vi kan arbejde for en styrket fælles indsats i alkoholforebyggelsen.
På det første temamøde ser vi nærmere på ungdomsuddannelserne. Du får mere viden om, hvem de unge
på de forskellige ungdomsuddannelser er, og hvordan deres fællesskaber ser ud.
På temamødet vil vi blandt andet se nærmere på
Gladsaxe Kommunes erfaringer med at skabe et fælles alkoholkodeks på tværs af ungdomsuddannelser.
Til sidst kan du høre fortællinger fra elever og rektorer om arbejdet med fællesskabet i gymnasiet.
Det første temamøde afholdes onsdag den 8. september fra kl. 10.00-12.00 på Zoom.
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Herefter følger fem temamøder med fokus på alkoholforebyggelse i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse:

Webinar den 15. september om Social
Norms Marketing og PAS til forebyggelse af unges brug af kokain

Temamøde 2 - Forebyggelsesarbejdet lokalt og nationalt politisk: 12. oktober 2021 fra kl. 10.00-12.00.

Tjek ind på Teams den 15. september kl. 10-12, hvor
SSP-Samrådets fagudvalg for forebyggelse på ungdomsuddannelser holder webinar om forebyggelse af
alkohol og kokain.

Temamøde 3 – Forældre: 11. november 2021 fra kl.
10.00-12.00.
Temamøde 4 - Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer: 14. december 2021 fra kl. 10.0012.00.
Temamøde 5 - Metoder i forebyggelsen: 9. februar
2022 fra kl. 10.00-12.00.
Temamøde 6 – Partnerskaber: 18. marts 2022 fra kl.
10.00-12.00.
Du kan læse mere om temamøderne og tilmelde dig
temamødet d. 8. september på Alkohol & Samfunds
hjemmeside her.

GymnasieGuide til mere fest, mindre
alkohol

Fagudvalget for generel forebyggelse på ungdomsuddannelser inviterer den 15. september kl. 10-12 til
webinar om alkoholforebyggelse gennem Social
Norms Marketing og opdatering af PAS til forebyggelse af unges brug af kokain. Fagudvalget vil også
fortælle om øvrige projekter, som fagudvalget arbejder med.

Studiestart efter sommerferien er ikke blot begyndelsen på et studie – uden restriktioner. Eleverne har også
store forventninger til et fællesskab – og fester.

Det er gratis at være med, og du kan tilmelde dig
webinaret på SSP-Samrådets hjemmeside her.

I foråret lancerede Alkohol & Samfund en guide til
mere fest, mindre alkohol. Der er masser af eksempler hentet rundt omkring i hele landet, og det kan inspirere festudvalg og ungdomsuddannelsen til at
skabe fede café-arrangementer og fester med mindre
fokus på alkohol. Guiden er også opdateret med eksempler fra tekniske- og handelsgymnasier.

Ny rapport fra Justitsministeriets
forskningskontor om udviklingen i
børne- og ungdomskriminaliteten
2011-2020

Det er også en anledning for ungdomsuddannelsen til
at træffe beslutning om at indføre et alkoholkodeks,
eller alkoholpolitik, hvis man ikke allerede har en. Det
kan man finde inspiration til her.

SSP-Samrådet

Rapporten viser udviklingen i mistanker/sigtelser
vedrørende straffelovsovertrædelser mod 10-17årige i perioden 2011-2020 – og du kan i rapporten
finde separate opgørelser for de enkelte kommuner
og politikredse.
Rapporten viser bl.a., at der i 2020 i forhold til 2016
er sket en stigning i antallet af mistanker/sigtelser på
20 pct. og en stigning på 17 pct. i antallet af mistænkte/sigtede personer.
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Stigningen er kendetegnet ved, at flere børn og unge
under den kriminelle lavalder registreres for en mistanke om overtrædelse af straffeloven. Antallet af
mistænkte 10-14-årige er steget med 46 pct., mens
antallet af sigtede 15-17-årige er steget med syv pct.
Der har i perioden været en større procentvis stigning i antallet af mistanker/sigtelser blandt pigerne
(27 pct.) end blandt drengene (19 pct.), men antalsmæssigt er stigningen størst blandt drengene.
Fra 2019-2020 er der sket i stigning på 11 pct. i antal
mistanker/sigtelser mod 10-17-årige. I samme periode er antallet af mistænkte/sigtede personer steget
med fire pct. Det dækker over, at der blandt de 10-14årige samlet set været en stigning i antallet af mistanker på ni pct., mens der blandt de 15-17-årige samlet
set har været en stigning i antallet af sigtelser på 11
pct. Hvad angår aldersgruppen 10-14 år har der dog
været et fald blandt de 10-årige, 11-årige og 13-årige.
Stigningen på 11 pct. fra 2019 til 2020 i det samlede
antal mistanker/sigtelser kan alene tilskrives udviklingen blandt drengene, da antallet af mistanker/sigtelser mod drenge er steget med 14 pct., mens antallet af mistanker/sigtelser mod pigerne er faldet med
en pct. i samme periode.
Der har fra 2019 til 2020 været en stigning i antallet
af mistanker/sigtelser i alle undersøgte straffelovskategorier med undtagelse af butikstyverier, der er
faldet med ti pct. Vold og trusler har siden 2019 været
den mest udbredte af de undersøgte straffelovskategorier. Fra 2019 til 2020 er antallet af mistanker/sigtelser vedrørende vold og trusler steget med ti pct.
blandt de 10-14-årige og med 15 pct. blandt de 1517-årige.
Rapporten findes her.
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