
Se email i browser og download som PDF

NYHEDSBREV FEBRUAR 2023
Tryk på overskriften for at navigere ned til punktet og tryk igen for at vende tilbage til

hertil.

Velkommen til nyhedsbrevet for februar 2023. Vi fortsætter med at udvide formatet
for nyhedsbrevet. Denne gang har vi forsøgt at lave en mulighed for at navigere i tre

kapitler for nyhedsbrevet, så læseoplevelsen bliver lettere. 
Hvis ikke navigationen virker kan du åbne nyhedsbrevet på en ny fane og prøve igen.

God læselyst
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Så er der under en måned til at SSP-
Samrådet mødes i Nyborg til faglige
oplæg samt workshops i de skønne
rammer med udsigt til Storebælt.
Vi er glade for at kunne melde
udsolgt med stor tilslutning til årets
program. I år sættes der fokus på
familien anno 2023 og hvordan
grundlæggende forebyggelse
begynder i familiens skød. Årsmødet
er spækket med workshops, som
giver indsigt i ovenstående tematik,
hvorfor vi glæder os til alle de faglige
debatter som vil udfolde sig i løbet af
det spændende program. 
Har du ikke fået kigget ordentligt på
programmet, kan du tilgå det her.

SSP-Samrådets generalforsamling
løber også af stablen d. 21. marts
kl.10.00-12.00 på Nyborg Strand
Hotel & Konference, hvor indholdet
bl.a. lyder på ændringer i
fagudvalgene samt oplæg om SSP-
Samrådets fremtid og virke. 

Vi er endelig tilbage til en
normalisering af traditionen med at
afholde årsmøde og
generalforsamling, hvor SSP-
Samrådets medlemmer kan mødes
til faglig sparring og sætte
retningen for organisationens
fremtid. De seneste tre år har på
hver sin måde været ramt af
Corona, så det er glædeligt at kunne
vende tilbage nu og hilse på alle i
samarbejdet.

I arbejdet med at modernisere og
styrke organisationen med flere
ressourcer følger en naturlig
opdatering af vedtægterne. Det har
en lille gruppe fra bestyrelsen
arbejdet med siden sommeren, som
er klar med en række præciseringer
og sproglige justeringer, som hører
sig til i en organisation, som tager
sig selv alvorligt. Desuden glæder
jeg mig til at præsentere det arbejde,
som er blevet lagt i SSP-Samrådet i
løbet af det sidste år til formandens
beretning.

Mvh. Benny Husted
Formand i SSP-Samrådet

Generalforsamlingen finder sted på SSP-Samrådets årsmøde d. 21-23. marts på
Nyborg Strand Hotel kl. 10.00-12.00. For at være stemmeberettiget skal
kontingentet være indbetalt.

ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING

https://mcusercontent.com/265fdbf25c34c5975e46cd01e/files/ea8cdd95-71c7-82d4-2435-1f36a89cfd0e/23_SSP_Samr%C3%A5dets_%C3%85rsm%C3%B8de_2023_For%C3%A6ldre_og_familier_anno_2023.pdf


Kredsnyt vil fremadrettet være et tilbagevendende indslag i nyhedsbrevet,
hvor kredsene på skift får mulighed for at dele opmærksomhedspunkter og
faglig indsigt i områder, som optager den enkelte kreds særligt. Det er
forhåbningen at temaet vil understøtte sparring og vidensdeling ml. kredsene
med konkrete inputs til praksiserfaring.
I denne udgave af nyhedsbrevet præsenterer Kreds Midt- og Vestsjælland
deres arbejdsindsats, samt deres lokale overvejelser angående
muldyrsproblematikken.

Har din kreds gang i et spændende tiltag, som er værd at dele eller savner I
sparring på særlige opgaver, så send jeres indlæg til
sekretariat@ssp-samraadet.dk 

 

Arbejdet med muldyr fra kreds Midt- og Vestsjælland

Midt- og Vestsjællands SSP-kreds
satte ved et døgnmøde i november
2021 for første gang fokus på
udfordringen omkring Muldyr og
hvidvask. Tal fra daværende LCIK
(Landsdækkende center for it-
relateret økonomisk
kriminalitet)/nuværende NCIK (
Nationalt Center for IT-kriminalitet)
viste et stort behov for at have en
opmærksomhed på den type af
økonomisk kriminalitet, idet de i

Det er, som i mange andre kredse,
meget forskelligt hvad og hvordan vi
arbejder med forebyggelse. Derfor
følger der nedenfor et par
tilbagemeldinger fra et udvalg af
kommuner i vores politikreds:
    
Køge: Har udfærdiget en skrivelse,
som de har fremsendt i deres
netværk. Undervisning udføres ved
efterspørgsel. Plakater og flyvers er
sat op i klubberne. Formidling til

KREDSNYT

mailto:sekretariat@ssp-samraadet.dk?subject=Indl%C3%A6g%20til%20Kredsnyt


løbet af få måneder efter deres
opstart i 2018 modtog ca. 1500
henvendelser vedrørende svindel på
nettet.
Hvordan kan vi som SSP-netværk og
professionelle være med til at
dæmme op for den udvikling, og
hvordan kan vi forestå en effektiv
indsats med det formål, at virke
bredt forebyggende? Hvem har
ansvar for at vanskeliggøre de
kriminelles muligheder for at sikre
sig et økonomisk udbytte ved netop
den type af økonomisk kriminalitet?
Dette er nogle af de spørgsmål som vi
i Midt- og Vestsjællands SSP- og
Politikreds efterfølgende har drøftet
og i efteråret 2022 besluttede vi os
for at nedsatte en arbejdsgruppe, der
havde til formål, dels at få afdækket
omfanget og dels at få kortlagt
oplysnings- og
undervisningsmaterialer om emnet.
Til arbejdsgruppens sidste møde i
januar 2023 talte vi om hvordan vi
får bredt NSK-materialet om muldyr
i vores netværk.

samarbejdspartnere – herunder
psykiatrien.
Holbæk: 4 udskolingsskoler samles
til et fælles forældremøde om
muldyrproblematikken.
Lejre: Emnet er indarbejdet i
undervisningen i 7. kl og på
forældremøder.
Ringsted: Formidles på
ungdomsuddannelser – velkendt
fænomen.
Odsherred: Formidles på skolerne –
velkendt fænomen. Ros til politiets
forældremøde.
Roskilde: Borgerservice har et
undervisningstilbud vedr. ”Den
digitale borger” – temaet medtages
på skoleområdet.
Arbejdsgruppen overvejer nu deres
videre eksistens.

Formandskabet
Kreds Midt- & Vestsjælland
 
Hvis du har kommentarer til
debatten, så giv din mening til
kende. Send dit forslag til indhold til
sekretariat@ssp-samraadet.dk
 

mailto:sekretariat@ssp-samraadet.dk


CFDP og SSP-Samrådet er indgået i
et samarbejde i et forprojekt med
TRYGfonden om risikoadfærd
online. Projektet skal undersøge,
hvordan nære fagpersoner og andre
voksne omkring de unge bedst
muligt kan oparbejde viden om
destruktive og radikaliserende
miljøer på nettet, så de bedre kan
opdage og bekæmpe potentiel
risikoadfærd.

Arbejdsgruppen, som er nedsat i
forbindelse med forprojektet er
derfor interesserede i at spørge bredt
ud i netværket med henblik på at
blive klogere på behovet for indsatser
til bekæmpelsen af negative sociale
fællesskaber på nettet.

Derfor må du som læser gerne vende
retur til sekretariat@ssp-
samraadet.dk med besvarelse af
følgende spørgsmål:

Hvad er omfanget af sagerne af
denne type lokalt i din
kommune?
Hvordan håndterer I sager af
denne type lokalt i din
kommune?
Hvad ville forbedre
håndteringen af sager af denne
type?

Har du øvrige kommentarer
angående risikoadfærd online og
jeres erfaringer med dette i forhold
til omfang, håndtering, viden osv.,
kan de også sendes med.

RISIKOADFÆRD ONLINE - HVILKE BEHOV?

mailto:sekretariat@ssp-samraadet.dk


SSP-Samrådets fagudvalg for digital
dannelse har sagt ja til at deltage i
NSK’s netværk mod digitale
krænkelser.
Herunder deltager Tom Grastrup
Jensen fra Svendborg Kommune i
den overordnede styregruppe samt
arbejdsgruppen om ulovlig
billeddeling med fokus på børn og
unge og Louise Ørum Skytt fra
Viborg deltager i arbejdsgruppen
fagpersoner og borgere under
'Grooming'.

Styregruppen sikrer en god
organisering af netværket med
henblik på, at netværket samlet set
arbejder målrettet og effektivt for at
bekæmpe digitale krænkelser.

Arbejdsgrupperne...:

Udarbejder initiativer målrettet
deres fokusområde
Udveksler viden, erfaring, data
og idéer
Koordinerer egne tiltag, hvor
det skønnes relevant 

Det er én af SSP-Samrådets
fornemmeste opgaver at kvalificere
og vidensdele i netværk som disse,
hvor vi kan tage viden med ind samt
bringe det med tilbage til vores
faglige netværk. Det er med til at
kvalificere SSP-samarbejdet, hvorfor
vi ser frem til dette øgede
samarbejde med NSK, som vi i
forvejen arbejder sammen med på
andre områder.

NATIONAL ENHED FOR SÆRLIG KRIMINALITET (NSK)
- NETVÆRK MOD DIGITALE KRÆNKELSER

mailto:tom.grastrup.jensen@svendborg.dk
mailto:looe@viborg.dk


NYT FRA SAMARBEJDSPARTNERE

Politiets Online Patrulje (POP) er sat
i værk for at styrke politiets digitale
tilstedeværelse, så borgerne – i
lighed med på gaden – kan komme i
dialog med en digital politibetjent på
internettet.
Læs mere om POP her.

I januar og februar har POP afholdt
forældremøder om muldyr og om
POP's arbejde. POP fortsætter med
at afholde forældremøder, men med
temaer, som bliver mere uddybende
på særlige områder indenfor det
digitale. Det næste forældremøde
handler derfor om sextortion.

Ved sextortion bruger afpresseren
seksuelle eller intime billeder og
videoer af offeret til afpresning.
Offeret skal eksempelvis betale
penge eller sende flere intime
billeder til afpresseren for at undgå,
at afpresseren offentliggør
billederne til eksempelvis offerets
familie eller Facebook-venner (Red
Barnet). 

Vi har i SSP-Samrådet en vigtig
kanal ud til forældrene via aula og
SSP-lærerne, hvorfor vi håber, at I,
kære læsere, vil fortsætte med at dele
POP's forældremøder i jeres netværk.

I finder næste POP Forældremøde
nedenfor med link til Facebook-live:
https://fb.me/e/12KoWrhjb 

POLITIETS ONLINE PATRULJE - NÆSTE
FORÆLDREMØDE

https://politi.dk/virksomheden/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet/politiets-online-patrulje
https://fb.me/e/12KoWrhjb


Alkohol & Samfund er ude med
anbefalinger som et tillæg til
eksisterende forebyggelsesmateriale i
overgangen fra grundskolen til
ungdomsuddannelser.
Det er vigtigt, at materialerne til
dette er up-to date, da det er her de
fleste unge stifter bekendtskab med

Derfor har ungdomsuddannelserne
hver især en vigtig rolle i arbejdet
med at udskyde alkoholdebuten og
forebygge det høje alkoholforbrug
hos unge og klæde forældrene på.

SSP-Samrådet har samarbejdet med
Alkohol & Samfund i forbindelse

ANBEFALINGER OM ALKOHOL TIL REKTORER PÅ
UNGDOMSUDDANNELSER



alkohol for alvor og begynder at
drikke ofte og meget. 

med udviklingen af materialet.

Materialet er tilgængeligt her.
 

TRYGFonden og Kræftens
Bekæmpelse har udarbejdet en kort
podcast-serie som en del af deres
podcast "sundhedsmissionen" som
forsøger at besvare ovenstående
spørgsmål, som mange forældre nok
har stillet sig selv. Måske har
teenagerne endda selv stillet dette
spørgsmål. Så hvad foregår der
egentlig i en teenagehjerne?

Det er ikke altid lige til at trænge
igennem til teenageren, men hvorfor
sker det og hvad er det for en
ændring de unge går igennem?

Og hvad kan man i det hele taget
stille op som forældre og voksen? 

Det er vigtigt at bevare tilliden og
have en god dialog – også i de år,
hvor ens barn bare synes, man er
nederen. Det gælder bl.a., når det
kommer til alkohol.

Find afsnittene her og de andre
episoder fra Sundhedsmissionen her:
Sundhedsmissionen (pod.link)

HVAD FOREGÅR DER EGENTLIG I EN
TEENAGEHJERNE

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falkohologsamfund.dk%2Fnyheder%2Fnye-anbefalinger-til-alkoholforebyggelse-i-overgangen-fra-grundskolen-til&data=05%7C01%7Cfj%40alkohologsamfund.dk%7C6d49bcb9f4a44f94a4df08db09eddcbd%7C38eacf7bb646486eb13b0b1683f88b75%7C1%7C0%7C638114689449564674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bM14toB2JuTUxDHXg%2FKbMuQcNY6GYy5kK8%2FFNoMam%2FU%3D&reserved=0
https://pod.link/1519973921


DKR lancerede før jul deres
undervisningsmaterialet
’Forebyggelse af hvidvask blandt
unge’, der skal understøtte en dialog
med de unge om hvidvask af penge
og den rolle, som muldyr spiller.
Målet er at forebygge, at de unge –
enten vidende eller uvidende – ender
som muldyr for kriminelle. 

Materialet skal give underviseren en
introduktion til emnet samt
inspiration til refleksionsspørgsmål
og fælles drøftelser blandt de unge.
Materialet supplerer
minidokumentaren med Louis, der
endte med at agere muldyr, da to
andre unge fyre henvendte sig til
ham.

Målgruppe
Målgruppen for materialet er
udskolingselever i grundskolen samt
ungdomsuddannelser og efterskoler.
Materialet lægger op til, at der
afsættes en lektion til at vise

Anvendelse
Materialet kan fx anvendes i fag som
samfundsfag eller i forbindelse med
klassens deltagelse i den årlige
Pengeuge. Det kan også anvendes i
klasser, hvor SSP eller en lærer
vurderer, at der er behov for at tale
om emnet blandt eleverne.
 
Kig ind og læs mere om materialet på
DKR’s hjemmeside
https://dkr.dk/it/undervisningsmate
riale-om-unge-muldyr
På hjemmesiden kan du også finde
en ny animationsfilm, der viser
muldyrets rolle, når kriminelle skal
hvidvaske penge, som stammer fra
kriminalitet
https://dkr.dk/it/muldyr
 
Undervisningsmaterialet er blevet til
i dialog med flere af DKR’s
medlemsorganisationer bl.a. politiet
og Finans Danmark.
 
Vi håber, at du vil være behjælpelig

DKR: UNDERVISNINGSMATERIALE OM UNGE &
MULDYR

https://dkr.dk/it/undervisningsmateriale-om-unge-muldyr
https://dkr.dk/it/muldyr


minidokumentaren med Louis for
eleverne, gruppedrøftelser og en
afsluttende fælles drøftelse i klassen.

med at udbrede kendskabet til
materialet, så færre unge bliver
kriminelle ved en fejl.

KONFERENCER & KURSER

Der er fortsat pladser på de tre gratis
introduktionskurser med PAS-Light,
som henvender sig til SSP-
medarbejdere, der står for den
rusmiddelforebyggende indsats på
ungdomsuddannelserne.

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

Relevante samarbejdspartnere,
herunder ansatte på
ungdomsuddannelserne og 10.-
klassecentrene samt efterskoler kan
også tilmelde sig.

Datoer og tilmelding for PAS-
light introduktionskurser:
Del det gerne i dit netværk.

Århus d. 6. marts kl. 10.00-14.00
Ungecenteret, Skanderborgvej 156,
8260 Viby J

Odense d. 8. marts kl. 10.00-14.00
Syddansk Erhvervsskole,

PAS-LIGHT - GRATIS KURSER I UGE 10

https://www.ssp-samraadet.dk/kurser-konferencer/pas-light-rusmiddelforebyggende-undervisning-med-fokus-paa-alkohol-aarhus/
https://www.ssp-samraadet.dk/kurser-konferencer/pas-light-rusmiddelforebyggende-undervisning-med-fokus-paa-alkohol-odense/


implementering af PAS-light, som nu
er klar til at blive udrullet.

Petersmindevej 1 F, 5000 Odense

Greve d. 9. marts kl. 10.00-14.00
Tune Kursuscenter, Grevevej 20,
2670 Greve
 

Nyheden er en videresendelse fra nyhedsmail fra Center for Forebyggelse i praksis.

Kommunerne har gennem det
seneste årti arbejdet målrettet med
alkoholforebyggende indsatser til
børn og unge, men vi skal have
udvidet værktøjskassen, hvis
alkoholkulturen skal påvirkes.
Formålet med temadagene er, at
deltagerne får ny viden, inspiration
og redskaber til at styrke
samarbejdet på tværs, ift. at skabe en
mere hensigtsmæssig alkoholkultur
for børn og unge.

Temadagene holdes to steder i
landet:

Mandag den 24. april 2023 i
København.
Onsdag den 10.maj 2023 i
Aarhus. 

Læs mere og tilmeld dig her
 

BØRN, UNGE OG ALKOHOL - SAMMEN OM EN
SUNDERE ALKOHOLKULTUR - TEMADAG

https://www.ssp-samraadet.dk/kurser-konferencer/pas-light-rusmiddelforebyggende-undervisning-med-fokus-paa-alkohol-odense/
https://www.ssp-samraadet.dk/kurser-konferencer/pas-light-rusmiddelforebyggende-undervisning-med-fokus-paa-alkohol-greve/
https://tilmeld.kl.dk/boernogalkohol


Nyheden er en videresendelse fra nyhedsmail fra Center for Forebyggelse i praksis.

Sammen med Røgfri Fremtid holder
Center for Forebyggelse i praksis
temadag om unge og
nikotinafhængighed. Formålet med
temadagen er at dele viden og
erfaringer om, hvordan bl.a.
kommunens sundhedsfremme- og
forebyggelsesenhed, SSP, skoler,
ungdomsuddannelser og foreninger
kan samarbejde om at forebygge og
hjælpe unge ift. nikotinafhængighed.
På temadagen gives forskellige
perspektiver på unge og nikotin, bl.a.
fra en ex-nikotinbruger og fra fire
arenaer, der er i berøring med unge.

Temadagen holdes to steder i landet:

23. marts 2023 i København.
29. marts 2023 i Vejle.

Tilmeld dig begge arrangementer her

Det var alt fra nyhedsbrevet for februar. Vi er stærkt tilbage senere på foråret
med opsamling fra årsmødet og meget meget mere.
Ellers er der ikke andet tilbage end at sige, at vi glæder os til at byde jer
velkommen i Nyborg d. 21-23 marts!

Har du inputs til nyhedsbrevet eller forslag til indhold, så kan det sendes til

UNGE OG NIKOTINAFHÆNGIGHED - TEMADAG

https://tilmeld.kl.dk/vejenvidere


sekretariat@ssp-samraadet.dk

Tak 
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