Tilbud om ”SSP indsatser” 2021/22
Kære skoler

Grenaa 1. juli 2021

Hermed en oversigt over de tilbud ungdomskonsulenterne / SSP konsulenten har til Jer i det kommende
skoleår.

0. kl. Tryghed og trivsel (forældremøde)
Vi tilbyder et oplæg om forældrerollen i forhold til børns tryghed og trivsel. Oplægget kan fint bruges til det
videre arbejde med forældresamarbejdet i klassen.
Varighed ca. 30 min (Kan udvides hvis det ønskes) Bedst i starten af skoleåret

4. kl. Digitale medier (Oplæg for børnene og forældremøde)
Vi tilbyder et kort forløb for børnene med generel viden om digitale medier, skærmbrug, regler,
udfordringer mm., samt et lignende oplæg for forældrene på et forældremøde. Kan tilpasses efter behov.
Varighed ca. 2x45 min med børnene i skoletiden og mindst 45 min med forældrene på forældremødet.
Der kan efter behov laves lignende og/eller tilpassede oplæg på andre årgange også.

5. kl. Social pejling (Oplæg for børnene og forældremøde)
Vi tilbyder en generel indsats, der tager udgangspunkt i børnenes egne overdrivelser, og som har en stor
effekt i forhold til alle former for risikoadfærd. Indsatsen har tidligere været kørt i samtlige 6. klasser, men
fra i år ønsker SSP samarbejdet at den gennemføres på 5. årgang. Se mere om indsatsen i vedhæftede
folder.
Varighed ca. 4x45 min med børnene i skoletiden og mindst 1 time på forældremødet. Afvikles helst i
perioden januar til april, men november/december er også en mulighed.

6. kl. Overgange (Oplæg for børnene og forældremøde)
Vi vil gerne bidrage med at overgangen fra 6. til 7. kl., uanset om man skifter skole eller ej, bliver så tryg
som muligt for det enkelte barn.
Vi har ikke et fast koncept eller en indsats klar, men vil gerne indgå i en dialog med skolerne om hvordan vi
kan understøtte den enkelte skole bedst i det arbejde I hver især gør for den gode overgang. Vi kunne godt
tænke os at fokus er på sunde vaner, forældreholdninger/ansvar og det kommende ungdomsliv m.m.
Varighed: Det ser vi på, men det vil være oplagt at indsatsen foregår i slutningen af skoleåret.

”Dette brev kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har
modtaget brevet, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se norddjurs.dk/oplysningspligt. ”

Til næste skoleår ser vi også indsatsen som en opfølgning på social pejlingsforløbet.
Desuden kan UngNorddjurs kontaktes med henblik på andre tiltag i forhold til den gode overgang.

7. kl. alkohol (Oplæg for børnene og på forældremøde)
Vi vil gerne i starten af skoleåret lave et undervisningsforløb for eleverne omkring fester, alkohol,
venskaber m.m. Desuden vil vi gerne på det først kommende forældremøde lige efter sommer fortælle
ganske kort om forløbet (5-6 min) og herefter invitere forældrene til en hel forældreaften lidt senere på
efteråret om temaet: ”Det kommende ungdomsliv” med fokus på de sunde valg, forældrerollen, fritidsliv,
venner m.m.
Forældrene vil også i denne periode få mulighed for at besøge ungdomsklubberne med deres børn, så de
kan se hvilke tilbud der er der. Særskilt invitation og info senere.
Ungdomskonsulenterne kontakter skolerne direkte med dette tilbud.
Varighed ca. 2x45 min med børnene i skoletiden i starten af skoleåret. 5 min på et forældremøde som
teaser til forældretemaaften i oktober, hvor der skal bruges minimum 2 timer på emnet.

8. og 9. kl. SSP forebyggelsesdage (hel temadag for børnene)
Vi inviterer alle kommunens 8. og 9. klasser til en hel temadag i august-september, med fokus på forskellige
tema ´er. Bl.a. sex, rusmidler, valg, medier m.m.
Der bliver udsendt særskilt information om dette. Datoer er pt. meldt ud, men der kommer program lige
efter ferien.

Ud over disse tilbud er I altid velkommen til at kontakte nedenstående, hvis I tænker der kunne være andre
relevante indsatser vi skulle se på. Det er også nedenstående I skal kontakte for at lave aftaler om
ovenstående.
Vi vil også gerne se på om tilbuddene kan/skal tilpasses specialklasserne. Kontakt os her om.
Se evt. mere om SSP samarbejdet på www.ungnorddjurs.dk/ssp

Mvh
SSP konsulent
Keld Kristensen
Tlf.: 20252838
Mail: kk@ungnorddjurs.dk
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