SSP - nyhedsbrev – efterår 2015

SSP dækker nu for alvor
hele vejen fra 0 til 18 år
Stor glæde i SSP-teamet! Vores lokale
”finanslov” – byrådets budgetforlig – satser
på forebyggelse. I nær fremtid får SSPkonsulenterne mindst én og måske to nye
kolleger. Og så rykker vi!
Kære SSP-samarbejdspartnere, politikere og andre interesserede
Så fik vi det, vi havde drømt om. De politiske udvalg i Viborg Kommune vendte tommelfingrene
opad på den nyligt afsluttede budgetkonference og sætter massivt ind på forebyggelse. SSPkonsulenterne bliver opnormerede med yderligere halvanden mand pr. 1. januar 2016 – og vores
perspektiver og ideer skal komme flyvende fra start, skal de.
Finmasket forebyggelse fra 0 til 18 år går så smukt i hånd med helhedstænkningen i Børn- og Unge,
TOPI (tidlig opsporing og indsats), Familieiværksætterne, Fremskudte socialrådgivere og andre
gode, forebyggende tiltag hos S´et i SSP´et.
Den endelige fordeling af de nye ”hænder” ligger fortsat på arbejdsbordet. Vi skal have styrket
såvel den tidlige som den sene forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Vi skal have justeret
og omredigeret på vores hidtidige indsatser i tilbudsmappen – især rusmiddelseminarerne. Dette i
tæt samarbejde med politiet. Og vi kan nu på fuld tid udvikle på SSP i dagtilbudshøjde.
Dette og meget mere får I viden om så snart, vi er ved at være der. Måske er vi allerede lidt klogere,
når vi mødes til SSP temadag på politigården den 6. oktober.
Og nok så vigtigt: Det er os, der arbejder på sagen – I skal ikke afvente noget. I bestiller os bare
glad og gerne på eksisterende tilbud som altid - på www.viborg.dk/ssp.
På personaleområdet har vi en god og en dårlig nyhed.
Den dårlige er, at vi desværre mister Dorte Dyhr. Dorte, der i de seneste år har været så engageret i
jeres store børn omkring rusmiddelseminarerne – og været en god rådgiver også til forældrerollerne.
Dorte har valgt at forlade forebyggelsen og i stedet hellige sig en stilling som behandler på fuld tid
hos Ungeenheden i Viborg Kommune. Tak for samarbejdet, Dorte!

Den gode nyhed er til gengæld, at politiassistent Erik Hykkelbjerg har fået en smuk, ny kollega på
politigården. Louise Giandrup Jakobsen har allerede mødt de første klasser på Overlund Skole
(billedet) - og taget hånd om deres forældre om aftenen!
Som vi fortalte i sommerens nyhedsbrev er SSP-betjentene i Viborg nu forebyggere på fuld tid. Og
er for idekatalogets vedkommende ansvarlige for færdsel, ”Den elektroniske udfordring”, ”På nettet
på egen hånd” samt delvist rusmiddelseminarerne og Drugwise-kurserne.
Velkommen, Louise - vi glæder os voldsomt til at arbejde sammen med dig!

I såvel skole og klub møder vi SSP-konsulenter ofte både personale og forældre, der bekymrer sig
om et barn i forbindelse med skilsmisse, misbrug eller andet.
Så nu skulle vi hilse fra familierådgiver Pernille Naldal Nielsen og sige: At der hver eneste torsdag
eftermiddag er mulighed for god og gratis rådgivning til børn, unge og deres forældre i Viborg
Kommune. Der stilles hverken krav om registrering eller visitation.
Samtalerne finder sted på Borgerhuset Stationen. Og de kan bookes på telefon nr. 87877641.
Ellers minder vi lige igen om kommunens tre ”fremskudte” socialrådgivere, vi præsenterede i et
tidligere nyhedsbrev.
Det var vist alt for nu. De fleste af os mødes alligevel lige om lidt på Politigården i Viborg.
De bedste efterårshilsener
SSP-konsulenterne Martin Glud – 51584829 og Louise Hesner Brandstrup – 30762082
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