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Derfor gør vi det:  
 
 
SSP-samarbejdet i Viborg Kommune har udviklet en række forebyggende indsatser til brug for 
kommunens grundskoler. Indsatserne tager afsæt i vores vision om at udvikle og understøtte de 
fællesskaber børn, unge og forældre deltager i og samtidig også med fokus på at mindske risikoadfærd 
blandt børn og unge.  
 
Børn og unges deltagelse i sunde fællesskaber og det positive forældresamarbejde er det fundament, 
som vores forskellige tilbud tager udgangspunkt i.  
 

”Det bedste, du kan gøre for dit eget barns trivsel, er det,  
du kan gøre for fællesskabet”  

(citat Helle Rabøll Hansen, Forsker i mobning) 
 
 
- Alle forældre opfordres til at samarbejde omkring deres børns fællesskaber i skole og fritid. De 
motiveres til at prioritere fællesskabet og dermed sikre den sociale trivsel omkring – ikke bare eget 
barn – men også de andres.  
 
- SSP-teamet er altid opdateret på den nyeste viden i forhold til kriminalitetsforebyggelse af vores 
specifikke indsatsområder – herunder trivselsfremme, forældresamarbejde, digital adfærd og it-
kriminalitet, alkohol- og rusmiddelkultur og en positiv børne- og ungekultur i Viborg Kommune. 
 
Indsatserne er ganske gratis og kan rekvireres af såvel ledere, pædagoger, lærere og andre.  
Sidst i kataloget er navne og kontaktoplysninger på alle i SSP-teamet.  
 
Ud over de beskrevne indsatser har vi også mulighed for at yde sparring i forhold til mere specifikke 
udfordringer omkring klassetrivsel, forældresamarbejde ect. 
 
Vi er aldrig længere væk end et opkald. 😊😊 
 
 
God fornøjelse. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FORÆLDRE SAMARBEJDER OM BØRN OG MEDIER 
2. klasse – forældremøde 
Forældre forebygger bedst i flok - også når de tager ansvar for børnenes digitale fællesskaber. 

”Gode forældre sætter grænser og fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert”. 
Sådan siger børnene selv – endda langt op i alder.  
Til dette møde retter vi særligt fokus på børn og deres fællesskaber. Og på, hvordan vi som forældre – 
sammen og hver for sig – kan hjælpe og støtte vores børn i det gode liv. Også online. 
Hvorfor er forældrenetværket omkring en klasse så afgørende? Hvad betyder de digitale medier 
(sociale medier, computerspil mv.) for vores børn og deres sociale liv? Hvad er egentlig vores ansvar 
som forældre og rollemodeller i forhold til vores børns trivsel og mediebrug? Og i forhold til deres små 
og store fællesskaber i det hele taget? 
Dette forældremøde tager afsæt i den nyeste forskning. Vi kommer godt omkring emnet, og 
forældrene får mulighed for sammen at debattere nogle af de muligheder og udfordringer, man kan 
være særligt opmærksom på. En aften med fokus på åbenhed, tryghed og plads til forskellighed. 
 
Forberedelse til læreren: Klasselæreren bedes gennemføre ”Et digitalt barometer” på klassen inden 
forældremødet. WiFive-undervisningsmaterialet kan også anbefales. Aftales nærmere. 
Besøg af SSP-konsulenten – oplæg og fælles debat 
Varighed: ca. to timer 
Kontakt: SSP-konsulent Louise Ørum Skytt 
 
 

DET GODE LIV – EN DEL AF FÆLLESSKABET ONLINE OG OFFLINE 
5. klasse – elever om dagen, forældremøde om aftenen 
Trivsel i klassefællesskabet, god stil på nettet, og hvad siger loven egentlig? 
Alle børn har heldigvis drømmen om ”det gode liv”. Men hvad ER så det gode liv, når man er 10-11 år 
gammel? Det har børnene selv rigtigt mange gode bud på, når vi spørger dem i denne herlige seance. 
Vi taler med børnene om at tilhøre et godt og sundt fællesskab. Om følelsen af at have værdi for sig 
selv, sin familie og vennerne. Og så er der tid til refleksion. 
Hvad fylder i vores fritid efter skole? Hvad kan jeg lide at lave med min familie? Hvad kan vi egentlig 
bruge vores forældre og de andre voksne til?  
Mobiltelefonen, de sociale medier og online computerspil er blevet en væsentlig platform, hvor på 
børnenes liv og sociale fællesskaber udspiller sig. Men hvad mener børnene egentlig selv om deres 
egne og familiens medievaner. Hvordan beskytter de bedst sig selv og hinanden online? Og hvad synes 
børnene selv, der kendetegner en god forælder, når det kommer til det gode børneliv og mediebrug i 
den her alder? 
Alt kommer i spil her på tærsklen til teenageårene, hvor de også få nogle strategier og redskaber til at 
beskytte sig selv og hinanden online og bliver klogere på, hvad loven egentlig siger om billeddeling, 
ytringsfriheden mv. Elevernes svar på klassen danner indhold for forældremødet om aftenen. Vi tager 
pulsen på klassens sociale og digitale liv og glæder os til at dele det med forældrene. 
 
Forventninger til lærerne: Læreren noterer om dagen og bidrager aktivt til en positiv dialog med 
forældrene om aftenen ud fra deres mere indgående kendskab til børnene. Det kan anbefales at køre 
forløbet i forbindelse med en emneuge eller anden undervisning om digital dannelse.  
Besøg af SSP-konsulenten – oplæg og fælles debat 
Varighed: Halvanden time i klassen/hver klasse – samt ca. to timer med forældrene 
Kontakt: SSP-konsulent Louise Ørum Skytt 



PÅ NETTET PÅ EGEN HÅND  
7. eller 8. klasse - elever om dagen, forældre om aftenen  
Billeder på nettet, kontakt med fremmede, copyright, trusler, privat, personligt, passwords…  
Selvom eleverne har mødt SSP på mellemtrinnet angående digitale medier, så kan verden være 
udvidet betydeligt, når man rykker op i skolens ældste klasser. I øvrigt færdes børnene nu oftest på 
egen hånd – altså uden en mor eller en far, der kigger med over skulderen.  
Hvordan er det med de billeder, vi lægger ud? Hvordan er det med snapchat, facerape, andres login, 
handel på nettet og alle de andre, talrige muligheder og risici?  
Hvis spørgsmålene rejser sig, tilbyder SSP-betjentene en opdatering på det aktuelle regelsæt med 
hensyn til god (og lovlig) opførsel på nettet.  
Besøg af og kontakt: din skoles SSP-politibetjent. 
Varighed: Halvanden time i klassen – og en time med forældrene.  

 
 
ALKOHOL OG FESTKULTUREN  
OBS!!  OBS!! 
Vi har fået en del henvendelser fra forældre, som gerne vil have oplægget omkring 
Alkohol og festkulturen allerede på 7. årgang. Det vil vi gerne imødekomme, så skolerne har nu 
mulighed for at booke et forældremøde på 7. årgang, hvor vi så møder eleverne, når de er 8. årgang. 
Ellers ligger forældremødet sammen aften som elevoplægget på 8. årgang. 
Et to-timers modul med eleverne med fokus på alkohol, sociale overdrivelser, flertalsmisforståelser 
og gruppedynamikker. 
Den danske alkoholkultur er under forandring og de unges alder i forbindelse med deres debut i 
festkulturen bevæger sig stille og roligt i den rigtige retning. For manges vedkommende er det nu først 
i løbet af 9. årgang at dørene til festkulturen åbnes. Det har og får betydning for den unges 
kompetencer og strategier. 
I vores oplæg til eleverne binder vi en sløjfe omkring de mekanismer og områder der kommer i spil, når 
fællesskabet understøttes af alkohol. 
Vores oplæg til forældrene bygger på og understøttes af fakta og forskning. 
Kontakt SSP-konsulent: Martin Glud 
Varighed: et to-timers modul – og ca. to timer med forældrene  

 
 
TRIVSELS-SEMINARET  
8.-9. klasse – elever om dagen, forældre den sidste dags aften  
To dage med forstand på fællesskab og forebyggelse af hvad som helst, der kan true det gode liv  
Hvad vil det sige at være en del af et sundt fællesskab? Og hvordan føles det, hvis man ikke er det? 
Hvad er et usundt fællesskab –og hvordan kan vi undgå det usunde – hvad kan jeg selv gøre for at sikre 
mig selv og de andres plads i et sundt fællesskab?... og ikke mindst: Hvad kan true det?  
Trivsels-seminaret har fokus på elevernes perspektiver og handlemuligheder, når det kommer til fysisk 
og psykisk sundhed, kærlighed, trivsel, inklusion, udvikling, rummelighed og respekt.  
Eleverne får frie hænder til i løbet af to dage at fremstille et forebyggende projekt om hvad som helst, 
der kan true det gode liv. Dette bliver præsenteret for forældrene. Af dem selv.  
Besøg, tilstedeværelse og kontakt: SSP-konsulent Martin Glud.  
Varighed: To sammenhængende skoledage i alle lektioner, forældre i to timer på andendagen.  



GADEPLAN VIBORG 
Heldigvis mødes Viborg kommunes unge ofte i det offentlige rum for at dyrke fællesskabet.  
Viborg Kommunes opsøgende gadeplansteam arbejder forebyggende med det formål at skabe tryghed 
og bygge bro mellem unge, forældre, borgere og relevante instanser. 
De fire gadeplansmedarbejdere er løbende til stede blandt de unge eftermiddage og aftener, når 
skoler, klubber og fritidsaktiviteter har lukket og unge samles med hinanden i det offentlige rum. 
Gadeplan Viborg er bredt til stede i hele kommunen og navigerer efter de såkaldte hotspots, hvor man 
ved, de unge samles. Disse hotspots bliver løbende opdateret. 
 
Henvendelser fra forældre, kammerater, pædagoger, lærere, politi og øvrige personer og instanser 
omkring de unge er en direkte forudsætning for gadeplansteamets arbejde. I er altid velkomne til at 
kontakte os med nysgerrighed, bekymringer eller information.  
 
Mere info og kontaktoplysninger: Gadeplan Viborg - Viborg Ungdomsskole  
 
 
 

 
 
 
KONTAKTOPLYSNINGER TIL VIBORGs SSP TEAM:  
 
SSP-konsulent: Louise Ørum Skytt, looe@viborg.dk, tlf. 93598054 – indskoling/mellemtrin  
SSP-konsulent: Martin Glud, mag@viborg.dk, tlf. 51584829 – overbygning  
Politiassistent: Peter Heshe Toft-Nielsen, pht002@politi.dk, tlf. 40233437  
Politiassistent: Mark Holger Jensen, mhj009@politi.dk, tlf. 51627385 
 

https://viborgungdomsskole.dk/afdelinger/klubber/gadeplan/

