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Et generelt sundere
land og forældre, der
tør mene noget i
fællesskab, lukker
posefester for børn
Forebyggelse tager tid. At den igennem tiderne
populære posefest i Mønsted nu er lukket, er nok
et eksempel på, at vedholdenhed og tålmodighed
betaler sig, når vi snakker børn og alkohol
Kære alle SSP-interesserede
Vi, der har hjertet i forebyggelsen, bliver ofte mødt af: ”Det har vi ikke tid til. Der er så mange
sager, der skal løses og indsatser, der skal hjælpe her og nu. Så forebyggelse må virkelig vente!”
Meningen forstår vi så godt så godt. For mens akutte sager hober sig op, og verden både brænder og
bekymrer sig - om narko, terror og Trump! Er det så ikke ligefrem provokerende, at vi til stadighed
hopper langt ned i alder og insisterer på, at forebyggelse er vejen frem?
Sandheden tror vi på, vi kender alle sammen. Vi ved godt inderst inde. Hvad vi mennesker har brug
for som små og som store for at sikre et stabilt velbefindende og dermed forhindre, vi tager en
risikabel eller ligefrem kriminel drejning.
Men det kan indrømmet være svært at holde fast i det forebyggende perspektiv. Fordi det tager så
forbandet lang tid og ofte er så svært at måle og veje. Men i bund og grund er ingen uenige om, at
det er både bedre og billigere at forebygge end at helbrede – for nu at bruge en halvgammel kliche.
Heldigvis satser Viborg Kommune på bred, generel forebyggelse til alle. Sideløbende vel at mærke
med de mange tilbud og indsatser, der er klar til at gribe borgerne, når det ER gået galt eller børn er
i risiko for at falde af fællesskabs-bussen. Den med alle de andre i.
Et eksempel på det lange, seje træk i fællesskab er den nu lukkede posefest i Mønsted. Med al
respekt for de i hundredevis af voksne, der har lagt i tusindvis af timer i arrangementerne i
Østfjendshallen, så har det aldrig rigtigt været vores livret, at mindreårige skulle samles om dét at
lære at drikke sig fulde.

I tæt parløb med den udvikling, der altså længe har været konstateret nationalt, har vi (SSPkonsulenterne) været så priviligerede at få lov til stadighed at understøtte den, så det, der har vist sig
over hele landet, også har vist sig i vores kommune.
I takt med, at alkoholdebuten generelt har været stigende i Danmark i de seneste fem år, så har
forældrene taget stilling og taget debatten med hinanden. Og det er det igen, der er blevet til omsorg
for vores børns sundhed og deres fællesskaber.
Hvor den ene trussel mod vores børns velbefindende og udvikling mindskes – vokser en anden. Den
digitale verden. Og kunsten at færdes i den med hurtige muligheder for at krænke hinanden ved
billeddeling, hårdt sprog etc.
SSP-konsulent Louise Ørum Skytt har med sin baggrund og ekspertise inden for lige præcis det felt
virkelig været rykket i fra alle sider i sit første år i SSP-teamet. Og tak for det, alle sammen! Vi er
her for at blive ringet efter, er vi. Og vi kører ud alt det, vi overhovedet kan overkomme – så bliv
endelig ved.
Den digitale udfordring i vores idekatalog ligger i øvrigt også hos SSP-betjentene i Viborg, og her
er man også modtagelig for bestillinger alt det, ledelsen og den bevogtede grænse tillader det ☺
Ellers glæder vi os til en Forårsdag på Heden, torsdag den 2. marts. Der er nu tilmeldt 40 kolleger
fra skolerne, klubberne, familieafdelingen, politiet, Boligselskabernes Fællessekretariat, Tuba etc.
Og vi tror på, at det bliver endnu en dag, hvor vi i fællesskab bliver beriget fagligt og relationelt.
Når man nu læser dette her skriv, og man endnu ikke har fået meldt sig til, så er der måske en
mulighed for at kunne nå det. Så tøv ikke…
I den nærmeste fremtid linker vi fra vores hjemmeside til Sundhedsstyrelsens materialer omkring
snus. Det gør vi, fordi vi i perioder oplever, at elever i overbygningen bliver nysgerrige. Så her vil
der være information til både lærere, forældre og elever.
SSP-konsulenternes ønsketilstand: At have varme hænder på de forebyggende oplæg og workshops
hele vejen fra 0 til 18 år – nåede vi her ved årsskiftet.
Hvor vi for længst har været en del af forældresamarbejdet nede i babyhøjde, har vi netop fået
ungdomsuddannelserne med. Sådan for alvor og systematisk altså.
Søren Holm hedder manden, der oprindeligt er uddannet lærer, men i sine fleste voksne år har
uddannet sig i og arbejdet med unge mennesker og rusmidler. Søren er nu SSP-proceskoordinator i
Viborg. Med direkte ansvar for den forebyggende undervisning og rådgivning på kommunens
gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser.
Du finder Sørens kontaktoplysninger ved siden af vi andres på hjemmeside viborg.dk/ssp
Så. Mens Kong Vinter ryster sine båwser og en skoleferie ligger og lokker derude: Vi ses! – enten i
Aulum, i klasselokalerne, på lærerværelset, i børnehaven eller ved købmanden. Og vi vil altid gerne
lytte og snakke. Det ved I.
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