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Når mødet med
forældrene skal lykkes
og virke i længden
Nyt tilbud fra SSP skal styrke lærere og
pædagoger i selv at afvikle det konstruktive
forældremøde og skabe en positiv dialog.

Kære alle
På den ene side fortæller vi forældre igen og igen, hvor vigtigt, det er, de engagerer sig i deres børns verden.
Vi fortæller dem igen og igen, at vi forventer, de dukker op og deltager, når vi inviterer.
Dette med god grund, da vi professionelle ved, at børnefællesskaber omgivet af en sund og positiv
forældresupport bare klarer sig bedre på alle parametre.
På den anden side har nogle måske ind i mellem lyst til at holde forældrene ud i strakt arm og tænker: ”Hvis
bare de der forældre da ikke troppede op og blandede sig hele tiden – så var der ro i klassen”
Således kan balancen mellem forældres involvering og forældres indblanding være lidt af en kunstart.
Igennem årene har vi SSP-konsulenter jævnligt modtaget opkald fra lærere og pædagoger: ”Hjælp! –
forældrene er helt oppe at køre - både på facebook og i virkeligheden - og klassen er ikke undervisningsbar.
Gider I komme og hjælpe os med det?!
Og ja, selvfølgelig har vi da det. Men nu er det så, vi har fået en ny og (synes vi selv) meget bedre ide.
I stedet for at rykke ud som ekstern konsulent med et hurtigt fix, så tilbyder vi nu en mere langsigtet løsning,
hvor det handler om lige dele kommunikation og indsigt. Vi tror, det handler om at turde stå fast på sig selv
og sit budskab. Noget med at erstatte fordomme og træthed med tillid og respekt.
Men mest af alt føler vi os overbeviste om, at det bare holder bedre i længden, når man selv fra
daginstitutionens og skolens side har skabt det konstruktive møde med forældrene. Grundlagt den positive og
åbne dialog helt fra bunden af.
Vi SSP-konsulenter forpligter os på at udarbejde et konkret tilbud til alle professionelle, der samarbejder
med forældre om det gode børnefællesskab, i løbet af foråret. Men allerede nu er I velkomne til at kontakte
SSP-konsulent Louise Brandstrup ( tlf. 30762082), hvis I ønsker hjælp og indsigt før mødet med forældrene.
Endelig skal I huske, at alle vores forebyggende tilbud om forældresamarbejde, børn og medier, alkohol og
fællesskabsseminaret selvfølgelig er tilgængelige (og med forældremøde koblet på) som hidtil. Det er
udelukkende krisemøderne, vi ser en anden og mere konstruktiv løsning på.

Psykolog Rikke Yde Tordrup fra Aalborg er den ene af vores to oplægsholdere til ”En forårsdag på heden”,
der finder sted her den 1. marts. Rikke er netop købt ind for at tale om ”Dét, at håndtere forældre med store
krav og stærke følelser”.
Hendes bog, ”Markante forældre”, udkom på Dansk Psykologisk Forlag sidste år.
Hvor temadagen i Aulum for længst er udsolgt, kan vi lige i samme åndedrag fortælle jer, at der til gengæld
endnu er få pladser tilbage til den 26. februar i Viborg Musiksal, hvor I er inviterede til at høre Dr. Imran
Rashid (forfatteren til bogen ”Sluk”) tale om børn, deres hjerner og digital dannelse.
Mange af jer har for længst sikret jer én af de gratis billetter, men vi har i skrivende stund ca. 30 pladser
tilbage, så send en mail (lb1@viborg.dk), hvis I lige fik lyst til at komme med.
Foredraget med Imran Rashid er på engelsk, skal vi huske at tilføje. Det fordi, hans foredrag samtidig
markerer åbningen af vores EU-møde, hvor SSP Viborg i dagene 26. og 27. februar er værter for projekt
SPAHCO (Stronger parents - Healthier communities), hvor vi sammen med Polen, Rumænien, Spanien,
Tyrkiet, Italien og Kroatien i to dage skal samarbejde netop omkring emnet ”Digital dannelse”.
Mange af jer har mødt vores pjece om Sunde Medievaner. Og netop via det europæiske samarbejde i
SPAHCO-projektet bliver pjecen nu også oversat til polsk, spansk, rumænsk, italiensk, tyrkisk og kroatisk.
Pjecen vil i disse udgaver snart være tilgængelige på vores hjemmeside.
Desuden er pjecen for længst både oversat og trykt i en engelsk version. Ligesom den forventes at blive
tilgængelig på både arabisk og færøsk i løbet af 2018.
Vi er så begejstrede for den flotte respons, Sunde Medievaner har fået. Hele vejen fra førstegangs-forældrene
på Familieværksætterkurserne og til forældre i skolens overbygninger har man udtrykt glæde ved de
overskuelige anbefalinger. Især i en tid, hvor netop diskussionerne om børn og digital dannelse fylder enormt
meget i hjemmene, i skolerne – og i medierne.
Sunde Medievaner findes naturligvis i en elektronisk udgave på vores hjemmeside, men har ellers gjort sig
særligt bemærket ved netop at være håndgribelig. På trykt papir. I virkeligheden ☺
Slutteligt afholder vi – i samarbejde med Udlændinge – og Integrationsministeriets rejsehold – en
temaeftermiddag om Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Også her er I velkomne. Det sker
på Stationen, tirsdag den 13. marts kl. 13.00 – 16.00.
Der er plads til 50 deltagere, og der er sendt invitationer ud. Men skulle du som læser af Nyhedsbrevet lige
have fået lyst til at deltage, så send en mail til: mag@viborg.dk
Husk som altid:
Foråret er lige om hjørnet – og vi er lige ved hånden.
Kærlig hilsen
SSP-konsulenterne
Louise Ørum Skytt (93598054), Martin Glud (51584829) og Louise Brandstrup (30762082)
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