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Forældre i hele kommunen
bakkede op om sidste
skoledag som aldrig før
Forældrebrevet ”Sidste skoledag” bliver nu gjort
til en permanent hilsen i januar
TUBA Viborg tilbyder pladser i endnu en
teenagegruppe efter sommerferien

Kære alle interesserede
”Den kedeligste aften længe”. Sådan sagde heldigvis ikke de af vores store børn, der fejrede sidste
skoledag i år. Men derimod de betjente, der havde kaldt en ekstra patrulje ind til lejligheden, og som
kom til at kigge langt efter berusede skolebørn i år.
”Den kedeligste aften længe” – sagt med et smut i øjet, var den bedste melding, vi kunne få fra
vores SSP-betjente overhovedet. I modsætning til sidste skoledag i 2018, hvor op mod 200
skolebørn pludselig festede uden voksen-opsyn på Borgvold – så var tallet i år stort set 0 i år.
En stor tak til skolerne, der greb vores ide med at give ansvaret for festen tilbage til mor og far. Tak
for tilliden og det gode samarbejde omkring brevet, ”Til alle forældre i Viborg Kommune med et
sidste skoledags-barn”. Vi har fået lutter positive tilbagemeldinger. Forældre har endda givet udtryk
for, at det har været meget nemmere at stå sammen som voksne og få planlagt en god og tryg fest
under deres ansvar. Altså blev sidste skoledag i år fejret med lukkede, forældrekontrollerede fester
rundt om i kommunen, som vi havde håbet på og opfordret til.
SSP-ungevejleder Jakob, vor mand i felten, mødte op med et oprydningshold af unge fra Sted1
næste dags morgen. Det var hurtigt overstået, rapporterer han:
”Skraldet fra fire parker i Viborg kunne kun lige dække bunden af en enkelt skraldesæk”.
Forældrebrevet gør vi nu til en fast rutine i januar. Vi håber og tror på jeres samarbejde igen 😊
Og mens vi lige er ved parkerne i Viborg. Som I ved og har kunne følge i medierne, er der masser
af gode kræfter samlede omkring Nørresøbadet i Viborg. Og det lykkes langt henad vejen at gøre
stedet trygt og rart, er vore fornemmelse.
Det gælder for Nørresøbadet som for alle andre parker i Viborg Kommune: I er vores øjne derude,
så tøv aldrig med at kontakte os. Også hjertens gerne med den gode historie 😊.

Jakob Lyngsø har på SSP-teamets vegne det øverste overblik. Jakob har selvfølgelig også ferie og
tager ikke telefonen, mens han er i poolen med børnene
Men han kigger sin mail jævnligt, og ellers tager I bare fat i én af vi andre.
Og endelig, hvis noget imod forventning opleves ude af kontrol, så er det selvfølgelig direkte til
politiet. Til vores betjente, der i forvejen patruljerer ekstra ved Nørresøbadet i sommermånederne.
Vores EU-projekt SPAHCO (Stronger Parents Healthier Communties) er afsluttet, og
evalueringerne godkendte med fine udtalelser endda. Igen kan vi bare være stolte over, at det
vækker international opsigt, når vi i Viborg Kommune insisterer på sammenhæng, og har et så
organiseret samarbejde med lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, politi og så videre. Når vi i
samlet flok forsøger at klæde forældre på til at være den bedste udgave af dem selv. Også i det
digitale perspektiv, som var netop Danmarks tema ind i SPAHCO-projektet.
Sunde medievaner er også i dagligdagen vores konstante fokus i disse år, og i den anledning kan vi
da godt lige reklamere for materialet ”Digital Genial”, hvor I lærere kan finde inspiration til at
arbejde med både børn og forældre på de årgange, hvor vi SSP-konsulenter ikke har de mere
uddybende tilbud til skolerne.
https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/digitalgenial
Ellers har det i indeværende skoleår igen været en kæmpe fornøjelse at komme rundt på alle skoler
med vores ”Det gode (også digitale) liv” på mellemtrinnet. En stille opmærksomhed kunne være, at
tilbuddet ligger rigtig godt allerede i 5. klasse, da vores oplevelse er, at 6. klasserne (og deres
forældre) godt kunne bruge viden lidt før. Bare, hvis der er plads selvfølgelig😊
Til slut vil vores gæve samarbejdspartnere i TUBA Viborg gerne benytte lejligheden til at sige hver
og en af jer TAK for at hjælpe de unge videre til hjælpen hos dem.
TUBA Viborg har pt 80 unge fra hjem med alkohol- eller narkobrug i terapi – og med yderligere
inddragelse af frivillige psykoterapeuter kan de her efter ferien tilbyde endnu en teenagegruppe.
Så.
Kender du en ung mellem 14 og 35 år, der har brug for en hånd til at tage skridtet mod TUBA, så er
sommeren måske godt givet ud på at snakke med dem om det?
Er du i tvivl om, hvordan du overhovedet får taget hul på snakken? Så er du mere end velkommen
til at kontakte SSP-konsulent Louise Brandstrup. Både her i sommerferien og ellers bare altid.
Så er vi vist fremme ved sidste punkt, som selvfølgelig er et stort og rungende:
GOD SOMMERFERIE ALLESAMMEN! – vi glæder os til at lege med jer på den anden side.
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