Referat af SSP Kontaktlærermøde 16.03.2011.
Tilstede: Jimmy (Hareskov Skole), Kim (Solvangskolen), Thomas (Sønderskolen), Jens Ole og
Kim (Egeskolen), Vibeke (Marie Kruse Skole) Jesper og Anja (Stavnsholtskolen), Asger
(Lyngholmskolen), Henrik (Syvstjerneskolen), Torben (Lille Værløse Skole) og Charlie (ref.).
Afbud: Søren og Michael (Politi).
1. Møde med skoleledelserne og klublederne:
Der mangler nu kun to skoler og disse møder gennemføres i løbet af den kommende uge. Alle
meldte positivt tilbage.
Der udspændte sig en diskussion om antal timer til kontaktlærerne hvor der er til stadighed en
stor skævhed mellem skolerne i hvor mange timer der tildeles kontaktlærerne. Men da det er
skoleledelserne i fagfordeling som har den endelige afgørelse er der kun anbefalinger fra
konsulentens side samt argumenter fra kontaktlærernes side som vi kan spille med. Fra
konsulentens side anbefales der mindst 100 timer til arbejdet. En mulighed er at tag spørgsmålet
op i de drøftelser som kan ske ved ansættelse af ny skolechef.
2. Forebyggelses arbejde i skolerne:
• Der er 100 % gennemførelse af 7. kl. årgangsmøder.
• Tackling er gennemført i mere eller mindre grad på alle skoler i 7. kl. Men der har været
problemer at få lærerne i 8. kl. til at gennemfører det på flere af skolerne. Det tilskrives
diverse tinge hvor der ikke er nogen gennemgående begrundelse andet end andre
prioriteringer. Der er ikke så meget andet at gøre en forsat argumenterer for
programmets anvendelighed og effekt.
• ”Alle de andre gør det” ser ud til enten have været eller skal gennemføres på alle skoler.
• Der er gennemført tre 5. kl. årgangsmøder mens der planlagt fem flere, hvoraf den ene er
aflyst på grund af for få tilmeldinger. Der arbejdes på at lave et nyt møde i maj. Det blev
rejste spørgsmål om lærernes deltagelse. Det blev understreget at det forventes der, også
i forebyggende øjemed. På to af skolerne handlede det om at lærerne var utilbøjelige til
at deltag fordi de ikke fik ekstra timer for deltagelse.
3. 8. kl. forældre tilbud:
Der forslås at der udarbejdes et koncept til forældrene i 8. kl. som ønsker et forældremøde om
alkohol og andre beslægtede problemstillinger. Det skal forestås af kontaktlærerne og skal
tilbydes til andre klasser i årgangen således at kontaktlærerne kun skal brug en enkelt aften på
det, hvis det bliver aktuelt. Der er ingen forventning om at klasselærerne deltager med mindre
de selv gerne ville. Vi kan brug en del af næste møde til at gennemgå og diskuterer et fælles
koncept.
4. Runde:
SSP konsulenten:
• Der skal ansættes to fritidsvejleder for projekt penge fra undervisnings ministerium.
Formålet er at hjælpe og støtte børn og unge til at deltag i foreningslivet samt styrke
den foreningsløse idræt i det offentlige rum. SSP konsulenten kommer til at side i
både ansættelsesudvalget for disse samt koordinerings udvalget som skal følge med i

•
•
•
•

deres arbejde. Når de bliver ansat skal de naturligvis kende til SSP’s netværk,
herunder kontaktlærerne.
SSP konsulentens organisatoriske placering er endnu ikke på plads og ventes først
afklarede efter den ny skolechef tiltræder d. 1. maj.
Der er ansat en fritids job konsulent som forventes præsenterede på næste møde i
SSP Skoleområdet.
Sjove Lørdage i Søndersøhallen er kommet i gang og har haft henholdsvis 16 og 12
til de to første gang. Dette tal skal helst øges fremover.
Der blev orienteret om de hændelser som fandt sted i mandags i Farum vedr. et
opgør mellem to gruppering af venner fra henholdsvis Farum og Hillerød. Det blev
heldigvis afværgede. Det er vigtigt at mane rygter i denne forbindelse til jorden. Se i
øvrigt:

SSP Overdreven
snak om bandevo...

• Der blev orienteret om udvikling på klubområdet.
Stavnsholtskolen: Der blev rejste spørgsmål om hvad man gjorde med ”besøgende” fra andre skoler
og gode erfaringer blev udvekslet.
Lille Værløse Skole: Der var bekymring for nogle 6. kl. unge som var kommet i klørene på nogle 8.
kl. og spørgsmål om hvordan man skulle tackler dette. Det kræver en nærmere drøftelser om det
konkrete.

Næstemøde:
Onsdag d. 18. maj 2011 kl. 15.00 – 17.30.
Ungecenter Syd, Ballerupvej 29A
BEMÆRK STED!

