Referat af SSP Klubmøde onsdag d 19.05.11
Til stede var

Afbud.

Charlie, SSP (ref).
Lars, Gasværket.
Allan, Toppen.
Gitte, Furesøgaard
Karin, Regnbuen.
Anni Poulg, Furesøgaard.

Tina, Idrætten.
Ulla, Ungehuset.
Marianne, Solbjergaard.
Anne Marie, Syvstjerneklubben
Politiet.

1. Forebyggelses arbejde i skolerne 2010/11.
Vi diskuterede de problemer der er ved at få samlet forældrene til årgangsmøderne – specielt
i 5. kl. I forhold til mødet med skoleledelserne var det det generelle indtryk at det var godt
men at man måske savnede at der bliver taget konkrete beslutninger. Det var første gang
man har forsøgt på denne måde at få en sammenhæng i arbejdet og det skal selvfølgelige
fortsættes i det nye skoleår.
2. Lovlydige Ungdom v/Balvig
Charlie gennemgik hovedpunkterne i Balvig's seneste ungdomskriminalitets
selvrapporterings undersøgelse fra 2010 (8. kl.). Balvig er inviterede til SSP konference i
november. Vigtigt at folk læser rapporten og spreder budskabet at vi har formentlige den
mest lovlydige ungdom siden begyndelsen af 50’erne da man først begyndt at registrerer
fænomenet. Men det samme gælder andre risiko adfærd områder såsom alkohol og hash
hvor der også en vigende tendens (bekræftet af Skolebørnsundersøgelse fra 2010). Begge
rapporter findes på hjemmesiden. Endnu vigtigere er det at identificerer hovedårsagen til
den kriminalitet som findes (og andre risikoadfærd) – og det er trivsel i skolen.

3. Orientering fra konsulenten:
•
•

•

Der er arrangerede en klikkers kursus. Der efterlyses en klubleder som deltager.
Charlie har været til den afsluttende konference i ÅrhusEksperimentet. De slående resultater
er at gentagelse af Ringsted forsøget med sociale overdrivelser viste lige så gode
forebyggende resultater som 2000-4. Specielt den langsigtede effekter var imponerende.
Desværre viste forsøget på at højne trivslen i indsatsklasserne ikke noget effekt så vi kan
ikke med troværdighed i behold grundlæggende ændrer vores indsats i Furesø skolerne.
Charlie fortalt om projektet ”Plads til alle” som er et fireårigt projekt for at inddrage 200
unge som ellers er udenfor det organiserede foreningsliv. Til det formål er der ansat to
fuldtids fritids vejledere og mulighed for at financierer 200 såkaldte ”fripas” til børn og
unge som har brug for det. Målgruppen er udsatte børn og børn i det såkaldte ”gråzone” fra
Bh. KL. til ca. 5. kl. I den anledning vil SSP kontaktlærere være en vigtig brik.

4. Der var ikke tid til en runde fra klubberne.

5. Møderne i næste skoleår:
•
•
•
•

Mødeplanen meldes bare ud nu.
Vi fastholder frekvensen og at det skal gå på omgang mellem institutionerne.
Tidspunktet 9-12 hvor SSP delen er 10.30-12.00.
Torsdag er en god dag.

Møder i det næste skoleår:
Torsdag d. 8 september, 09.00-12.00, Idrætten
Onsdag d. 21 oktober, 10.00-11.30, Toppen/Klub 24.
Onsdag d. 26 januar, 10.00-11.30, Gasværket/Slottet.
Onsdag d. 30 marts 10-11.30, Regnbuen.

