SSP – forårsommer - 2017

Nye SSP-indsatser til 8.
årgang og til 1. års
studerende på Viborgs
ungdomsuddannelser
Rusmiddelseminaret i 8. klasse, som vi har kendt
det i 12 år, udgår og erstattes på stedet af et
bredere trivselsprojekt – fortsat med en SSPkonsulent som gæsteunderviser i to skoledage

Kære alle SSP-interesserede
Ja, den er god nok. Du skal ikke lede efter SSP-forårsbrevet, for det findes ikke. Til gengæld har vi
haft et par ekstra måneder til nødvendig afklaring og ivrig hittepåsomhed. Derfor sidder du nu med
to årstider samlet i eet og samme nyhedsbrev. Velkommen.
Hvad vi først og fremmest afventede var den nye forebyggelses-strategi fra Midt- og Vestjyllands
Politi, som du kan studere nærmere, hvis du har lyst, på vedhæftede fil.
For vores vedkommende betyder den nye strategi nemlig, at vi kommer til at se væsentligt mindre
til vores SSP-betjente ud på skolerne, end vi ellers har været vant til. Eller rettere SSP-betjent, for
Ricard Juul kommer til at være alene om opgaven.
SSP-betjent Louise G. Jacobsen er på orlov fra den 1. august og der kommer ingen vikar i hendes
sted. Louise skal i et halvt år arbejde for Boligselskabernes Fællessekretariat, hvor hun blandt andre
opgaver får ansvaret for brandkadetterne og Rollemodelsprojektet. God fornøjelse, Louise!
Den generelle forebyggende undervisning fra politiets side er fremover begrænset til indsatsen
omkring IT-kriminalitet i 7. eller 8. klasse. Og heldigvis fortsat med et tilknyttet forældremøde.
Ydermere vil Ricard Juul stå til rådighed for bekymringssamtaler samt deltage i skoledistrikternes
SSP-møder.
Har du spørgsmål til politiets fremtidige rolle i SSP-sammenhænge er du altid velkommen til at
kontakte Det Kriminalpræventive Sekretariat i Holstebro eller din lokale politistation.
Og apropos vores SSP-betjente. De har igennem årene haft en fremtrædende rolle, når børnene på 8.
årgang skulle fremstille en forebyggende kampagne mod narkotika. Det såkaldte rusmiddelseminar,
der har været ét af SSP i Viborg´s flagskibe i mere end 12 år, står overfor en ombygning. Og dét

ikke så meget på grund af politiets færre ressourcer, men mere fordi, vi længe har haft lyst til at
ændre fokus fra den mindretals-adfærd, narkobrug heldigvis er - og til trussel om mistrivsel i langt
bredere forstand. Det nye rusmiddelseminar afvikles på to dage og en forældreaften. En dag mindre
men til gengæld vil der – så ofte, det er muligt - være to SSP-konsulenter om opgaven.
De første streger er slået. Og indholdsmæssigt kommer vi til at ligge tæt op af følgende nyhed til
ungdomsuddannelserne:
I samarbejde med eventfirmaet Manguster og Sundhedscentret – har proceskoordinator Søren Holm
og Martin Glud udviklet initiativet GRIL (gode råd i lommen)
GRIL er målrettet første års studerende samt deres forældre.
Formålet er at skabe maksimal opmærksomhed og fokus på de unges velbefindende og på hvad, der
kan true en sund udvikling. Metoden vil give de unge anledning til at bremse op og vurdere egen
trivsel. Samt motivere dem til at forbedre de elementer, der kan være med til at give dem "mere lys i
øjnene".
Vi afvikler fem events på de fem ungdomsuddannelser i kommunen. Det første finder sted den 19.
september på Mercantec.
”Sunde medievaner er noget, vi er fælles om” 
Louise Ørums lille piece med anbefalinger til forældre og professionelle er på vej i sin redigerede
form. Den forventes trykt umiddelbart efter sommerferien og bliver selvfølgelig også at finde på
vores hjemmeside.
I forbindelse med vores EU-projekt SPAHCO (Stronger Parents Healthier Communities) har vi fået
piecen oversat til engelsk. Og planen er, at hvert af projektets partnerlande får den oversat til eget
sprog – så vupti! kan vi i Viborg levere gode råd til forældre om børns medievaner på tyrkisk,
spansk, polsk, rumænsk, Italiensk og kroatisk.
Vores idekatalog vil gennemgå en redigering i løbet af sommerferien – ligesom vores hjemmeside
får et grundigt kig-igennem i samme periode. I skal nok få et praj, når arbejdet er gjort.
Ellers?
Ellers er bestillingerne godt i gang. Her den sidste juni-uge. Vi sidder klar ved telefonerne, så ring
endelig efter os. August og september er ved at være udsolgte, men ellers er der rig mulighed for at
få os på besøg. Hvad enten, du arbejder med børn på nul eller 18 år – eller alt der imellem.
Rigtig god sommerferie!
Og med kærlig hilsen
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