Kære alle
Som I nok har bemærket i dagspressen i dag, har vores orientering til jer alle i søndags medført en del
polemik. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at pointere, at orienteringen udelukkende var tiltænkt:
- Dels at orientere og forsikre om, at der er fagfolk, der følger situationen nøje
- Dels at give et rids af situationen i Odense - er der fx tegn på eskalering eller brug for særligt
beredskab?
- Dels at dele konklusionen fra mødet med jer, nemlig at vurderingen er, at dialog er det
allervigtigste på dette tidspunkt
Det var vurderingen på mødet i søndags, at det var vigtigt at dele den begrænsede viden med jer så hurtigt
som muligt, vel vidende at episoden på dette tidspunkt ikke var klarlagt. Det var også baseret på
mødedeltagernes erfaringer, at anbefalingen omkring dialog med forældre, børn og kolleger imellem, blev
formidlet. Som det også fremgår af orienteringen var anbefalingen, at I foretog den dialog og de afvejninger
I altid og hele tiden gør. Det er naturligvis vigtigt, at vi altid taler med vore børn og unge om, hvad der kan
ligge bag sådanne ulykkelige hændelser. Det skal derfor også understreges, at det på intet tidspunkt har
været hensigten at give nogen mundkurv på eller lignende. Og vi beklager naturligvis dybt, hvis det er
blevet opfattet på denne måde.
Vi ved, at flere af jer samledes mandag morgen og drøftede situationen, at flere af jer også har talt med
eleverne om situationen, og vi er helt sikre på, at I varetager denne opgave på den allerbedste vis, også i
disse svære sager.
Vedhæftet kan I se den pressemeddelelse, som Odense Kommune har valgt at udsende i forlængelse af den
igangværende debat.
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SSP Odense bygger på et samarbejde mellem Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense og har
til formål at gøre børn og unge robuste overfor risikofaktorer, der kan føre til kriminalitet. SSP Odense arbejder med en
helhedsorienteret tilgang til det kriminalpræventive arbejde, hvor målgruppen er børn og unge mellem 0 - 24 år.
Sammen forebygger vi kriminalitet blandt børn og unge og skaber en tryggere by

