SSP læseplan
Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014
Forord:
I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en
politik for inklusion og tidlig indsats, en sundhedspolitik, en kultur- og fritidspolitik, en ungdomspolitik,
samt en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs kommune. Denne læseplan
for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug og kriminalitet er helt i tråd med tankerne i disse nye
politikker. F.eks. understreger børnepolitikken vigtigheden af, at alle børn og unge i Norddjurs kommune
har en tryg opvækst, der understøtter deres trivsel, samt deres personlige, sociale, og faglige udvikling.
Dette understøttes bl.a. med forebyggelse af kriminalitet og misbrug, men også med opbakning fra
forældrene og solide forældrenetværk. Netop trivsel er et nøgleord i denne læseplan. I rammerne for den
forebyggende undervisning lægger den mere vægt på god trivsel i den enkelte klasse end på emnet
misbrug. Vi tror nemlig på, at børn og unge, der trives godt og har sunde livsvaner, ikke bliver misbrugere
og heller ikke ender i kriminalitet.
I kommunerne har der i de senere år været stærkt stigende udgifter til de specialiserede opgaver inden for
bl.a. børn og unge området. Det har betydet, at der har været færre ressourcer til det, vi kalder
almenområdet. Det er helt afgørende, at vi får vendt denne udvikling. En styrkelse af det forebyggende
arbejde for bl.a. mindre misbrug og mindre kriminalitet er en af de veje, vi skal. Derfor indeholder denne
læseplan bl.a. en opdatering med de nyeste initiativer inden for forebyggelse, og den lægger frem for alt
vægt på tidlig forebyggelse.
Baggrund:
Norddjurs kommune har tidligere haft et SSP idekatalog, men det har ikke været brugt kontinuerligt af
skolerne, og tiden til en mere sammenhængende SSP læseplan er nu inde.
Udviklet af SSP Norddjurs, november 2013
Vi har i Norddjurs ladet os inspirere af Holstebro, Frederikshavn og Frederiksberg kommuner, der har lavet
lignende planer eller guider.

Ifølge folkeskolens § 7 indgår følgende obligatoriske emner i den undervisning, der ikke er tildelt et
selvstændigt timetal, men er integreret i de øvrige fag:
1. Færdselslære
2. Sundheds-, seksual- og familieundervisning
3. Uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering
Som et supplement til ovenstående er denne læseplan udarbejdet, og samtidig ønsker vi i Norddjurs
kommune at gøre den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning obligatorisk.
Denne udgave af læseplanen er udarbejdet april 2014. Den koordinerende ungdomskonsulent vil løbende
tage imod nye ideer, materialer, emner m.m., og en gang om året tage op med SSP grupperne om noget
skal tilpasses i denne læseplan.
Læseplanen er godkendt af kommunalbestyrelsen d. …….

Formålet med forebyggelse i folkeskolen er:
• At synliggøre og skabe forståelse for børne- og ungdomskulturen, så voksne omkring dem bedre
kan handle.
• At give børn og unge kompetencer til, at kunne klare sig i livet og finde den livskvalitet, der passer
den enkelte.
• At gøre en særlig indsats for børn og unge oplever et godt og socialt skolemiljø.
• At styrke børn og unges selvværd.
• At skabe et netværk af voksne omkring børn og unge gennem forældresamarbejde og de voksne,
som børn og unge møder i dagligdagen.
• At bevidstgøre børn og unge om skadelige livsvaner, herunder brug og misbrug/afhængighed af
rusmidler.
Anvendelse af læseplanen:
Læseplanen har til formål:
• At understøtte ovenstående.
• At sikre at alle elever i Norddjurs Kommunes skoler modtager forebyggende undervisning hvert år.
• At der opnås ensartethed i gennemgang af arbejdsemner ved kommunens skoler.
Materialer:
Af læseplanen fremgår en del forebyggende materiale, som er tænkt som praktisk håndsrækning til
klasselærere fra Bh. kl.-9. kl og forældre. Det fremgår, så vidt muligt af læseplanen, hvor det forskellige
materiale kan rekvireres.
Udgangspunkt for undervisningen:
Indhold og organisering af undervisningsforløb vil selvfølgelig være afhængig af, hvilken klasse der er tale
om. På alle klassetrin arbejder klassen ud fra årets motto, som fremgår af følgende oversigt.
Skoleledelse og klasselærere er ansvarlige for, at det forebyggende arbejde indgår i klassens årsplan.
Forældremøder:
Et tidligt og inkluderende forældrenetværk i den enkelte klasse er en meget vigtig faktor i forhold til den
kriminalitets– og misbrugsforebyggende indsats i folkeskolen.
Ved at involvere sig i børnegruppens trivsel kan forældrene være med til at forebygge, at nogle børn
udstødes og kommer ud på et skråplan.
Når forældrene samarbejder omkring børnenes dagligdag, styrker det børnenes sociale liv. Målet med
samarbejdet er, at alle børn og deres forældre bliver en del af gruppens eller klassens fællesskab.
Samarbejdet mellem forældrene kan udvikles, så forældregruppen danner egentlig netværk. Jo tidligere
netværket starter, jo bedre. Det er nemlig nemmere at kontakte hinanden om de problemer, der kan opstå,
når man kender hinanden godt.
Forældremødet er et oplagt sted at starte samarbejdet, da møderne er formaliserede og der er en lærer,
ungdomskonsulent eller andre, der kan igangsætte dialogen og støtte processen.
Forældrenes næste skridt er at blive enige om konkrete aftaler og handlinger. Det kan være aftaler om at
kontakte hinanden, hvis man ser noget bekymrende, aftaler om fødselsdage, lommepenge, alkohol m.m.
Forældrene tager initiativ til og organiserer det, som aftales på mødet.

Arbejdet slutter først, når klassen forlader skolen, og det betyder meget, at revision af indgåede aftaler er
et fast punkt på forældremøder. Klasselæreren er garant for, at dette sker. På de skoler, der modtager
elever fra grundskoler er det afgørende, at der samarbejdes og koordineres, så den røde tråd i indsatsens
bevares. Skoleledelsen kan med deres erfaring og eksempler trække linjer i det store perspektiv og er
rollemodeller mht. åbenhed og tillid.
Erfaringsudveksling:
Hvis du har ideer og metoder i forhold til den kriminalitets – og misbrugsforebyggende undervisning i
folkeskolen, som denne læseplan ikke dækker, er du velkommen til at rette henvendelse til kommunens
koordinerende ungdomskonsulent. Eventuelle ideer og metoder kan lægges ind på UngNorddjurs´
hjemmeside, så andre kan få glæde af dem.

Hovedemner:
Tryghed og trivsel
Medier
Alkohol
Fritidsliv
Der er brug for alle
Familiens / forældrenes rolle
Social pejling – positivitet
Det gode skoleliv
Konflikthåndtering / elevmægling

Tryghed og trivsel
Social pejling - positivitet

Familiens
rolle

Det gode
skoleliv
Barnet

Fritidsliv

Der er 5 gennemgående Emner, hvor der er forskellige under emner i hver årgang:
Tryghed og trivsel:
Det gode skoleliv:
Familie/Forældre:
Fritiden / Sund og sikker:
Social Kapital / Identitet og gruppe:

Bh. Klasse:
Elever:
Tema:
Motto:
Emner:

At blive en klasse
I klassen taler vi med hinanden
Tryghed og trivsel: Trivsel og identitet, Familien, Kroppen
Det gode skoleliv: Ro, Vente på hinanden, pligter i klassen, Madpakker, Spisepauser, Lille i en
stor verden
Familie/Forældre: Fødselsdage
Fritiden / Sund og sikker: Trafik og færdsel
Social Kapital / Identitet og gruppe: Plads til alle – forskelligheder, Kammeratskab,
legekammerater, makkerskab

Materialer:

Holdning og handling (Social og emotionel læring)
Trin for trin
Fri for mobberi
Er du med mod mobning
Faghæfte 21
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.holdningoghandling.dk
Gæster:
Sundhedsplejersken – sundhedspædagogisk aktivitet, individuelle undersøgelser og samtaler
med forældre efter behov
Forældre:
Emner:

Start på opbygning af et forældrenetværk – facebookgruppe??
Fødselsdage
Legetøj i skolen
Forældre til forældre - aftaler
Gensidige forventninger skolen og forældrene imellem
Klar til skole
Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre
Forebyggelsesplanen / SSP læseplanen - præsenteres
Materialer: Aftaleskema fra SSP (Det skal vi have lavet)
Samspillet – indskoling (Dialogspil for forældre)
Forældrenetværk fra DKR 3 sider + hjemmeside
Forældrefolder om SSP (Den skal vi have lavet)
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
Gæster:
Ungdomskonsulent eller SSP medarbejder (Her har vi brug for ledelsens opbakning)

1. Klasse:
Elever:
Tema:
Motto:
Emner:

At være en klasse
I klassen hjælper vi hinanden
Tryghed og trivsel: Trivsel, Følelser, Krop
Det gode skoleliv: Drilleri, sladder, mobning, Kommunikation, Omgangstone
Samværsregler, hjælpsomhed, Slik i klassen
Familie/Forældre: Fødselsdage, de voksne taler sammen, familieforhold
Fritiden / Sund og sikker: Fritidsliv
Social Kapital / Identitet og gruppe: Hjælpe – ikke konkurrere, ansvar, plads til alle, Plads til
forskellighed, påklædning, størrelse, køn, nationalitet m.m.
Materialer: Holdning og handling (Social og emotionel læring)
Trin for trin
Faghæfte 21
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.holdningoghandling.dk
www.dkr.dk
Gæster:
Fritidsvejleder

Forældre:
Emner:

Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye
Fødselsdage
Legetøj
Plads til forskellighed
Slik
Fritidsliv
Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre
Materialer: Aftaleskema fra SSP
Samspillet – indskoling (Dialogspil for forældre DKR)
Forældrenetværk fra DKR
Forældrefolder om SSP
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
Gæster:
Fritidsvejleder

2. Klasse:
Elever:
Tema:
Motto:
Emner:

Den gode kammerat
Vi taler pænt til, om og med hinanden
Tryghed og trivsel: Trivsel
Det gode skoleliv: Omgangstone, Kommunikation
Familie/Forældre:
Fritiden / Sund og sikker: Trafik og færdsel
Social Kapital / Identitet og gruppe: Samværsregler, Identitet, Køn

Materialer:

Holdning og handling (Social og emotionel læring)
Trin for trin
Faghæfte 21
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.holdningoghandling.dk
www.dkr.dk
Gæster:

Forældre:
Emner:

Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye
Fødselsdage
Mobiltelefon
Trivsel og omgangstone
Påklædning
SMS og Chat
Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre
Materialer: Aftaleskema fra SSP
Samspillet – indskoling (Dialogspil for forældre)
Forældrenetværk fra DKR
Forældrefolder om SSP
Ved du nok om SMS og Chat – folder (Medie folder generelt)
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
Gæster:

3. Klasse:
Elever:
Tema:
Motto:
Emner:

Trivsel
Vi er gode ved hinanden
Tryghed og trivsel: Trivsel, Følelser
Det gode skoleliv: Kommunikation, Omgangstone, Sprogbrug
Familie/Forældre: Familien
Fritiden / Sund og sikker: Køn
Social Kapital / Identitet og gruppe: At være udenfor, Den gode kammerat, At gøre nar

Materialer:

Holdning og handling (Social og emotionel læring)
Trin for trin
Faghæfte 21
(Medie folder generelt)
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.holdningoghandling.dk
www.dkr.dk
www.sikkerchat.dk
Gæster:
evt. Sundhedsplejen sundhedspædagogisk aktivitet og individuelle undersøgelser og
samtaler

Forældre:
Emner:

Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye
Fødselsdage
Mobiltelefon
Trivsel og omgangstone
Påklædning
SMS og Chat
Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre
Materialer: Aftaleskema fra SSP
Samspillet – indskoling (Dialogspil for forældre)
Forældrenetværk fra DKR
Forældrefolder om SSP
Ved du nok om SMS og Chat – folder (Medie folder generelt)
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.sikkerchat.dk
Gæster:
Sundhedsplejen??

4. Klasse:
Elever:
Tema:
Motto:
Emner:

Kammeratskab
I klassen er vi gode kammerater
Tryghed og trivsel: Trivsel, selvværd og ligeværd
Det gode skoleliv: Sprogbrug, Omgangstone, Kommunikation
Familie/Forældre: Krop, Køn og familien
Fritiden / Sund og sikker: SMS og Chat, sociale medier
Social Kapital / Identitet og gruppe: Den gode kammerat, Vi passer godt på hinandens ting

Materialer:

Holdning og handling (Social og emotionel læring)
Trin for trin
Faghæfte 21
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.holdningoghandling.dk
www.dkr.dk
www.sikkerchat.dk
Gæster:
Ungdomskonsulent (Hvis der er ressourcer er det et godt tidspunkt at snakke medier)

Forældre:
Emner:

Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye
Fødselsdage
Mobiltelefon
Trivsel
Påklædning
SMS og Chat
Lommepenge
Mærkevarer
Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre
Materialer: Aftaleskema fra SSP
Samspillet – mellemtrinnet (Dialogspil for forældre)
Forældrenetværk fra DKR
Forældrefolder om SSP
Ved du nok om SMS og Chat - folder
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.sikkerchat.dk
Gæster:
Ungdomskonsulent (Hvis der er ressourcer er det et godt tidspunkt at snakke medier)

5. Klasse:
Elever:
Tema:
Motto:
Emner:

Dit og mit
Hvad er dit og hvad er mit
Tryghed og trivsel: Trivsel, identitet, følelser og krop
Det gode skoleliv: Omgangstone, Kommunikation, Sprogbrug
Familie/Forældre: Tøjvalg, Lan parties
Fritiden / Sund og sikker: SMS og Chat, Pubertet og sundhed (Mad, sodavand (Syreskader),
motion, rygning)
Social Kapital / Identitet og gruppe: Gruppe –klikedannelse, Hvad er dit og mit

Materialer:

Holdning og handling (Social og emotionel læring)
Trin for trin
Faghæfte 21
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.holdningoghandling.dk
www.dkr.dk
www.sikkerchat.dk
Gæster:
Sundhedsplejerske –pubertets undervisning og individuelle undersøgelser og samtaler

Forældre:
Emner:

Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye
Fødselsdage
Mobiltelefon
Trivsel
Påklædning og mærkevarer
SMS og Chat
Lommepenge
Fritid
Komme hjem tidspunkter
Forældreansvar generelt
Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre
Materialer: Aftaleskema fra SSP
Samspillet – mellemtrinnet (Dialogspil for forældre)
Forældrenetværk fra DKR
Forældrefolder om SSP
Ved du nok om SMS og Chat - folder
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.sikkerchat.dk
Gæster:

6. Klasse:
Elever:
Tema:
Motto:
Emner:

Fra barn til ung
Vi er en klasse, selvom vi er forskellige
Tryghed og trivsel: Trivsel,
Det gode skoleliv: Konflikthåndtering – elevmægling (Taget ekstra med fra temadag)
Familie/Forældre: Hjemkomsttider, Grænsesøgning, familien
Fritiden / Sund og sikker: Fritidsinteresser, Kriminalitet Trafik og færdsel (Cyklistprøve),
medier og sexualitet, Krop, og seksuel sundhed, Pubertet, Kærester
Social Kapital / Identitet og gruppe: Flertalsmisforståelser - Hvad tror vi om de andre – social
pejling(Flertalsmisforståelse), Identitet

Materialer:

Dit liv – dit valg (DKR)
Faghæfte 21
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.sikkerchat.dk
www.sikkerflirt.dk
Gæster:
Team til Uddannelse til elevmægler (Taget ekstra med fra temadag)
Lokalpolitiet
Ungdomskonsulent – Social pejling
Forældre:
Emner:

Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye
Alkohol og Fester
Social pejling(Flertalsmisforståelse)
Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre
Materialer: Aftaleskema fra SSP
Samspillet – mellemtrinnet (Dialogspil for forældre)
Ved du nok om SMS og Chat - folder
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.sikkerchat.dk
www.sikkerflirt.dk
Gæster:

Ungdomskonsulent

7. Klasse:
Elever:
Tema:
Motto:
Emner:

Det gode liv
Sjov uden alkohol
Tryghed og trivsel: Trivsel
Det gode skoleliv: Kropssprog og signaler
Familie/Forældre: Til og fra fester
Fritiden / Sund og sikker: seksualitet, sex og lyst og seksuel sundhed, Seksualoplysning
(Aktørerne), Fester og alkohol
Social Kapital / Identitet og gruppe: Identitet, At sige nej, Ensomhed

Materialer:

Takling 7. klasse (SST)
Faghæfte 21
Blå mandag (DKR)
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.sikkerchat.dk
www.sikkerflirt.dk
www.goda.dk
Gæster:
Ungdomskonsulent og sundhedsplejerske
Forældre:
Emner:

Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye
Information om alkohol og stoffer og det at være forældre til en teenager
Rusmidler
Blå mandag
Alkohol og fester (Vi skal have fundet vores koncept)
Fælles holdning til alkohol m.m.
Mobning
Fælles ansvar for børnene i fritiden
Lommepenge
Hjemmearbejde
Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre
Materialer: Aftaleskema fra SSP
Samspillet – udskolingen (Dialogspil for forældre)
Blå mandag
Til forældre med teenagere (Goda)
Børn, unge og alkohol (SST)
Fester – for og med de unge (SSP Østjylland)
Ved du nok om SMS og Chat - folder
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.sikkerchat.dk
www.sikkerflirt.dk
www.goda.dk
Gæster:
Ungdomskonsulent og sundhedsplejerske

8. Klasse:
Elever:
Tema:
Motto:
Emner:

Materialer:

Kriminalitet – et spørgsmål om valg
15 år - og hvad så?
Tryghed og trivsel: Trivsel
Det gode skoleliv: Skolefravær / Pjæk
Familie/Forældre: Følelser
Fritiden / Sund og sikker: Alkohol, Den kriminelle lavalder / straffeattest, seksualitet, sex og
lyst og seksuel sundhed
Social Kapital / Identitet og gruppe: Kropssprog og signaler, Loyal – mod hvem?
Grupperinger
Takling 8. klasse (SST)
Faghæfte 21
Undgå vold og overfald (DKR)
Børn, unge og alkohol (SST)

Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.netstop.dk
www.dit-ansvar.dk
www.goda.dk
Gæster:
8. klasses dage
Sundhedsplejerske – individuelle undersøgelser og samtaler
Forældre:
Emner:

Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye
Forældreansvar
Unges problemer
Unge i job / lektier
Alkohol og stoffer / sunde fritidsinteresser
Kammeratskab
Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre
Materialer: Aftaleskema fra SSP
Samspillet – udskolingen (Dialogspil for forældre)
Fester – for og med de unge (SSP Østjylland)
Ved du nok om SMS og Chat - folder
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.netstop.dk
www.dit-ansvar.dk
www.goda.dk
Gæster:

9. Klasse:
Elever:
Tema:
Motto:
Emner:

Selvstændig og stillingtagen
Mit valg
Tryghed og trivsel: Trivsel
Det gode skoleliv: Uddannelsesvalg
Familie/Forældre: Sidste skoledag
Fritiden / Sund og sikker: Køn, sex og seksuel sundhed, Misbrug og rusmidler, Kriminalitet,
Knallertkultur, fyrværkeri, Handel – hæleri – dokumentfalsk, Sundhed
Social Kapital / Identitet og gruppe: Gruppepres

Materialer:

Takling 9. klasse (SST)
Sidste skoledag (DKR)
Faghæfte 21
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.netstop.dk
www.dit-ansvar.dk
www.sst.dk
Gæster:
9. klasses dage

Forældre:
Emner:

Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye
Unge i job
Lektier
Rusmidler
Ændret adfærd
Uddannelsesvalg
Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre
Materialer: Aftaleskema fra SSP
Samspillet – udskolingen (Dialogspil for forældre)
Stoffer (SST)
Fester – for og med de unge (SSP Østjylland)
Hashkassen (SST)
Ved du nok om SMS og Chat - folder
Webadresser: www.ungnorddjurs.dk/ssp
www.dkr.dk
www.netstop.dk
www.dit-ansvar.dk
www.sst.dk
Gæster:

Oplæg udefra om det der venter – overgang til…. Hvad med UU??

