SSP – vinter 2015.

Der var én, der var to
– og nu tre gange
Louise i SSP-teamet!
Louise Ørum Petersen er ansat som Viborgs
tredje SSP-konsulent. Med speciale i digital
dannelse og børns identitet via sociale medier
vandt hun pladsen foran 63 ansøgere.

Kære SSP-samarbejdspartnere og andre interesserede
I det forrige nyhedsbrev præsenterede vi vores nye betjent på forebyggelsesområdet, Louise
Jacobsen. Nu iler vi videre i samme spor og offentliggør endnu en Louise!
Da vores politikere besluttede at opnormere SSP i Viborg, var det blandt andet med bunden opgave
i børns færdsel på nettet. Derfor var det med særlig nysgerrighed, vi kunne møde Louise Ørum
Petersens ansøgning i det i øvrigt meget stærke felt af interesserede. Et enigt ansættelsesudvalg
pegede på den 31-årige Can. mag. i æstetik og kultur, der blandt andet er forfatter til bogen ”Digital
trivsel – i arbejdet med udsatte børn og unge”.
Louise har første arbejdsdag hos os den 4. januar, og hendes særlige kompetencer vil blandt andet
fremgå af nye tilbud til skoleområdet i vores 2016/17 udgave af SSP-idekataloget.

Louise Ørum Petersen kommer fra en stilling på Jorn Museet i Silkeborg.

Forebyggelse af radikalisering er et andet ”must” for vores politikere. Fuldt forståeligt i øvrigt – og
i en tid, hvor verden arter sig, som den gør. Ekstremisme af enhver art og muligheden for at pulje

sig i usunde fællesskaber ligger og har altid ligget indopereret i vores forebyggende opmærksomhed
(og på alle klassetrin). Men alligevel skal I kende en helt konkret og særlig indsats, vi kan tilbyde.
Den kommer her:
Hvis I har elever på jeres skole, der i forbindelse med samfundsfag eller projektarbejde har fokus på
radikalisering, eller er der lærere, kolleger, en skolebestyrelse eller andet, der gerne vil vide noget
om radikalisering og radikaliseringsprocesser, så har vi uddannet et par dejlige kolleger, der
gennem flere år har haft dette særlige fokus. Ring eller skriv til os – og vi knytter kontakten!
Vores populære temadag, ”En forårsdag på heden”, der næste år finder sted den 10. marts, er nu
åben for tilmelding. Temaet denne gang bliver ”Når verden vælter” – og omhandler vores alle
sammens børn og de udfordringer, der rammer dem, når familien går i stykker.
Temadagen er gratis for vores SSP-samarbejdspartnere, og Martin sidder klar ved tastaturet for at
modtage din mail og kvitterer for din deltagelse. 
”En forårsdag på heden” i Aulum Kulturcenter er altid solgt ud til sidste plads. Tror da pokker. To
fede indlæg, frokost og æblekage - og først til mølle.
Endelig en særlig kærlig tanke til skole- og børnehaveledere samt alle I andre, der bestiller vores
(SSP-konsulenternes) oplæg og workshops til forældremøder om aftenen: Langt, langt de fleste
gange har vi nærmest fuldt hus. Men enkelte gange kan det være svært at snakke fællesskab, hvis
fællesskabet ikke er mødt op. Og oftest er det i forbindelse med manglende påbud om tilmelding til
forældreaftenerne.
Så. Hvis I vil være søde at sikre jer, at forældremøder altid er med tilmelding, så I kan holde øje
med tilslutningen, vil vi være meget taknemmelige. Ikke for vores skyld, men for sagens: børns
sunde fællesskaber 
Og så er Louise (den suverænt ældste af de tre) som bekendt for alvor gået i barndom. Fra årsskiftet
rykker SSP fuldtids ned i alder og skal servicere forældre og personale i et halvt hundrede
børnehaver/vuggestuer. Louise bliver også en aktiv del af sundhedsplejens ”Familieiværksætterne”.
Der vil med sikkerhed blive spejlet nogle voksne og talt en del om rollemodeller.
Og mens vi er ved voksne rollemodeller, skal vi så ikke slutte med den her: Jeg mødte en glad og
rørig drenge-elev på en skole hen på eftermiddagen. Han betroede mig, mens han stod og hoppede
op og ned:
”Jeg kan godt lide det der skolereformen! – men det må jeg ikke for min far”
Glædelig jul og godt nytår!
Martin Glud og Louise Brandstrup

www.viborg.dk/ssp

