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Hvordan kan lærere og
pædagoger håndtere
forældre med store krav
og stærke følelser?
Der er åben for tilmelding til næste ”Forårsdag
på heden” hvor bl.a. psykolog Rikke Yde
Tordrup præsenterer os for begrebet ”Markante
forældre”

Kære alle SSP-interesserede
Det var så det valg. Håber det faldt nogenlunde ud til de flestes tilfredsstillelse, som demokratiet
byder.
Her hos SSP-konsulenterne går livet imidlertid videre, med vanlig højsæson for forældremøder og
fuld opmærksomhed på børnenes fællesskaber. Fra dagtilbud til og med ungdomsuddannelserne.
Netop ungdomsuddannelserne har siden sidst været ramt af vores seneste forebyggende indsats.
GRIL (Gode Råd i Lommen) er en trivsels-målings-app, udarbejdet af SSP-proceskoordinator Søren
Holm, Viborg Sundhedscenter, SSP-konsulent Martin Glud og firmaet Manguster. GRIL blev godt
modtaget ved premieren på Mercantec i september og er planlagt udbredt til kommunens øvrige
ungdomsuddannelser i løbet af 2018.
Indsatsen har fået en midlertidig udfordring, da netop Søren Holm forlader os med udgangen af
året. Søren begynder i en udviklingsstilling i Århus Kommune, og til det kan vi kun sige: Øv altså,
men held og lykke, Søren og tak for indsatsen så længe.
Hvem, der skal afløse Søren i toppen af vores SSP-praksis, ved vi ikke endnu. Vi ved kun, at vi i
SSP, Viborg har fået til opgave at yde indsatser hele vejen fra 0-18 år, så den tygger vi lidt på.
Vi tre – Louise, Louise og Martin – går i maskinrummet med et ”klogt menneske” i december og
lige så snart, vi selv ved, hvordan I fremover kan drage nytte af os derude – i forhold til vores
præventive læseplan – så skal I få vide.
Det bliver i primo 2018 forestiller vi os.

Hvad der til gengæld allerede nu ligger helt fast er vores populære temadag, ”En forårsdag på
heden”.
I 2018 inviterer vi ind på temaet: ”Robuste børn og markante forældre”. Sofie Münster har skrevet
bogen, ”Klog er noget man øver sig på” og bliver dagens første oplægsholder.
Der ud over skal I møde psykolog Rikke Yde Tordrup. Hun vil lære os noget om, hvad der er på
spil, når forældre engagerer sig SÅ meget, at lærere og pædagoger bliver modarbejdet og kritiseret.
Hun vil lære os, hvordan vi håndterer denne (velkendte) problematik på en konstruktiv og
professionel måde. Også når der er konflikt i luften.
Rikke Yde Tordrup betegner sig i øvrigt selv som en markant forælder!
Dagen foregår som sædvanlig i de trygge og velsmagende rammer i Aulum. Datoen er den 1. marts,
og indbydelsen er rundsendt til jer. Hvis ikke – kontakt da Martin på mag@viborg.dk.
Vi glæder os meget til at se mange af jer.
”Når mor og far drikker” er titlen på en temaeftermiddag med fuldt fokus på de af vores børn, der
lever i et hjemligt alkoholmisbrug. På opfordring fra folkeskolen blev den etableret sidste efterår i et
samarbejde mellem SSP, fritidsvejlederne og TUBA i Viborg. Arrangementet blev så godt
modtaget, at vi på stedet lovede en to´er. ”Når mor og far drikker” blev derfor gentaget i Viborg
Musiksal for nylig, og igen gav det heldigvis så god mening, at vi blev forespurgt på en tre´er!
Og vi kan da sige jer, vi er lykkelige for interessen. Disse børn skal så meget ses og spørges til. Så
vi inviterer bredt ud igen i efteråret 2018.
”Når mor og far drikker”-tema-eftermiddagen blev i øvrigt grafisk faciliteret af tegneren JodyPrody
fra Viborg, og det er kommet de mest rørende og smukke tegninger ud af. Der samtidig fortæller
alle vi fagpersoner, hvordan vi med forholdsvis simpel indsigt kan hjælpe disse børn betydeligt, og
hvor, vi kan finde hjælp og behandling til hele familien. Vi har besluttet at lade plakaten trykke og
vil sørge for, I får et eksemplar til personalestuen.
To dage i februar bliver SSP, Viborg værter for et fælleseuropæisk tematræf. Vores partnere fra
projekt Stronger Parents/Healthy Communities, Rumænien, Tyrkiet, Spanien, Italien , Polen og
Kroatien skal i Viborg dykke ned i temaet ”Digital dannelse” . I den anledning arbejder vi på at få et
par særlige eksperter udi børn og den digitale udfordring til at holde oplæg. Hvis det lykkes, vil der
være ekstra pladser, som vi tænker at tilbyde jer efter først-til-mølle-ordningen. Mere om det i
næste nyhedsbrev.
Ellers er der kun tilbage at ønske jer en rar december og et godt nytår med tak for samarbejdet i det
gamle.
Og så selvfølgelig den altid gode sang: At selvom vi netop nu er travle og oven i købet tillader os at
varsle forandring i vores SSP-struktur, så tøv aldrig med at give os et opkald eller en mail.
Vi er som altid lige ved hånden.
Glædelig jul og kærlig hilsen
Louise Ørum Skøtt (93598054), Martin Glud (51584829) og Louise Brandstrup (30762082)

