Charlie Lywood
Emne:
Placering:

SSP Klubområdet
Solbjergaard

Start:
Slut:

on 26-01-2011 10:30
on 26-01-2011 12:00

Gentagelse:

(ingen)

Mødestatus:

Mødearrangør

Nødvendige deltagere:

"mma005@politi.dk" <mma005@politi.dk>; Allan Beekhuijzen; Anette Bækkelund Heide;
Anne Marie Lywood; Birthe Mørch Dejgaard; Dorte (dsm001@politi.dk); Furesøgård;
Henrik Olsen; Idrætten fritidsklub; Janne Larsen; Karin Larsen; Lars Nørgaard Jeppesen;
Lone Beth Hansen; Marianne Westh Blesky; Mikael Hildebrandt; sch008@politi.dk;
Thomas Zeeberg; Ulla Kindt Wermus
Anette Bækkelund Heide; Marianne Westh Blesky; Birthe Mørch Dejgaard; Karin Larsen;
Anne Marie Lywood; Lone Beth Hansen; Ulla Kindt Wermus

Valgfrie deltagere:

Kære SSP Klubområdet,
Som aftalt indkaldes til næste SSP Klubområde møde en halv time senere end planlagt så de daglige ledere
(ledere) i klubberne kan tale sammen fra kl. 9.00. Værten er Marianne fra Fritidstilbud Solbjerggaard,
Søndersø distriktet.
Referat af møde d. 11.11.2010.
Tilstede: Marianne, Allan, Gitte, Anne-Marie, Tina, Lars og Navid (Toppen).
Afbud: Karin og Ulla.
1. Charlie og Navid orienterede om indsatsen i forhold til Bymidten i Værløse. Der var bred enighed om at
det har været en meget konstruktive samarbejde mellem klubben (Toppen) og SSP. det viser at samarbejde
over tid giver resultater når der skal rykkes på specifikke indsatser. Erfaringer fra indsatsen blev diskuterede
og der fremkomet forslag om at Navid og Charlie skulle turnere i klubberne til personale møderne for at gør
erfaringer generelt for medarbejderne. Det opfordres lederne til at lave konkrete aftaler om et sådan møde
med Charlie og Navid.
2. Der var enighed om at ændringer i klubtilbuddet til 7-9- kl. ved omlægning og omorganisering gav
forskellige udfordringer både pædagogiske og økonomiske men at dette forhold skulle ikke betyde at den
nuværende samarbejde, møde frekvens eller kommunikation mellem de daglige ledere (ledere) skule
ændres. Det var alle godt tilfreds med. Der fremkom også forslag om at ud over at de daglige ledere (ledere)
var ansvarlige for SSP samarbejdet i klubberne kunne man tænke sig at forpligte nogle specielle
medarbejdere lokalt til opsøgende arbejder overfor medlemmerne.
3. De fleste fandt at det er vanskeligt at få etablerede en forpligtende samarbejde med lærerne omkring den
forebyggende undervisning i skolerne. I denne anledning kom der forskellige forslag frem:
• at have en tættere kontakt mellem SSP kontaktlærere og de daglige ledere (ledere). Her henvises til
listen på hjemmesiden http://www.ssp.furesoe.dk/Skoleomraadet/SkolerOgSSPKontaktlaerere.aspx
Telefonliste.xls
(22 KB)

Hvis I gerne ville have oplyst deres mobil telefoner så vedlægges det her:
• at SSP kontaktlærere deltager i intro-møderne i august/september for 5. 6. og 7. kl. årgangsmøder for
lærere og pædagogiske medarbejdere.
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•

at samarbejde mellem fritidstilbuddene og skolerne i inklusions processen og i visse undervisnings timer
ville ad år give en mere smidige daglig samarbejde som også vil smitte af positiv på det forebyggende
arbejde.

4. Charlie orienterede om SSP's placering i det ny struktur i kommunen. Derudover orienterede han om en
mulig pendant til Sjove Lørdage i Bybækhallen med en Sjove Lørdage projekt i Værløse
Hallerne/Søndersøhallen. Mere om senere.
Charlie Lywood, SSP konsulent.
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