Konferanse om forskningsbasert forebygging, hvorfor og hvordan?
Foreleserne Balvig og Holmberg er kriminologer i Danmark
og tilhører den internasjonale elite av eksperter
innenfor kriminalpreventiv innsats.

Konferansen gi et vitenskapelig grunnlag
for å iverksette et effektivt kriminalpreventivt arbeid.

"Takker for et flott og
lærerikt sommerkurs
som jeg vil anbefale
andre SLTkoordinatorer i
Norge."
Ingelise Egelund,
Helserådgiver og SLTkoordinator,
Alstahaug Kommune

"Tusind tak for et
livsinspirerende og
stærkt
opmuntrende
kursus. Sjældent har
jeg følt mig så godt
undervist. Tak."
Charlotte Wegener,
Konsulent,
Nordsjællands Politi.

Sandnessjøen 25. – 27. april 2017
Konferansepriser Scandic Syv Søstre:
Pris uten overnatting kr 2 500.Pris med tre overnattinger kr 5 000.Båttur med opplevelser 25/4 kr 300.Felles middag med Helgelandsbuffet 26/4 kr 425.-

Bindende påmelding:
 klikk HER
 www.rkkyh.no
innen 28. februar

Foredragsholdere:
Flemming Balvig er magister i sociologi og dr.jur., og var fra 1996 til 2015 professor i retssociologi og kriminologi
ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Flemming gik på pension i maj 2015, men er stadig knyttet til
fakultetet og universitetet i form af en såkaldt emeritus-ordning. Han har gennem en lang årrække forsket i emner
som retsbevidsthed, angst for kriminalitet, tyveri blandt danskere, vold og reaktioner på vold, ungdomskriminalitet
samt rusmidler og livsstil.
Flemming er aktuelt medlem af Retsrådet for Grønland. Inden for de senere år har han bl.a. været formand for
Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg og medlem af TrygFondens Forskningsstrategiske Udvalg. Frem til
2000 var han formand for Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. Han har optrådt som gæsteprofessor ved en
række udenlandske universiteter, og er adjungeret professor ved universitetet i Wuhan, Kina.
Lars Holmberg er lektor og interesserer sig bredt for kriminologi og retssociologi. Herunder særligt: Politiforskning,
forebyggelse og social peijling. I de senere år har lars Holmberg koncentreret sin forskning omkring to emner. En
avaluering af politireformen i Danmark og forebyggelse af unges risikoadferd. I forbindelse med sidstnævnte har
han deltaget i opbygningen af Videncenter for Social pejling.
Lars Holmberg underviser i følgende fag: Diplomuddannelse i Kriminologi og Kriminologi på den juridiske
kandidatuddannelse.
Lars Holmberg vejleder kandidat-, diplom- og masterstuderende innenfor bla følgende emner: Konfliktråd,
Politiforskning og Kriminologi.

Foreløpig program:
FØRSTE DAG, kl 1000-1600: Om evidensbaseret
forebyggelse af risikoadfærd.
A.
B.
C.
D.

TREDJE DAG, kl 930-1500: Situationelle og
individuelle indsatsområder og indsatser.
A.

Formiddag: Situationelle
i. Mindskning og vanskeliggørelse af
muligheder
ii. Alternative former for formel social
kontrol
iii. Politiindsatser/Indretning af
kriminalforsorg – alternative
sanktioner

B.

Eftermiddag: Individuelle
i. Indsatser vedrørende
selvkontrol/ADHD
ii. Behandling af alkoholmisbrug
iii. Behandling af stofmisbrug

C.

Opsummering og afslutning

Hvorfor skal forebyggelse være evidensbaseret, og hvad
ligger der i begrebet (”TRE-MODELLEN”).
Det praktiske problem: Hvad skal, kan og bør praktikeren
foretage sig?
Det videnskabelige problem: Hvad er det for viden, man
skal bygge på, og hvordan erhverver vi os den?
”Det kriminalpræventive cockpit”

ANNEN DAG, kl 930-1630: Strukturelle og
pædagogiske indsatsområder og indsatser.
A.
B.

Formiddag: Strukturel forebyggelse
Eftermiddag: Pædagogisk forebyggelse

Lunsj alle dager fra 1200 - 1300

Gjennomføres med forelesning, refleksjonsgrupper og erfaringsdeling

Forelesninger i Kulturbadet
vegg i vegg med
mat og overnatting på
Scandic Syv Søstre
på vakre Helgelandskysten

