Referat af SSP Skoleområdet møde d. 06.11.13
Tilstede: Stine (Marie Kruse Skole), Merete og Torben(Lille Værløse Skole), Anja og Jesper
(Stavnsholtskolen), Kasper (Lyngholmskolen) Jens Ole (Egeskolen), Kim (Solvangskolen) Henrik
(Syvstjerneskolen), og Charlie (ref.).
Afbud: Thomas (Søndersøskolen), Anne (Furesø Børn og familie Skole) Kim (Egeskolen) og
Jimmy (Hareskov Skole).

1. Status på forebyggelse i skolerne:
•

•

Der er blevet afholdt tre 7. kl. og et 5.kl. Møde for forældrene. En gik i koks (Søndersøskolen)
men der er aftalt nyt møde i marts 14. Derfor e-mail om hvem der er ansvarlige for hvad.
Evalueringer fra forældrene er overvejende positive dog med en smule mindre tilfredshed med
afslutningen. Forslag om at alle grupper skal spørges. Det ville u. t. forsøg og se hvad det giver
på tilbagemeldinger fra forældrene.
Der blev foretaget rettelserne til skemaerne.

2. 6. kl.: Anja og Kasper præsenterede deres forsalg til hvordan man takler forældremødet i 6. kl.
(vedlagt som ppt.). Charlies oprindelige forsalg er også (vedlagt).
• Enighed om at eleverne skal med men bliver i deres klasser med lærerne indtil forældre
delen er færdige.
• Enighed om at der skal gennemføres trivselsundersøgelsen på eleverne (og forældre?).
• Forslag om at man kunne gennemføre en lille mini-undersøgelse af forældrenes social
overdrivelser (Charlie sender et forslag). Giv dem spørgsmålene til at fylde ud og afsløre
svarene bagefter. Evt. med klikkers. Hvis man behersker denne teknik eller med papir og
blyant.
• Vi skal evaluerer møderne efter de er gennemførte.
3. Case: Henrik havde en case om en lærer som får noget at vide fra en elev om andre elevers hash
forbrug. Hvordan tackler man lige det? Casen havde mange aspekter som blev grundige
debatterede.
4. Opsøgendearbejde sommeren 2013: Niveauet for henvendelser fra institutionerne denne
sommer var nogenlunde som det plejer. Over de fire år som der er foretaget registrering har det
ligget nogen lunde konstant med et lille fald de seneste par sommer. Henvendelser via den
opsøgende telefon som mest bruges af Farum Midtpunkts beboere er på en rinelige lavt niveau
og lavere end sidste år.
5. Orientering fra konsulenten:
• Klubmøderne er nu nedlagt som selvstændige enheder. Klubledere deltager på et årligt
fællesmøde med SSP lærerne, SSP konference og den afsluttende SSP møde til sommer.
• Reminder om SSP konferencen d. 14. november.
• Stine skal på intro-kursus i januar. Anja, Jesper, Charlie Madsen skal på en SSP Samråds
konference d. 3. december om ungegrupperinger og bander.
• Charlie fortalte om en episode i sidste uge om tre ældre unge som besøgt en 9. kl. elev på
Søndersøskolen. Det var utrygt for lærerne og elever og det førte også til en konfrontation

med en af disse ældre unge (Egeskolen) og en lærer fra Søndersøskolen. Sagen er
ikkeendelige afsluttede endnu men ser ud til at lande i mindelighed.
Næstemøde:
Onsdag d. 22. januar kl. 14.15-16.00.
Sted: Paltholmterrasserne 11

