SSP - nyhedsbrev – forårssommer 2018

Forfrisket hjemmeside –
og en helt ny SSPmedarbejder med
øjenkontakt til store børn
Den opdaterede SSP-hjemmeside er klar til at
blive trykket på i alle ender og kanter.
Vores tilbud og udvalgte opmærksomheder
finder du på: www.viborg.dk/SSP

Kære SSP-interesserede
Lad os begynde med en indrømmelse. Vores hjemmeside har – på såvel indhold som vedligehold ligget noget langt nede i syltekrukken. Og også ret længe faktisk.
Men nu!
Ikke at der er sket helt vilde og tovlige ting, men alligevel: Nu! Er det os en glæde at byde
velkommen til en helt frisk, nyprioriteret og opdateret side, hvor du allerforrest finder navn og
nummer på alle gode mennesker, der er klar til at hjælpe. Desuden finder du hjertet i vores
forebyggende arbejde: Idekataloget med alle vores gratis tilbud om assistance.
Til de af jer, der linker til vores hjemmeside, vil det være dejligt, om I vil opdatere dette også.
I øvrigt, hvis du er ekstra nysgerrig, kan du nu også på siden læse mere om vores internationale
samarbejder. For eksempel om Viborgs medlemskab af Strong Cities Network, der omhandler
forstand på og forebyggelse af, at børn og unge føler sig fristede af ekstremistiske fællesskaber.
Viborg er én af Danmarks fire medlemsbyer i det globale netværk, Strong Cities Network, der på
kryds og tværs af 180 byer over hele verden udveksler erfaringer og metoder indenfor forebyggelse
af radikalisering.
Især Viborg Kommunes erfaringer med tidlig forebyggelse er vores bidrag ind i det internationale
samarbejde. Og det, der vækker mest opmærksomhed rundt omkring i verden.

Det er i den sammenhæng vigtigt at pointere, at vi i Viborg Kommune ikke oplever særlige
problemer med radikaliserede unge. Sådan vil vi gerne, det skal blive ved med at være. Derfor
opmærksomheden.
Hvis du i øvrigt som pædagog, lærer eller andet ønsker at vide mere om unge og deres eventuelle
søgen efter identitet og fællesskab i ekstremistiske grupperinger, så er du altid velkommen til at
kontakte SSP. Så sender vi en ekspert din vej.
Som du måske har bemærket, fisker vi for tiden efter kontaktoplysninger på alle SSP-ansvarlige på
skole og klubområdet. Et længe tiltrængt overblik over ressourcerne derude munder nemlig ud i en
udvidet udgave af vores efterårsmøde i år.
Den første tirsdag i oktober plejer vi at mødes et par timer i politigårdens kantine. Denne gang
bliver mødet flyttet til Viborg Ungdomsskole, hvor vi vil bruge det meste af en arbejdsdag på igen
at få øje på hinanden i almindelighed. Og på opgaven i særdeleshed.
Der kommer en fyldestgørende invitation senere, men reserver gerne dagen allerede: Den 2. oktober
2018 – i tidsrummet 09.00 til 14.00.
Den opmærksomme SSP-interesserede har måske set et aktuelt jobopslag vedrørende en ny SSPmedarbejder til Viborg Kommune. Det er rigtigt, vi udvider med endnu et rart menneske – og denne
gang med en direkte relations-indsats derude i virkeligheden, hvor de største børn befinder sig.
Den nye SSP-medarbejder arbejder således ikke til dagligt i SSP-konsulentteamet, men får fysisk
tilstedeværelse og afsæt på Sted1. Her skal medarbejderen være en ”hånd i ryggen” på de store
børn, der kunne have brug for en voksen vejviser.
Der er sidste ansøgningsfrist den 25. juni, og du er velkommen til at ringe til én os, hvis du får lyst.
Ellers har vi lidt omrokeringer hos SSP-betjentene i Viborg. Politiassistent Louise Giandrup Lund
er pr. 1. august tilbage i SSP-samarbejdet på politigården i Viborg. Louise har i et års tid arbejdet
for Det Boligsociale Fællessekretariat i Viborg, hvor hun blandt andet har stået for uddannelsen af
Brandkadetterne. Louise og Peter Toft Nielsen fortsætter sammen i SSP-regi, mens Richard
Korsbek Juul forlader SSP til fordel for andre politiopgaver. Mange, mange tak for samarbejdet,
Richard!
Ellers er der kun tilbage at sige: Tak for samarbejdet i indeværende skoleår. Vi glæder os til at tage
fat igen efter sommerferien. SSP Viborg som sådan går ikke på ferie. Forstået på den måde, at du
som sædvanligt altid kan komme i kontakt med i det mindste én af os, hvis et eller andet skulle
kalde på noget af det, vi ved noget om.
God sommerferie! – og en kærlig hilsen fra
SSP-konsulenterne
Louise Ørum Skytt (93598054), Martin Glud (51584829) og Louise Hesner Brandstrup (30762082)

www.viborg.dk/ssp

