N

YHEDSBREV

– FEBRUAR 2022

Velkommen til SSP-Samrådets nyhedsbrev. Det er vores mål at præsentere relevant ny viden til SSPsamarbejdets parter i kommuner og
kredse. Nyhedsbrevet præsenterer
nyheder fra SSP-Samrådet, samt relevante nyheder fra SSP-Samrådets
samarbejdspartnere.
I denne udgave ser vi bl.a. frem mod
generalforsamlingen d. 23. marts
med et oplæg om Ringstedforsøget
2.0 samt anbefalinger i arbejdet med
unge i forbindelse med det digitale
univers, så find jeres TikTok-profiler
frem!
God fornøjelse.

skoleklasser, der har deltaget i undervisningen om social pejling, sammenlignes med
klasser, der ikke har deltaget.
Det overordnede resultat er, at målgruppen
for social pejling bør ændres fra 5./6. klassetrin til 7. klassetrin. Blandt elever på 7. klassetrin fungerer materialet efter hensigten:
Forsøgselevernes sociale overdrivelser vedr.
andre elevers risikoadfærd (for eksempel
brug af tobak og alkohol) bliver reduceret, og
det samme gør elevernes faktiske risikoadfærd. På 6. klassetrin er effekten på sociale
overdrivelser mere begrænset, og der er ingen klar effekt på den faktiske risikoadfærd.
På 5. klassetrin har undervisningen stort set
ikke påvirket elevernes sociale overdrivelser, men der er til gengæld tegn på, at undervisningen har øget elevernes faktiske risikoadfærd lidt – en egentlig negativ effekt.
På denne baggrund anbefales det, at DKRs
materiale fremover ikke anvendes på 5. og 6.
klassetrin. Undersøgelserne er gennemført i
Ringsted Kommune, ligesom det oprindelige
”Ringstedforsøg” for knapt 20 år siden.

Virker social pejling (stadig)?
Ny undersøgelse viser behov for at
fokusere på de ældre elever
Lars Holmberg & Flemming Balvig

Evalueringen af Det Kriminalpræventive
Råds undervisningsmateriale til brug for social pejling, ”Alle de andre gør det – version
2”, er nu afsluttet. Evalueringen er gennemført som et kontrolleret forsøg, hvor

Evalueringsrapporten ”Ringstedforsøget –
anno 2020” kan frit downloades fra afford.dk/analyser, ligesom du der kan finde
en præsentation af forsøget og dets resultater, se og hør på afford.dk/pr-sentationer).
Lars Holmberg & Flemming Balvig holder oplæg på generalforsamlingen.

Generalforsamling d. 23. marts
SSP-Samrådet afvikler i år generalforsamlingen d. 23. marts på Best Western Plus Hotel
Fredericia.
I
sammenhæng
med
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generalforsamlingen byder vi på en række
spændende og relevante oplæg om sidste
nye viden om social pejling, væsentlige forebyggelsesmetoder og undervisningsmetoder
til rusmiddelforebyggelse.
Foreløbigt program:
10.00

Generalforsamling i SSP-Samrådet

12.00

Frokost

12.45

Oplæg v/ Balvig og Holmberg:
Ringstedforsøget anno 2020
SSP Ringsted: Implementering af
’alle de andre gør det’ anno 2020
DKR: Revidering af materialet
’Alle de andre gør det’
Pause

13.45
14.00
14.15
14.45
15.15
15.45
16.0017.30

DKR: om væsentlige forebyggelsesindsatser
PAS-projektet og PAS-light v/ Søren Holm
Tak til de fleste
Fagudvalgsdialog

Dagsorden for den ordinære generalforsamling findes her.
Tilmeldingen er gratis og foregår på SSPSamrådets hjemmeside via Conference Manager. Tilmeld dig her.
Der er ikke begrænsning på antallet af deltagere fra kommunerne men hver kommune
har én stemme ved generalforsamlingen.
Yderligere info vedrørende tilmelding tilgår i
den formelle indkaldelse.

Ny version af PAS-undervisningsmaterialet
Der er god dokumentation for effekten af
rusmiddelforebyggende undervisning, når
undervisningen er struktureret og evidensbaseret. Derfor har Sundhedsstyrelsen og
Center for Rusmiddelforskning udviklet PASundervisningsmaterialet, der er baseret på
national og international evidens.

PAS består af 8 x 45 minutters undervisning,
og flere uddannelsessteder har efterspurgt
en mindre tidskrævende version af forløbet.
Derudover har lærere og studievejledere efterspurgt mere undervisningsmateriale relateret til alkohol og kokain, da de oplever stigende udfordringer med disse rusmidler.
SSP-Samrådets Fagudvalg for forebyggelse
på Ungdomsuddannelserne valgte derfor,
sammen med Søren Holm, som står bag PASundervisningsmaterialet, at arbejde for at
udvikle en PAS-Light udgave. Formålet med
PAS-light er at tilbyde en mindre tidskrævende version af PAS med mere fokus på alkohol, kokain og andre feststoffer. Sundhedsministeriet har bevilget projektmidler, og
Sundhedsstyrelsen og SSP-Samrådet har indledt et samarbejde omkring udvikling og implementering af PAS-light. Søren Holm bliver
projektleder for projektet.
Det forventes, at PAS-light er færdigudviklet
i begyndelsen af 2023.
Hvis man har mulighed for at tilbyde alle 8
PAS-lektioner på en ungdomsuddannelse, vil
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dette naturligvis være at foretrække. SSPSamrådet udbyder derfor et kursus sidst på
foråret i det fulde, eksisterende PAS-undervisningsforløb. Se mere om dette i næste nyhedsbrev.

Webinarer
Der er webinarer lige rundt om hjørnet!

ungdomsuddannelse: Metoder i forebyggelsen.
Tilmeld dig her
Gratis online temamøde d. 18. marts 2022
om alkoholforebyggelse fra grundskole til
ungdomsuddannelse: Partnerskaber
Tilmeld dig her

SletDet Samtalegrupper
– Kender du en ung, som har oplevet grænseoverskridende adfærd på nettet?

Metoder i forebyggelsen
Alkohol & Samfund, Sund By Netværket –
WHO's danske netværk – og SSP-Samrådet
inviterer til temamøde med fokus på alkoholforebyggelsen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Et flertal af unge begynder at
drikke meget og oftere ved overgangen fra
grundskole til ungdomsuddannelse. Derfor
inviterer vi til en række temamøder, der kan
gøre dig klogere på, hvad der rører på sig ude
i kommunerne, og hvordan vi kan arbejde for
en styrket fælles indsats i alkoholforebyggelsen.
Gratis online temamøde d. 9. februar
2022
om alkoholforebyggelse fra grundskole til

Red Barnets rådgivningstjeneste SletDet
Rådgivningen er i gang med at afprøve et nyt
og gratis støttegruppetilbud for unge på 1417 år, der har haft en ubehagelig og grænseoverskridende oplevelse på nettet. Grænseoverskridende oplevelser på nettet kan være
mange ting.
Det kan f.eks. være at få delt et intimt billede eller video af sig selv uden at have givet
lov til, at det blev delt. Det kan også være at
blive mobbet på nettet eller blive presset over
nettet
til
at
gøre
noget, man ikke har lyst til.
Mange unge, der har fået overskredet deres
grænser på nettet, oplever, at det kan være
en svær situation at stå i. Nogen har svært
ved at følge med i skolen eller falde i søvn om

SSP-Samrådet | Formand Benny Husted, benny.husted@ssp-samraadet.dk, tlf. 23258547 | www.ssp-samraadet.dk

N

YHEDSBREV

– FEBRUAR 2022

aftenen. Nogen bliver bekymrede for, hvad
der kommer til at ske eller hvordan andre vil
reagere, hvis de finder ud af, hvad der er
sket. Der er også nogen, der bliver rigtig kede
af det og tænker negativt om sig selv. Uanset
hvordan man har det, kan man have brug for
at tale med nogen om det og få hjælp til at
håndtere situationen.

med de unge og være samtalestarter om emnet.
Den har allerede fået over 600.000 visninger
på få dage. Se videoen her eller på DKR’s
TikTok-profil:
Watch dkr.dk's Newest TikTok Videos

I SletDet Samtalegrupper kan unge mødes
med andre unge og blive en del af et fællesskab, hvor de trygt kan dele deres oplevelser,
tanker og følelser, og få støtte og idéer fra
hinanden.
I pilotfasen af projektet bliver gruppetilbuddet kun udbudt i København, da konceptet er
udviklet med henblik på fysisk fremmøde.
Hvis du er i kontakt med en ung i målgruppen, som kunne være interesseret i tilbuddet,
kan du finde mere information HER.

Noahs svære valg
DKR har i samarbejde med ungerepræsentanter fra en række elevorganisationer og
Ungdomsringens Ungeråd lavet en video
særligt til TikTok, som er det medie, hvor
DKR har bedst erfaring med at nå de unge. I
videoen bliver der sat fokus på unge, der ufrivilligt får tilsendt nøgenbilleder.
Forskning peger på, at unge i den situation
ville ønske, at de havde handlet, men nogle
forholder sig passive pga. frygten for at blive
sat uden for fællesskabet.
Filmen skal skabe refleksion i de unge om, at
de kan gøre en forskel og bidrage til at stoppe
ulovlig billeddeling.
Derfor inviteres du til at dele den i dit netværk. Opfordringen fra DKR lyder desuden,
at videoen kan tages med i undervisningen

Rockwool-fonden: Fordelene ved
kriminalpræventive indsatser er
større end hidtil antaget
Ny viden fra Journal of political economy undersøger hvordan kriminel adfærd for en
person påvirker den kriminelle adfærd i
denne persons omgangskreds. Resultaterne
peger på, at hver eneste afværget kriminel
handling sparer samfundet for op mod seks
kriminelle handlinger i en efterfølgende femårig periode (figur 1). Studiet viser også at effekten er dobbelt så høj i tætbefolkede områder end i tyndtbefolkede området.
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Kort fortalt – og forsimplet - kan det dermed
siges at kriminel adfærd smitter, og nu kan
forskerne dokumentere det med studiet. Resultaterne har store konsekvenser for de mulige fordele ved kriminalpræventive indsatser. Når adfærd smitter, vil lavere kriminalitet hos en person gøre, at andre i den samme
omgangskreds også vil blive mindre tilbøjelige til at begå kriminalitet.
Herved kan det fra en samfundsøkonomisk
betragtning være mere rentabelt at anvende
flere ressourcer på at påvirke adfærden hos
unge mænd i risikogrupper end hidtil antaget (Rockwoolfonden, 2021).

Opdatering vedrørende sekretariat
i SSP-Samrådet
SSP-Samrådets bestyrelse har besluttet at
købe sig til sekretariatsbistand ved Center
for Ungdomsstudier (CUR), https://cur.nu/.
SSP-Samrådets sekretariatsbetjening vil
fremover primært ske via Asbjørn Badsberg
Jensen, der ud over opgaven som sekretariatskonsulent for SSP-Samrådet også er ansat
som projektleder på CUR.
Asbjørn har som udgangspunkt to arbejdsdage om ugen til at løfte opgaverne. Desuden
afsætter CUR én dag, som uddelegeres internt på CUR til løsning af udviklingsopgaver,
kommunikation og andet der fordeles efter
relevans blandt staben. Det vil i høj grad
være Søren Østergaard, som I kender, der vil
indgå i udviklingsopgaven med hans brede
erfaring på børne- og ungeområdet.
Valget er faldet på CUR, fordi der er mange
fælles interesseområder, netværk og synergier, som begge organisationer kan have udbytte af. CUR har bl.a. stor erfaring med at
løfte finansiering og udvikling/projektopgaver og begge organisationer arbejder med et
udgangspunkt i en stærk faglighed, praksiserfaring samt brobygning mellem praktikere, vidensfolk, styrelser og politikere.

Professor Christian Dustmann og Forskningsprofessor Rasmus Landersø står bag
undersøgelsen.

Den overordnede målsætning for samarbejdet beskrives således:
- At styrke det kriminalpræventive arbejde i
forhold til børn og unge.
- At positionere SSP-Samrådet som en selvstændig aktør i forhold til praksisorienteret
vidensindsamling og projektudvikling.
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- At arbejde mod at sikre den fornødne finansiering i retning af, at SSP-Samrådet i 2024
kan etablere et selvstændigt sekretariat. Procesplan for finansieringen udarbejdes i forbindelse hermed.
Det er KU’s vurdering, at vi med denne løsning er mere sikre på kontinuiteten i opgaven frem mod udgangen af 2023.
Vi glæder os meget til det – og er sikre på, at
vi alle får stor fornøjelse af samarbejdet med
CUR.

Og med de ord nåede vi igennem
årets første nyhedsbrev. Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til
indhold kan der rettes henvendelse
til sekretariat@ssp-samraadet.dk
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