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SSP-samarbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune har altid været vægtet højt 
både politisk og blandt de involverede samarbejdspartnere. Det har medført, 
at SSP-samarbejdet i dag står stærkere end nogensinde før. Der er over en 
bred kam en fornemmelse af, at vi i samarbejdet kan gøre en forskel og være 
medvirkende til at skabe rammerne for børn og unge i Ringkøbing-Skjern 
Kommune til at kunne få en opvækst funderet på tryghed og en høj trivsel. I 
samarbejde med forældre satser SSP-samarbejdet på en forebyggelseskultur, 
der inddrager dem, det hele handler om – børnene og de unge, så de føler sig 
taget alvorlig.

I denne brochure kan der læses mere om, hvad SSP er, hvordan samarbejdet 
er skruet sammen og hvilke tilbud, der er til skoler, forældre m.fl.
SSP-samarbejdet er til for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, så tag en-
delig personlig kontakt, hvis du/I har brug for råd/vejledning, gerne vil aflevere 
en bekymring om en ung eller gerne vil booke et forældrearrangement om et 
relevant emne, der måske ikke er beskrevet i denne brochure. SSP-teamet er 
fortsat kontaktbar 24-7. Derudover skal de professionelle i SSP-netværket 
være opmærksom på de to planlagte SSP-konferencer, der kan læses mere om 
bagerst i denne brochure.
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Værd at vide om SSP

Hvad er SSP?

• SSP (forkortelse for skole, socialrådgivning og politi) er et formaliseret, forplig 
    tende og tværfagligt samarbejde, hvor skolerne, de sociale myndigheder og    
    politiet i Ringkøbing-Skjern Kommune er de centrale aktører. Samarbejdet er de  
    seneste år blevet udvidet til også at omfatte UU og Sundhedscenter Vest.  

• SSP arbejdet er i sin grundform altid forebyggende og skal ses som en støtte til 
    forældrenes rolle, som de ansvarlige opdragere og grænsesættere for deres  
    børn og unge.
 
• SSP skal i sin brede fundering ligeledes være aktivt medvirkende til at opfange  
    og videreformidle signaler om børn og unge.

• Det er forældrenes ansvar overfor deres børn at forebygge misbrug, kriminalitet  
    og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge og samtidig være ans       
    varlige for en god barndom/ungdom, der er afstemt efter alder og udvikling. 

• SSP arbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune har afsæt i dels landsdækkende  
    som regionale forhold, hvilket bl.a. kan ses i forbindelse med Politireformen, hvor  
    SSP-samarbejdet haft et stort fokus. Kommunalt set tager SSP-samarbejdet  
    sit afsæt i Ringkøbing - Skjern Kommunes Fælles Børne- og Ungesyn jf. Børne og   
    Familiepolitikken 2015-2018.

Værd at vide om SSP

Formål med SSP

• Målsætningen for SSP-samarbejdet er grundlæggende at opbygge, anvende og   
    vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn       
    og unges virkelighed, udvikling, læring og trivsel.

• At skabe et netværk af voksne omkring børn og unge omkring forældresamarbe 
    jde og de voksne, som børnene og de unge møder i deres dagligdag.

• At indsatsen er helhedsorienteret med barnet/den unge i centrum.

• SSP har fokus på at skabe øget trivsel blandt kommunens børn og unge og arbe 
    jder derfor konsekvent ud fra en forebyggelsesstrategi, der skal være med til at   
    sikre, at børn og unge 
    oplyses og vejledes således, at de aktivt har muligheden for at træffe de “rigtige      
    valg” bl.a. i samråd med deres forældre og venner. 

• At være medvirkende til at skabe forståelse for børne- og ungekulturen hos de  
    voksne, der er i barnet/den unges liv, der herved gives de bedste forudsætninger    
    for at kunne støtte, vejlede og guide barnet/den unge, så barnet/den unge bliver  
   "klædt på" til selv at kunne mestre eget liv.         

• At der forebygges så tidligt som muligt.

SSP - Ringkøbing-Skjern kommune
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Værd at vide om SSP

Forebyggende indsatser

• Generel indsats
 •Oplyse og vejlede over for børn, unge og deres forældre omkring alkohol,  
     misbrug, sociale medier, hærværk, tyveri, mobning, sprogbrug.

 •Indsatsen foregår primært på skolerne i kommunen – dels i skoletiden  
     som et led i undervisningen og dels om aftenen i relation til forældre.

•Specifik indsats
 • Indsatser overfor særlige truede grupper, som allerede er i eller på vej ind  
     i kriminalitet, misbrug eller anden uhensigtsmæssig adfærd.

	 •	Indsatser	i	specifikke	områder/miljøer/problematikker	(f.eks.	i	gråzonen		
     mellem generel forebyggelse og konkret iværksættelse af handling i form  
     af forældreinddragelse, oplysningskampagne, avisomtale, projekter m.v.).

•Individuel indsats 
 •Indsatser overfor særligt truede og marginaliserede børn og unge, hvor  
    der kan iværksættes en individuel forebyggende og/eller afhjælpende  
    indsats i samarbejde med forældrene og evt. Børn og Familie og andre  
    professionelle aktører.

Målgruppe
 • Primær målgruppe er børn og unge i alderen 0. klasse til 18 år og deres  
     forældre.

 • Sekundær målgruppe er unge i alderen 18-25 år.

 • Derudover henvender SSP sig generelt til ALLE, som har kontakt eller  
     oplevelser med børn og unge - det være sig foreningstræneren, naboen  
	 				m.fl.

Kontakt til SSP

SSP er kontaktbar 24-7! Kontakt SSP når:

•Du som voksen/forældre er bekymret for trivslen hos et barn eller en ung.

•Du som forældre gerne vil informeres eller have konkret vejledning om f.eks.    
   sociale medier, hash eller lignende.

•Du som samarbejdspartner/professionel (f.eks. lærer, pædagog) har behov for    
   sparring eller vejledning i forhold til en mulig forebyggende SSP-indsats overfor  
   et barn, en ung eller forældre.                

SSP kan kontaktes
• Telefonisk, sms eller pr. mail (se informationer forrest i denne brochure)
• Chatrådgivning for børn og unge på www.cyberhus.dk/rkskssp 

SSP-Tilbud 2017/18
I skoleåret 2017/18 har SSP tilbud til alle skoler om en række aktiviteter, temad-
age, undervisning osv. for klasserne og herunder også oplysende dialogmøder med 
forældre (blandt andet fælles afsæt for udarbejdelse af forældreaftaler).
Ud over medarbejderne i det faste SSP-team er mange samarbejdspartnere in-
volveret i disse generelt forebyggende tiltag.

SSP håber og ønsker, at ALLE skoler vil gøre brug af tilbuddene, der alle er udar-
bejdet i et bredt samarbejde indenfor SSP-netværket. Involvering af skolerne og 
forældrene er en forudsætning for, at SSP får den forebyggende effekt, der på den 
lange bane kan medvirke til, at alle børn og unge trives – og får et godt og trygt 
børne- og ungeliv.

SSP - Ringkøbing-Skjern kommune
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Organisering SSP-Arbejdet

SSP er organiseret på 4 niveauer:
1. Strategisk niveau
2. Koordinerende niveau
3. Ledelses niveau
4. Udførende niveau

Strategisk
Lokalrådet, som er et samarbejdsorgan mellem Midt- og Vestjyllands Politi og 
Ringkøbing-Skjern Kommune, har til formål at sikre rammerne for det kriminal-
præventive arbejde i SSP. Dette 
samarbejde udmøntes blandt andet i en handleplan, der skal understøtte forebyg-
gelse og indsatser for borgerne i lokalsamfundet for at fremme tryghed og trivsel.

 •  Kell Svenningsen, vicepolitiinspektør Midt- og Vestjyllands Politi
 •  Mette Bundgaard, beredskabsleder Midt- og Vestjyllands Politi
 •  Flemming Juel-Nielsen, direktør Ringkøbing-Skjern Kommune
 •  Inge Marie Vestergaard, fagchef Handicap og Psykiatri, RKSK
 •  Jane Andersen, fagleder socialrådgivningen, Børn og Familie, RKSK
 •  John Jensen, ungdomsskoleleder, Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

Koordinering
SSP-styregruppen rådgiver Lokalrådet omkring udarbejdelse af handleplaner og 
strategier for SSP. Desuden skal SSP-styregruppen sikre informationsstrømmen 
på tværs i netværket, prioritere den nødvendige og ønskede forebyggende indsats, 
evaluere effekter og dele viden. 
SSP-styregruppen er garant for, at SSP-indsatsen foregår koordineret og der kan 
opleves en ”rød tråd” i SSP-tilbuddene til klasser og forældre op gennem skole-
forløbet. Dette afvejes i forhold til aktuelle behov og problematikker, der rører sig 
i lokalsamfundet, der har indvirkning på børn og unges opvækst.

    
 • Mette Bundgaard, beredskabsleder Midt- og Vestjyllands Politi
 • Margrethe Birkekær Christensen, Team-koordinator Front Team, RKSK
 • Marianne Kipker, skoleleder Lem Skole
 • Karina Degryr, skoleleder Videbæk Skole
 • Allan Østergaard, viceungdomsskoleleder, RKSK Ungdomsskole
 • John Jensen, ungdomsskoleleder, RKSK Ungdomsskole
 • Carsten Bjerg, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Anne-Marie Meller, pæd. SSP-koordinator

Ledelse
SSP hører budgetmæssigt, administrativt, personalemæssigt og ledelsesmæssigt 
under Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole. 
Ungdomsskolens bestyrelse inddrages og høres i alle anliggende, der vedrører ung-
domsskolens indhold – således også SSP-regi.Ungdomsskolen er forvaltningsmæs-
sigt under Dagtilbud og Undervisning ligesom folkeskolerne.

Ledelse
• Allan Østergaard, SSP-leder, viceungdomsskoleleder
• John Jensen, ungdomsskoleleder

Udførende niveau
Det udførende niveau står for det konkrete præventive arbejde. Det er på det 
udførende niveau, at medarbejderne har den daglige og direkte kontakt med børn, 
unge og deres forældre. 

Det udøvende niveau består af:
• SSP-teamet arbejder forebyggende og er synlige på alle kommunens skoler og 
uddannelsessteder, hvor de hyppigt deltager i klasse- og forældrearrangementer. 
SSP-teamet skal i tæt samarbejde med styregruppen og lokalgrupperne være spyd-
spidser i det opsøgende arbejde. SSP-teamet kan kontaktes 24-7, hvor man kan søge 
råd	og	vejledning	og	evt.	aftale	et	møde.	Kontaktoplysninger	findes	forrest	i	denne	
brochure.

Medlemmer af lokalrådet

Medlemmer af SSP-styregruppen

SSP - Ringkøbing-Skjern kommune
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Byrådet

SSP-organisation

Ungdomsskolens ledelse

SSP

Pædagogisk SSP-koordinator SSP + mentor FritidsslusenSSP-medarbejdere

Strukturen og opgavefordelingen
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SSP-Medarbejdere

SSP-Team og Pædagoisk SSP-Koordinator

SSP-
Kontaktlærere

LedelsenSSP-STYREGRUPPEN

LOKALRÅDET

Bestyrelsen

Ringkøbing-Skjern
Ungdomsskole

SSP-
Lokalgruppe

Skjern

SSP-
Lokalgruppe

Tarm

SSP-
Lokalgruppe

Videbæk/spjald

SSP-
Lokalgruppe
Ringkøbing

SSP-
Lokalgruppe
Hvide Sande

• SSP-kontaktlærere er ansatte på hhv. fri- og folkeskolerne, der har til op-
gave at vejlede kolleger omkring nyt og relevante tilbud og materialer fra SSP 
samt være tovholder ved arrangementer på skolen. Derudover skal kontak-
tlæreren viderebringe eller tilskynde til, at signaler og 
bekymringer	afleveres	til	SSP-medarbejderen,	SSP-lokalgruppen,	direkte	til	
de sociale myndigheder eller politiet (i henhold til aftale med skolens ledelse).  

• SSP-lokalgrupperne, der er bredt sammensat og i relation til de aktuelle, 
lokale forhold og behov. Ringkøbing-Skjern Kommunes SSP-samarbejde er 
opdelt i 5 SSP-lokalgrupper med 2 i vest, 2 i syd og 1 i øst. 

                Medlemmer af SSP-lokalgrupperne 
 • Frontteam
 • Politiet 
 • Repr. fra foreningsliv/fritidscentre/haller
 • Ungdommens Uddannelses Vejledning
 • SSP-kontaktlærere fra hhv. folke- og friskoler
 • SSP-medarbejderen i hhv. øst, syd, vest
 • Repr. fra ungdomsskolens fritidsafdeling

SSP
Netværk

SSP - Ringkøbing-Skjern kommune
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Intro til SSP   Forældrerådene   Skolevis

Intro til SSP   0. årgang/forældre  Klassevis

Fri for mobberi  1. årgang/forældre/elever Klassevis

Tryg på nettet  3. årgang/Elever  Klassevis

SSP-dag    5. årgang/elever  Områdevis

Mob off   6. årgang/elever  Fælles

Tænk efter   7. årgang/forældre/elever Skolevis

Tænk og lev livet  8. årgang/forældre/elever Skolevis
 
Cyberhus 
   
Boliger til unge i uddannelse 

SSP-konference for aktører i ssp-samarbejdet

SSP har mange tilbud for både forældre og elever, som vi 
præsenterer for dig på de næste sider, men du er meget velkom-
men til at kontakte os, og så kan vi ”skræddersy” det indhold, der 
passer til jeres situation.

Hvad Hvem Organisering

Målgruppe: Forældre I 0. årgang og forældreråd i skolernes øvrige klasser.
Sammen skal vi skabe rammerne for en god forældresamarbejde og arbejde 
for klassetrivsel samt give børn/unge de bedste forudsætninger for et trygt 
og godt barne- og ungdomsliv?
Kan du svare ”ja” til ovenstående, så husk at booke SSP til jeres første 
forældremøde, hvor vi på ”kun” 15 minutter vil præsentere de forskellige 
SSP-tilbud, der er til skolerne, som lærere og forældre kan benytte sig af. 
Det kan enten være i forbindelse med et forældrearrangement eller ift. 
eleverne (husk at aftale med læreren inden I booker til klassen, så det pass-
er ind i planerne). Alle tilbud er udarbejdet for at skabe rammerne for den 
bedst mulige trivsel i klassen, klæde eleverne på til at færdes i ”samfundet” 
og ikke mindst være medvirkende til at give forældrene sparring og ve-
jledning i, hvordan man kan være kraftigt medvirkende til at skabe en god 
trivsel i klassen. Når vi taler trivsel, er vi inde på områder som legevenner, 
at	være	tryg	på	nettet,	aftaler	om	alkohol,	flertalsmisforståelser,	sprogets	
(skrevne og talte) påvirkning af venner og veninder o.m.a. Alle tilbuddene 
tilpasses målgruppen.

Kontakt SSP-team
Syd – Claus Meiner / claus.meiner@rksk.dk / 29 46 91 18
Øst – Paw andreasen / Paw.bob.andreasen@rksk.dk / 23 23 42 00
Vest – Flemming Pedersen / flemming.pedersen@rksk.dk / 24 42 24 40

Introduktion til SSP

SSP - Ringkøbing-Skjern kommune
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Er du bekymret for et barn eller en 
ung -måske dit eget? 
Kontakt SSP-teamet, hvor du kan få 
vejledning og rådgivning.

Hvordan 1. årgang + forældre

Med udgangspunkt i "Fri for Mobberi-materialet", tales der med 
eleverne om det at være en god ven, at alle skal kunne lege sam-
men og at vi ikke accepterer mobning. De 3 timer krydres med 
lidt sang, bevægelse og en aktivitet, hvor eleverne skal male et 
venskabsmaleri. Ved forældremødet vil der være introduktion til 
de forskellige former for forældresamarbejde og netværkdannelse 
(Forældrefiduser.dk)

Hvordan skal 
det foregå?
Til forældre

Hvor/Hvornår/ 
varighed  

Til læreren/
forventning 

Tilmelding Anne-Marie Meller / anne-marie.meller@rksk.dk (elevdelen)
Claus Meiner / claus.meiner@rksk.dk / 29 46 91 18 (forældredelen)

Der	sendes	fil	med	forældrebrev	til	skolen,	der	bedes	lægges	på	in-
tra. Der afholdes endvidere forældremøder i forbindelse med denne 
dag.  Læreren skal sørge for, pensler, forklæder, aviser eller lign. til 
afdækning af borde. Vi medbringer lærred samt maling.

Undervisningen forløber over 3 lektioner og foregår i egen klasse. 
forældredelen  kan evt. aftales som et fyraftensmøde og har 1 
times varighed. Tid for elevdelen aftales med Anne-Marie Meller - 
forældredelen med Claus Meiner.

Fri for mobberi bygger på at:
-Mobning blandt børn er de voksnes ansvar
-En forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning
-Inddrage ”tilskuerne”, når der er mobning
-Udvikle børnefællesskaber, der bygger på tolerance, respekt, om 
sorg og mod.

Hvad skal vi 
omkring   

Intro

Overskrift Fri for mobberi

Fri for mobberi er et tilbud til alle 1. klasser. Elevarrangementet 
kan følges op af et forældrearrangement.
Vi arbejder med udgangspunkt i "Fri for Mobberi-materialet".  

17
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Hvordan 3. årgang

Vi ved, at det 
også kan være 
på de skæve tid-
spunkter, at man 
kan have brug 
for hjælp og 
vejledning. 
Derfor er vi 
selvfølgelig kon-
taktbare 24-7 
enten pr. telefon, 
sms eller på mail.

Overskrift Sikker på nettet og med mobilen i hånden

Sikker på er nettet og med mobilen i hånden er et arrangement for 
3. klasser, hvor vi sætter fokus på en tryg og sikker brug af mobil og 
internet.

Intro

Hvad skal vi 
omkring?

Sikker	på	nettet	og	med	mobilen	i	hånden	kommer	omkring	fire	
hovedemner:
• Internettet – hvem chatter du i virkeligheden med?
• Billeder – hvad må man og hvad må man ikke?
• Koder – hvorfor og hvordan skal man passe på dem?
• Mobiltelefon – Beskeder er de gode eller dårlige?
• SMART – hvordan kan eleverne bruge det i deres hverdag?

Hvordan skal det 
foregå?
Til lærere og forældre

Vi starter med at tage temperaturen på klassen via en lille undersø-
gelse. Dernæst får vi en  snak om, hvem eleverne chatter med, og 
hvad man skal passe på, når man chatter med folk, man ikke kender. 
Vi taler om navne og koder, ser på billeder - hvilke er ok at have på 
nettet, og hvilke skal man ikke lægge op. Mobiltelefonen, sms og 
andre beskeder er næste punkt på programmet. Vi slutter af med 
en snak om SMART-reglerne og laver en aktivitet i forhold til disse 
regler.

Hvor/hvornår
/hvordan

Undervisningen forløber over 3 lektioner og foregår i egen klasse.
Tid aftales med Anne-Marie Meller.

Til læreren
/forventning

Ingen forberedelse for eleverne. Der udsendes forældrebrev samt 
filer	vedr.	“Dit	barns	sociale	liv	på	nettet”	samt	“Gode	råd	til	forældre	
om billeder m.m. på nettet”. Dokumenterne bedes lægges på intra.

Anne-Marie Meller / anne-marie.meller@rksk.dkTilmelding

SSP - Ringkøbing-Skjern kommune
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Hvordan 5. årgang

OverskriftOverskrift

Intro

Hvad skal eleverne 
lære?
Til lærere og forældre

Hvordan skal det 
foregå?

Hvor/Hvornår/ 
varighed

Til lærere/forældre

Tilmelding

Legevenner SSP-dag for 5. klasser ”Trivsel”

Intro Denne dag sætter SSP fokus på, hvordan eleverne kommer godt igang 
med forskellge lege i frikvateret og har fokus på, at alle skal være med.

Denne dag sætter SSP sammen med politiet og socialforveltningen 
fokus på, hvordan vi fremmer trivsel, og hvad vi skal passe på for ikke 
at ”træde ved siden af”.

 På de 5 værksteder kommer vi omkring:
•Socialforvaltning (Frontteam): Hvordan kan socialrådgiverne hjælpe/       
  hvornår henvender man sig til/hvordan får man hjælp.
•Politi: Hvordan kan politiet hjælpe en/hvordan får man hjælp/hvem  
  kan hjælpe.
  Butikstyveri: Straffeattest/hvorfor begår nogen butikstyveri/
   konsekvenser.
•SSP: Tal ordentligt / Sproget/digitalt sprog/grimt sprog
   Mobning: tegn på mobning/digital mobning/stop mobning

På tre planlagte dage i hhv. Ringkøbing, Videbæk og Skjern samler vi 
alle 5. klasser. Eleverne deles på 5 hold (klasse/skolevis). Eleverne skal 
rundt på 5 værksteder a´ 30 min. varighed, hvor der vil være dialog, 
film, praktiske opgaver i form af bevægelse mm.

Videbæk d. 7. marts - Skjern d. 14. marts og 4. april - Ringkøbing d. 18. 
og 25. april. Arrangementet varer fra kl. 9:00 - 12:45 og du skal kun 
afsted en af dagene.

Der udsendes forældrebrev via intra inden selve arrangementet. Klas-
sen skal læse udsendt tekst og forberede spørgsmål spørgsmål til værk-
stederne. SSP er vært ved en let frokost.

Anne-Marie Meller / anne-marie.meller@rksk.dk

Hvad skal eleverne 
lære?

• Kende forskellige lege
• Kunne forklare og  sætte gang i lege
• Sørge for at alle kan være med i en leg

Hvordan skal det 
foregå?

Eleverne får udleveret et kompendie med mange forskellige lege i. 
Derefter skal de to og to planlægge, hvordan de vil sætte gang i en 
af legene i frikvartererne. Der gives feedback på instruktionen. Alle 
prøver at starte mindst 3 forskellige lege.

Hvor/Hvornår/ 
varighed

På ungdomsskolen eller på egen skole.

Til lærere/forældre Der udsendes forældrebrev via intra inden selve arrangementet.

Tilmelding Anne-Marie Meller / anne-marie.meller@rksk.dk

Hvordan 5. årgang
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Hvordan 6. årgang 

Overskrift Mob off - Tøseløbet siger nej tak til mobning

Intro Denne dag sætter SSP i samarbejde med Tøseløbet i Skjern fokus på 
trivsel, og hvordan vi kan stoppe mobning - bl.a med fokus med vores 
sprog (det skrevne sprog, det talte sprog og kropssprog). Tøseløbet do-
nerer hele overskuddet fra deres løb til arbejdet med fokus på en øget 
trivsel.

Hvad skal eleverne 
lære?
Til lærere og forældre

• At deres kropssprog signalerer mere end de regner med.
• At blive bedre til at undgå de potentielle misforståelser, der findes i  
   det skrevne sprog.
• At det talte sprog gør mere ved deres kammerater/venner end de går  
   og tror.
• At de bliver bevidste om, at de hjælper sig selv og hinanden, ved ikke  
   tale så voldsomt!
• At der vil være elever, som kunne blive en ressource for deres 
   omgivelser!
• At blive rollemodeller for de yngste klasser på skolen!

Hvordan skal det 
foregå?

Eleverne deles på 3-4 værksteder, hvor de skal omkring forum teater, 
som inddrager publikum aktivt, foredrag, workshops. Herudover vil der 
være musikalske indspark.

Hvor/Hvornår Vostrup Teater og Musikefterskole lægger lokaler til arrangementet. 
Ungdomsskolen koordinerer transporten. Dato og tidspunkt tilgår.

Til lærere/forældre Efter arrangementet udsendes en film fra dagen, som klassen kan se 
sammen.

Tilmelding Paw Andreasen /  ungdomsskolen@rksk.dk mobil / 23 23 42 00

SSP har i et bredt samarbejde 
udviklet en veltilrettelagt 
vifte af forebyggende tilbud for 
både elever og forældre, der 
tilpasses målgruppen.

22 23
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Hvordan 7. årgang

Hvor/hvornår/
varighed

Elevarrangementet foregår på egen skole kl 09:00 - 12:00  og 
forældrearrangementet: Se tidspunkt i indbydelsen.

Overskrift Tænk efter

Intro Tænk Efter sætter fokus på OPLYSNING OM OG udskydelse af alko-
holdebut, forebyggelse af misbrug, rygning, snus, kriminalitet og lign. 
Arrangementet laves i et samarbejde mellem sundhedsplejen, politiet 

Hvad skal elever og 
forældre lære?

• Rygning, alkohol og rusmidlers påvirkning
• Hvorfor der sker sociale misforståelser
• Egne og andres grænser
• Alle valg har konsekvenser fx. lovbrud

Hvordan skal det 
foregå?
Til forældre

Arrangementet afholdes skolevis. På dagen inddeles eleverne i 5 
grupper, der skal igennem 5 værksteder.
• Sundhedsplejen – ADL (Almindelig daglig levevis)
• Misbrugsrådgivningen (Oplysning og læren omkring alkohol)
• Politiet (kriminalitet, lovgivning og konsekvenser af 
   lovovertrædelser)
• SSP (flertalsmisforståelser – gør alle andre som vi går rundt og tror,  
    at de gør?)
• Værkstederne er en blanding af foredrag, meningsmålinger, 
   aktiviteter, film mm.
   Forældredelen:
• Om aftenen skal forældrene rundt på de samme værksteder og     
     

Til læreren
/forventing

Skolen får i god tid tilsendt information om dagen, samt instruktioner 
til dagen. Det forventes, at skolerne har læst og fulgt instruktionerne, 
der sendes til dem ift.  lokaler mm.

Tilmelding  Trine Bloch Hansen /trine.bloch.hansen@rksk.dk / 20 18 33 01

prøve de samme ting. Tænker forældrene det samme som den  
unge?

"Politiet skal i medfør af politiloven virke for tryg-
hed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem 
forebyggende, hjælpende og håndhævende virk-
somhed. 
Et af de forebyggende tiltag er SSP-samarbejdet. 
Formålet med samarbejdet er at opbygge, anvende 
og vedligeholde et lokalt netværk, der har krimi-
nalpræventiv indvirkning på børn og unges daglig-
dag i Ringkøbing Skjern kommune. Det er intenti-
onen, at indsatsen skal ske så tidligt som muligt, og 
helst inden man har anvendt sanktionssystemet. 
Vi arbejder blandt andet sammen om at forebygge 
kriminalitet, mistrivsel og misbrug samt afdække 
og bearbejde årsagerne til at børn og unge begår 
kriminalitet". 

- Mette Bundgaard, leder af patruljetjenesten
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Hvordan 8. årgang

Overskrift

Tilmelding

Tænk og lev livet

  Trine Bloch Hansen /trine.bloch.hansen@rksk.dk / 20 18 33 01

 Skolen får i god tid tilsendt information og instruktion til dagen. Det 
forventes at skolerene har læst og fulgt de instruktioner, som er givet 
dem.

Intro

Hvad skal eleverne 
lære?

Hvordan skal det 
foregå?

Til læreren
/forventing

Hvor / Hvornår

Tænk og lev livet er et arrangement for 8. klasse, der
tager udgangspunkt i virkelige hændelser fra Ringkøbing-Skjern Kom-
mune og sætter herudfra fokus på forebyggelse af misbrug og krimi-
nalitet. Her tages bl.a. udgangspunkt i, hvordan venskaber kan være 
medvirkende til en god og sund ungdom. Arrangementet laves i sa-
marbejde mellem SSP, Sundhedscenter Vest, misbrugs rådgivningen og 
politiet. Elevarrangementet følges op af et forældrearrangement, hvor 
forældrene præsenteres for elevernes udsagn om egen adfærd.

Elever og forældre skal have kendskab til:
- Hvordan klassens trivsel er
 - Hvilken betydning har venskaber for en god trivsel
 - Rygning, alkohol og rusmidlers påvirkning
 - Hvorfor der sker sociale misforståelser
 - Egne og andres grænser
- Alle valg har konsekvenser fx. lovbrud

Arrangementet afholdes skolevis. På dagen er eleverne samlet i en 
gruppe max. 2 klasser af gangen i fællessal. Her bliver de mødt af 3-4 
oplægsholdere og vil under oplæggene være aktive og deltagende med 
forskellige opgaver. Der vil være lyd og film-klip fra lokalområdet. 

Arrangementet foregår ude på skolerne fra 9:00 - 12:00. Elevarrange-
mentet følges op af et forældrearrangement fra kl. 19:00 - 21:00 hvor 
forældrene præsenteres for elevernes udsagn om egen adfærd. - Se 
modsatte side.

Samarbejdet i SSP skaber værdi for de 
unge og deres familier. I Frontteamet 
oplever vi en synergieffekt, når vi 
arbejder tæt sammen omkring og 
med de unge. Dette ses f.eks. ved 
at SSP-gademedarbejdernes nære 
relationer til de unge betyder, at 
myndighedsrådgiveren hurtigere og 
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Ungdomsværelser i Tarm

Målgruppe
Unge der opfylder alle nedenstående kriterier:
• I alderen 18-25 år
• Tilhørende Ringkøbing-Skjern kommune 
•  I gang med en uddannelsesforberedende skolegang eller i en ungdomsuddannelse
•  I risikogruppen for ikke at gennemføre den valgte uddannelse

Beskrivelse
Værelserne udlejes af Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole. 
Det er et tilbud, hvor det er muligt at bo, mens man er studerende og max 1 måned efter endt 
påbegyndt uddannelse.
Tilbuddet er for at støtte unge, så deres chancen for at gennemføre en uddannelse øges mar-
kant og for at forebygge social deroute samt skabe socialt netværk.

I forbindelse med bodelen bliver der arrangeret fælles madaftner, socialarrangementer mm.

Værelserne er på 10,5 og 16 m² med adgang til fælles stuer, køkken, toilet / brusebad, udeom-
råde, internet, vaskemaskine og tørretumbler. Nogle værelser har eget brusebad. De er ikke 
møblerede ud over, at der er klædeskab og loftbelysning. Der opkræves ikke indskud, den 
månedlige husleje er mellem 1400 og 1600 kr. inklusiv forbrug.

Ud over ungdomsværelserne er der tilknyttet to akutværelser med bo mulighed i op til tre 
måneder,	imens	der	arbejdes	på	at	finde	en	mere	permanent	løsning.
Akutværelserne er fuldt møbleret.

For mere information 

Kontakt
Gitte V. Christensen, Ungdomsskolen
Tlf. 99 74 18 27 / 29 60 25 51, 
Mail: gitte.v.christensen@rksk.dk
www.riskus.dk  
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"Det er en kæmpe gevindst at bo på 
et kollegie og være en del af et tæt og 
trygt fællesskab. Vi har mulighed for 
at hjælpe hinanden med alt fra lektier 
til huslige pligter, så der bliver dannet 
overskud til at dygtiggøre sig på sin 
ungdomsuddannelse."
- Cecilie 19 år, beboger af et ungdomssværelse



Konfliktmægling – Det er ikke alle konflikter, man kan løse alene!Cyberhus ”RKSK” online chatrådgivning

Målgruppe
Børn og Unge i alderen 9-23 år

Beskrivelse
Cyberhus RKSK er et gratis online rådgivningstilbud til unge i alderen 9-23 
år. Cyberhus er et frirum, hvor unge kan få støtte og råd fra voksne rådgiv-
ere via chat, brevkasse, eller dele tankerne med jævnaldrende i vores Ung-
til-ung. Der er altid nogen, som vil lytte.
Alle voksne rådgivere har en relevant faglig baggrund og er derudover 
oplært i online rådgivning af Cyberhus. 
Alle unge kan være 100 procent anonyme.

Cyberhus	eksisterer	kun	på	nettet	og	al	den	rådgivning,	vi	kan	tilbyde,	find-
es derfor også kun på nettet. Vi vil altid gerne lytte, og gennem dialog vil vi 
forsøge at støtte og rådgive. Har barnet/den unge brug for mere hjælp, vil 
vi	prøve	at	finde	ud	af	hvem,	hvor	og	hvordan	hjælpen	kan	findes.	Det	kan	
både	være	andre	steder	på	nettet	eller	offline	i	nærheden	af	barnet/den	
unge.
Ungdomsskolen og SSP har i samarbejde med Cyberhus oprettet en lo-
kalchat, så barnet/den ung er sikret rådgivning af en voksen med stort 
kendskab til lokalområdet, så vi sikrer den rette rådgivning og vejledning.

For mere information  
Kontakt
Paw Andreasen, SSP/Ungdomsskolen
Mail: paw.bob.andreasen@rksk.dk / mobil 23 23 42 00
www.riskus.dk 
www.cyberhus.dk 

Målgruppe
Børn og Unge

Beskrivelse
Hvis man er gal eller såret, så kan det være svært at tale sammen. 
Hvis man ser den anden som en fjende og holder op med at lytte til hinan-
den,	er	man	medvirkende	til	at	konflikten	forværres.	
Hvis	man	mener,	at	konflikten	skal	afgøres	med	en	”vinder”	og	en	”taber”,	
bliver	det	svært	at	tale	sammen	og	finde	en	konstruktiv	løsning.
Det	kan	være	svært	selv	at	løse	en	konflikt.	Så	kontakt	SSP,	hvor	alle	medar-
bejdere	er	uddannet	i	konfliktmægling	og	derfor	upartisk	kan	være	med-
virkende	til	at	løse	konflikten.		

For mere information 
Kontakt SSP-team
Syd – Claus Meiner / claus.meiner@rksk.dk / 29 46 91 18
Øst – Paw andreasen / Paw.bob.andreasen@rksk.dk / 23 23 42 00
Vest	–	Flemming	Pedersen	/	flemming.pedersen@rksk.dk	/	24	42	24	40
www.riskus.dk  
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Målgruppe
Socialt udsatte børn og unge, der ikke er tilknyttet det etablerede foreningsliv.

Beskrivelse
Fritidsslusen, der er organiseret under Ungdomsskolen, er et samarbejdsprojekt på 
tværs af kommunens fagområder: Børn og Familie, Familierådgivningen, Dagtilbud 
og Undervisning, Kultur og Fritid samt Integration. Der er ansat en fritidsvejleder, 
der i tæt samarbejde med foreninger og skoler vejleder børn og unge ud i kommun-
ens mange fritidstilbud. 

Formålet er:
•  At barnets sundhed og trivsel øges
•  At barnet udvikler gode relationer til jævnaldrende
•  At barnet oplever gode voksne rollemodeller

Via fritidsvejledning og fritidspas, sørger Fritidsslusen for at klæde det enkelte barn, 
den enkelte forening og ikke mindst forældrene godt på, inden barnet ”sluses” ud i 
det, der kan være en ”ukendt verden”. Med fritidsvejlederen på sidelinjen, vil der i 
trygge rammer være mulighed for udfoldelse af kreative, musikalske og sportslige 
evner i lokalområdets forskellige fritidstilbud. Fritidsvejlederen kan både være beh-
jælpelig med medlemsdelen, men også i den mere praktiske retning.

Konkrete henvendelser kan ske fra skolelærere, socialrådgivere, integrationsmedar-
bejdere, foreningsfolk, forældre, andre voksne eller børnene selv.

For mere information  
Kontakt
Torben Sandsberg, Fritidsslusen
Mail: torben.sandsberg@rksk.dk 

Mobil 24 89 92 40
www.riskus.dk  

Fritidsslusen

"Det er dejligt, at jeg har fået hjælp til 
at starte med fodbold. Det er sjovt at 
spille og jeg har fået mange nye venner"
- Mohamad 13 år

SSP - Ringkøbing-Skjern kommune
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Målgruppe
Aktører og samarbejdspartnere i SSP-netværket
 
Beskrivelse
SSP afholder i skoleåret 2017-18 én konference, der har til formål:
- at være med til at klæde aktører og samarbejdspartnere i SSP-netværket på til at 
kunne agere i et omskifteligt samfund
- at skabe rum og mulighed for at kunne danne nye netværk samt pleje eksisterende, 
da lige præcis netværk og samarbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune er nogle af de 
essentielle årsager til, at SSP-samarbejdet fungerer så godt som det gør.
Det fagligt gode netværk og medfølgende samarbejde er nogle af hovedårsagerne 
til, at Ringkøbing-Skjern Kommunes strategi om ”den tidlige forebyggende indsats” 
får den store effekt, som den har
 
For at sikre relevansen omkring konferencens indhold samt det medfølgende 
ejerskab, så har der til de sidste to konferencer været deltagelse fra forskellige 
fagområder i SSP-samarbejdet omkring planlægningen af indhold, metode og ikke 
mindst til afholdelse af de nærværende oplæg. Dette ser vi som nogle af de primære 
årsager til, at SSP-konferencerne til stadighed er medvirkende til at sætte skub i re-
fleksion	i	de	enkelte	fagenheder	og	i	mange	tilfælde	med	efterfølgende	handling	til	
følge. Derudover er konferencerne i høj grad også medvirkende årsag til, at forskel-
lige undersøgelser og efterfølgende handleplaner er blevet iværksat.

Konferencerne er ligeledes velvalgte arenaer til at tage de indledende drøftelser 
og heraf skabe forståelser for hinandens ”virkeligheder”, så der sikres de optimale 
snitflader	på	baggrund	af	gældende	lovgivning	og	ikke	mindst	sund	fornuft.
 

Indhold
Tema	for	konferencen	defineres	på	tværs	af	SSP-netværket	i	det	tidlige	efterår,	
hvorfor DU som potentiel deltager bedes henvende dig med forslag til relevante 
tematikker, der ønskes belyst på konferencen i februar. Herefter beslutter styre-
gruppen sammen med evt. ad hoc personer det endelige tema og der sendes invita-
tion ud i netværket omkring deltagelse i planlægningsudvalget, så interesserede kan 
være med i planlægningen og herved sikre relevansen ift. egen fagenhed.
 
Sted:                   Ringkøbing-Skjern Kommune
Tid:                      28. februar 2018 i forventet tidsrum 08.00-15.30
     (vi starter med morgenmad og netværk)
 
 
SSP afholder i skoleåret 2017-18 én konference, da det er besluttet, at der ikke op-
kræves betaling for konferencen, men i stedet vægter høj deltagelse og efterfølgen-
de samarbejde som en af kerneydelserne i vores SSP. Dette betyder, at vi desværre 
ikke kan strække elastikken til mere, da vi samtidig, med stor glæde, må erkende, 
at behovet og ønsket om tidlig forebyggelse vægtes endnu højere end tidligere set 
både fra skoler, men i særdeleshed også fra forældregrupper. Beslutningen om ”kun” 
at udbyde én SSP-konference er selvfølgelig altid en svær vurdering, når vi ved, hvor 
vigtigt	det	er	at	afklare	snitflader,	sætte	gang	i	debatten	omkring	relevante	emner	
og ikke mindst pleje og vedligeholde SSP-netværket.

SSP
Konference

SSP - Ringkøbing-Skjern kommune
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SSP
Ringkøbing -Skjern Ungdomsskole
Ladegårdsvej 5 
6920 Videbæk
Tlf 99 74 18 20
Mobil 40414113 
ungdomsskolen@rksk.dk


