
SSP Samrådsmøde den 14/10/2021, afholdt på Phønix, Schacksgade, Odense: 
 
Dagsorden: 
 
09.30-10.00:                  Morgenmad og velkomst 
 
10.00-11.00:                  Bordet rundet, nyt fra kredse og kommuner 
 
11.00-11.15:                  Pause 
 
11.15-12.00:                  Scamming – ved Stine og Emil fra CFPD 
 
12.00-12.30:                  Frokost 
 
12.30-13.15:                  Neuralhash/CSAM v. Tom   
 
13.15-14.30:                  Vi vil meget gerne modtage yderligere input senest 1. september 
 
 
Afbud: Kristian Kilt (Odder Kommune), Jonas Ravn(CFDP), Keld Bjørbæk (Vejen Kommune). 
 
 
Bordet rundt, nyt fra kredse og kommuner: 
 
Brian – Ishøj: 
Ikke meget nyt ift det digitale, der arbejdes primært reaktiv ift konkrete udfordringer. 
 
Dennis – Bornholm:   
Er ved at være ”fuldgyldige” medlemmer af CFDP, og ”Dit liv på nettet” – prisen er muligvis omkring 6000,- 
kroner(årligt), 
Der har været udfordringer ift optagelser af materiale af ydmygende videoer, forespørgsler omkring konkrete 
mindre udfordringer, f.eks. ”hvad rører sig på Snapchat” 
 
Jeanette – Guldborgsund:   
Der er blevet lanceret en ”digital strategi” – skulle have været ude sidste år, men blev dog rykket. 
Der gøres tanker om hvorvidt indsatsen skal målrettes et ældre klassetrin, end den nuværende, som er 2. 
årgang. 
3 konsulenter til 17 skoler, og et stort geografisk område, hvorfor der gøres tanker om, hvordan indsatsen kan 
organiseres anderledes. 
 
Charlotte - Vesthimmerland:  
7 i SSP ungelivet 
Der bruges ”dit liv på nettet”. 
Der lanceres en kampagneuge i uge 47 – her skal lærerne bla. opkvalificeres i brugen af ”dit liv på nettet”. 
Der har lidt udfordringer med bla. brugen af Roblox, og herunder afpresning af forskellige genstande. 
”Rotterne”, som også ”arbejder” med ydmygelser, som optages og lægges op – udgangspunkt fra en Tik-Tok-
konto/account. 
Gruppemedlemmerne er fra 13-19-årige. 
 
Louise – Viborg: 
Blevet flyttet(myndighed) under ungdomsskolen – arbejder primært i det grønne område. 
I indskolingen handler det ikke så meget om sociale medier, men primært omkring spil-kulturen. 
I mellemtrinnet udvikler sproget sig, hvilket leder til krænkelser, særligt pigerne bliver ramt. 



”Hvordan kan der arbejdes med de unges sprog, og hvem skal arbejde med det?”. 
Kan sproget, som benyttes online, lede børn/unge hen til særlige fællesskaber? 
 
Jesper – Jammerbugt: 
Nord Jylland afholder temadage, og tidligst har der været en temadag omkring ”handleplaner vedrørende 
digitale krænkelser” – dette gøres også for at få motiveret politiet ift materialet fra ”Den sikre side”. 
Der foregår et tværfagligt samarbejde med fokus på 0-6 års området, ift ”digital dannelse” – det er fortsat på 
prøve stadiet – der vil komme noget materiale ud medio 2022 – action-cards – Medierådet varetager 
opdateringen. 
Det er stort set alle kommuner i Nord Jylland, som har købt ”Dit liv på nettet” – medarbejderne er ude og 
være med til at opkvalificere personalet. 
 
Tom – Svendborg: 
Der har været nogle udfordringer med salg af euforiserende stoffer fra sociale profiler – Snapchat bruges 
særligt. 
Der kan være en undren omkring unges risiko-villighed. 
Der har været afholdt et møde med NC3 nye digitale indsats(gadepoliti) – denne indsats skal være borgernær 
– enheden oprettes central med udgangspunkt i NC3. Politiet vil lade sig inspirere af en Norsk model – politiet 
skal være til stede, hvor brugerne/brugerne er. I workshoppen deltog repræsentanter fra en bred gruppe af 
interessenter. Som repræsentant for SSP samrådet understregede Tom at man gerne så en lokal forankring på 
længere sigt.  
 
Der foregår arbejde på ”Den sikre side” Fase 2 – vi er med i arbejdet omkring det. (Benny Husted deltager i 
Styregruppen – Tom deltager i Følgegruppen). Den sikre side – Fase 2 er på indflyvningen til en lancering. Der 
er fokus på udrulning og implementering. 
 
Claus – Odense: 
Der er stor efterspørgsel af oplæg, også med et digitalt indhold. 
Odense kommune har sendt en skrivelse rundt til alle skoleledere, hvor Odense kommune giver udtryk for at 
der skal sættes ind, og arbejdes mere organiseret og struktureret med mellemtrinnet, måske også inklusiv 3. 
årgang i indskolingen. 
Pt. har Odense kommune ikke et færdigt produkt, og der er nærmest ikke nogen skoler, der har indkøbt 
CFDP’s ”Dit liv på nettet” – dette vil vi i højere grad promoverer fremover, særligt med prisnedsættelsen der 
har været. 
Vi har efterhånden gennemført en del oplæg i udskolingen, hvor vi bruger Odense kommunes eget oplæg, 
nemlig Dilemmarejsen. 
 
Ellers ses der mindre isolerede tilfælde af billedeling af enten seksuel, eller krænkende karakter, dette begås 
primært af unge/elever på mellemtrinnet. 
 
 
Oplæg ved Stine og Emil fra CFDP - Scamming 
 
Scamming: ”Hjælp til dig, der er blevet snydt i skintrades”. 
 
Scamming.dk – lanceret sidste år, på baggrund af unge, der ikke vidste, hvor de skulle henvende sig, når og 
hvis, de er blevet scammet – sms-rådgivning og brevkasse. 
Der er fra i år støtte fra Tryg fonden, hvilket har gjort, at der også kan arbejdes mere forebyggende. 
Der kan være tale om et paradigmeskift, fra offer, til også at have fokus på ”gerningsmanden”. 
Roblox er en voksende platform. 
Skins er visuelle eller virtuelle genstande, som ikke har anden effekt – altså, det gør ikke brugeren bedre. 
Steam-market – udenfor spillet, frit marked og officielt. 
Der ligger også guides på hjemmesiden, som kan hjælpe ofrene, uden at der er direkte interaktion. 



API-scams: hvor brugerne logger ind på en falsk hjemmeside – her snakker vi bla. omkring Steam. 
 
Politiet har muliggjort at personer, som har oplevet at blive scammet, nu også kan anmelde via politiets 
hjemmeside. 
Her er der 3 konkrete oplysninger, som politiet har brug for. 
 
Alder- og kønsopdelt på hjemmesiden: 
15-20% piger, 9-14 år – Roblox, Trust trades. 
80-85% - drenge, 12-25 år – CS:GO, API scams. 
 
Omkring 50% som handler, bliver scammet – men, mange fortæller ikke om det. 
3 bevæggrunde til ikke at fortælle, at man/jeg er blevet scammet: 

- ”Alle misforstår” 
- ”Ingen kan hjælpe” 
- ”jeg føler mig dum” 

 
Stine og Emil kan bookes til afholdelse af oplægget, og dette til en pris af kr. 8.500 ekskl moms og transport, 
oplægget har en varighed af én time, dog afsættes der 1½ time. 
Samrådet har spurgt om vi kunne få tilsendt det viste materiale – Emil og Stine vil sende det til os. 
Materialet er efterfølgende sendt, Claus har dog efterspurgt nogle notater til de forskellige slides – afventer. 
 
Øvrige Emner: 
C-sam – neuralhash – Apple/Iphone – v. Tom: 
En kort drøftelse af dilemmaet mellem forebyggelse og overvågning. Enighed om at det er et emne der er 
interessant; men ikke et fokuspunkt idet den præventive i værdi i det almindelige kriminalpræventive arbejde 
i kommunerne er minimal. 
 
Mie: 
Internt “budskabspapir” SSP Samrådet – digital dannelse. 
Dokumentet blev i går sendt rundt til medlemmerne i samrådet, og hvor vi nu har mulighed for at komme 
med rettelser, ændringer og tilføjelser. 
Alle har nu haft mulighed for at indsende deres eventuelle rettelser, og det er oplevelsen af dokumentet 
fremstår klar – dokumentet er til intern brug. 


