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Velkommen tilbage til SSP-Samrådets nyhedsbrev efter en sommer med velafholdte festivaler og en dansk Tour de
France-vinder. Vi er allerede tilbage i fuld
vigør med et spækket nyhedsbrev med
konferencer og kurser for efteråret; rådgivningstilbud samt undervisningsmateriale. Og så mindes vi en stor personlighed
i SSP-Samarbejdet.

Vi har samlet en kort billedserie nedenfor:

SSP-Samrådet på Folkemødet 2022
I år var et kærligt gensyn med Folkemødet da SSP-Samrådet kunne stille med
hele 6 repræsentanter og tre arrangementer i DKR’s telt. Efter to års pause var
det endelig blevet tid til at SSP-Samrådet
kunne trappe op i de smukke kulisser
endnu engang og gøre sig bemærkede
med den vigtige rolle mellem politiker og
praktiker.
Repræsentationen arrangerede hele tre
events med emner om muldyr, tryghed
og civilsamfundets inddragelse samt digitale krænkelser.
Derudover havde SSP-Samrådet fornøjelsen af at deltage i et arrangement hos
KFUM’s frivillige sociale arbejde om kompetenceudvikling i gaming samt DKR’s
netværksmøde og en paneldebat hos Red
Barnet om understøttelse af børn efter digitale krænkelser. Det betyder at SSPSamrådet vender beriget hjem fra solskinsøen med nye idéer og lommerne
fulde af visitkort (mest digitale).
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Kursus: PAS – Rusmiddelforebyggende Undervisning. NYE DATOER

kommunikation, 3) sociale overdrivelser
4) fælles ansvar, 5) personlige værdier,
6) neutralisering, 7) tanker, følelser og
handlinger, 8) personlige holdninger.
PAS-kurserne afvikles denne gang her:
VEST 12/10 09.00-15.00
Falstersgade 24, 8700 Horsens
ØST 26/10 09.00-15.00
Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge

SSP-samrådet tilbyder workshop i rusmiddelforebyggende undervisning på
ungdomsuddannelserne.
Nu er kursusdatoerne for efteråret på
plads.
PAS-materialet er udviklet i et projekt under Sundhedsstyrelsen i samarbejde med
Center for Rusmiddelforskning. Metoderne i PAS er inspireret af tre internationale forebyggelsesprogrammer, der har
vist effekt i videnskabelige studier. Undervisningsmaterialet indeholder aktiv
stillingtagen, kompetenceskabende øvelser, og inddragelse af digitale medier. Arbejdsformen er en varierende blanding af
oplæg, film, individuelle opgaver, gruppearbejde og klassediskussion. Det er muligt for eleverne at deltage i undervisningen uden at skulle læse eller skrive.
PAS består af holdningsbearbejdende elementer og social færdighedstræning. Undervisningsforløbet består som udgangspunkt af otte moduler af 45 minutters varighed, men dette kan tilpasses det enkelte uddannelsessted. Undervisningsmaterialet er tilrettelagt, så det imødekommer pensumkravene i erhvervsskolefaget
Samfund og sundhed. PAS-undervisningsforløbet kan derved indgå som en
del af den obligatoriske undervisning på
erhvervsskolerne.
I de otte moduler arbejder eleverne med
følgende emner: 1) risikobevidsthed, 2)

PAS-kurset henvender sig til SSPmedarbejdere, forebyggelseskonsulenter eller undervisere på ungdomsuddannelser, FGU eller 10.klasse.
Send gerne tilbuddet om kursus videre til
relevante personer i dit netværk.

NCIK-Materiale: Kender du et muldyr?
I november kunne SSP-Samrådet løfte
sløret for, at der var materiale på vej fra
Politiet angående muldyr. Materialet er nu
færdigt og præsenteres nedenfor:
Hæftet er til dig, der arbejder med
unge, som måske har været muldyr, eller
er i risiko for at blive det. At være muldyr
betyder, at man hjælper med at flytte udbytte fra en kriminel handling og dermed
slører sporet til bagmanden. Hæftet
handler særligt om unge muldyr, der bliver involveret i it-relateret økonomisk kriminalitet ved at lade kriminelle føre penge
gennem deres konti. En del unge forstår
ikke konsekvenserne af at være muldyr,
og de unge muldyr ved ikke nødvendigvis,
at de har medvirket til kriminalitet og
hvidvask.
I hæftet kan du læse om, hvordan muldyr
indgår i kriminalitetskæden, og hvilke
konsekvenser det kan have for det unge
muldyr. Formålet med hæftet er at give
dig den nødvendige viden til at tale med
unge om, hvordan de kan komme ud af

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

N

YHEDSBREV – august 2022

_______________________________________________________________________
det igen, og hvorfor de bør undgå at involvere sig. I hæftet finder du derfor også
en vejledning til at forberede en eventuel
samtale med unge, der har været muldyr
eller indgår i en social gruppe, hvor andre
medlemmer har været muldyr.

Konferencen er gratis, og vi håber meget at se dig.”
Der er begrænsede antal pladser til arrangementet, så meld dig til allerede nu:
https://sletdet.redbarnet.dk/konference/

Hæftet kan tilgås her.

GADEPLANSKONFERENCE 2022
Efteråret byder på endnu flere konferencer, da SSP-Samrådets fagudvalg for gadeplansarbejde afholder årets gadeplanskonference d. 15-16 september!
Temaet for årets konference præsenteres
nedenfor:

Konference: Hvordan sikrer vi
børn og unges ret til et trygt liv på
nettet?
Kom med den 7. september 2022 til Red
Barnets konference om børn og unges digitale liv.
”Vi har i år fokus på, hvordan vi
sikrer, at vi som samfund er
bedst gearet til at kunne forebygge og håndtere problematikken med digitale krænkelser af
børn og unge.
Vi er i fuld gang med at sammensætte et inspirerende program til
dagen, og vi vil blandt andet høre
fra de unge selv samt fra organisationer, forskere og praktikere,
der alle er markante aktører på
området.

Det har aldrig gået bedre med de
danske unge.
Kriminalitetsstatistikkerne har aldrig været lavere, ligesom unges alkoholforbrug
ligeledes aldrig har været lavere.
Flere unge får en uddannelse og færre
unge får et rusmiddelmisbrug. De unges
adfærd er altså i en positiv udvikling og
lidt kækt kan man sige, ”at forebyggelsen
virker, så hvorfor udvikle på mere?”.
Det skal vi fordi mistrivslen blandt unge
øges år for år, på trods af de positive statistikker.
Coronapandemien, bekymring for klimaet
og den nuværende situation med krig i
Europa, har kun skubbet - og skubber
fortsat - til denne mistrivsel, der er kendetegnende for tidens ungdom.
Konsekvensen af dette er, at nye sårbare
ungegrupper er opstået, og de traditionelt
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udsatte unge har haft endnu sværere vilkår for deltagelse i positive fællesskaber.
Praktikere i felten har derfor måtte gentænke det konkrete arbejde og opfinde
nye arbejdsgange, metoder og strukturer
til at ”nå” deres traditionelle udsatte
gruppe, samt de nyopståede sårbare ungegrupper.
Årets konference står derfor i lyset af en
pandemi, et udfordret klima og en usikker
europæisk sikkerhedssituation, som ikke
er set siden den kolde krig. Hvilke udfordringer fører det med sig? Hvad har vi
lært? Hvad har vi gjort?
Ikke mindst skal vi dog diskutere, hvad vi
kan gøre? Hvad bør vi gøre? Og hvordan
sikrer vi, at trivslen blandt unge øges, og
de unge igen kan koncentrere sig om at
være unge?
Vi kan melde at konference er udsolgt
med 73 tilmeldte og adskillige på venteliste. Vi takker for den massive opbakning
til konferencen.
Vi glæder os til to indsigtsfulde dage med
faglige indslag, sparring og debatter om
en løsning for at øge trivslen blandt flere
unge.

Tilvalgsmoduler til SSP-Uddannelsen udbydes i efteråret
Med tilmeldingsfrist d. 1/9!
SSP-Uddannelsen skal opkvalificere medarbejdere i SSP-samarbejdet i kommuner
og politi, og give dem og de lokale medarbejdere redskaber til at opfange tendenser og signaler i forhold til børn og
unge i lokalområdet. Uddannelsen skal
også danne grundlag for, at medarbej-

dere i SSP-samarbejdet mødes og etablerer netværk på tværs af kommunegrænser, så den konkrete viden og indsats i én
kommune kan tænkes sammen med andre kommuners erfaringer om, hvordan
det kriminalitetsforebyggende arbejde får
størst effekt.
Læs mere om tilvalgsmodul 2 og tilmelding:
https://socialstyrelsen.dk/projekter-oginitiativer/unge/ssp-uddannelse/tilvalgsmodul-2
Læs mere om tilvalgsmodul 3 og tilmelding:
https://socialstyrelsen.dk/projekter-oginitiativer/unge/ssp-uddannelse/tilvalgsmodul-3
Det er en fordel men ikke en forudsætning for deltagelse på tilvalgsmodul 2 og
3, at du har gennemført grundmodulet.
Der er tilmeldingsfrist d. 1/9! Såfremt
kurset er fyldt vil pladserne fordeles på
den måde, at så mange kredse kan blive
repræsenteret som muligt, for at brede
viden bredt ud.

DKR: Til fagfolk om Ulovlig deling
af billedmateriale
Unge bruger en stor del af deres liv på
nettet, og det er her en central del af deres sociale liv udspiller sig. De streamer,
gamer, og sender billeder og videoer –
desværre også intime billeder eller videoer, der er delt uden samtykke. DKR har
derfor udviklet undervisningsmateriale,
der skal forebygge ulovlig billeddeling

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

N

YHEDSBREV – august 2022

_______________________________________________________________________
blandt unge i 9. og 10. klasse og på ungdomsuddannelserne.
Hovedfokus i materialet er på de unge,
der får tilsendt eller vist intimt materiale,
som personen på billedet eller i videoen
ikke har givet lov til. Disse unge står som
tredjeparter mellem personen der deler,
og personen der bliver delt, og har på den
måde mulighed for at handle og stoppe
at billederne eller videoerne bliver delt
yderligere.
Materialet skal skabe drøftelser og refleksioner blandt de unge om rollen som tredjepart, de handlemuligheder de har og
den store forskel, de kan gøre.
De enkelte cases er inspireret af virkelige
hændelser fortalt af unge skuespillere.
Anvendelse
Materialet kan fx anvendes i fag som
dansk, samfundsfag, valgfaget medier og
emnet sundheds- og seksualundervisning
og familiekundskab. Det kan også anvendes i forbindelse med Uge Sex.
Målgruppe
Målgruppen for materialet er 9. og 10.
klasse samt ungdomsuddannelser. Vi anbefaler, at der afsættes to lektioner (1,5
time) til at se filmen, gruppearbejde og
fælles drøftelse.
Undervisningsmaterialet blev færdigt lige
før sommerferien og I kan finde det og filmene her:
Til fagfolk om ulovlig deling af billedmateriale - Det Kriminalpræventive råd
(dkr.dk)
Del det gerne i jeres netværk og spred
budskabet!

SSP-Samarbejdets stamfar
Rand Jensen er død

Lars

Lars Rand Jensen
Benny Husted kommenterer her på tabet
af Lars i SSP-samarbejdet, og hvordan
han vil mindes foregangsmanden.
Lars Rand Jensen var om nogen stamfar
til SSP-samarbejdet i Danmark. Gennem
sin funktion sidst i 70’erne som sekretariatschef for Det Kriminalpræventive Råd,
senere som politidirektør frem til 2006 og
efterfølgende som seniorrådgiver i Det
Kriminalpræventive Råd var Lars hele tiden optaget af kriminalitetsforebyggelse
og vigtigheden af, at der skal samarbejdes på tværs af myndigheder for at lykkes
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med opgaven. Lars var i mange år formand for DKR’s SSP-udvalg og involveret
i en lang række tiltag for at styrke SSPsamarbejdet. Første gang jeg personligt
havde oplevelsen af at møde Lars Rand
Jensen var i 1980. Lars kom til Ringkøbing
for at fortælle om SSP-samarbejdet, og
jeg sad som en 15-årig elevrepræsentant
i Ungdomsskolenævnet, og synes at det
lød som en fantastisk ide. Siden krydsede
vores veje mange gange, bl.a. i 00’erne i
DKR’s team af proceskonsulenter, der
skulle hjælpe kommunerne med at etablere SSP-samarbejdet, og selvfølgelig
mange gange i forbindelse med arrangementer om SSP-samarbejdet. Lars var altid klar med opbakning, støtte, og gode
spørgsmål, der gav grundlag for refleksion og nye tanker om, hvordan man
kunne arbejde med SSP-samarbejdet.
Han var en inspirationskilde for alle der
mødte ham i faglig sammenhæng – og
ikke mindst så var Lars et rigtigt rart
menneske, som med sin helt særlige humor og gode omsorg kom til at betyde
meget for de som lærte ham at kende.
Lars Rand Jensen blev 83 år.
Tak for samarbejdet, Lars Rand Jensen og
Æret være dit minde.

Naqib Mazari (Haderslev)
Claus Martin (Slagelse)
Bestyrelsen glæder sig til det fremtidige
samarbejde med de nye repræsentanter.
Se bestyrelsens fulde sammensætning
her.

Og med de ord takker SSP-Samrådet af i
denne omgang og vil ønske alle en god
anden halvleg af 2022!
Hvis du har kommentarer eller forslag til
indhold i nyhedsbrevet kan det sendes til
sekretariatet@ssp-samraadet.dk som vil
tage sig af din henvendelse.
Bestyrelsen i SSP-Samrådet
Benny Husted (formand)

Benny Husted, Formand for
SSP-Samrådet

Bestyrelsesnyt fra SSP-Samrådet
Vi har i løbet af foråret og sommeren
måtte sige farvel til en række stærke personligheder i bestyrelsen.
Tak til:
Simon Skov-Langfeldt (Holbæk)
Christian D Jørgensen (Faxe)
Bo Hansen (Middelfart)
Vibeke Stage (Esbjerg)
Men det betyder også, at der er kommet
både friske og erfarne øjne på SSP-Samrådets arbejde som vi kan byde velkommen:
Bo Andersen (Solrød)
Rune Feldsted (Kerteminde)
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