Skole Socialvæsen Politiet
SSP er et samarbejde mellem Skole,
Socialvæsen og Politiet
SSP har til formål at forebygge, at kriminalitet og misbrug opstår og udvikler sig
blandt børn og unge (6 – 24 år ) samt opbygge et lokalt netværk, der har
kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.
SSP har lavet en læseplan for deres indsats i Holstebro Kommune. På Naur Sir
Skole følger vi SSP læseplanen.

1. klasse Forældrenetværk
Klassen får besøg af en forældreback-up, der vil hjælpe med at danne et godt
forældrenetværk og de første klasseaftaler. Forældreback-up’en er en forældre, som
selv har børn i samme aldersgruppe, som kommer og er mødeleder.

2. klasse besøg af gademedarbejder
Gademedarbejderen vil fortælle om sit arbejde, trivsel i klassen og der vil være plads
til gensidig dialog.

3. klasse SMS og chat
Gademedarbejderen kommer som ekspert, der har stor viden om trivsel, sms, chat og
facebook. Der er et stor behov for at forældre får større viden i forhold til at tackle
problemstillinger på diverse chatrooms og SMS.

4. klasse SMS, chat og trivsel
Områdets gademedarbejder holder et oplæg om trivsel og problemstillinger ved brug
af SMS, chat, facebook m.v., og der vil være plads til gensidig dialog.

5. klasse Forældreansvar før det går galt
Som en forløber for trivsels- og misbrugsseminar i 7. klasse, afholdes forældre temaaften på 5. klassetrin.
Temaet er at holde fast – når der gives slip i takt med børnenes udvikling.
Nødvendigheden af tydelige og gode rolle-modeller hos de voksne omkring børnene
belyses – og der lægges op til øget åbenhed mellem forældrene om det de ser – også
hos andre. Der kan evt. laves forældreaftaler.
Det de hører, er det de ved – men ikke nødvendigvis gør …
Det de ser – der det de gør …

6. klasse En debataften for forældre.
Om alkoholdebut, fester, forældreaftaler m.v.
En aften med debat, holdnings – og erfaringsudveksling for forældre ledet af forældre
der selv har unge i den aktuelle alder.
Temaerne tager udgangspunkt i, hvad forældrene gene vil diskutere.

7. klasse Glade børn drikker mindre.
På trivsels- og rusmiddel-seminarer i 7. klasse – sætter vi sammen med eleverne
fokus på elementer, der gør glad – og de risici, der er for at få dem beskadiget.
Eleverne reflekterer over den adfærd, der på klassetrinet KAN være de første skridt
på vej til misbrug.
Der fokuseres også på, at misbrug kan være andet og mere end alkohol og narko …
Der afsluttes med et produkt, der præsenteres for forældrene til eleverne.

