Referat af SSP Skoleområdet møde d. 18.09.13
Tilstede: Stine (Marie Kruse Skole), Merete (Lille Værløse Skole), Anja og Jesper
(Stavnsholtskolen), Thomas (Søndersøskolen), Jens Ole og Kim (Egeskolen), Kim (Solvangskolen)
Henrik (Syvstjerneskolen), Anne (Furesø Børn og familie Skole) og Charlie (ref.).
Afbud: Kasper (Lyngholmskolen) og Jimmy (Hareskov Skole)
1. Stine fra Marie Kruse præsenterede sig og det gjorde alle andre ligeså. Velkommen til Stine!
2. Opsummering og evaluering af intro-møderne m.m.:
•

•
•

Generelt positive tilbagemelding. Godt med praktiker – Jimmy og Kasper som var en del af
præsentationen. Også godt at man kunne laver konkrete aftaler på mødet. Møderne skal
fremover lægges lidt senere for eks. 14.15. Afhængige lidt af om hvordan skolereformen
gennemføres i Furesø Kommune. De fleste mener vi skal fortsætte med møderne på trods af
det kan være gentagelser for nogen. Vi taler om det på januar mødet op til samarbejdedes
møderne med skoleledelsen.
Ordre til Tackling blev indhentede (er bestilt – kommer sikkert i næste uge).
Kasper og Anja laver forslag til kontaktlærernes oplæg til 6. kl. årgangsmøde om
socialpejling.

3. Kriminologi ugen: Jesper var den eneste af de tre som var af sted (Jimmy og Kasper var de
andre). Han fortalte at det havde givet rigtige meget og hvor meget man skal passe på med at
gribe ind i en elevs liv med mindre man er helt sikkert på at indsatsen kan virke. Ellers lad være.
Herefter diskuterede vi et par sager hvor vi burde have grebet mere ind men også sager hvor det
ville have bedre at lade være. Intentionen er at alle skal gennemgå kriminologi ugen. Alt
afhængige af hvordan SSP budgettet ser ud i 2014 er det mening at mindst tre skal af sted. Det
meldes ud når det ligger klar for 2014.
4. Case: Kim præsenterede en sag om nuværende eller tidligere elever fra Egeskolen som havde
været involverede i en jalousi voldsag.
5. SSP konference og spørgsmål til gruppearbejde: En god diskussion om digitale trivsel gav
anledning til at jeg noterede følgende tema:
• Hvad gør dig bange ved unges at bruge af de sociale medier?
• Hvor meget skal vi blande os?
• Hvordan skal vi blande os?
• Hvad betyder det at flere kan se tinge som kun få kunne se før?
• Er det anderledes at bliver mobbede gennem de sociale medier end IRL?
6. Orientering fra konsulenten:
• Notat om tyverier i skolen (udsendt).
• Notat til Lokalråds møde (udsendt).
• SSP klubområdet er i gang med at sløjfe møderne pga. manglende deltagelse. Deltager i SSP
konferencen og vores fællesmøde til januar.

•

Kildens ophav og virke samt de bekymringer det har af sted kommet blandt forældrene til
unge som går der blev drøftede. Forældre som har bekymringer opfordres til at skrive til
kommunens Kultur og Fritids Center (Centerchef Peter Rosager). Hvis nogen at høre noget
om Kilden er det en meget god idé at send mig et skriv.
Næstemøde:
Onsdag d. 6. november kl. 14.15-16.00.
Sted: Paltholmterrasserne 11

