Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet
21. april 2022 kl. 10-15
Hotel Fredericia
Referat

Nr.

Punkt

Beskrivelse
Benny præsenterede dagsorden for dagen, hvorefter mødet blev
indledt.
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10.00-10.45
Første udkast til ramme
for fagudvalgene.

Benny præsenterede problemstillingerne vedrørende fagudvalgenes
ramme især omkring balancen ml. forpligtelser og det frivillige arbejde.
Dokumentet blev gennemlæst, hvorefter der er blevet diskuteret i
grupper af 2-3 stykker.
Procesplanen for dokumentet er en præsentation af første udkast ved
dette møde og en 2. behandling til mødet d. 2. juni, hvor udkastet er
rettet til i en ny version og blevet drøftet i fagudvalgene og kredsene.
Sekretariatet går videre med en minimumsbeskrivelse af hvad
fagudvalgene skal og hvad fagudvalgene kan. Derefter videresendes
beskrivelsen til kredse og fagudvalg.
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Kl.
10.45-12.15
DCUM, DKR, SSPSamrådet v/ Lotte B

Lotte introducerer til programmet for punktet og opsummerer fra
ministermødet:
• Kigge på samarbejdsplan.
• Snitfladerne er mobning og det digitale rum.
• Klageinstansen forventes at gøres permanent.
• Drøftelserne på punktet kan være relevant for samtlige
fagudvalg med undtagelse af gadeplan. Der er netop en
stigende tendens til krænkelser og mobning.
Der blev i forbindelse med gruppearbejdet præsenteret to cases, som
der blev arbejdet ud fra, som anledning til debat og sparring.
Oplæg fra DCUM, Lene Stisen
To syn/definition på mobning. Et individorienteret overfor det
fællesskabsorienterede mobbesyn. At begge perspektiver er i spil,
betyder at der kan være udfordringer i forståelse og konsensus i
praksis ml. f.eks. forældrene og skolen.
Der er foreslået ny definition fra UNESCO hvor det
fællesskabsorienterede mobbesyn er opprioriteret.
Mobning kan nu allerede ved blot én hændelse defineres som
mobning. Der behøver derved ikke at være et gentagende aspekt og
det grundlæggende er opfattelsen hos den mobbede.
Opmærksomhedspunkter fra DCUM:

Den typiske klagesag hos DCUM er fra en dreng i 4. klasse. DCUM ser
flest klager generelt fra mellemtrinnet.
Der kan være uenighed mellem skole og hjem ift. Hvorvidt der er tale
om ’mobning el. lign.’
Hvordan skabes den gode relation/dialog mellem skole
og hjem?
Anerkendelse af forskellige perspektiver – herunder i
sær barnets.
Bevægelsen
fra
individorienteret
til
fællesskabsorienteret.
Lene præsenterede eksklusionsspiralen/inklusionsspiralen:
[https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-undgaar-vi-eksklusioni-skolen]
Oplæg fra DKR, Ninna Lagoni
Ninna præsenterer hendes slides og DKR fokuserer også på det
fællesskabsorienterede mobbesyn specifikt under det digitale område.
42% har oplevet digitale krænkelser ud fra en meget bred
spørgeramme.
De største udfordringer ligger hos 17% men det skal bemærkes, at de
unge er klare over det, men det ikke nødvendigvis er noget uvant eller
noget der påvirker dem.
DKR lægger op til at bruge de traditionelle forebyggelsesmetoder med
forældreinvolvering, bystander/vidner osv.
DKR planlægger webinar i efteråret – meget gerne i samarbejde med
SSP-samrådet – formentlig under fagudvalget for digital dannelse.
I to grupper drøftede bestyrelsen de to førnævnte cases. Her blev det
særligt bemærket, at der er et behov for en kvalificeret medarbejder
eller et organ, der har ekspertise indenfor genoprettende ret, som kan
vejlede og være mægler i situationer forbundet med mobning.
Dialogen fortsætter i mellem DKR, DCUM og SSP-Samrådet.
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Kl. 12.15-13.00

Frokost

Kl. 13.00-13.20
Retningslinjer for
honorar osv.

Kursusudvalget er ikke nået helt i bund angående dokumentet, men vil
for nu foreslå, at der kigges videre på det senere særligt angående
fordelingen af honorarer i forhold til forventningen om finansloven.
Kursusudvalget
bemærker
nødvendigheden
af
et
administrationstillæg, hvor SSP-Samrådet via administrationstillæg
kan indhente indtægter.
Derfor foreslår kursusudvalget at administrationstillægget øges til
f.eks. 20 % eller i forhold til enkelte kurser, så vi fastholder de lave
priser for at få så mange med som muligt.

Forslag om, at lave et kursusbudget, hvor de generelle omkostninger
inkl. conference manager, regnskab, sekretariat, tovholdere,
oplægsholdere, udstyr mm. Dette er taget til efterretning og
kursusudvalget arbejder med et forslag til dette i samarbejde med
sekretariatet frem mod mødet d. 2. juni.
4

Kl. 13.20-13.45
Drøftelse om
arbejdsgruppe til
vedtægtsændringer

Benny præsenterer baggrunden for drøftelsen, som tager sit
udgangspunkt i sekretariatsfunktionen, og nødvendigheden om at
kigge videre på, hvad der skal til og hvad der skal med i evt.
vedtægtsændringer for at komme på finansloven.
Bemærkning om, at arbejdsgruppen arbejder fremadrettet med
overvejelser angående politiet, sekretariatet og fagudvalgene.
Mads Haudal og Rune Schmidt, Benny Husted og sekretariatet/CUR
er etableret som arbejdsgruppe og går videre i forhold til
ovenstående drøftelse.
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Kl. 14.00-14.45
Årsmøde budget og
rammer for pris

Jan Snejbjerg redegjorde for baggrunden for prisændringerne på
Nyborg Strand Hotel.
Der er blevet forhandlet priser med Nyborg Strand Hotel, som har
reduceret nogle af priserne, men også i højere grad justeret i tilbuddet.
Enighed om fastholdelse af bestyrelsens beslutning om et tre-dages
årsmøde med mulighed for tilmelding af to dage.
Udkastet fra Jan S og Lotte H godkendes til det fortsatte arbejde med
årsmødet 2023.
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Kl. 14.45-14.55
Orienteringspunkter

Folkemødet 2022
Deltagelse bliver et team bestående af: Benny, Jeppe, Jacob Aastrup
og Asbjørn. Desuden er det muligt er der kommer deltagelse af
yderligere et par deltagere. Der laves events sammen med bl.a. IDA
omkring Muldyr og omkring digitale krænkelser. Desuden laves et
arrangement om ”et tryggere Danmark”. Øvrig deltagelse i
arrangement med Red Barnet. Der er arbejdsgruppemøde d. 26/4.
PAS-projekt
Kontrakten er endnu ikke underskrevet, da der foreligger en opgave
angående webtilgængelighed, hvor der skal fastlægges midler til det.
Lotte H og Søren Holm arbejder færdigt med Sundhedsstyrelsen.
Datoer for pas-kursus er nærtliggende. D 23. og 25. maj er i spil.
Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet forventes at udkomme i starten af maj.
Udvalgsmøder i DKR
Kommende temadrøftelser om udsatte boligområder. Hvordan er det
egentlig at være en del af et udsat boligområder og en temadrøftelse
om digitale medier.

Finansdanmark og DKR
Hvidvaskmøde tirsdag d. 26/4, der kan deltages online. SSP Roskilde
sidder med i et panel, samt Jeppe Madsen fra bestyrelsen deltager i
sammenhæng med oplæg på Folkemødet 2022.
Red Barnet og Trygfonden har en mission om at styrke digital trivsel
Jesper og Benny deltager i en række workshops hvor der skal
identificeres løsninger. Det ligger i tråd med projektet med de to
aktører.
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Kl. 14.55-15.00
Evt.

Formand Benny Husted præsenterede tankerne bag idéen om at skrive
et fælles brev til ministre for at igangsætte en dialog om at komme på
finansloven og varig støtte til driften af organisationen. SSP-Samrådets
dilemma er, at vi arbejder i relation til flere ministerier, hvorfor det
giver mening at række ud til flere ministre.
Bestyrelsen havde generel opbakning til forslaget, hvorfor der
arbejdes videre på dette i KU-regi.

