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Sunde fællesskaber –
verdens bedste
forebyggelse.
Af hvad som helst.
Alle Viborgs skoler og klubber opfordres
til at dele den gode fællesskabs-historie
med os. Så vil vi dele den med resten af
Europa nemlig!
Kære alle SSP-interesserede
”Stærke voksne i sunde fællesskaber” – ”Børn, der har en følelse af at høre til i et fællesskab, trives
og udvikler sig bedst” – ”Børn i klasser med en stærk identitet kan ikke mobbes” – eller slet og ret
på udenlandsk: ”Sense of belongings” er svaret på enhver form for forebyggelse af en hvilken som
helst form for risikoopvækst eller risikoadfærd hos børn.
Hvad enten vi sidder som tilhørere på en national alkoholkonference, på en temadag om
radikalisering eller på den fuldt bookede Kriminalpræventive Dag, er svaret på den bedste
forebyggelse altid: Giv børn en følelse af at høre til i fællesskabet. A sense of belonging.
Denne overbevisning, der i øvrigt sagtens kan måles og vejes med det blotte øje, har længe været
fundamentet under hele Viborg Kommunes og dermed SSP-konsulenternes forebyggelses-strategi.
Og arbejdet har i årtier været den samme sang: Saml nu for filan bare de forældre, og giv dem
ansvaret for det børnefællesskab, deres eget barn tilhører. Så skal I bare se løjer!
Vi SSP-konsulenter er så stolte over at kunne dele med jer, at vores projekt-ide, Stronger Parents –
Healthy Communities ( kald os bare SPAHCO) – vandt en såkaldt Erasmus Plus-pulje og kommer
til at udfolde sig i de næste to år. Til glæde forhåbentlig for os alle sammen i Viborg Kommune, der
arbejder professionelt med børnefællesskaber.
Vi har netop for første gang mødt vores partnere: Kroatien, Italien, Rumænien, Spanien, Tyrkiet og
Polen – og er allerede i gang med at dele best practise, når det kommer til fællesskaber omkring
børn.

Hvad siger I for eksempel til Rumænien, der hver år den 1. juni fejrer KIDS DAY. Her får alle børn
fri fra skole og – hold nu fast – deres forældre får fri fra arbejde! – og så skal der bare leges gennem
i byens parker og anlæg! (Skøn ide, ikke sandt, Danmark?)
Eller Kroatien, der hvert år sender børn på gaden med roser til mødre på ”Mothers Day”.
Tror vi lige, de børn får mange smil? Og har børn lige godt af voksne, der smiler til dem?
I forbindelse med SPAHCO-projektet vil det glæde os vanvittigt, om I - kære skoler og klubber –
vil tænke på os, hver gang, jeres arbejdsplads gør noget helt særligt for fællesskabet. For eksempel
en ”Fællesskabsdag på Overlund Skole” eller en særlig morgensamling på den lille skole. Alt, hvad
der kan kravle og gå af gode ideer, der er sat i verden for at fremme fællesskabet og give børnene en
følelse af ”Belonging” – vil vi gerne have den glæde af at sprede ud i Europa!
Så send et billede og et par linjer til Louise Brandstrup, lb1@viborg.dk – så skal ideen komme på
facebookgruppen SPAHCO (Som I i en parentes bemærket da meget gerne må like ;-))

Endvidere skal I have så mange tak alle sammen for det flotte fremmøde til årets SSPnetværksmøde på Politigården den 4. oktober. Herligt at møde de mange nye ansigter og godt med
et gensyn med de gode, gamle. Som vi så udmærket ved, er der lige så mange måder at udøve SSPkontaktlærer-funktion på, som der er skoleledelser til. Men vi fik nu alligevel det indtryk, at hver
især får lov at arbejde med opgaven, som det passer til én i størrelse og stil.
På mødet blev der fremsat forslag om at genindføre de lokale netværk skoler og klubber imellem.
Fordi, det giver så fin mening at mødes lidt tættere på med jævne mellemrum. Dér, hvor man nu har
”børn sammen”.
Fra SSP-konsulenter og politiassistenters side vil vi gentage, hvad vi sagde på mødet: At vi hjertens
gerne vil prioritere disse møder. Vi vil deltage med krop og sjæl og nyeste viden – vi kan bare ikke
tilbyde at være tovholdere på dem. Men lad os endelig få dem i kalenderen, og der vil som
minimum komme én af os hver eneste gang, lover vi.
Politiassistent Erik Hykkelbjerg forlader SSP-teamet med udgangen af året til fordel for en stilling
hos Det Kriminalpræventive Sekretariat i Holstebro. Godt for Holstebro. Skidt for os. Erik er på alle
måder lig med selveste forebyggelsen, som den har udviklet sig i SSP-regi i de sidste mange, mange
år, så det er intet mindre end en enorm erfaring, vi må vinke farvel til. Men vi har forstået.
TUSIND tak, Hykkelbjerg – og held og lykke med dit nye arbejde!
Gode, unge kræfter i politiet tager over for Erik. Politiassistent Richard Korsbek Juul er allerede i
fuld gang, og til foråret kommer Louise Giandrup Lund tilbage fra barsel  - så SSP-Viborg skal
nok klare sig på bedste vis!
Det var ordene for nu. Hvis vi ikke ses inden da, må I have en GLÆDELIG JUL og et GODT
NYTÅR. Og så ser vi ellers bare frem til en masse godt og forebyggende samarbejde i 2017.
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