Bind 3.

SSP Langeland
Indsats-katalog

Guide til skoler og andre samarbejdspartnere i Langeland kommune

Bind 1. SSP Langeland: Samarbejde, formål, vision og organisation.
Bind 2. SSP Vejledning: Metoder til at arbejde med forebyggelse i skoler og institutioner.
Bind 3. SSP indsats-katalog: De forebyggende indsatser som SSP tilbyder Langeland kommune.

Bind 4. SSP indsatser i 2020-21: Alkoholdningen.dk Dit liv på nettet Dit og mit Det gode ungdomsliv.

Introduktion
Velkommen til SSP Langeland indsatskatalog, hvor du kan læse om de forebyggende indsatser, som SSP tilbyder i Langelands Kommune.
SSP er organisatorisk placeret under Ungdomsskolen, og er en del af kommunens sammenhængende børnepolitik om at fremme børns trivsel, og være med til at sikre, at børn og unge får gode og trygge rammer for deres opvækst. Samarbejdet mellem SSP, skoler, socialafdelingen, politi samt andre samarbejdspartnere skal afdække årsager til mulige uhensigtsmæssige udviklinger, således at forebyggelsen - både den generelle, den specifikke og den
individorienterede indsats – kan iværksættes så hurtigt som muligt. SSP arbejder med kriminalitetsforebyggende og trivselsfremmende tiltag for børn og unge i hele Langelands Kommune, i alderen 10 -18 år.
Målsætning for SSP netværket:
•

At man via SSP netværket opfanger uhensigtsmæssig adfærd, så der iværksættes en tidlig
indsats.

•

Igangsætte en tidlig indsats for kriminalitetstruede børn og unge, både gruppe og individorienteret.

•

For SSP-samarbejdet, at opbygge, anvende og vedligeholde lokale netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.

•

At skabe og støtte initiativer af generel forebyggende karakter, gennem information, oplysning, undervisning og kursusvirksomhed for alle børn og unge.

•

At forældre har mulighed for hurtigt at få råd og vejledning, når de bliver opmærksomme på
barnets problemer.
Du kan bruge SSP til:

•

Hvis du er bekymret for dit barn eller andre børn i lokalområdet.

•

Hvis du har mistanke om, at dit barn er ved at blive rodet ind i kriminalitet eller misbrug.

•

Konfliktmægling i enkelt- og gruppesager - eks. i skolen, i hjemmet og i fritiden.

•

At indgå i et kortvarigt socialpædagogisk forløb med børn/unge og deres familier, så snart
der er mistanke om mistrivsel eller begyndende "risikoadfærd”
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Forebyggende indsatser
Inden for rammerne af SSP handleplanen opdeles indsatserne ofte i tre niveauer:

Generelle

Specifikke

indsatser

indsatser

Rus 1

Konflikthåndtering

Dit liv på nettet/digitale
kompetencer

Børnezone

Individ Indsatser
Bekymrende eller
uhensigtsmæssig adfærd

som f.eks. kriminalitet,
Fravær, mangle netværk,

Dit og mit

selvskadende eller anden

Mobning

trivselsmæssig problematik.

Det gode ungdomsliv

Nedenfor i kataloget gives et overblik over de enkelte indsatser.
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Rus 1 - ”Alkoholdningen.dk”
Rus 1, Alkoholdningen.dk, udviklet af Kræftens bekæmpelse, Fuld af liv og Trygfonden.
Målgruppe: 7. -9. klasse
Eleverne undervises om dagen - forældrene undervises om aftenen.
Målsætning: Sikre at unge passer på sig selv og hinanden når de drikker alkohol. Fokus på sociale overdrivelser og fælles forståelse for faktiske normer. Eleven og forældrene får viden, holdninger og handlekompetencer til at udskyde alkoholdebuten. Familien og den enkelte elev, skal sammen tage stilling til, hvornår og hvordan man omgås alkohol.

Unges alkoholadfærd afspejler den alkoholadfærd, der er omkring dem, eller rettere den adfærd de unge
oplever. Vi vil i undervisningen, have fokus på såkaldte sociale overdrivelser og finde vej til en fælles forståelse af de faktiske normer. Når unge har aftaler om alkohol med deres forældre, drikker de mindre end
unge som ikke har.
Klasseundervisning i 7.- 9. årgang hvor hver enkelt klasse har 2 lektioner. Forældrene inddrages om aftenen med henblik på at kvalificere indsatsen i form af fælles aftaler på forældre niveau der støtter de unge
i at passe på sig selv og hinanden når de drikker alkohol.
•

Indsatsen er forankret i kommunens børnepolitik på området.

•

Materialet er godkendt af det kriminalpræventive råd, Sundhedsstyrelsen og gennemprøvet af samarbejdspartnere i SSP Samrådet.

•

Materialet er designet til at både SSP-konsulent, lærere og pædagoger kan anvende det. Undervisning i skoler afvikles i samarbejde med klasselærer. Hvis undervisning varetages af lærer eller pædagog introducerer SSP-konsulent materialet til tovholder.

•

Indsatsen evalueres løbende imellem skole og SSP-konsulent.

Besøg af:

SSP– konsulent

Varighed :

2 lektioner + ca. 2 timers forældre foredrag om aftenen

Redskaber:

Smartboard

Kontaktperson:

SSP-konsulent Peter H. Nyholm mob.: 2124 5724

E-mail: pehn@langelandkommune.dk
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Dit liv på nettet sms, fb, profiler mv.
Dit liv på nettet, udviklet af center for digital pædagogik og Ålborg kommune
Vinder af den kriminalpræventive pris 2017.
Målgruppe: 2./3. klasse, mellemtrin og udskoling. 2 – 4 lektioner, Smartboard.
Eleverne undervises om dagen - forældrene undervises om aftenen.
Det handler om, hvordan eleverne begår sig på nettet, og hvordan de undgår at komme ind i uheldige
netværk og bekendtskaber, der på sigt kan udvikle sig.
Med udgangspunkt i nøgleord som adfærd, valg og konsekvenser er målet med dette initiativ at give børnene en øget indsigt i, og viden om de sociale medier. Målet er at skabe større bevidsthed og refleksion
omkring en fornuftig online adfærd - for dermed at mindske risikoen for en uhensigtsmæssig og kriminel
anvendelse af og på de sociale medier. Dette gøres med udgangspunkt i konkrete straffesager, gennem
gruppearbejde, dilemmaøvelser, cases og dialog med børnene.
Klasseundervisning med den enkelte klasse, hvor forældre inddrages om aftenen med henblik på at kvalificere indsatsen i form af fælles aftaler på forældre niveau der støtter de unge i at passe på sig selv og hinanden når de er på internettet.
•

Indsatsen er forankret i kommunens børnepolitik på området.

•

Materialet er godkendt af det kriminalpræventive råd, Sundhedsstyrelsen og gennemprøvet af samarbejdspartnere i SSP Samrådet.

•

Materialet er designet til at både SSP-konsulent, lærere og pædagoger kan anvende det. Undervisning i skoler afvikles i samarbejde med klasselærer. Hvis undervisning varetages af lærer eller pædagog introducerer SSP Konsulent materialet til tovholder.

•

Indsatsen evalueres løbende imellem skole og SSP–konsulent

Besøg af:

SSP-konsulent

Varighed :

2—4 lektioner

Redskaber:

Smartboard

Kontaktperson:

SSP-konsulent Peter H. Nyholm mob.: 2124 5724

E-mail: pehn@langelandkommune.dk
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Dit & Mit (tyveri og hærværk mv.)
Dit & Mit (tyveri, hærværk og kriminalitet), udviklet af SSP samrådet i samarbejde med Politi og SSP
Langeland. Målgruppe: 6., 7., 8. og 9. klasse
Målsætning: At skabe større bevidsthed og refleksion hos elever omkring eget ansvar, og ansvar overfor
andre.
Hvis skolen oplever at en klasse er udfordret med elever der har en kriminel adfærd.
Med udgangspunkt i nøgleord som: valg, grænser og konsekvenser er målet for dette initiativ at øge elevernes bevidsthed om både eget ansvar, og ansvar overfor andre.
Dit & Mit sætter fokus på:
•

Butikstyveri

•

• Hæleri

•

• Hærværk

•

• Graffiti

•

• Vold og trusler

Foredraget/dialogen har blandt andet til formål, at give børnene og de unge indsigt i de strafferetslige og
menneskelige konsekvenser et forkert valg kan have.

Besøg af:

SSP-konsulent og Politi

Varighed :

1 lektion

Redskaber:

Smartboard

Kontaktperson:

SSP-konsulent Peter H. Nyholm mob.: 2124 5724

E-mail: pehn@langelandkommune.dk
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Mobning
Debatoplæg om mobning for undervisere i skoler og institutioner.
Steen Svanholm har for nylig udgivet vejledningen ”Mobbehåndtering i praksis”, som er den eneste af sin
slags på markedet, der giver et konkret forslag til, hvordan man som lærer og pædagog kan handle i selve
mobbe- volds- og konfliktsituationerne.
Stort set al anden litteratur handler om forebyggelse og konsekvenser af mobning, hvilket er ærgerligt,
fordi det er for sent at begynde at forebygge noget, hvis det allerede er indtruffet. Man laver heller ikke
brandforskrifter,´ når branden er brudt ud.
Mange lærere og skoler har derfor brug for et akutberedskab, nogle konkrete metoder, til at håndtere
mobning, vold og konflikt på stedet, så man ved, hvad man kan og må gøre som lærer i en tilspidset situation.
Vejledningen er direkte og konkret, og Steen Svanholm hævder desuden, at metoderne også virker forebyggende, hvilket er et kærligt prik til, at de eksisterende antimobbestrategier muligvis bør gentænkes.
Steen Svanholm tilbyder at lave et debatoplæg på jeres skole, hvor både jeres egne konflikthistorier ogSteens erfaringer inddrages og diskuteres.
Oplægget kan tilpasses i tid og form efter jeres behov, men udgangspunktet er et sted mellem 90 og 120
minutter.

Besøg af:

Steen Svanholm fra Charlotteskolen Hedehusene.

Varighed :

90 — 120 min.

Redskaber:

Skolen stiller lokale tilrådighed

Kontaktperson:

SSP-konsulent Peter H. Nyholm mob.: 2124 5724

E-mail: pehn@langelandkommune.dk

7

Det gode ungdomsliv
Det gode ungdomsliv, udviklet af det Det kriminalpræventive hus i Odense.
Målgruppe: 6., 7., 8. og 9. klasse. 2 - 4 lektioner, Smartboard
Målsætning: At bevidstgøre eleverne om, at mennesker er forskellige – og at trivsel hænger sammen med
påvirkninger der sker hele tiden gennem livet. Fordi mennesker er sociale væsner, er trivsel eller mistrivsel ikke noget der foregår isoleret inde i det enkelte menneske. Trivsel eller mistrivsel hænger derimod
sammen med de fællesskaber der indgås med andre.
Med overskriften ’trivsel’ og en række forskellige emner og tilgange til at forstå mennesker, undersøger vi
hvorfor mennesker er forskellige, og hvorfor mennesker nogle gange oplever trivsel og andre gange oplever mistrivsel. -Og hvorfor oplevelsen af hhv. trivsel og mistrivsel er forskellig fra person til person. Trivsel
er afgørende for hvordan forestillingen om fremtiden er. Hvis vi ikke har drømme og visioner, ved vi ikke
hvor vi er på vej hen. Livet og hverdagen kan miste sin mening. I forløbet arbejdes med teori og praksisøvelser ift. selvværd, selvtillid, motivation, neurologi, biologi og psykologi for at bevidstgøre eleverne om
de sunde valg de kan træffe for dem selv, så de bliver robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre
til kriminalitet.
•

Klasseundervisning med den enkelte klasse, hvor der er plads til dialog og gruppearbejde.

•

Indsatsen er forankret i kommunens børnepolitik på området.

•

Materialet er godkendt af det kriminalpræventive råd og gennemprøvet af samarbejdspartnere i
SSP Samrådet.

•

Løbende evaluering af indsatsen imellem skole og SSP-konsulent.

Besøg af:

SSP-konsulent

Varighed :

2—4 lektioner

Redskaber:

Smartboard

Kontaktperson:

SSP-konsulent Peter H. Nyholm mob.: 2124 5724

E-mail: pehn@langelandkommune.dk
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Konflikthåndtering
Elever - Grupper - Forældre
SSP-konsulent kan hjælpe med at løse konflikter og uoverensstemmelser gennem samtale og
konfliktmægling.
Formålet er, at man med konfliktmæglerens hjælp samarbejder om, at undersøge konflikten og
få genoprettet de skader, konflikten kan have givet, så man kan se hinanden i øjnene igen.
Alle kan henvende sig, hvis man ønsker hjælp eller sparring på løsninger omkring en konflikt. Både børn og unge, forældre og fagfolk.
For at konfliktmægling kan finde sted, skal alle parter sige ja, og være indstillet på at løse konflikten.

Besøg af:

SSP-konsulent/ konfliktmægler

Varighed :

kan variere

Redskaber:

Skolen stiller lokale tilrådighed

Kontaktperson:

SSP-konsulent Peter H. Nyholm mob.: 2124 5724

E-mail: pehn@langelandkommune.dk
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Børnezone
Gruppetilbud for drenge og piger i 4. - 6. klasse
Børnezonen går ud på, at skabe rammer som giver gode betingelser for positiv personlig udvikling. Gennem ugentlige møder med hygge, rundbordssamtaler, aktiviteter m.m. vil vi hjælpe børnene med at få et netværk og blive en del af et fællesskab.

Børnezonen sætter fokus på:
• Positiv kontakt med jævnaldrende
• Et hyggeligt og trygt sted for barnet
• Aktiviteter med træning i at træffe valg
• Hjælp til bedre at forstå sig selv og andre
• Gode oplevelser

I gruppen bliver der lagt vægt på, at man som person føler sig set og forstået, samt at den enkelte
bliver en del af fællesskabet. Tryghed, tavshedspligt, forpligtelse og forventninger til hinanden.

Afholdes af:

SSP-konsulent

Beliggenhed:

Skolen

Varighed :

1 lektion, kan varierer efter aftale

Kontaktperson:

SSP-konsulent Peter H. Nyholm mob.: 2124 5724

E-mail: pehn@langelandkommune.dk
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Individ orienteret indsats
Børn og unge med begyndende uhensigtsmæssig adfærd såsom kriminalitet eller selvskade. •
Børn og unge der mistrives. • Børn og unge der har svært ved at få dagen til at hænge sammen,
svært ved at passe skolen, indgå i fællesskabet, dyrke sunde venskaber og netværk.
Individorienterede indsatser retter sig mod enkeltpersoner, der har udvist uhensigtsmæssig adfærd. Det kan f. eks. være kriminel adfærd, fravær fra skolen, selvskadende eller anden trivselsmæssig problematik. SSP-konsulent har, særligt ved enkeltperson indsatser stor fokus på det
tværfaglige samarbejde bl.a. med skoler, familieafdeling, politi, CPP, ungerådgivning, misbrug
m.m.
Indsatsernes formål er ikke at sætte fokus på den uønskede handling eller adfærd, men i højere
grad handler det om, at forebygge ved at styrke de beskyttende faktorer og ressourcer i barnet/
den unge og familien.

Henvendelse:
Kontaktperson:

SSP-konsulent Peter H. Nyholm mob.: 2124 5724

E-mail: pehn@langelandkommune.dk

Kontakt:
SSP Leder Michael Kjeldsen tlf. 20585101 mk@langelandkommune.dk
SSP Vejleder Peter Hellerstedt Nyholm tlf. 21245724 pehn@langelandkommue.dk
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