SSP på Møllehøjskolen
SSP står for: Skole, Socialforvaltning, Politi.
SSP-samarbejdet har til formål at opbygge,
bevare og udbygge et netværk i Viborg
Kommune. Dette netværk har til opgave aktivt at
forebygge kriminalitet, misbrug og anden
uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge.
En del af SSP's arbejdsområde ligger i folkeskolen
og bl.a. gennem undervisning, forældremøder
etc. formidler SSP den forebyggende indsats.
En anden del af SSP's arbejdsområde ligger i at
reagere på henvendelser fra eksempelvis lærere,
forældre, klubmedarbejdere etc. omkring
uhensigtsmæssig adfærd.
På Møllehøjskole er Flemming Johansen skolens
SSP medarbejder og Jørgen Olesen er klubbens
SSP-medarbejder. Flemming og Jørgen mødes og
drøfter udfordringer og muligheder i samarbejde
med skolens ledelse.
En fordel ved samarbejdet er, at både Jørgen og
Flemming møder mange på skolen i skoletiden,
og Jørgen kontakt med en masse af det, som sker
i fritiden. Fx i klubber, i sportssammenhænge og
de mere uformelle mødesteder.
Ca 2-3 gange om året mødes vi i vores område,
med SSP-betjent Louise Gaindrup jacobsen, SSP
medarbejderen på Overlundskole, Houlkærskole
og SSP medarbejderen i klubberne Gårde, Toften
og SSP konsulent Martin Glud og er i det hele
taget en del af det lokale SSP-netværk. Vi
udveksler erfaringer og får talt med hinanden om
alt det, der foregår på tværs af skoler, klubber og
lokalområder.

Hvad kan skole og klub bruge os til?
• Skal der laves kriminalitets- eller
misbrugsforebyggende forløb – eller måske
noget omkring mobiler eller sociale medier,
kan vi kontaktes. Måske har vi materiale,
måske kan vi deltage.
• Vi har adgang til materialer, som kan bruges i
forebyggende arbejde, informationsmateriale
om forskellige udfordringer, som fx
alkoholmisbrug, stofmisbrug mm.
• Har man en bekymring om et barns trivsel,
kan vi være sparring. Al den slags arbejde er i
samarbejde med teamet, skolens ledelse og
familien.
• Husk, at både Flemming og Jørgen har fået
arbejdstid til at hjælpe jer. Så det gør vi så
meget vi kan.
Hvad vil vi gerne have jeres hjælp til?
• Vi vil gerne have info om jeres bekymringer
mht. evt. misbrug, kriminalitet, cybermobning
o.l. Vi skal bruge infoen i vores samarbejde
med politi og SSP-netværk. Mest mulig info til
de rigtige fagpersoner så hurtigt som muligt
giver bedst mulighed for at hjælpe den unge!
Regn med, at jeres info er fortrolig.
• Jørgen vil gerne deltage i relevante
undervisningsforløb! Også gerne i
forældremøder. Det giver mulighed for at
arbejde videre med tingene i klubregi.

Kontakter:
Jørgen Olesen kan kontaktes på skoleintra eller
på joer2102@viborgskoler.dk eller på telefon 51158219
Flemming Johansen kan kontaktes på skoleintra
eller på uvuv3ymj@viborgskoler.dk eller på
telefon 22330269
SSP-betjent Louise Giandrup Jacobsen kan
kontaktes på LGJ006@politi.dk eller på telefon
72488370

Flemming

Jørgen

SSP-konsulent Martin Glud kan kontaktes på
mag@viborg.dk eller på telefon 51584829

