Morsøs Stærke Unge
Det gode ungdomsliv...

MSU

SSP i Morsø’ Kommune ønsker




at unge drøfter ungdomsproblemer med børn og unge
at unge sætter fokus på debatten om rusmidler
at unge involverer sig i forebyggelse af rusmiddelmisbrug og kriminalitet blandt børn og unge

Derfor uddanner SSP stærke unge, som skal fungere som rollemodeller
og via ung til ung formidling snakke med yngre unge omkring det gode ungdomsliv
Hvad er SSP?
SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skoler, socialforvaltningen
og Politiet, der har til formål at forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller samles omkring ”ikke acceptable” aktiviteter.

Formålet med ung til ung formidling er at debattere et emne, hvor både faktuel viden, egne erfaringer og holdninger inddrages. De unge er
selv unge og har tingene tæt inde på livet. Derfor er deres formidling
mere tidssvarende.
Det er altid en fordel at vide, hvad man snakker om – men det er bestemt ikke et krav, at man skal have prøvet det hele for at kunne snakke om det.
Ung til ung formidling drejer sig om at tage stilling til de mange udfordringer, ungdomslivet byder på. Det kan man sagtens uden at have
personlige erfaringer med det hele.
MSU har større viden, større modenhed og større erfaring. Det giver
ham/hende et godt udgangspunkt til at komme i dialog med børn og
unge om at tage ansvar for eget ungdomsliv.
MSU kender fest- og fritidsmiljøet i byen og kan fortælle, at den virkelige verden oftest er langt mindre avanceret end de overdrevne forestillinger, børn og unge har om andre unges overdrevne alkohol- og
narkotikaforbrug.
Mange unge har den misforståelse, at de fleste andre unge drikker og
ryger mere, end de faktisk gør.

MSU er et ung til unge projekt, hvor der bliver snakket om ungeliv,
trivsel, sociale medier fester, sex, alkohol og andre rusmidler mm.
MSU teamet består af unge mellem 16 og 20 år, som har gennemført
et formidlingskursus sammen med SSP og Ungdomsskolen.
MSU formidler deres erfaring til andre unge gennem samtale og debat
med andre unge
Et oplæg varer 1 - 2 timer og foregår i skoletiden.
Der kommer altid minimum 2 unge ud til et arrangement.
MSU holder følgende typer af oplæg


”Det gode Ungdomsliv”
Målgruppe: Elever i 8. klasse



”Sociale medier og Facebook”
Målgruppe: Elever i 4. til 6. klasse og deres lærere



”De digital indfødte - om sociale medier”
Målgruppe: Forældre og lærere til elever i 4. til 6. klasse

MSU stiller krav om, at skolen har forberedt besøget, og at der
har været et tæt samarbejde om form og indhold før arrangementet.
Det forventes, at en lærer har ansvaret for klassen, men at vedkommende til 8. klasses arrangementer om ”Det gode ungdomsliv” ikke opholder sig i lokalet, da ung til ung dialogen her er i
fokus
Skolen
- bestiller et arrangement hos SSP eller Ungdomsskolen
- aftaler program og indhold for arrangementet
- betaler de unges transportudgifter og evt. aftalt materiale

Se mere om SSP og Ungdomsskolen på ungmors.dk.
Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

SSP-koordinator og fritidsvejleder
Joan Kirkebak
99 70 62 88 / 22 56 95 12
jki@morsoe.dk

SSP- og projektmedarbejder
Karsten Mark
99 70 62 89 / 26 84 00 13
kbm@morsoe.dk

Ungdomsskolen
Inger Nielsen
99 70 62 80

ung@morsoe.dk
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