SSP - nyhedsbrev – sommer 2015

Lidt mindre P – men samlet
mulighed for mere SSP fra
vuggestue til
ungdomsuddannelse
Børn- og Ungdomsudvalget satser på
forebyggelse og foreslår en opnormering af
SSP-konsulenterne ved de kommende
budgetforhandlinger i august

Når de politiske udvalg i Viborg Kommune i slutningen af august sætter sig til forhandlingsbordet
og beslutter, hvordan pengene skal fordeles i det kommende regnskab, bliver det med fornemme
bud på endnu mere af det forebyggende arbejde i kommunen. Det er vi selvfølgelig meget, meget
stolte af her hos SSP-konsulenterne, og vi har selvsagt masser af gode ideer til, hvordan en
opnormering skal forvaltes, hvis forhandlingerne falder ud til vores fordel.
En opnormering på – i bedste fald - halvanden stilling skal i givet fald styrke forebyggelsen i
bunden og i toppen. Helt konkret bliver det endnu bedre initiativer og mere massiv tilstedeværelse
blandt personale og forældre på dagtilbudsområdet. Og i toppen har SSP-konsulenterne i årevis
drømt om at kunne være mere til stede på alle vores ungdomsuddannelser, hvorfra vi hver eneste
uge modtager forespørgsler og henvendelser om alt fra rusmiddelproblematikker til egentlige
forebyggende og sundhedsfremmende initiativer.
Det giver frygtelig fin mening for os, hvis vores ”halve” Dorte Dyhr kan blive ungdommens hele
forebyggelsesmester på ungeområdet, hvor hun i forvejen har sine fremmeste kompetencer.
Hvis vinden peger i vores retning bliver det med virkning fra den 1. januar 2016.
Power To Resist – vores internationale samarbejde omkring voksnes alkoholkultur – er netop blevet
afsluttet i Oldham City i England. Vores internationale projektleder Henrik Holmskov og SSPkonsulent Louise Brandstrup var repræsenterede ved konferencen og vendte hjem pænt høje i
hatten. Blandt andet fordi, vores danske (viborgensiske) SSP-samarbejde er blevet kopieret og nogle
steder allerede implementeret i både Sverige, England og Spanien.
Vores arbejde med forældrenetværk og –samarbejde på især skoleområdet har vakt stor
international interesse. Så vores overbevisning og ”måde på det” er pludselig blevet beskrevet som
en metode. En metode, der kan måles og vejes og som virker. Med vanlig ydmyghed vil vi gerne
dele æren for dette med jer derude på skolerne og i dagtilbud. Uden jeres engagement og jeres
velvilje til at arrangere og invitere forældre sammen i flok, kunne vi jo slet ikke arbejde!

Vores internationale partnerskab vedtog i øvrigt på stedet at fortsætte samarbejdet med at
erfaringsudveksle og udvikle nye, forebyggende initiativer. Næste projekt skal hedde ”Stronger
Parents” – og vil være forældre til gavn (og deres børn til gevinst) langt ned i alder.
Måske vil SSP Viborgs forebyggende arbejde begynde allerede i 26. graviditetsuge, hvor
sundhedsplejerskerne i forvejen huserer… hvem ved?
”Rollemodeller, fællesskab og forældreansvar” – de forebyggende ideer på dagtilbudsområdet står i
kø og venter bare på, politikerne sender hvid røg op efter budgetkonferencen…
Dorte Dyhr og Martin Glud sidder lige nu og reviderer og ændrer og udvikler på de kendte
rusmiddelseminarer til 8. årgang. Som skole skal du endelig bare bestille din uge nu, som du plejer.
Det forebyggende sigte med Rusmiddelseminarerne er naturligvis uændret, mens form og indhold
vil skifte udseende her og der, har de løftet sløret for. Dorte og Martin skal nok melde ud så snart,
de rykker papirerne af tegnebordet.
Politiet er under forandring, har de fleste af os nok erfaret. Såvel i det store, samfundsmæssige
perspektiv – som i vores egen lille SSP-rede.
Engang var der ansat hele fire betjente til at varetage det forebyggende samarbejde i Viborg
Kommune. Nu er tallet to – men tag det helt roligt, lyder det fra politiassistent Erik Hykkelbjerg.
”Da vi i sin tid var fire betjente, skulle vi også varetage mange andre opgaver. Nu er vi to på fuld tid
forebyggelse, så det er rigtigt fint. Vi satser skam på at kunne imødekomme forespørgslerne ud fra
vores SSP-idekatalog. Hvis det imod forventning kan mærkes, vi kun er to, så vil vi meget gerne
have det at vide”.
Politiassistenterne Henrik Eidorff og Jens Louis Jensen, der i flere år har været SSP-betjente med
stort P er overgået til andre opgaver. At hjertet TAK begge to for jeres indsats.
Erik Hykkelbjerg og en ny kollega, vi forventer at præsentere i næste nyhedsbrev, udgør nu den
samlede forebyggende flåde på Rødevej. Vi glæder os til samarbejdet 
Sæt allerede nu X i kalenderen, hvis I ikke allerede har gjort det – ved tirsdag den 6. oktober om
formiddagen – hvor vi inviterer alle SSP-skolekontakter og nærmeste samarbejdspartnere til
temadag på Borgerhuset Stationen. I modtager formentlig en invitation i slutningen af august.
Så er der ikke andet tilbage end at ønske jer alle GOD SOMMERFERIE!
De bedste hilsener
Dorte Dyhr, Martin Glud og Louise Brandstrup

Vi holder ferie således: Martin Glud i ugerne 28, 29 og 30. Dorte Dyhr i ugerne 29, 30, 31 og 32
Louise Brandstrup i ugerne 31 og 32. Erik Hykkelbjerg i ugerne 30, 31 og 32
Men som altid: I ringer bare ...

www.viborg.dk/ssp

