
 

Vi løfter i 
fællesskab 



 

Hvad er SSP... 

SSP er et tværfagligt samarbejde, der har til formål at opbygge og vedligeholde et lokalt netværk, 

der kan skabe gode og trygge rammer for alle samt forebygge, at børn og unge begår kriminalitet 

eller samles i fritiden omkring ”ikke acceptable” aktiviteter. 

I Morsø Kommune er SSP rent organisatorisk, ledelsesmæssigt og administrativt forankret i Morsø 

Kommunes Kommunale Ungdomsskole. SSP er en tværfaglig organisation og involverer derfor i sa-

gens natur en række fagpersoner fra såvel skoleområdet, det sociale område og politiet, men også 

andre fagpersoner, som arbejder med børn og unge som UU, Misbrugscenteret, erhvervslivet, for-

eninger og klubber m.m. indgår i det tværfaglige samarbejde.  

 

 

Det arbejder vi for... 

 At opbygge et netværk således vi har handlemuligheder, der gør, at den, der ser, agerer.  

 At bruge netværket til at øge trivslen blandt børn og unge 

 At forebygge misbrug blandt børn og unge 

 At være synlig SSP-medarbejder som skaber tillidsfulde relationer til unge 

 At SSP støtter op om Kommunens målsætning om at færre unge falder fra Ungdomsuddannel-

serne eller ud af arbejdsmarkedet 



 

Det arbejder vi med... 

 At indkalde til og være tovholder på SSP-netværksmøder 

 At være synlig og opsøgende, der hvor de unge er - både i skoletiden og fritiden 

 At rådgive og vejlede , når unge udviser uhensigtsmæssig adfærd eller tegn på  

 mistrivsel 

 At agere på konkrete sager og iværksætte specielle indsatser for enkelte unge eller 

grupper af  unge og at udføre akut brandslukning ved akutte sager og situationer 

 Trygt natteliv og Radikalisering som indsatsområder i Lokalrådet 

 At udarbejde en SSP læseplan/trivselsplan til skolerne 

 At afholde oplæg og temadage om blandt andet sociale medier, det gode ungdoms-

liv , alkoholdning og social pejling  m.m. 

 At afholde forældrearrangementer, hvor relevante temaer tages op  samt at yde 

hjælp til forældrenetværk 

 At uddanne MSU’er—Morsøs Stærke Unge, som  fungerer som rollemodeller 

 At tilbyde kurser til SSP-lærere og andre relevante fagpersoner 
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Sådan gør du... 

Vi har alle et fælles ansvar for, at børn og unge får et godt liv, og det vil vi med SSP 

gerne bidrage til.  

Derfor, hvis du er bekymret for et barn eller en ung, som er  

 i mistrivsel 

 kriminalitetstruet eller har begået kriminalitet  

 Misbrugstruet, eller som er i et misbrug (se særlig procedure ved misbrug) 

Eller hvis du oplever generelle bekymrende tendenser, så tag kontakt til SSP-

kontaktlæreren på din skole eller direkte kontakt til SSP-koordinatoren.  

Det sker der... 

1. skridt: Du har en reel bekymring for en ung 

2. skridt: Når den unge er identificeres tages kontakt til  SSP-kontaktlæreren på din 

         skole eller direkte kontakt til SSP-koordinatoren .  

3. skridt: Omfanget af bekymringen vurderes - forældre orienteres - og hvis relevant  

        indkaldes til møde mellem relevante fagpersoner, og den der har set  

        problemet.  Der udarbejdes en konkret handleplan. 

4. skridt: Forældre orienteres og indkaldes evt. til møde med relevante fagpersoner 

5. skridt: Der følges op på om handleplanen er fulgt, og om det har haft den ønske

       de virkning. Evt. tilrettes med nye tiltag, hvis nødvendigt 



 

Det tilbydes til skolerne... 

 Oplæg om sociale medier for elever og forældre 

 Temadage for 8. årgang omkring det gode ungdomsliv 

 Oplæg om alkoholdning og flertalsmisforståelser for 7. klasser og evt. deres forældre.  

 SSP deltager på forespørgsel ved forældremøder og vil være behjælpelig med at lave 

forældreaftaler.  

 Temadag for 1. årselever på Ungdomsuddannelserne: ”Fra posefest til byture” 

 Råd, vejledning og sparring med SSP-koordinator, samt kurser og temadage til SSP-

lærerene på skolerne 

 Trivselsplan, som vil være til rådighed til  undervisningsbrug 

SSP vil desuden... 

 Være opsøgende på skoler og i fritiden både til større arrangementer som Frøslevbal, 

Vildsundmarkedet og Morsø Festival, og i aftentimerne, der hvor de unge samles i det 

offentlige rum 

 Tilbyde råd og vejledning 

 Agere på konkrete enkeltsager 



 

 

 

 

 

SSP-Koordinator:  

Joan Kirkebak, E-mail: jki@morsoe.dk, Tlf.: 22569512 

 

SSP og Projektmedarbejder:  

Karsten Mark, E-mail: kba@morsoe.dk, Tlf.: 26 84 00 13 

 

 

 

 

Spurvevej 2, 7900 Nykøbing Mors 

 

 

 

SSP-kontaktlærere på skolerne:  

Dueholmskolen Mellemtrin: Rie Haaning 

Dueholm overbygning: Anita Andersen    

Sydmors Skole og Børnehus: Kirsten Jørgensen  

MC Holms Skolen: Aase Nielsen Bak  

Øster Jølby Skole: Charlotte Rettig 

Ørding Friskole: Kristine Linderoth 

 

 

Thisted Politi: 96 19 14 48 

 

 

Kontaktoplysninger 


