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Kære klasselærer
Her har du SSP-kataloget for skoleåret 2013/2014. I år
tilbyder vi SSP-undervisning for 3.til 9.klassetrin. Kig i
kataloget og læs nærmere om tilbuddene.
I SSP kataloget kan du læse mere om Herlev kommunes
gratis tilbud til skolerne og klubberne, om undervisning og
forældrearrangementer om kriminalitet, trivsel, chat,
alkohol, flertalsmisforståelser og stoffer.
Besøgende er tænkt som et supplement til jeres arbejde
med at sætte unges livstil og trivsel på skemaet.
Vi tilpasser altid besøgende til elevernes modenhed og
konkrete problemstillinger i klassen. På forhånd aftaler vi,
hvordan du kan forberede klassen op til besøget, og
hvordan du kan følge op på besøget.
Husk at booke i god tid.
Tilmelding
Du tilmelder dig hos SSP konsulent Linda Liebst.

Venlig hilsen
Herlev SSP
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SSP-samarbejdet
SSP er et lokalt samarbejde mellem forskellige parter,
herunder Skole, Social Forvaltning og Politi, hvor målet er
at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge
op til 18 år.
SSP samarbejdet arbejder med forebyggelse på flere
niveauer, b.la. Gennem en generel indsats overfor alle børn
og unge i form af kampagner og undervisning i skolerne
samt gennem mere specifikke indsatser overfor børn og
unge, der er på vej ud i kriminalitet eller misbrug.
I SSP samarbejdet er der fokus på barnets og den unges
ressourcer og udviklingsmuligheder. Alle relevante voksne
inddrages i arbejdet med at støtte den enkeltes udvikling.
Samarbejdet med forældre og familie prioriteres højt.
I skoleåret 2011/2012 blev der oprettet lokale SSPnetværksgrupper på de enkelte skoler, hvor bl.a. skolens
ssp-lærer deltager. Til ham eller hende kan du melde ind,
hvis du oplever bekymrende tendenser blandt elever eller i
området omkring skolen.
Har du spørgsmål om SSP eller brug for råd i forhold til
børn, unge og kriminalitetsproblematikker er du meget
velkommen til at kontakte SSP-konsulent Linda Liebst på
telefon 20 58 34 57 eller mail linda.liebst.nielsen@herlev.dk
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TEMA OG DIALOG I KLASSEN
3. – 4 klasse.
Venskaber og trivsel.
Gode venner i et miljø fri for mobning er afgørende for, at
børn trives.
SSP konsulenten går i dialog med klassen om venskaber.
3. – 7. klasse
Chat og sms
Chat og sms er en del af børn og unges hverdag. SSP
konsulenten taler med klassen om, hvad der er godt at
være opmærksom på.
Hvad er en god ven på nettet? Hvordan kan vi forebygge
mobning på blandt andet facebook og sms? Sammen
udarbejder vi retningslinjer for god stil på nettet og
mobilen.
5.-7.klasse
Venskaber, trivsel og kriminalitet, herunder butikstyveri.
Gode venner i et miljø fri for mobning er afgørende for, at
børn trives og holder sig fra kriminalitet. SSP – konsulenten
går i dialog med klassen om venskaber og sætter fokus på
konsekvenserne af kriminalitet, når man er under den
kriminelle lavalder.
Hvad er en god ven? Hvad betyder” Det var kun for sjov?”
– og for hvem var det sjovt? Hvad er en trussel? Hvad er
hærværk? Hvornår skal man anmelde? Hvad er en stikker?
Praktiske oplysninger
Undervisningen varetages af SSP konsulent Linda Liebst.
Husk at booke i god tid.
Mobil: 2058 3457
E-mail: linda.liebst.nielsen@herlev.dk
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Ad hoc puljen

Støtte til kriminalpræventive projekter
Ad-hoc puljen giver mulighed for at give tilskud til mindre
projekter eller initiativer, som kan være vigtige i
bestræbelserne på at hjælpe børn og unge, der er kommet
i, eller er ved at komme i problemer.
Projekter og initiativer skal have et kriminalpræventivt
sigte og målrettes børn/unge i alderen 10-18 år.
Derudover er der ingen faste retningslinjer, om hvad der
gives penge til, projekterne vurderes i de enkelte tilfælde
af SSP konsulenten og ungechefen.
En ansøgning skal indeholde følgende informationer:






Projekt/idé
Formål
Budget
Begrundelse
Kontaktoplysninger

Sidder du med en konkret problemstilling og en idé til et
projekt, så mail en ansøgning til SSP konsulent Linda Liebst
på Linda.liebst.nielsen@herlev.dk
Du er også meget velkommen til at ringe på tlf. 2058 3457,
hvis du vil sparre på en idé eller har spørgsmål.
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7. klasser

Unges ’fede’ fællesskaber – hvad er vi sammen om
og hvordan? Forestillinger og fakta

7. klassernes temauge er endnu ikke fastlagt og derfor vil
der komme orientering ud snarest.
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Praktiske oplysninger

Fest for alle 7. klasserne på Radiatorfabrikken fredag den
9.maj kl. 19.00 – 23.00.
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7.- 9. klasser

Dit valg!
Aktivitet
Eleverne får en rundvisning i KagsHuset, som er
kommunens misbrugscenter, og præsentation af dets
tilbud. Med udgangspunkt i ’nysgerrigheder’ og spørgsmål,
der rører sig blandt eleverne, vil der være et debatoplæg,
som skaber mulighed for, at eleverne indbyrdes kan
diskutere holdninger til og forestillinger om stoffer - til og
fravalg.
Endelig vil eleverne få information om forskellige stoffer,
effekterne heraf og konsekvenser ved stofmisbrug.

Formål
Eleverne skal klædes på til at træffe gode valg for deres liv
og de skal gøres bevidste om, at de har et valg. Endvidere
skal eleverne gøres bekendte med KagsHuset og dets tilbud
om forebyggelse og behandling.

Praktiske oplysninger
Undervisningen foregår i KagsHuset og varetages af
Bettina Edelmann, som er misbrugskonsulent. Forløbet
varer 1½ time, og dele af forløbet vil være uden
klasselærer. Husk at booke i god tid.
Bettinna Edelmann på mobil: 3066 7503
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Sparring og Samarbejde
Konsulentbistand til skoler og klubber.
Inviter SSP konsulenten, hvis I på jeres arbejdsplads ønsker
at arbejde med trivsel, sikker chat, flertalsmisforståelser,
forældrenetværk, kriminalitet, konfliktmægling/coaching,
alkohol, hash eller andre stoffer.
SSP konsulenten holder desuden oplæg om retningslinjer
for professionelles brug af sociale medier.
Hvordan bruger I de sociale medier i jeres arbejde? Bør
man fx være ven med en ung på Facebook? Og hvornår
kan man bruge sin private profil? SSP konsulenten og evt.
politiet kommer ud og snakker i klassen, hvis der opstår
konkrete problemstillinger i klassen fx vold, trusler,
radikalisering, tyveri eller røveri.
Kontakt SSP konsulent Linda Liebst med det konkrete
problem.
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Herlev Lokalpoliti
Herlev Lokalpoliti er en del af Vestegnens Politikreds. Der
er fire politiassistenter tilknyttet stationen, som fungerer
som en selvstændig station med en daglig leder,
politiassistent . Gitte Larsen.
Lokalpolitiet beskæftiger sig med mange forskellige
opgaver i det daglige. En af opgaverne er SSP-samarbejdet,
hvor det kriminalpræventive arbejde er i centrum.
Lokalpolitiet deltager i undervisning, foredrag,
forældremøder, hjemmebesøg i det omfang det kan lade
sig gøre. I disse tilfælde kan lokalpolitiet kontaktes på
nedenstående mail/mobilnummer Endvidere deltager
politiet i lokale SSP-netværksgrupper på skolerne en gang
om måneden.

Lokalpolitiet tilstræber at opsøge de steder, hvor børn og
unge opholder sig i fritiden, f.eks. i kommunens klubber og
i lokalsamfundet, hvor de unge hænger ud. Hensigten er at
skabe kontakt med forskellige grupper, så de får et godt
og tættere forhold til lokalpolitiet.

Lokalpoliti kan kontaktes på
Herlev Nærpoliti
Herlev Bygade 50C
2730 Herlev
Tlf. 43861448
Gla005@politi.dk

Politiassistent Gitte Larsen
Mobil 72587414
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SSP -nøglepersoner og
nyttige links
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SSP-kontaktlærere
Steen Graakjær
Kildegårdskolen

Elisabeth Lyager
Lindehøjskolen

Michael Fuglsang
Herlev Byskole

Dorthe Hansen
Gl.Hjortespringskole

Arbejdet som SSP kontaktlærer foregår i tæt samarbejde
med SSP-konsulenten, og der er fokus på at udvikle den
generelle forebyggende indsats på skolerne.
Tag en snak med SSP-kontaktlæreren på din skole, når du
har spørgsmål, bekymringer eller idéer til
kriminalpræventive indsatser.
Det flyvende korps
Leder
Michel Papapetros
2015 9808

Medarbejdere
Rolf Nielsen 4045 4273
Bilal Turan 2181 1914

Det flyvende korps er pædagogiske medarbejdere, som
arbejder udgående og opsøgende blandt børn og unge.
Tag en snak med ’flyverne’, hvis du har brug for støtte og
rådgivning med udfordrende børn og unge.
SSP-Konsulent
SSP konsulent Linda Liebst
Mobil 2058 3457 eller tlf. direkte 4452 6026
Linda.liebst.nielsen@herlev.dk

Konsulentens opgave er at udvikle og koordinere
forebyggende indsatser på alle niveauer samt udbygge SSPsamarbejdet, rådgive og sparre i forhold til
kriminalpræventive problemstillinger.
Tag en snak med konsulenten, hvis du har brug for
rådgivning og sparring i forhold til forebyggende
undervisning, konflikter mellem elever og bekymringer der
knytter sig til kriminalitet og eller misbrug.
SSP – medarbejder
SSP medarbejder Marie Kirk Hansen
Mobil 3016 8382
Marie.kirk.hansen@herlev.dk
SSP medarbejder Marie Kirk Hansen holder til i Hjortehuset
og har fokus på forældrenetværk.
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I Hjortehuset er der også mulighed for anonym åben
rådgivning, hvor man som ung, forældre, pårørende kan få
hjælp til sine spørgsmål om job, uddannelse, skole,
teenageproblematikker, sundhed, kriminalitet og meget
mere.
Marie er uddannet socialrådgiver.
Udover Marie er også Bilal fra det flyvende korps at finde i
åben rådgivning. Bilal er pædagog og sundhedsformidler
Åben rådgivning finder sted den første tirsdag i måneden i
Hjortehuset og den sidste tirsdag i måneden på
Hjortespring bibliotek i tidsrummet 13 – 15, men man er
meget velkommen til at ringe og booke andre tider.
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Nyttige links
www.dkr.dk

Det kriminalpræventive råds hjemmeside. Inspiration i
diverse undersøgelser. Meget forskelligt, gennemarbejdet
og ofte gratis undervisningsmateriale om bl.a.
konfliktløsning, forældresamarbejde mm.
www.alkoholdialog.dk
alkoholviden, spil, test, gode råd, materiale og quiz til
undervisning af unge.
www.sexfordig.dk
Et komplet, interaktivt og webbaseret
undervisningsmateriale til skolernes seksualundervisning.
www.sammenmodmobning.dk
Stor portal om mobning og konkrete initiativer til at
fremme trivsel
www.antidoping.dk
information om doping og dopingbekæmpelse,
undervisningssite til de ældste klasser
www.sikkerchat.dk

Gode råd til forældre, børn og lærere om hvordan man
chatter sikkert og undgår ubehageligheder på nettet og
mobil.
www.goda.dk

Til lærere, unge og forældre om alkohol. Gode
undervisningsmaterialer, oplysning og rådgivning.
www.boernenettet.dk

Børns vilkårs side, der rummer børnetelefonen,
børnechatten. Information til børn og unge om rettigheder
og emner som sorg, mobning mm.
www.sikkerflirt.dk

Om unge og seksualitet. Inspiration til undervisning
www.netstof.dk
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Alsidig og opdateret information om stoffer og rusmidler.
Særligt for unge og kan bl.a. bruge i forbindelse med
opgaveskrivning, men også for forældre og lærere.
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