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Mistrivsel i skolen kan få stor betydning for risikoadfærd
Hvad er forskellen på drilleri og mobning?
Det er svært at sige præcist, hvornår drillerier forvandler sig til mobning. Vi
har alle forskellige grænser. Det som den ene oplever som sjove drillerier,
rammer den anden hårdt og opleves som mobning!
På de digitale medier hersker den mere usynlige form for mobning, dvs. i
form af eksklusion og forbigåelse, samt mere synlige former, som fx grimme
kommentarer eller sårende beskeder.
Mobning kan give ar, der aldrig forsvinder. Børn, der mobbes, har dårligere
vilkår for læring og udvikling af sociale relationer, som senere kan føre til
ringere chancer for at gennemføre uddannelse og få job i voksenlivet. Det er
børnenes problem, men de voksne har ansvaret for at stoppe mobning.
Unge og rusmidler
Den europæiske rusmiddelundersøgelse ESPAD konkluderer bl.a., at der ses
en stigning i forbruget af alkohol blandt danske unge. Men hvornår er der
tale om et eksperimenterende forbrug, og hvornår er der tale om et behandlingskrævende misbrug? Og hvordan hjælpes unge med en risikovillighed ift.
rusmidler generelt bedst?
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Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur – blandt andet fordi de derigennem kan vise omverdenen og hinanden, at
de er blevet voksne, uafhængige og selvstændige.
Desværre er de unge også særlig sårbare over for skadevirkningerne af rusmidler. Både indlæringsparathed og sociale kompetencer svækkes, hvis den
unge har et jævnligt forbrug af alkohol eller hash. Det kan være et dilemma
for den unge at begå sig i festlivet, som de andre og samtidig klare sig godt
på uddannelsen fagligt og socialt. Et dilemma der gør det særligt vigtigt, at
skolen gør sin holdning klar og forholder sig til deres rusmiddelpolitik.
Infohus Køge
Den 6. december 2018 besluttede SSP-Styregruppen at oprette Infohus Køge, som har til opgave facilitere forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, samt vurdere bekymringer herom i samarbejde med politiet.
Efter 1½ års erfaring er handleplanen for Infohus Køge blevet revideret og
en ”bekymringsguide” er blevet udviklet.
På seminaret vil I få viden om, hvad man skal være opmærksom på i forhold
til radikalisering og ekstremisme, samt hvordan man kan agere ved en eventuel bekymring herom.

Covid-19 og forsamlingsretningslinjerne:

Sundhedsstyrelsens
gode råd
Risikoen for smitte ved større forsamlinger.
Vi er opmærksomme på, at der ved større forsamling
kan være en øget for smitte og derfor følger naturligvis myndighedernes smitteforebyggende anbefalinger.
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PROGRAM:
Tirsdag den 24. november:
08:30 – 09:00
Ankomst og morgenmad
09:00 – 09:15

Velkommen v/Jesper Snitgaard

09:15 – 09:30

Oplæg fra Midt- og Vestsjællands Politi v/Benjamin Touré

09:30 – 09:45

Gadeplan v/Bo Skov Jensen og Kristian Olivarius

09:45 – 10:00

Ungecentrum – kort oplæg v/Christel Jørgensen/Christina Thomsen
samt 2 rådgivere

10:00 – 10:45

Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) og underretninger v/Natascha
Jensen og forebyggende rådgivere

10:45 – 11:15

Pause

11:15 – 12:45

Unge og rusmidler v/misbrugskonsulent Torben Vangsted

12:45 – 13:45

Frokost

13:45 – 16:15

Nyeste viden indenfor forebyggelse af mobning og børns trivsel samt
børns digitale liv – et fagligt oplæg v/konsulent Sanne Lind fra Børns
Vilkår

16:15 – 16:30

Pause

16:30 – 17:00

Ungeprofilundersøgelsen samt forebyggelse i undervisningen v/Eva
Hove Stryger og Tina Rath

17:00 – 18:30

Indkvartering og networking m.m.

18:30

Middag på Slangerupgaard

Onsdag den 25. november:
07:30 – 09:00
Morgenmad og tjek ud af værelser
09:00 – 09:15

Action Card til klubberne v/Niels Mønster

09:15 – 09:30

Orientering om indsatsen i Ellemarken v/Jesper Snitgaard og Natascha Jensen og Stine Lukowski

09:30 – 09:45

Orientering om Infohus Køge v/Jesper Snitgaard

09:45 – 10:00

Pause

10:00 – 12:00

Oplæg om radikalisering og ekstremisme v/Chris Holmsted Larsen.
Link: https://stopekstremisme.dk/

12:00 – 12:15

Afrunding af SSP-seminaret 2020

12:30 – 13:30

Frokost - farvel og på gensyn…
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Præsentation af oplægsholdere:

Sanne Lind, Børnefaglig konsulent i Uddannelsesafdelingen hos
Børns Vilkår.
Sanne er uddannet folkeskolelærer og har flere års erfaring som
AKT-vejleder.
Sanne arbejder med børn og unges trivsel med særligt fokus på
mobning og det digitale liv.

Torben Vangsted, rusmiddelskonsulent
Torben er medarbejder på drugbox.dk, der er en del af den forebyggende indsats i Unge og Rusmidler i Odense kommune.
Torben har bl.a. erfaring med samarbejdet med ungdomsuddannelserne.

Chris Holmsted Larsen
Radikalisering og ekstremisme ved Nationalt Center for Forebyggelse
af Ekstremisme
Chris Holmsted Larsen, mag.art. og ph.d., er postdoc ved Nationalt
Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Senter for Ekstremismeforskning ved Oslo Universitet. Chris Holmsted Larsen er tidligere
ekstern lektor i historie ved RUC
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Det praktiske:
For de af jer, som ikke kender stedet: www.slangerupgaard.dk
Her finder I også en kørselsvejledning.
Værterne på Slangerupgaard Hotel- og Kursuscenter hedder Niels og Lotte, og er
nogle af dem som vil sørge for forplejningen gennem hele seminaret. Det plejer at
være godt!
Der er morgenkaffe/-te med en bolle fra kl. 8.30 tirsdag morgen.
Den faglige del af seminaret holdes tirsdag den 24. november, kl. 9:00-17:00 og
onsdag den 25. november 2020, kl. 8:30 – 13:30, og der afsluttes med frokost på
Slangerupgaard. SSP ser dog meget gerne, at så mange af jer som muligt kan være
med i hele arrangementet med middag tirsdag aften samt eventuel overnatning. Det
giver fine muligheder for at få snakket på kryds og tværs af SSP-samarbejdet og
forvaltninger, samt styrke relationerne.
Indkvartering og tilmelding
Vi bliver indkvarteret på Slangerupgaad Hotel- og Kursuscenter suppleret med omkringliggende sommerhuse og lejligheder. Der er få enkeltværelser men flest dobbeltværelser. For at få plads til så mange som muligt, er der brug for, at nogle af jer
vil rykke sammen på dobbeltværelser - så lav gerne en aftale med din gode kollega
om, måske at dele værelse. Sommerhusene kan have enkeltværelser, men man deles om badeværelse.
Som tidligere orienteret, kan hver folkeskole sende 2 deltagere og privatskolerne 1
deltager, hvor SSP betaler udgiften. Hvis den enkelte skole ønsker at sende en deltager mere med overnatning, vil der være en egenbetaling for skolen på 1.200 kr.
Tilmelding sendes til Kirsten Eliasen: kirsten.eliasen@koege.dk senest
fredag den 23. oktober 2020, og HUSK svar på nedenstående oplysninger:
JA

NEJ

BEMÆRKNINGER

Deltager tirsdag
Deltager onsdag
Deltager i middag tirsdag aften (skriv eventuelle særlige
hensyn, fx ikke svinekød, vegetar eller lignende)
Overnatning
Hvis du ovenfor har svaret JA, hvad foretrækker du da:
•
Enkeltværelse
•

Dobbeltværelse – hvem sover du sammen med?

•
Sommerhus / lejlighed
Deltager i frokost onsdag den 25. november
Andet?

Vi glæder os til at se jer - fagligt og socialt 😊
Fra SSP-samarbejdet i Køge
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