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Velkommen tilbage fra en forhåbentlig dejlig og afslappende ferie.
Hvis jeres kommune er interesseret i at deltage i den kommende Ungeprofilundersøgelse (som
også i 2017 vil være gratis for kommunerne), så kan I henvende jer til Skolesundhed.dk (Marie
Arffmann – mas@sundkom.dk), hvorefter I bliver informeret om det videre forløb. Tilmeldingsfristen er den 15. september 2017, men meld jer gerne til allerede nu, så I får alle relevante informationer om den kommende undersøgelse, der afvikles i perioden 1. oktober – 30. november 2017.
Har I tidligere deltaget og ønsker at gennemføre Ungeprofilundersøgelsen igen i 2017, så skal I
også give besked til Skolesundhed.dk.
Partnerskabet om Ungeprofilundersøgelsen har fra dag et været et helt unikt
samarbejde, hvor vi hele tiden har udviklet på konceptet samt gjort os interessant
hos andre organisationer og styrelser, der
har kunnet set perspektiver i at indgå heri.
Det er vores mål, at Ungeprofilundersøgelsen kan give relevant viden for den
enkelte kommune, forskere og forskellige
organisationer og styrelser, således at vi
på sigt kan minimere antallet af undersøgelser, men også sikrer os den nødvendige
viden til at kvalificere forebyggelsen af
risikoadfærd blandt børn og unge lokalt
samt nationalt.
SSP-Samrådet anbefaler kommunerne at
deltage i Ungeprofilundersøgelsen, således at undersøgelsen får den nødvendige repræsentation og
de nødvendige data til, at den også nationalt kan blive undersøgelsen, der refereres til, når ny viden
på området publiceres. Vi vil på hjemmesiden løbende informere om nyheder og tiltag i forhold til
Partnerskabet – herunder bl.a. om to informationsmøder, der afholdes mandag den 4. september
2017 kl. 15 – 17 i Skanderborg og København – se mere her
SSP-Samrådet deltog igen i år
på Folkemødet, hvor vi sammen med vores samarbejdspartnere i Partnerskabet om
Ungeprofilundersøgelsen
afviklede eventen ”Fake News
eller fakta om unges liv og
livsstil”. Vi havde et bredt
panel bestående af Trine
Bramsen, MF (S), Jan E. Jørgensen, MF (V), Ulrik Haagerup, Nyhedschef på DR, Mette
Deding, Forskningschef på SFI,
repræsentanter fra elevorganisationerne (Danske Skoleelever, Gymnasier, Erhvervsskoler og Handelsskoler) og SSP-Samrådet, der bl.a. ud fra resultaterne i Ungeprofilundersøgelsen drøftede ” Hvad
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gør det ved unges selvforståelse, og hvilken effekt har det politisk, når medierne formidler sensationer og generaliseringer om unges gøren og laden?”. Det blev en god, konstruktiv og velbesøgt debat.
SSP-Samrådet var endvidere inviteret med i
debatter med Udlændige- og Integrationsminister Inger Støjbjerg med overskriften ”Hvem
udfordrer ekstremisterne”, Nationalt Center
for Forebyggelse af Ekstremisme med overskriften ”Ekstremisme i Danmark – sådan forebygger vi” samt til event med Rockwool
Fonden, hvor temaet var ”Ny viden om social
arv i kriminalitet”. SSP-Samrådet var endvidere rundt og netværke med en del organisationer, politikere og enkeltpersoner, hvilket har
givet gode kontakter og mulighed for at dagsordensætte SSP-samarbejdet og SSPSamrådet.
OM ALKOHOL - et tværfagligt undervisningsmateriale, der er rettet mod elever i 7. - 9. klasse. Materialet giver indsigt i en bred vifte af relevante
emner om unge og alkohol: Livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring, lovgivning mv.
via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og
forsøg. OM ALKOHOL er et fleksibelt materiale, som kan bruges særskilt i enkelte fag, tværfagligt
eller til kortere eller længere undervisningsforløb. OM ALKOHOL er et gratis undervisningsmateriale,
der findes online her
DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING – et inspirationsmateriale
til forældremøder, som er rettet mod undervisere, der har
en dialog om unge og alkohol med forældre til elever i 7. - 9.
klasse. Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indflydelse på sit barns alkoholvaner og giver inspiration til at tage stilling, tale med sit barn om alkohol og
lave alkoholaftaler enten på individuelt- eller klasseniveau.
Materialet består bl.a. af film, faktaark og debat- og dilemmakort. Materialet er gratis og kan downloades her
Alkoholdebuten og ikke mindst ”fuldskabsdebuten” er over
de senere år rykket i den rigtige retning, men det har også
den betydning, at en del unge får deres debut og erfaring
uden voksenkontakt og voksenstøtte. Når de unge bevæger
sig fra trygge omgivelser i Folkeskolen til mere selvstændige ungemiljøer på ungdomsuddannelser, er der fortsat
brug for en tæt dialog med voksne og ikke mindst forældre
om f.eks. alkohol. GODA har publiceret en folder til forældre til unge 16+. Det vil være muligt at hente folderen i PDF
her samt kontakte Anett Wiingaard på aw@goda.dk for at
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få tilsendt eksemplarer.
Forældre har fidus til ”ForældreFiduser”
Både forældre, skoleledere og medarbejdere i børnehaveklasser er meget tilfredse med ForældreFiduser, viser en evaluering foretaget af Epinion for Det Kriminalpræventive Råd.
Skovture, cykelværksted, sommerfest og filmaften er blot nogle af de aktiviteter, forældre kan få
hjælp til at arrangere med ForældreFiduser.
Det er ikke blot hyggelige stunder for børnene,
det hjælper også med at styrke sammenholdet
mellem forældre og dermed mellem eleverne.
ForældreFiduser er en gratis redskabskasse til
forældre og skoler, hvor målet er at forebygge
konflikter og mobning. Materialet er udviklet i
samarbejde mellem Det Kriminalpræventive
Råd, Trygfonden og Skole og Forældre.
Fiduserne er blevet taget rigtig godt imod på
landets skoler. Mere end 9 ud af 10 af de skoleledere og medarbejdere i børnehaveklasser, der har
brugt ForældreFiduser, er tilfredse med materialet. Det samme gælder for mere end 7 ud af 10 forældre. Det er særligt hjemmesiden og herunder inspiration til sociale arrangementer, tips til legegrupper og inspiration til forældremødet, der er mest kendte. Ved at bruge materialet fra ForældreFiduser taler flere forældre sammen og arrangerer og deltager i fællesskabende aktiviteter. Det vurderer mere end 8 ud af 10 medarbejdere i børnehaveklasserne i evalueringen. Evalueringen viser
dog også, at skolen er en vigtig igangsætter for det gode samarbejde mellem forældrene. Her spiller
især klasselæreren en central rolle i forhold til at sætte fokus på fordelene ved et godt forældresamarbejde. Dette gøres især med aktivitetsgrupper, hvor forældrene allerede på et forældremøde i
børnehaveklassen inddeles i grupper, som kan arrangere en aktivitet per gruppe hen over skoleåret.
Du kan finde mere her
Årsmødet 2017 blev igen et godt og velbesøgt arrangement (stor tak til SSP-kreds Østjylland for deres
store indsats). Materiale fra Årsmødet kan hentes her
”HVORDAN KAN GADEPLANSMEDARBEJDERNE
STYRKE UNGES KAPITAL” er overskriften på Gadeplanskonferencen, der for tredje gang løber af stablen
og afholdes den 3. og 4. oktober 2017 i Fredericia.
Programmet er på nuværende tidspunkt ikke færdigt,
men sæt kryds i kalenderen og følg med på hjemmesiden, hvor du også kan se lidt uddybende om nogle
af programpunkterne.
Har du input du ønsker publiceret i et kommende
Nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at fremsende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør Martin Bannow på mban@halsnaes.dk – Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har
noget på hjertet).

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet

