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Nyt EU-projekt med
afsæt i Viborg skal
styrke vores forældre
via skole- og dagtilbud
Forældre i gode og sunde
fællesskaber giver skoleelever med
forstand på social inklusion
Kære alle SSP-interesserede
199 deltagere til vores årlige temadag ”Én forårsdag på Heden” i Aulum. Og 72 af dem var fra
Viborg! Igen en fornøjelse at være sammen med så mange af jer. På kryds og tværs af alle mulige
professioner sætter vi hinanden stævne denne ene dag om året, hvor fokus er helt og aldeles rettet
mod vores fælles opgave: Vores børn – kan vi SÅ forstå det!
Var man deltager i Aulum i sidste uge, ved man, at vi i særdeleshed fik børns følelser med os hjem i
år. Søren Marcussen (Center for Familieudvikling) fortalte medrivende om børn i skilsmisse. Så følt
formåede han at formidle, at vi selv blev børn igen for en stund. Og fangede nye vinkler.
Siden hen fik vi råt for usødet Julies historie. Teaterdokumentaren ”Ultimatum” fik os til at mærke,
hvordan det egentlig foregår, når man som barn ikke kan vælge en anden familie end den, man har
fået. Med et familie overhoved, der tilfældigvis er en kynisk, manipulerende og til tider voldelig
alkoholiker.
”En forårsdag på heden” er allerede programsat til den 2. marts 2017. Sådan er det.Vi ses.
Det er forår. Ting og sager pibler frem. Således også SSP Viborgs nyeste ide: Projekt Stronger
Parents- Healthier Communities (Spahco). Bag denne forholdsvis udanske flok ord gemmer sig
noget såre enkelt: At voksne i flok på den sunde og glade måde – giver børn, der udvikler sig godt i
flok på den sunde og glade måde.
Altså igen: Forældresamarbejde og forældreansvar som den ultimative metode til forebyggelse af
enhver form for mistrivsel i børnefællesskabet.
Viborg fik lysten til at udvikle og samarbejde med andre lande i Europa, der vil og rent faktisk
mener noget med tidlig forebyggelse. Spanien, Rumænien, Kroatien, Polen og Italien vil gerne lege
med, og så må vi se til sommer, om EU giver os økonomisk frihed til at gøre det.
Politiet. Vores kære P, der på mange måder er så rigeligt udfordret på tiden i tiden, beder os
gladelig meddele, at al forebyggende undervisning på 5., 7., 8. og 9. årgang vedrørende sociale
medier, rusmiddelseminarer og andet, fortsætter som hidtil 

Erik Hykkelbjerg fortæller også, at det stadig er muligt at tage kontakten med en bekymrende
forespørgsel. Vel vidende, at man til tider vil opleve lidt vigende tilgængelighed på grund af
grænsekontrollen.
Eet sted bliver der desværre skåret. Og det er på politiets imødekomme af alle vores kære elevers
projektopgaver. Vores forebyggende betjente kan ikke længere stille op til interviews i den
anledning. Til gengæld er de mere end velkomne til at ringe efter SSP-konsulenterne til deres
skoleopgaver. Vi har ganske vist hverken sejt tøj på eller en peberspray i bæltet… Men snakke,
DET kan vi.
SSP-betjent Louise G. Jakobsen går på barsel lige om lidt (god ”tur”, Louise) Og hun erstattes i et
år af politiassistent Richard Korsbek Juul (72582967) Richard beskrives af sine kolleger i
forebyggelsen som ”engageret, positiv og omgængelig” – så det kan ikke gå rent galt. Nåjo, så er
Richard også selv far og fodboldtræner i fritiden 
Louise Ørum Skytt har for længst fundet sine ben og sin egen tone i SSP-konsulenternes triumvirat.
Flere skoler har allerede nydt godt af hendes helt særlige kompetencer, og I skal ikke holde jer
tilbage, siger hun.
Louise ved blandt andet alt muligt om børns udvikling i vores online-tidsalder. Hun er ekspert i
digital dannelse og forældrenes vigtige rolle i forhold til brug/misbrug af alle hverdagens ”skærme”.
Den viden knytter sig ikke til en særlig alder. Men igen: Jo tidligere, vi forstår og handler der efter –
jo bedre.
Hvad nyt på alkoholfronten? Jamen, debutalderen stiger fortsat heldigvis. Vi får jævnligt
tilbagemeldinger fra forældre, der lyder, at det er lykkedes at få alkoholdebuten helt ud af
folkeskolen.
Alkohol ud af folkeskolen på alle måder har længe været vores erklærede delmål, så det jubler vi
selvfølgelig over hver gang. Forældre, der tør være det, ja tak!
Dugfrisk statistik fra en 8. årgang i indeværende uge (og de er altså stærkt på vej mod 9. klasse):
To børn ud af 80 elever havde haft deres alkoholdebut.
Keep on the good work, everybody!
“Al forebyggelse starter ved undfangelsen” citat: Martin Glud.
Der er vi ikke helt endnu, men vi nærmer os.
SSP er blevet en fast integreret del af Familieiværksætterne, som er Viborg Kommunes
kursusrække til førstegangs-forældre. SSP møder forældrene, når deres første barn er tre måneder
gammelt, til en snak om familie-stemning og gode rollemodeller.
Endelig er vi indgået partnerskab med forebyggelseskonsulenterne i Sundhedscentret om særlige
indsatser på ungdomsuddannelserne. En teaser til næste nyhedsbrev!
Dette var ordene. Og med disse ønsker vi jer god påske og Set rigtigt dejligt forår.
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