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Jakob er forårsklar,
og politiet har fået
ny dreng i klassen
Hvis forårskåde børn og unge behøver en voksen
håndsrækning i kommunens parker – så ring
efter SSP-ungevejleder Jakob Lyngsø

Kære alle SSP-interesserede

Foråret nærmer sig. Nu tror vi på det. Vi kan med glæde og opmærksomhed se, at Kærvænget i Viborg
allerede er blevet taget i brug af vores store børn. Efterhånden som temperaturerne stiger, følger andre af
kommunens grønne åndehuller sikkert efter.
Vi vil i den anledning gerne opfordre jer, der allevegne arbejder professionelt med børn og unge, til lige at
huske de gode snakke med børnene om, hvordan vi færdes i det offentlige rum. Hvis deres forældre skulle
have glemt det 😉.
SSP-teamet er som bekendt siden sidste sommer blevet beriget med SSP-ungevejleder Jakob Lyngsø, der
netop vil stemple ind og ud af de unges steder at hygge sig. Jakob vil meget gerne bede jer, der er omkring
de unge, kontakte ham direkte (tlf.20641376, mail: jaly@viborg.dk) hvis der er et område, I tænker, han skal
kaste sit milde blik på
Jeres viden er guld værd.
Også hos vores SSP-betjente er der sket berigelse. Som ny fast makker på forebyggelsen har Peter Heshe
fået ny makker i 31-årige Stig Brøndum, der efter 10 år i både beredskab og Særlovscentret har fået en
stilling, han har ventet på:
”Jeg har altid haft lyst til at arbejde indenfor det forebyggende område i politiet, som jeg anser for at være
meningsfyldt og nødvendigt. I den forbindelse glæder jeg mig til et godt samarbejde med jer om de opgaver
og situationer, der opstår”, lyder det fra Stig, der i øvrigt er født og opvokset i Hald Ege og nu bor i Viborg
med sin familie.
På vores hjemmeside kan du i øvrigt nu se, om det er Stig eller Peter, der hører til netop din skole.

Stig Brøndum erstatter Louise Giandrup Lund, der har valgt at forlade politiet til fordel for en stilling hos
Boligselskabernes Fællessekretariat. For os, der har nydt godt af Louises varme energi og store
hittepåsomhed, skal der lyde et stort tillykke til BFS – samt et rungende: TAK for samarbejdet, Louise!
Særligt til vores SSP-kontaktlærere på skoleområdet: Lidt utraditionelt valgte vi i januar at udsende et
forældrebrev angående sidste skoledag i Viborg Kommune. Hensigten var – med afsæt i sidste års pludselige
nattefest på Borgvold i Viborg – at give forældrene ansvaret for deres afgangsbørn tilbage.
Da vi ikke har fået tilbagemeldinger fra alle skoler desangående, vil vi høre, om vi kan få jer til at være lidt
opfølgende for os?
Dels lige for at sikre, at alle forældrene har modtaget brevet. Dels at holde ørerne åbne og give os et kald,
hvis I opsnapper noget, der peger i en ”usund retning”. Vil I gøre det for os?
Hvis I missede brevet, vedhæfter vi det lige igen 😊
Vedhæftet finder I også en invitation til et gratis foredrag med Ann-Elisabeth Knudsen, hjerneforsker,
psykolog mm, der formentlig med vanlig munter træfsikkerhed vil give os sine perspektiver på ”Diagnose
eller opdragelse”, når det kommer til børnene omkring os.
Foreningen LIGEVÆRD inviterer, og der er billetter så længe, der er nogle.
”Børnene har et frygtelig hårdt sprog over for hinanden. Har I noget hos SSP?”
Vi oplever flere og flere skoler henvende sig med denne problematik. Hele vejen fra indskoling til
overbygning faktisk. Indsatsen er oftest den, at skoleledelse, lærerteam og en SSP-konsulent i fællesskab
samler forældrene om opgaven at give børnene en håndsrækning. Og gå forrest som gode rollemodeller.
Nogle gange lykkes det. Andre gange har det ”sat sig så fast” at vi må opfinde nye tiltag.
Vi i SSP-teamet ser det jo som vores arbejde at udtænke indsatser, der matcher de behov, vi hører. Således
også her er vi i proces, skal I vide.
I den forbindelse kunne vi rigtigt godt bruge jeres input, hvis I på din skole har arbejdet med ”Hårdt
sprogbrug og anden grænseoverskridende adfærd” og er helt eller bare delvist lykkedes med det. Må vi høre
den gode og konstruktive historie? – så bliver den bredt ud nemlig 😊
Vi og vores SSP-kolleger fra Midt- og Vestjylland inviterede traditionen tro til ”En forårsdag på heden” for
et par uger siden. Vi var 40 deltagere fra Viborg med i Aulum, hvor vi forstod at gøre hjernen til medspiller i
hjerneforsker Anette Prehns kyndige hænder. Eftermiddagens oplægsholder var Jeppe Søe – journalist,
debattør og provokatør. Og han gav os da i den grad et indblik i, hvordan medierne påvirker og manipulerer
os i vores hverdag.
Endnu en berigende dag i godt selskab. Tak for jeres store interesse. Vi er selvfølgelig allerede i gang med
planlægningen af ”En forårsdag på heden – 2020”. Og I kan trykke på billetknappen igen til jul!
Det var vist det. Hvis vi har glemt noget, så sig det til os. I øvrigt har både betjente og konsulenter stadig
huller i kalenderen, hvis I skal bruge os derude. Kataloget over vores hyldevarer finder I på hjemmesiden.
Som altid: Hvis vi kan, så kommer vi, og vi tager altid telefonen.

Nyd foråret og en kærlig hilsen

SSP-konsulenterne i Viborg Kommune
Martin Glud (51584829), Louise Ørum Skytt (93598054), Jakob Lyngsø (20641376) og
Louise Hesner Brandstrup (30762082)
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