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Invitation og program for

Kære alle,

SSP-

Endelig er det muligt at invitere jer til dette års SSP-seminar.
Det er flere år siden sidst, og derfor er det med ekstra stor glæde, at vi ser frem
til igen at kunne mødes til to dage med både faglige oplæg og kollegial sparring.

SSP

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:
Kirsten Eliasen
Tlf. +45 56 67 64 10
Mail buf@koege.dk

Dette års program tager afsæt i nogle af de temaer, som den nyligt gennemførte
Ungeprofilundersøgelse på 7.- 9. årgang viser, der er behov for at sætte ekstra
fokus på. Det er lykkedes os at få fat på nogle kompetente oplægsholdere, der
hver især er meget anerkendte indenfor deres respektive fagområde.
På baggrund af jeres evalueringer fra både årsmødet i 2019 og webinaret i 2020,
har vi forsøgt at sammensætte et program, der både giver plads til dialog lokalt
og kommunalt, og som samtidigt også vil sigte mod at give jer konkrete handleredskaber, som kan bruges i jeres pædagogiske praksis med det samme.
Vi glæder os til at ser jer!
Med venlig hilsen SSP-sekretariatet

Billede fra SSP-ÅRSMØDE 2019
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Præsentation af oplægsholdere:

Brian Hjermind
Brian Hjermind, SSP-konsulent fra Rudersdal Kommune.
Brian fortæller om et nyt kursusmateriale med fokus på unges
mentale trivsel og social pejling. Materialet er udviklet i samarbejde mellem Rambøll og kommunerne; Rudersdal, Helsingør, Egedal, Solrød og Køge.

Jon Kristian Lange

Jacob Aastrup

Jon Kristian Lange er seniorrådgiver hos Red Barnet og ekspert
i børns digitale liv.
Han udtaler sig i pressen om børns liv på nettet. Jon Kristian
Lange oplyser om nye digitale tendenser, de fællesskaber, der
opstår på nettet, og hvad det betyder for børn at opholde sig på
digitale medier. Som ekspert i børns digitale liv og børneinddragelse fokuserer Jon Kristian Lange på de glæder, børn har online,
og hvorfor børn synes, at det er spændende at være digitale. Han er med til at fremhæve børnenes perspektiv og giveforældre en forståelse for, hvad deres børn får ud af at bruge digitale medier som Snapchat, Instagram og Facebook.

Jacob Aastrup, SSP-konsulent fra Horsens Kommune.
Jacob fortæller om en indsats for at mindske den fuldskabsorienterede druk på ungdomsuddannelserne.

Lone Smidt

Lone Smidt, Uddannelseskonsulent, Børns Vilkår.
Flere børn og unge søger hjælp hos BørneTelefonen på grund af
negativ social kontrol. Børn, der er udsat for negativ social kontrol, kan ikke selv vælge, hvordan de vil leve deres liv, hvad de
vil foretage sig og med hvem. Det har store konsekvenser for
deres trivsel. Lone fortæller om, hvad negativ social kontrol er,
hvordan negativ social kontrol kommer til udtryk i børn og unges
liv, og hvad man som fagperson skal gøre, hvis man har mistanke
om at et barn er udsat for negativ social kontrol.
I oplægget vil Lone også komme ind på dialog med forældre og
præsentere konkrete eksempler på, hvordan undervisning om
børns rettigheder kan bidrage til at forebygge, at børn og unge
udsættes for negativ social kontrol.
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Program for onsdag den 15. september:
08:30–09:00

Ankomst - med kaffe/te og en bolle

09:00-09:10

Velkomst v/Jesper Snitgaard og Søren Thorborg

09:10-09:25

Politiets Forebyggelsesafdeling

09:25-10:25

SSP-samarbejdet v/SSP Sekretariatet

10:25-10:45

Kaffepause

10:45–12:30

Negativ social kontrol v/Lone Smidt, Uddannelseskonsulent,
Børns Vilkår

12:30-13:30

Frokost og indkvartering

13:30–15:30

SoMe, en digital barndom og ungdom v/Jon Kristian Lange,
Seniorrådgiver, Børns Digitale Liv, Red Barnet

15:30-15:45

Kaffe og kage

15:45-17:00

Mental trivsel og flertalsmisforståelser v/Brian Hjermind,
SSP-konsulent, SSP Rudersdal

17:00–18:30

Networking og indkvartering fortsat

18:30–

Middag og surprise

Program for torsdag den 16. september:
07:30-09:00

Morgenmad og udtjekning

09:00-10:00

Kriminelle grupperinger i Køge v/Stine Lukowski
Projekt Fælles Fremtid - Ellemarken, v/Rikke Willesen og
Stine Lukowski

10:00-10:45

Tid i eget SSP-team, inkl. kaffepause

10:45–12:15

Unge og alkohol v/Jacob Aastrup, SSP-konsulent, SSP Horsens
LEKTIE 😉: Som forberedelse til dette oplæg bedes I have lyttet
til denne podcast: P1 Debat - ”På druk i skolen” (45 min).
LINK: https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2021-08-10

12:15-12:30

Evaluering, afslutning og tak for denne gang ☺

12:30-13:30

Frokost (husk tilmelding)
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Det praktiske:
Vi afholder den faglige del af seminaret onsdag den 15. september, kl. 8:30-17:00 og
torsdag den 16. september kl. 09:00-12:30 og afslutter med frokost.
Indkvartering
Vi bliver indkvarteret på Slangerupgaard Hotel- og Kursuscenter og måske suppleret
med omkringliggende sommerhuse, så vi kan i år været begrænset af manglende overnatningsmuligheder (max 50). På Slangerupgaard er der både enkelt- og dobbeltværelser. For at få plads til så mange som muligt, vil det være nødvendigt at nogle af jer
rykker sammen på dobbeltværelser – så lav gerne en aftale med din gode kollega om
at dele værelse. Sommerhusene kan have enkeltværelser, men man deles om badeværelse.
For de af jer, som ikke kender stedet, kan I se nærmere på www.slangerupgaard.dk .
Her finder I også en kørselsvejledning.
Forplejning
Værterne på Slangerupgaard Niels og Lotte, vil sørge for forplejningen gennem hele
seminaret, og det plejer at være meget godt.
Der vil være morgenkaffe/-te med en bolle fra kl. 8.30 inden start onsdag morgen.
Aftenmåltid onsdag og frokostmåltid torsdag kræver, at I giver besked/tilmelder jer på
forhånd (se tilmelding).
Hvis der er særlige hensyn, som ”kokken” skal tage vedrørende maden – fx ikke svinekød, vegetar eller lignende, bedes I skrive det i den endelige tilmelding, så skal vi
videreformidle - se tilmelding nedenfor.
Omkostninger
SSP betaler kursusafgiften og forplejningen for max tre deltagere fra hver af folke-

skolerne, og for privatskolerne afholder SSP udgiften for én deltager.
Transport er for egen regning. Tid til deltagelse i seminaret aftales med egen leder.
Tilmeldingsblanket er på sidste side…
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Endelig tilmelding
Vi vil gerne bede ALLE om at sende jeres endelige og bindende tilmelding til Kirsten
Eliasen: kirsten.eliasen@koege.dk senest mandag den 30. august 2021, hvor vi har
brug for følgende oplysninger:
Kopier skemaet, udfyld og returner i en mail eller udskriv, udfyld, skan og send retur
til Kirsten Eliasen.
JA
NEJ
BEMÆRKNINGER
1 Deltager onsdag
2 Deltager torsdag
3 Deltager i middag onsdag aften (skriv eventuelle hensyn)
5 Overnatning
Hvis du under pkt. 5 har svaret JA, hvad foretrækker du
da:
•
Enkeltværelse
•

6

Dobbeltværelse – hvem sover du sammen
med?
Deltager i frokost torsdag den 16. september
Andet?
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