Referat af SSP Kontaktlærermøde 18.05.2011.
Tilstede: Kim (Solvangskolen), Jens Ole og Kim (Egeskolen), Vibeke (Marie Kruse Skole)
Jesper og Anja (Stavnsholtskolen), Asger (Lyngholmskolen) – for sidst gang!, Henrik
(Syvstjerneskolen), Torben (Lille Værløse Skole) og Charlie (ref.).
Afbud: Jimmy (Hareskov Skole), Thomas (Sønderskolen), Søren og Michael (Politi).
1.

Forebyggelses arbejde i skolerne:
• Generelt set er gennemførelses procent bedre end sidste skoleår.
• Akilleshælen har været 5. kl. årgangsmøderne hvor vi har, måtte aflyse på tre
skole. En af skolerne prøvede endda to gang uden held.
• Nøglen til at gør det bedre næsten år lærernes positiv og aktiv medvirken og det
er et spørgsmål om dialog og oplysning da vi ikke kan komme med timerne til
møderne da det er en del af lærernes prioriteringer.
•
2. 8. kl. forældre tilbud:
Charlie fremlagde et forslag som dels ligger op af de andre årgangsmøder vi afholder fra 57. kl. men med fokus på alkohol og aftaler i forbindelse med konfirmation. Man mente
generelt at oplægget var brugbart men skulle pudses mere med. Charlie arbejder videre med
konceptet og lægger det ud på hjemmesiden. Hvis der er brug for supervision for den enkelte
kontaktlærer skal man henvend sig til Charlie.
3. Lovlydige Ungdom, 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.
4. Orientering fra konsulenten:
• Der er arrangerede en klikkers kursus. Der efterlyses en kontaktlærer som deltager. Kim har
taget tjansen.
• 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.
5. Runde fra skolerne:

• Merete (Lille Værløse Skole) meldte om at 7. og 8. kl. elever var glad for festerne.

Charlie kunne orientere om at planen er at fortsætte i det nye skoleår med fem/seks
fester.
6. Møder i det nye år:
Charlie melder datoerne for møderne ud. Enighed om at frekvensen/ugedag og tidspunktet er
passende.

