Referat af SSP Klubmøde torsdag d. 17.01.11
Til stede var.
Marianne, Solbjergaard.
Charlie, SSP (ref).
Allan, Toppen.
Karin, Regnbuen.
Anni, Furesøgaard.

Afbud.
Anne Marie, Syvstjerneklubben.
Lars, Gasværket.
Ulla, Ungehuset.
Tina, Idrætten.
Gitte, Furesøgaard.
Ulla Wermus, Ungehuset.

.
1. Fritidsvejledere:
Lasse og Sofie introducerede den ny Furesø Fritidsvejledning (FV) som har til formål at
støtte børn og unge (samt deres familier) at tag akrive del i forweningslivet hvis de har lyst
og behov for det. FV vil lave konkrete aftaler med klublederne for at komme ud og besøg
båe ift personalet og ift børnerne.
2. SSP konference d. 24. november:
Der er nu 48 tilmeldte. Charlie gennemgik tankerne bag konference – specielt den
workshops artige del om formiddag hvor der blev sæt fokus på konfliktmægling og
genoprettende retfærdighed.
3. Forebyggelsesundervisning/forældre møder på skolerne:
Der er aflyste fire af de planlagte seks møder for 7. kl. forældre her i november måneder på
grund af for få tilmelding. Alle steder ville man forsøg at finde en andend ato men det ligner
et mønstre som vi bliver nødt til at snakke om. Vi diskuterede om ”overlæggeren” var for
høje i forholdtil de 60 % af elever som skal være ræpresenterde. Der var forskellige
holdninger. Der diskuteres videre på kontaktlærere møde d. 30. november.
4. Nye konfliktmæglere:
Der skal uddannes nye konfliktmæglere og SSP konsulenten så gerne at en eller to
klubledere meldte sig. Desværre var der ikke nogen som bid på. Fire kontaktlærere har
imidlertid meldte sig. Anne Marie har i absentia forslåelt en pixi udgave af
konfilktmæglings uddannelse til pædaogogerne. Var det noget? Det vilel man tænke over i
klubledere kredsen!
5. Sager af generelle interesse:
Allan rejste spørgsmålet om hvordan man skulle takle en gruppe dominerende drenge som
forsæøgte at tag ”magten” i en klub. Der kom mange relevante indsalg i debatten bl. a.
erfaringer fra Regnbuen og den tidligere 789 i Værløse. SSP konsulenten stillede sig selv til
rådighed i en procces overfor personalet hvis det var nødvendigt.

Næste møde:
Torsdag d. 1. marts 10.30-12.00, Gasværket, Hareskov Husk at I har møde fra 9.00-10.30
Næste møde igen:
Torsdag d. 10 maj 10-11.30, Regnbuen.

