Hvad betyder SSP?
Favrskov Kommune har et SSP-samarbejde, som er et samarbejde mellem
skole, socialforvaltning og politi.
Alle skolerne i kommunen har en SSP-lærer, som i et samarbejde planlægger
hvordan det forebyggende arbejde i skolen skal gribes an.
SSP-læreren kan kontaktes enten i skoletiden eller på mail.
Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen
Stk. 1
Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen er, at eleverne
tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige livsvilkår og værdier. Dette
skal give indblik i hvilke faktorer, der kan medvirke til, at nogle børn og unge
bliver kriminelle, og andre børn og unge bliver i stand til selvstændigt og
ansvarligt at vælge et godt liv.
Stk. 2
Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og
begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde.
Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen
identitet og handlekompetence i samspil med andre.
Stk. 3
Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et
normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab
kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de
fælles problemstillinger.
Forældresamarbejde
Et godt forældresamarbejde i de enkelte klasser er en vigtig del af det
forebyggende arbejde. Det bæredygtige forældresamarbejde begynder ikke
i 6. - 7. klasse, når problemerne banker på. Diskussionen og den gensidige
forståelse bygges op fra børnehaveklassen.
Forældrenes opbygning af åbenhed og kendskab til hinanden kan foregå på
mange måder – både ved værdidrøftelser på årgangsniveau og på
klasseniveau, men det nødvendige tillidsforhold som basis for nødvendige
holdningsdebatter sker bedst på klasse-/holdniveau, hvor aftaler, der helst
skal opleves som forpligtende, indgås.
Udbygning af tillid til hinanden kan eksempelvis ske ved arrangementer på
og udenfor skolen – gerne arrangeret af forældregruppen.
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Arbejdet slutter først, når klassen forlader skolen, og det betyder meget, at
revision af indgåede aftaler er et fast punkt på forældremøder.
Klasselæreren er garant for at dette sker.

