SSP – sommer 2016

Invester i det gode og vel
planlagte forældremøde
– og få ”pengene” mange
gange igen!
Forældre, der føler sig værdsat og
velkommen til møde i skolen eller i
børnehaven – får lyst og energi til at
involvere sig positivt i klassens sociale liv.
Kære alle SSP-interesserede
Vores telefoner bimler og bumler i disse dage, og vi er henrykte for bestillingerne. Igen i år har vi
fornøjelsen, at fremlægge en tilbudsmappe (viborg.dk/ssp) af prioriterede og gratis SSP-ideer, hvor
vi tilbyder at komme ud og lege med jer og jeres forældre. Og deres børn, når de bliver store nok.
Som det fremgår med al tydelighed, fylder de elektroniske medier og vi voksnes afgørende
indflydelse på vores børns fremtidige kultur på nettet, mere og mere i indsatserne. Det skyldes ikke
mindst, SSP-konsulent Louise Ørums store viden på området. Det perspektiv, Louise har tilført
teamet i hendes første halve år hos os, passer eminent ind i den ånd og den overbevisning, der er
kendetegnende for SSP Viborgs måde at tænke forebyggelse på. Det er vi usigeligt glade for.
I forlængelse af bestillingerne på kommende skoleårs forældremøder, vil vi bede jer være ekstra
opmærksomme på følgende erfaringer, vi har gjort os, og som vi har valgt at vinkle dette
nyhedsbrev på.
Vi ved, skoler og daginstitutioner deler vores opfattelse: Forældre i flok på den gode, respektfulde
måde, der tager hånd om hele børnefællesskabet – giver børn med gode, sociale kompetencer.
Denne fælles viden udgør hele grundstammen i vores forebyggende arbejde. Altså handler det om at
investere og prioritere dette særlige fællesskab. Og hvordan sikrer vi det? – det gør vi ved, at
forældrene føler sig ”set” og respekteret. Så tager de med glæde opgaven og vokser med den.
Sagt på en anden måde: Der, hvor der dufter af kaffe. Der, hvor der er tændt et lys i de mørke
måneder – der, hvor (evt. forældrerådet) har kræset om en kage eller skyllet en klase vindruer, er
der selvfølgelig flere ”kunder i butikken”. Også næste gang.
Modsat det møde, hvor man nærmest selv kan tænde lyset i et klasselokale og løfte sig en stol ned
fra skolebordet. Eller har modtaget en invitation – måske lidt for sent – med ordene: tilmelding ikke
nødvendig…!

Vi skal ærligt indrømme, vi har aflyst et par forældremøder i år. Og vi har besluttet os for at være
endnu skarpere på det for fremtiden. Det giver ikke mening - hverken for os eller jer – at motivere
og inspirere til fællesskab… hvis fællesskabet ikke er til stede.
Så. Vi lover at afvikle hele mødet med krop og sjæl. Det eneste, I skal, er at invitere forældrene –
forpligtende og vedholdende i god tid. Og så ellers se til, de føler sig velkomne og vigtige, når de
har prioriteret et møde i deres barns børnefællesskab.
En lakmustest til ledere, lærere og pædagoger: Kig på det. Hele vejen fra tonen i invitationen til
udtrykket i mødelokalet. Er det her et møde, jeg selv ville glæde mig til at deltage i? Er det værdigt?
Endelig er vi aldrig bange for at kigge ind ad. Skyldes disse enkelte møders manglende deltagelse
den vare, vi leverer. Så skal I ikke holde jer tilbage. Vi vil meget gerne have kritik. Vi skal bruge
den faktisk 
I sidste nyhedsbrev fortalte vi om et kommende EU-projekt om sunde fællesskaber, vi i SSP har
udviklet og sendt til vurdering hos EU, der skal finansiere samarbejdet med Spanien, Rumænien,
Kroatien, Polen og Italien. Vi venter stadig i spænding, men kan afsløre, at vi er sluppet igennem
det første, smalle nåleøje. Hvad der så end helt præcist ligger i det.
SSP-konsulent Louise Ørum sidder sommeren over og arbejder på skriftlige anbefalinger til
forældre om børns brug af medier. En efterspurgt vare, vi glæder os til at distribuere til efteråret.
Et helt nyt tilbud til ungdomsuddannelserne er ved at se dagens lys. ”Next Step” kalder vi ideen, der
er målrettet første-årgangs-eleverne. På baggrund af tilbagemeldinger fra ungdomsuddannelserne
sidder en arbejdsgruppe netop nu og udvikler workshops omkring temaer som ensomhed,
eksamensangst, spilafhængighed, trygt natteliv, rusmiddelbrug etc.
Arbejdsgruppen består af SSP-konsulent Martin Glud, Sundheds- og forebyggelseskonsulent
Bettina Belman Mirasola, Leankoordinator Janne Folden og Politiassistent Erik Hykkelbjerg.
SSP-konsulent Louise Brandstrup har nu haft premiere på forældremøderne hos
Familieiværksætterne (sundhedsplejerskernes kursus-række til førstegangsfødende) – og vi har
armene helt oppe. Under temaet ”Det bedste, du kan gøre for dit eget barn, er det, du kan gøre for
fællesskabet” tager de nybagte forældre virkelig opgaven til sig, mens deres tre måneders babyer
ligger og nyder opmærksomheden på måtterne i sundhedscentret. DET er tidlig forebyggelse.
Vedhæftet får I en indbydelse til en kort og konstruktiv tema-eftermiddag den 15. september. Det er
skoleledelsen, der inviterer til ”Når mor og far drikker” og vi (skoleafdelingen, SSP og TUBA) er
ret stolte af det program, vi lige har slået søm i. Vi glæder os til at berige jer!
SSP-betjent Erik Hykkelbjerg minder om det årlige træf for alle SSP-kontaktpersoner på
politigården i Viborg, den 4. oktober klokken 9.00 – 14.00. Ind i kalenderen med det!
Og så kommer det: GOD SOMMERFERIE ALLE SAMMEN!!  - vi ses til august.
SSP-konsulenterne
Louise Ørum Skytt (93598054) Martin Glud (51584829) og Louise Brandstrup (30762082)

