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Kære folks,
Hermed invitation til næste Klubområde møde på Furesøgaard, onsdag d. 30. marts, kl. 10.30 - 12.00. De
daglige ledere møder dog kl. 9.00 til fælles drøftelse.
Referat fra SSP Klubområde møde onsdag d. 26. januar 2011.
1. Tilbagemelding om SSP konference i november:
•
•
•
•
•

bred enighed om at konferencerne giver god udbytte og de skal fortsætte.
der blev ytret ønske om mere gruppe arbejde - dog skal det styres så indholdet er givtigt.
man kunne godt overveje to oplæg i stedet for tre.
evt. droppe middagen da behovet tilsyneladende lille. Det betyder mere fleksibilitet i planlægningen.
alle betegnede at det at have fællesskab med folk man ikke møder til daglig giver meget.

Idéer til konferencen 2011:
•
•
•
•

Albertslund rapporten.
Balvig om den ny ungdomskriminalitet rapport.
"Aktiviteter tiltrækker - relationer fastholder" (Ungdomsringen)
Restorative Justice.

2. Orientering fra konsulenten:
•
•
•
•

•

Det er ikke lykkedes at skaffe penge til projektet Sjove Lørdage i Værløse fra Spejdernes Genbrugs
Fond så der må søges af andre kanaler.
Festen for 7/8 klasserne i december blev aflyst. Man prøver igen i begyndelse af februar. Man har lagt
mere vægt på forældre information denne gang men måske skal hele konceptet revurderes.
Møde med skoleledeslerne og kontaktlærerne blev drøftet og datoerne aftjecket. Gitte ønskede også at
være til stede med mødet på Lyngholmskolen og Marie Kruse Skole. Hun skal være meget velkommen.
Politiet ønsker et samarbejde med kommunerne om forebyggelse af ekstrimisme og radikalisering blandt
andet gennem SSP. Dette spørgsmål skal drøftes på et møde med konsulenter for 13 kommuner i
Nordsjælland i næste uge i SSP Samraadets régi. Charlie har problematiserede spørgsmål og skal hold et
lille oplæg på mødet. PET, Indenrigsministeriet og Nordsjællands Politi deltager også.
Charlie gav en orientering og hvor det stod med organisering af SSP i Furesø Kommune og den aftalte
proces.

3. Der blev ikke tid til en runde fra klubberne. Det må vi have til gode.
Mvh
Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune
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