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Side 2

Indledning

Som skole er det muligt at booke SSP til forskellige undervisningsforløb samt
forældreoplæg. Disse tilbud er yderligere beskrevet i det følgende.
Det vil altid være muligt med individuelt tilpassede og skræddersyede forløb alt efter behov
og ønsker. Dette kan aftales ved kontakt til SSP-koordinatoren.

Kontakt SSP-koordinator:
Heine Skovbak Iversen
Mail: hsi@syddjurs.dk
Tlf: 21 17 16 27
Hjemmeside:
ungsyddjurs.dk/ssp
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Digital dannelse – forebyggelsespakke - SSP- Syddjurs Kommune

For langt de fleste af vores børn og unge er det en
gentagende hverdagsbegivenhed at bevæge sig rundt
på digitale medier. I de fleste tilfælde går det godt og
uproblematisk. Når det er sagt, oplever vi desværre
også det modsatte, at nogen kommer galt afsted.
Med denne pakke ønsker vi at skabe refleksion over
det digitale liv, samt give viden om sikkerhed og
udfordringerne med livet på digitale medier. De
forskellige oplæg kan bookes uafhængige af
hinanden, og kan tilpasses efter individuelle behov.
O. klasse forældreoplæg
Oplægget indeholder input om de sociale mediers udvikling, børns tilgang til internettet, samt nogle
ideer til udvikling af gode vaner med dit barn.
Varighed: Oplægget varer ca. 30 minutter og er tænkt som en del af et forældremøde.
Oplægsholder: En SSP-medarbeder.
Booking: Ved SSP-koordinator Heine Skovbak Iversen, mail: hsi@syddjurs.dk, tlf: 21 17 16 27
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.
Mellemtrin elev - og forældreoplæg ”De sociale medier et uendeligt univers”
Oplægget er dialogbasseret og der vil blive taget udgangspunkt i de medier eleverne bruger. Der vil
være dialog om hvorfor og hvordan eleverne bruger dem. Hvad er godt ved det og hvad er skidt?
Der vil endvidere foregå en styret dialog om, hvordan man begår sig (dannelse) og om sikkerhed.
Undervejs vil der blive givet konkrete instruktioner i sikkerhed f.eks., hvordan beskytter man sig
selv og sin profil.
Varighed: ca. 1,5 time med eleverne i dagtimerne + 1,5 time med forældrene til et forældremøde
samme dag/uge.
Oplægsholder: En SSP-medarbejder.
Booking: Ved SSP-koordinator Heine Skovbak Iversen, mail: hsi@syddjurs.dk, tlf: 21 17 16 27
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.
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Medie- Ambassadørerne 6. + 7. + 8. klasse elevoplæg om livet på de sociale medier
Oplæg om digital dannelse formidlet af unge til unge
Et dialogbaseret oplæg målrettet den enkelte klasse og med temaer, der passer til årgangene.
Oplæggene tager udgangspunkt i etik, lovgivning og det faktum at det har taget flere tusind år for os
at lære, hvordan man opfører sig offline, så vi har endnu meget at lære online.
Desuden er der fokus på medier som Snapchat, Instagram, YouTube, spil og andre relevante
medier, der er oppe i tiden.
Nedslag i temaer til alle årgange
 Mobning og udelukkelse af fællesskabet
 Grænser
 Selviscenesættelse
 Billeddeling – ”Do´s and Dont´s”
 Sprog – ”Do´s and Dont´s”
Der vil under oplægget være rig mulighed for at få elevernes egne holdninger i spil, og der skal
tages stilling til, hvad der er god opførsel i den virtuelle virkelighed.
Oplægget er udarbejdet af engagerede unge, og det er de unge selv, der afholder oplæggene.
Varighed: 2 lektioner
Booking: Ved SSP-koordinator Heine Skovbak Iversen, mail: hsi@syddjurs.dk, tlf: 21 17 16 27
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.
9. klasse elevoplæg om sikkerhed og konsekvenser for en selv og andre
På årgangsbasis tilbydes 9. klasserne et besøg af en politibetjent og SSP-koordinatoren, hvor der
gives et kort oplæg omkring konsekvenser for en selv og andre ved uheld på de sociale medier,
herunder strafferetslige konsekvenser.
Varighed: ca. 30 min.
Instruktør: En politibetjent og SSP-koordinatoren.
Booking: Ved SSP-koordinator Heine Skovbak Iversen, mail: hsi@syddjurs.dk, tlf: 21 17 16 27
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.
Blot til inspiration - Oplæg for fagpersoner, forældre og elever – gode anbefalinger
Flere skoler har rigtig god erfaring med at benytte Centret for digital pædagogik til oplæg for
fagpersoner, forældre og elever. Se deres udbud og priser direkte på deres hjemmeside:
http://cfdp.dk/
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Social pejling – en metode til forebyggelse af risikoadfærd og kriminalitet –
6. klasse

Social pejling er en evidensbasseret metode
udviklet på baggrund af Ringstedforsøget.
Metoden er velafprøvet både lokalt i Syddjurs
og andre kommuner landet over - og handler
om sociale overdrivelser og
flertalsmisforståelser. Eleverne udfylder et
spørgeskema, hvor de bliver spurgt om, hvad
de tror om andre unges rygevaner. Senere
kommer der en instruktør på besøg i klassen og
laver et klasseforløb, hvor eleverne bliver
præsenteret for deres svar og for fakta. Forløbet
indeholder en snak om flertalsmisforståelser og
sociale overdrivelser, samt en proces mod en klassekontrakt. Som udgangspunkt udbydes det i hele
skoleåret i 6. klasse.
Varighed: Klassen skal afsætte ca. 15 min til, inden klasseforløbet, at udfylde spørgeskemaet
(fremsendes elektronisk og besvares fra elevernes iPad) + 3-4 timers klasseforløb med ekstern
instruktør.
Instruktør: SSP-medarbejder Svea Persson, mail: svdp@syddjurs.dk, tlf: 30 68 16 89
Booking: SSP skriver direkte ud til skolerne i starten af skoleåret.
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.
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Alkoholforebyggelse – SSP – Syddjurs
Alle tal og statistikker viser, at det går i den rigtige
retning og de danske unge drikker mindre og senere.
Dog er Danmarks ungdom stadig indehaver af den
kedelige rekord i at drikke mest og tidligst. Ud over de
velkendte sundhedsperspektiver har det
kriminalpræventive arbejde en direkte interesse i at
udskyde debutalderen og sænke mængderne, hvorfor
alkoholforebyggelse fortsat har højprioritet i SSParbejdet.
Vi har oplevet flere gange at komme på besøg i en 7. klasse for at tale om gode alkoholvaner og har
her mødt indtil flere klasser, hvor eleverne har undret sig over emnet, nu de ikke en gang havde
overvejet at drikke alkohol. Dette sammenholdt med den statistiske positive udvikling tilbydes de
alkoholforebyggende aktiviteter som udgangspunkt først for eleverne i 8. klasse.
7. -8. klasse forældreoplæg om gode alkoholvaner og forældreaftaler
Oplægget indeholder fakta om unge og alkohol og lægger op til udarbejdelse af fælles klasseaftaler.
Varighed: 1 ½ time
Instruktør: SSP-medarbejder Svea Persson.
Booking: Direkte ved instruktøren Svea Persson – mail svdp@syddjurs.dk eller på tlf: 30 68 16 89
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.
8. årgang ”4,1 promille – et teater foredrag om at drikke sig i hegnet”
Læs mere på http://maerkvaerk.dk/project/41-promille/
Alle elever på 8. årgang inviteres til at se denne forestilling som i skoleår 2019/2020 bliver afviklet
i januar 2020.
Hvis yderligere information om tid og sted er at ønske kontakt venligst:
Svea Persson – mail svdp@syddjurs.dk eller på tlf: 30 68 16 89
Varighed: ca. 60 min + transport
Booking: Der bliver skrevet direkte ud til skolerne.
Pris: Forestillingerne betales af SSP-aktivitetsbudgettet. Skolerne skal selv sørge for transport af
eleverne.
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8. -9. klasse elevoplæg om gode alkoholvaner
Oplægget indeholder fakta om alkohol og virkning målrettet elever i 8. og 9. klasse, kan bookes til
7. klasse også, hvis underviser vurderer det relevant til årgangen.
Varighed: 2 timer.
Instruktør: SSP-medarbejder Svea Persson
Booking: Direkte ved instruktøren Svea Persson – mail svdp@syddjurs.dk eller på tlf: 30 68 16 89
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.
9. klasse forældreoplæg om gode strategier for fester
Oplægget indeholder erfaringsudveksling og input til gode strategier, når de unge begynder at holde
og tage til fester.
Varighed: 1 time, kan afholdes i forbindelse med et forældremøde eller lign.
Instruktør: SSP-medarbejder Svea Persson
Booking: Direkte ved instruktøren Svea Persson – mail svdp@syddjurs.dk eller på tlf: 30 68 16 89
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.
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Rusmiddelforebyggelse – SSP – Syddjurs
PAS – Rusmiddelforebyggende undervisning
SSP udbyder undervisningsforløbet PAS, som er evidensbaseret rusmiddelforebyggelse for unge på
10. kl, FGU og ungdomsuddannelser.





Der arbejdes bl.a. med elevernes sociale kompetencer samt holdninger til forskellige
rusmidler.
Undervisningsmaterialet indeholder praktiske kompetenceskabende øvelser, aktiv
stillingtagen og inddragelse af digitale medier.
Arbejdsformen varierer meget og er en blanding af præsentationer, individuelle opgaver,
gruppearbejde og klassediskussioner.
Undervisningsmaterialet imødekommer formål og profil i faget ”Samfund og sundhed” på
erhvervsuddannelser.

Yderligere information om metoden findes på www.projektpas.dk
Varighed: Forløbet består af 4 undervisningsgange á 2 moduler, optimalt med en uges mellemrum.
Instruktør: SSP-medarbejder Svea Persson
Booking: Direkte ved instruktøren Svea Persson – mail svdp@syddjurs.dk eller på tlf: 30 68 16 89
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.

Oplæg til udskolingslærere om hash, stoffer og misbrug
Alle udskolingsteams tilbydes et besøg af en rusmiddelkonsulent, en misbrugskonsulent fra BRUS
og SSP-koordinatoren til en snak omkring unge og hash (og stoffer) – og om børn og unge, der
lever i en familie med misbrug. Desuden deltagelse af SSP Koordinator
Varighed: ca. 30 min
Booking: Ved SSP-koordinator Heine Skovbak Iversen, mail: hsi@syddjurs.dk, tlf: 21 17 16 27
Gæster: En rusmiddelkonsulent, en misbrugskonsulent samt SSP-koordinatoren.
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.
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