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SSp generelt
SSP er en samarbejdsmodel og i praksis det
kriminalpræventive samarbejde som skoler,
sociale myndigheder og politiet sammen med
andre samarbejdspartnere som fx Street Team
udfører ift. børn og unge op til 25 år.
Den generelle kriminalpræventive indsats
består af oplysning og undervisning målrettet
alle børn og unge og deres forældre, og sigter
mod at børn og unge vælger en livsstil uden
mistrivsel, kriminalitet, misbrug og anden
risikoadfærd.

SSP og Klubber samlet forebyggelse og ledelse
SSP/Street Teams forebyggende tiltag og
indsatser og det forebyggende og trivselsskabende arbejde, som udføres i ungdomsskolens
mange klubber er organisatorisk samlet med
viceungdomsskoleleder Jan Asmussen som
leder.
Intentionen er at skabe en større sammenhæng og rød tråd mellem SSP/Street teams
arbejde, og de mange gode forebyggende og
trivselsskabende tiltag for unge i skole- og
klubsammenhæng.
Street Team-medarbejdere og andre fuldtidsmedarbejdere i ungdomsskolens fritidsafdeling fungerer samtidig som klubledere, og har
dermed øget mulighed for tidlig og positiv relationsdannelse til flest mulig unge, ligesom den
forebyggende tankegang naturligt vil udbredes
yderligere i klubregi.
Via daglig kontakt til rigtig mange unge i klubberne optimeres muligheden for at spotte og
hjælpe unge i begyndende mistrivsel tidligst
muligt.
Nye ssp-lærere tilbydes opstartsmøder med
SSP/Street Team, introkurser til SSP-arbejdet
ligesom der er lavet et mindre oplæg, som
ssp-lærere kan bruge ifm information om
SSP-arbejdet/ssp-lærerrollen til kolleger på
egen skole.

Faglighed/metodik/kompetencer
SSP/Street Team har fokus på at sikre et højt
fagligt niveau og grundlag for at arbejde med
de unge og med de kriminalpræventive problemstillinger generelt. Vi arbejder evidensba-
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seret og på baggrund af anerkendte metoder
og materialer/viden.
Vi arbejder bevidst på at oplyse om
og medvirke til at nedbringe sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser samt fokuserer på
det positive, og det vi gerne vil have mere af,
hvilket den årlige uddeling af Street Team Priser
er et eksempel på.
Der anvendes IKKE ”løftede pegefingre”
og skrækkampagner, eller ex-kriminelle
og ex-misbrugere ifm. oplæg for unge, da
dette på trods af gode hensigter, desværre
ikke kan dokumenteres at have reel forebyggende effekt på unges risikoadfærd ofte tværtimod.
Street Teams faglige baggrunde, som lærer,
pædagog mm. understøttes af løbende
videreuddannelse og kompetenceudvikling,
kombineret med solid erfaring med ungearbejde.
Flere medarbejdere i Street Team har desuden
supplerende uddannelser og kompetencer
som MILIFE-instruktør, ungecoach, ungemægler, seksualvejleder, uddannelsesvejleder,
kognitiv terapi, kriminologi mm., som sikrer et
højt professionelt niveau i indsatsen.

Ungeprofilundersøgelser,
unges sociale overdrivelser
og flertalsmisforståelser
Horsens Kommune gennemfører årligt efter
politisk beslutning ungeprofilundersøgelser for
både 7.-9. årgang og for ungdomsuddannelserne. Dette giver mulighed for hurtig opfølgning
og for at følge fx udvikling i risikoadfærd for de
samme unge over tid, hvilket er en klar gevinst
for skolerne og ift. den rette kriminalpræventive planlægning på både skole- og kommuneniveau.
Ungeprofilen giver konkret viden om unges
faktiske adfærd og holdninger på en række
relevante områder og er et uvurderligt redskab
til at være på forkant og kunne målrette og
evaluere på den kriminalpræventive indsats.
Der udarbejdes skole- og kommunerapporter
samt afholdes opfølgningsmøder på de deltagende skoler.

tret og politi forebyggende hjemmebesøg hos
unge/forældre. Disse besøg sker efter forudgående vurdering i SSP-koordinationsgruppen
ift unge med begyndende kriminalitet, bekymrende adfærd eller omgangskreds med henblik
på via en tidlig fælles indsats og involvering af
forældrene at forebygge fortsat kriminalitet/
mistrivsel.

Udvalgte aktuelle resultater fra ungeprofilen
anvendes både i forebyggende oplæg og infomaterialer til skoler og forældre, ligesom de
indgår som forebyggelsestiltag via bl.a. Social
Norms Marketing-plakater. (se side 26)

SSP+ og Ungekontakten
SSP-arbejdet dækker unge op til 25 år.

Oplægsbestilling

I Horsens har vi et særligt samarbejde med
ungdomsuddannelserne, som kaldes Ungekontakten.

Vi prioriterer den generelle forebyggelse,
trivselsfremme, problemforebyggelse og
tidlig indsats højt og bestræber os på at
komme ud til så mange oplæg/forældremøder
som muligt. Oplæggene bidrager til opfyldelsen af Fælles Mål. Vi afvikler årligt oplæg for
ca. 4500-5000 elever foruden 30-40 forældremøder og oplæg for ca. 1250 1. årgangselever på ungdomsuddannelserne.

Ungekontakten består af professionelle voksne fra Street Team, der i et tæt samarbejde
med U-Turn/SHR tilbyder anonym rådgivning
og vejledning om ungeproblemer og kan benyttes af alle ungdomsuddannelsernes unge.
Se kontaktinfo på medarbejderne og træffetiderpå de enkelte uddannelsessteder på
side 25 eller på ungekontakten.nu

For at nå flest mulige oplæg opfordres skolerne til hurtigst muligt og gerne inden sommerferien, at tage stilling til hvilke oplæg I ønsker i
indeværende skoleår og bestille dem via vores
OPLÆGSBESTILLINGSPORTAL,
så vi kan få aftalerne i kalenderen i god tid
og skolerne kan få det integreret i skoleårets
planlægning/årshjulet.

Opsøgende arbejde
Street Team har ikke beføjelser eller myndighed som hverken vagter eller politi, men er i
muligt omfang tilstede ifm. større arrangementer, som Middelalderfestival, Wall of sound,
Sidste Skoledag, Late Nite i byen, Ungfester og
en række fester på ungdomsuddannelser.

ÅRETS
NYHED

Der udføres herudover løbende opsøgende
arbejde, fx i Bytorv Horsens, Rådhusparken,
Beringsparken, Tordenskjoldsgade,
Langelinie, Lunden, Husodde Strand,
Brædstrup Bypark, på skoler/skolegårde,
i P-Huse, i klubber og andre steder, som
i perioder tiltrækker eller fungerer som
samlings- eller mødesteder for unge,
og hvor dette medfører problemer/
bekymring.
Stederne varierer efter aktualitet
og behov.

nyt oplæg på
8. årgang

”Kriminalitet og
konsekvens”

Forebyggende hjemmebesøg –
Sammenhængende indsats over
for ungdomskriminalitet

Læs mere om dette
på side 20+21

Som led i plan for sammenhængende indsats
overfor ungdomskriminalitet aflægger Street
Team alene eller sammen med Ungdomscen-
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udvalgte
ungeprofilresultater
for udskolingen

Horsens Kommune (HS) vs Landsplan (DK)

Vidste du at:

TRIVSEL, SKOLE OG FRITID
•
•
•
•
•
•

93% i HS mod 92% i DK har altid/oftest venner og voksne at tale med, når noget er svært.
7% føler sig ofte eller meget ofte ensom både i HS og DK.
8. årgang er lidt mere og 7. og 9. lidt mindre ensom i HS end i DK.
Færre i HS har været selvskadende seneste år (15% i HS mod 18% i DK).
Ca. 4% både i HS og DK mobbes mange gange – kun 1% både i HS og DK mobber selv
mange gange.
Ca. 2/3 går til sport i en forening ugentligt eller oftere både i HS og DK.
Hver 2. ung på 7. årgang går i Ungdomsklub i HS mod kun hver 3. ung i DK. 39% i HS
deltager i aktiviteter/undervisning i Ungdomsskolen mindst 1-3 g/md mod kun 34% i DK.
39% i både HS og DK har fritidsjob.

TOBAK, ALKOHOL OG STOFFER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1% ryger cigaretter dagligt i HS mod 1,3% i DK. 7. årgang i HS = ~0%.
1% ryger e-cigaretter dagligt i HS mod 0,8% i DK.
1% bruger snus/tyggetobak dagligt i HS mod 1,5% i DK.
68% i HS mod 64% i DK drikker slet ikke eller har kun smagt alkohol.
74% i HS mod 73% i DK har IKKE prøvet at være fuld.
15,6% i HS mod 12,6% i DK har været fuld eneste måned (HS inkl. nytår).
98% både i HS og DK har IKKE prøvet lattergas.
96% i HS og 95,9% i DK har IKKE prøvet Hash.
99% i 7. årgang har ikke prøvet Hash i både HS og DK.
95% i 9. årgang i HS har IKKE prøvet Hash mod 91,9% i DK.
1,2% i HS mod 1,8% i DK HAR røget Hash seneste måned.
98% i HS mod 98,6% i DK har ALDRIG prøvet andre stoffer end Hash.
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KRIMINALITET OG DIGITAL ADFÆRD
•
•
•
•
•
•

6% i HS mod 5,5% i DK har begået butikstyveri seneste år.
8% i HS mod 7,2% i DK har begået hærværk seneste år.
5% i HS mod 6,7% i DK har logget på andens profil u/samtykke seneste år.
4% i HS mod 3,1% i DK har været i kontakt med politi seneste år pga egne ulovligheder.
1% i HS mod 2,1% i DK har delt seksuelt foto/video af andre uden samtykke seneste år.
9% i HS mod 11% i DK har delt seksuelt foto/video af dem selv seneste år.

KØNSFORSKELLE - vigtigt ikke at overse pigerne i forebyggelsen
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobbelt så mange piger som drenge føler sig ensomme.
3 ud af 4, der mere end en gang har været selvskadende er piger.
Dobbelt så mange piger som drenge deler seksuelle fotos/videoer af sig selv.
Dobbelt så mange piger som drenge ryger dagligt – ingen forskel ugentligt.
Ikke forskel ift snus/tyggetobak i 7.-9. (ændrer sig på UUD).
Ikke forskel ift at drikke/ikke drikke alkohol – lidt flere piger har været fulde.
Lidt færre piger end drenge prøver hash. Ej forskel ift andre stoffer end hash.
Dobbelt så mange drenge som piger begår vold, hærværk og er i kontakt med politi
pga. egne ulovligheder. Lidt flere drenge end piger stjæler i butik.
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forældrefoldere

DrikkepresEksperimentet

et fælles
ansvar
for at
gøre
en
forskel

et fælles ansvar
for at gøre en forskel

Et oplæg med fokus på forældreansvar,
digitale medier og gode vaner

EVALUERING

unghorsens.dk/ssp
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et fælles
ansvar
for at
gøre
en
forskel

et fælles ansvar
for at gøre en forskel

Robuste unge
kræver gode
rollemodeller

Et oplæg med fokus på forældreansvar,
digitale medier og gode vaner

kriminalitet og
konsekvens
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LÆRER
VEJLEDNING
Instruktionsvideoer
Materialekasser

| 1 |

SSP Horsens har med god sparring af TEfL, Ungdomsskolens
Videnscenter og samarbejdspartnere på skolerne udviklet
”Det er bedst når alle er med”.
Undervisningsmaterialet har fokus på trivsel, dannelse og klassekultur,
som kan understøtte og supplere skolens fag-faglige undervisning og SSP´s oplæg
og der arbejdes med ”Lær din klasse at kende”, ”Anerkendelse”, Kommunikation”
og ”Samarbejde” samt med ”Tone/sprog på sociale medier”.
Alle materialer og rekvisitter er samlet i materialekassesæt, som allerede
er tilgængelige på alle skoler i Horsens. Der er Introduktionsvideo til alle øvelser
samt Præsentationsvideo og Lærervejledning. Det er dermed lige
til at gå til for lærerne på mellemtrinet og kræver minimal forberedelse.
Størstedelen af opgaverne kan bruges som små trivselsopgaver midt i
en dobbeltlektion a´la powerpauser og ”lufter” eller i den tid, der i
forvejen er afsat til understøttende undervisning.
Målet er at skabe god klassekultur og en positiv tone i og omkring klassen, og derved øget trivsel. Samtidig ligges der op til et godt skole/hjem
samarbejde.
Materialet findes på Min Uddannelse. Under fag søges på ”elevens
alsidige udvikling” og klassetrin er ”4.-7. klasse”.
Forløb: ”Det er bedst når alle er med”.
Fra MU linkes til Unghorsens.dk/SSP,
hvor materialet ligger.

”ANMELDELSE”
FRA LOKAL SKOLE:

”Det er et FREMRAGENDE
materiale, virkelig godt gået,
totalt gennemtænkt på alle
niveauer, lige fra kvaliteten
af selve aktiviteterne,
til præsentation, layout, indpakning osv.
Jeg er DYBT
imponeret”

Målgruppe:

Elever/klasser på mellemtrinet.

FAKTA:

Holdnavn:
”Det er bedst når alle er med”
Organisering:
Materialet afvikles optimalt i løbet af en periode på
ca. 11 uger, hvor der i korte tidsrum arbejdes med øvelserne dagligt eller flere gange om ugen. Forløbet kan
med fordel gentages og afvikles i sammenhæng med SSP-oplæg

SÆRTILBUD

Ekstra materialesæt tilbydes
i 2021 til indkøbspris 4.950.
SSP står således for indkøb,
pakning, levering mm
uden merudgift for skolerne.
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læs mere om og
bestil ssp oplæg på

SSP HORSENS
2021/2022
et fælles
ansvar
for at
gøre en
forskel
(forældre)

Robuste
unge har
brug for
gode
rollemodeller

it’s
up 2 u

sociale
medier
og dit
digitale
liv

alkohol
og
forældreaftaler
fuld af liv

kriminalitet
og
konsekvens

unge
og
sexualitet
fra
adam
og eva

90 min.

90 min.

90 min.

90 min.

90 min.

(forældre)

INTET

INTET

90 min.

90 min.

GRATIS
understøttende,
trivselsfremmende
undervisningsmateriale.

”DET ER BEDST NÅR
ALLE ER MED”

GRATIS

GRATIS

GRATIS

90 min.

120 min.

GRATIS

GRATIS

1000 kr. pr. kl.

JA > Anbefalet årgang
ja > en mulighed
NEJ > normalt ikke en mulighed

LÆRER
VEJLEDNING

Skan &
bestil

Instruktionsvideoer
Materialekasser
til alle skoler

| 1 |
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Forældreoplæg til 3. årgang

SSP

et fælles ansvar
for at gøre
en forskel
Oplægget imødekommer et ønske fra mange forældre samt skoler
om et tidligt forebyggende oplæg for 3. årgangs forældre og skal
ses som det første af 3 forebyggende oplæg målrettet forældre
på hhv. 3., 5. og 7. årgang.
I udviklingen af oplægget ”Robuste unge har brug for gode rollemodeller”
som henvender sig til forældrene på 5. årgang har vi oplevet en god dialog og
debat med både forældrene samt skolerne omkring de udfordringer forældre til
børn på mellemtrinet har. I forlængelse heraf har vi stillet os selv spørgsmålet ”hvad ville
vi gerne fortælle forældrene på 5. årgang, hvis vi kunne rejse tilbage i tiden og holde et
oplæg for de samme forældre på 3. årgang”?
Et centralt emne i oplægget er skærmtid. Børn får tidligere og tidligere mobiltelefoner
samt begynder at færdes online både i spil og på sociale medier. Dette medfører ofte
udfordringer for forældrene. Hvordan hjælper vi forældrene til at forstå den verden, som
de unge begynder at stifte bekendtskab med? Hvordan overfører vi alle de gode ”offline”
værdier til online livet, så alle er med i fællesskabet - også online? Det er allerede nu,
at vanerne skal skabes - så hvor er mobilen om natten, hvor ligger den henne, når vi
spiser, og hvor meget skærmtid er passende? Dette er nogle af de spørgsmål og
problemstillinger der ofte melder sig, og som vi vil forsøge at belyse under oplægget.
I 3. klasse og resten af tiden i indskolingen er de fleste forældre meget engagerede i
deres børns skolegang. I løbet af mellemtrinet oplever flere skoler imidlertid at interessen for at deltage aktivt i deres børns skolegang og dermed generelle trivsel er faldende.
Flere forældre følger mere deres børn på afstand. Det er vigtigt vi fastholder forældrene
for de er meget vigtige for trivslen i klasserne og dermed hos det enkelte barn.
Desuden berøres andre problemstillinger, man typisk kan have som
forældre til et barn i 3. klasse. Der lægges op til dialog, diskussioner
og spørgsmål i fælles forum.
min.

50%

Målgruppe:

Anbefalet for en hel årgangs forældre på 3. årgang.
Alternativt i starten af 4. årgang.

forældredeltagelse

FAKTA:

Holdnavn:
Et fælles ansvar for at gøre en forskel
Organisering:
Varighed 60-90 minutter. Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP
(Se QR kode nedenfor til højre)
Materialer/lokaler:
Egnet lokale i forhold til antal deltagere med tilhørende
Smartboard eller projektor/lærred med lyd og en bordopstilling, der giver mulighed for gruppedebat.
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Skan
& bestil

Forældreoplæg til 5. årgang

SSP

robuste unge
kræver gode
rollemodeller
Forældreoplæg

Forældrenes holdning er noget af det,
der påvirker de unge allermest.
Vi vil derfor gerne have at forældrene tager
stilling til og reflekterer over hvilke værdier
og normer, der er i deres hjem.
Udgangspunktet for det, er de problemstillinger der ofte er blandt forældre til
elever på 5. årgang.
Et centralt emne i oplægget vil være trivsel
og hvordan man som forældre kan støtte op
omkring at skabe en god trivsel blandt de
unge både i klassen, men også uden for
klasseværelset, hvor bl.a. også de sociale
medier spiller ind.
Unges brug af sociale medier er ofte noget
forældre føler sig lidt usikre på, hvorfor oplægget også kommer ind på nogle af de sociale medier, der findes, hvad de kan, og hvordan de påvirker de unge, og den måde de er
sammen på. Forældrene som rollemodeller
på de sociale medier indgår også som en del
af oplægget.
Oplægget lægger op til dialog, diskussioner
og spørgsmål i fælles forum.

min.

50%

Målgruppe:

Anbefalet for en hel årgangs forældre på 5. årgang
alternativt i starten af 6. årgang

forældredeltagelse

FAKTA:

Holdnavn:
Robuste unge kræver gode rollemodeller
Organisering:
90 min.
Lokalitet/materiale:
Egnet lokale i forhold til antal deltagere med tilhørende
smartboard eller projektor/lærred med lyd.
Oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP på
unghorsens.dk/ssp eller via QR koden til højre.
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Skan
& bestil

SSP

It’s up 2 U
It´s Up 2 U har fokus på tidlig forebyggelse,
holdningsbearbejdelse og trivselsfremme
på mellemtrinnet.

understøttende,
trivselsfremmende
undervisningsmateriale.

I ungdomsårene er det vigtigt at være en del af
noget, at høre til, og føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler ofte, at de skal leve op til
noget eller til hinanden for at føle sig accepteret
ligesom de ofte påvirkes af flertalsmisforståelser
eller sociale overdrivelser.
Det betyder, at de unge ofte går på kompromis
med deres egne værdier og holdninger uden at
vide eller tænke over, hvilke konsekvenser deres
valg kan få.
Værdier ændrer sig meget i ungdomsårene,
og man udvikler sin personlighed yderligere gennem
de valg, man træffer eller ikke træffer.
Derfor er det sundt og lærerigt at snakke
om venskaber og værdier og gøre
sig nogle overvejelser om,
hvad der er vigtigt i ens liv
og ikke mindst hvorfor.

”DET ER BEDST NÅR
ALLE ER MED”

LÆRER
VEJLEDNING

I oplægget indgår små rollespil/
eksempler, som viser hvor svært
det kan være at få sagt fra,
når kammerater lokker/presser
en til noget man egentlig ikke
har lyst til. De unge får lejlighed
til at prøve at mærke
efter ”i maven”,
hvornår noget føles
rigtigt eller forkert.

Instruktionsvideoer
Materialekasser
til alle skoler

| 1 |

Målgruppe:
5. klasse

FAKTA:

Holdnavn:
SSP - It´s Up 2 U
Organisering:
Afvikles over 2 sammenhængende lektioner
pr. klasse. Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP
(Se QR kode nedenfor til højre)

Til årgangens
forældre kan
bestilles oplæg:
”Robuste unge
kræver gode
rollemodeller”
se side 13

Læringsmål:
•
•
•

Eleverne får viden om deres egne værdier og flertalsmisforståelsers eksistens og mulige påvirkning af deres og
andre unges faktiske adfærd
Eleverne lærer i praksis at kende, fastholde og ikke gå
på kompromis med egne værdier, at sige fra og træffe
positive valg
Eleverne får øget viden og handlekompetence, som
bedre gør dem i stand til at tage aktivt stlling i deres eget
liv som unge
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Skan
& bestil

Fælles mål

oplægget bidrager til opfyldelsen af følgende fælles mål

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.
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SSP

Sociale medier
OG DIT DIGITALE LIV
De sociale medier og den digitale verden er kommet for
at blive – på både godt og ondt, og det er derfor vigtigt,
at vi tager denne del af ungdomslivet seriøst, taler med
de unge omkring det og klæder dem på til at
sætte sikre, digitale fodspor.
I oplægget er der blandt andet fokus på den digitale
verden, de sociale medier og deres mulige påvirkning
på de unge, balancen mellem on- og offline-livet,
tryghed- og sikkerhed på nettet med mere.
Oplægget bygger på de nyeste tal fra Ungeprofilundersøgelsen og starter ud med en relevant
præsentation heraf. Gennem oplæg, samtale
og debat dykkes ned i den digitale verden,
de unge bevæger sig i.
Afslutningsvis klædes de unge på til en tryg og
sikker tid på nettet med konkret information
om privatliv, anonymitet og sikkerhedsindstillinger.

Målgruppe:
6. klasse

FAKTA:

Holdnavn:
SSP - Sociale medier og dit digitale liv
Organisering:
Elevoplæg: 2 lektioner pr. klasse.
Lokale/materiale: Klasselokale eller andet egnet
lokale med plads til antallet af unge samt mulighed
for at bruge internet samt Smartboard/projektor
og lærred med lyd.
Efter oplægget bedes klasselæreren dele relevant
folder fra SSP Horsens med forældrene.
Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP
(se QR-kode til højre)

Læringsmål:
•
•

•

Eleverne får øget viden om kommunikation på de sociale medier
Eleverne bliver bevidste om- og får bedre forudsætninger for at
forebygge negative oplevelser samt konsekvenser af egne og/
eller andres negative online-adfærd og klædes på til at kunne
træffe gode, fornuftige og kvalificerede valg ift. sociale medier
og digital sikkerhed
Eleverne gøres opmærksomme på det at skabe- og bevare en
god klassekultur – også online
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Fælles mål

oplægget bidrager til opfyldelsen af følgende fælles mål

og i fritiden

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Dansk. Fælles Mål 2019.
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elevoplæg + Forældreoplæg til 7. årgang

SSP

Alkohol og
Forældreaftaler
ET UNGDOMSLIV FULD AF LIV

Elevoplæg:
Unge har ofte overdrevne forestillinger om andre unges adfærd – kaldet flertalsmisforståelser
eller sociale overdrivelser – ikke mindst omkring alkohol. Elevoplægget sigter på at forebygge
tidlig alkoholdebut, rygning og anden risikoadfærd. Gennem tal fra Ungeprofilundersøgelsen
oplyses de unge om fakta, og der gives rum til dialog og debat – blandt andet gennem aktiv
vurdering på mobiler. Oplægget sætter fokus på det forventningspres, de unge sætter på sig
selv og hinanden med henblik på at styrke de unges fokus på fællesskab og trivsel.
Forældreaftaler:
Forældrenes holdning har stor indflydelse på unges adfærd, ikke
mindst omkring alkohol og debutalder. Derfor er forældreaftalen en
af de mest effektive måder, hvorpå
forældre kan tage fælles ansvar og
støtte de unge til en sund hverdag
i trivsel. Forældrene orienteres også
om lovgivning og faktaviden på
området, baseret på tal fra Ungeprofilundersøgelsen. Som afslutning
på oplægget udarbejdes en fælles
forældreaftale på baggrund af
aftenens debat, der styres af SSPmedarbejderen.
Målgruppe:
7. Klasse + forældre
FAKTA:
Holdnavn:
SSP - Alkohol og forældreaftaler
Organisering:
90 min pr. kl, som følges op af et forældremøde for årg.
på 120 min.
Lokale, billede og lyd:
Egnet lokale til undervisningen og forældrearrangementet
med tilsvarende mulighed for storskærmsvisning og en
bordopstilling, der giver mulighed for gruppedebat.
Bestilling:
Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP eller via
SSP’s hjemmeside. (Se QR-koden nedenfor til højre)

Læringsmål:
•

•

Eleverne får viden om deres egne flertalsmisforståelser
vedrørende risikoadfærd og påvirkning af hinanden. De får
dermed et mere reelt billede af, hvad der er normalt blandt
unge.
Forældrene motiveres til at lave forældreaftaler og sætte
fælles ramme for årgangens unge gennem faktaviden
om de unges flertalsmisforståelser og deres påvirkning af
trivslen. Disse aftaler ajourføres efterfølgende årligt.
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50%
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Fælles mål

oplægget bidrager til opfyldelsen af følgende fælles mål

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

Undervisningsmateriale:
SSP har udarbejdet et undervisningsmateriale med dilemmaer – oplæg til debat og
gruppearbejde, som klassen skal arbejde videre med i løbet af de følgende fjorten dage
efter oplægget. I skal forvente at bruge 1-2 lektioner.
Materialet finder I på SSP’s hjemmeside under fanen ”Oplæg”
(https://unghorsens.dk/ssp/oplaeg/7-argang-alkohol-og-foraeldreaftaler)
Ønskes yderligere materiale eller inspiration til emnearbejde, kan I kontakte jeres lokale
SSP-medarbejder.
MU, Min Uddannelse:
Forløbet kan nu trækkes direkte ind i årsplanen på ”Min Uddannelse”, så forløbet kan
indarbejdes som en del af årgangens årsplan. Se udklip fra fælles mål herover.
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SSP

kriminalitet og
konsekvens
DU HAR ALTID ET VALG
I løbet af 8. klasse bliver eleverne typisk 15 år, og de kommer dermed over den kriminelle
lavalder. Målet med dette oplæg er, at eleverne erhverver sig viden om forskellige typer af
kriminalitet, hvad forskellen er på et ungdomskriminalitetsnævn og en egentlig domstol,
hvorfor man straffer, hvilken straf der gives i hvilke tilfælde og vigtigst af alt – hvilke
personlige konsekvenser ens valg kan få. Herunder både ens opfattelse af sig selv, men også
hvordan venskaber kan blive udfordret, hvis man træffer skæve valg.
SSP ønsker gennem oplægget, at skabe debat og refleksion
gennem praktiske eksempler fra hverdagen, fakta viden
og elevernes aktive anonyme vurderinger (via mobiler).
Der arbejdes med elevernes flertalsmisforståelser
og sociale overdrivelser samt at styrke og støtte op om
elevernes grundlæggende ønske om at træffe
”gode” beslutninger
for sig selv og
vennerne i et
udfordrende
ungdomsliv.

Målgruppe:
8. årgang

FAKTA:

Varighed:
90 minutter – gerne i perioden august – januar.
Holdnavn:
SSP - Kriminalitet og konsekvens – ”Du har altid et valg”
Lokale, billede og lyd:
Egnet lokale til undervisningen og forældrearrangementet
med tilsvarende mulighed for storskærmsvisning og en
bordopstilling, der giver mulighed for gruppedebat.
Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP eller
via SSP’s hjemmeside. (Se QR-koden nedenfor til højre)

Læringsmål:
•
•

Eleverne bliver konfronteret med eksempler på adfærd
og valg, som kan være med til at stå i vejen for et godt
ungdomsliv.
Eleverne bliver mere bevidste om hvorvidt de valg, de
træffer, er hensigtsmæssige, både i forhold til eget og
kammeraternes ungdomsliv og trivsel.

20

Skan
& bestil

Fælles mål

oplægget bidrager til opfyldelsen af følgende fælles mål

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

Undervisningsmateriale:
SSP har udarbejdet et undervisningsmateriale med kriminalitet og konsekvens dilemmaer,
som klassen skal arbejde videre med i løbet af de følgende fjorten dage efter oplægget.
I skal forvente at bruge ca. to lektioner. Det anbefales at oplægget anvendes som et naturligt
led i den forebyggelse, skolen skal lave og kan ligeledes ses ind i flere emner indenfor samfundsfag og understøttende undervisning. Materialet til dilemmaerne i ”Kriminalitet og konsekvens”
finder I på SSP’s hjemmeside under fanen ”Oplæg”.
MU, Min Uddannelse:
Forløbet kan nu trækkes direkte ind i årsplanen på ”Min Uddannelse” så forløbet kan indarbejdes
som en del af årgangens årsplan. Se udklip fra fælles mål på modsatte side.
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SSP

Unge og Seksualitet
“Fra Adam og Eva til porno på nettet…”

Elevoplæg:
Generelt forebyggende og oplysende oplæg om unge, identitet, seksualitet og krop. Oplægget er dialogbaseret samt bredt oplysende om emner, der for mange voksne kan være svære at tale med teenagere om,
og som det kan være svært at have tid til i den almene undervisning.
Oplægget veksler mellem dialog, film, musik, fotos og generel information.
De unge hører også om beskyttelse og prøver at sætte kondom på en attrap mm.

Nogle stikord:
• Kærlighed for alle generationer, sex er andet
end samleje
• Kend din krop, tabuiserede forhold som bad/
nøgenhed, normalbegreber, mediepåvirkninger
• Seksuel orientering, fordomme, prævention,
kønssygdomme
• Den første gang, respekt for sig selv og andre,
den gode oplevelse, det skal være rart
• En snak om grænser og grænseoverskridende
adfærd i tale, handling og online-adfærd
• Hvem kan man snakke med om sex og
introduktion til www.sexfordig.dk mm.

Målgruppe:
7. - 9. klasse

FAKTA:

Holdnavn:
SSP - Unge og Seksualitet ”Fra Adam og Eva....”
Organisering:
90 min pr. klasse
Lokaler: Klasselokale eller egnet lokale med
mulighed for at bruge internet/pc, smartboard
eller lign med lyd og billede.
Pris: 1.000 kr. pr. klasse
Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP
(Se QR kode nedenfor til højre)

Læringsmål:
•
•
•

Eleverne understøttes i deres personlige udvikling med
udgangspunkt i de nævnte emner.
Eleverne får viden om og bliver klogere på emner som
identitet, krop, sex, egne grænser.
Eleverne får viden om forskellige former for prævention
og kønsygdomme.
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oplægget bidrager til opfyldelsen af følgende fælles mål

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.

kilde: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fælles Mål 2019.
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SSP

oplæg

Det gode
studieliv
eller hvad vil du nøjes med?

1

3

Med dette oplæg ønsker vi at vække de unges efter
tænksomhed. Vi ønsker, at de går fra oplægget
med ny viden og ny indsigt i eget ungdomsliv.

Vi tager udgangspunkt i
de studerendes nye studieliv.
• Deres fælles tredje.
• Drømmen om gode studieår.
• Trivsel er et fælles ansvar.
• At gøre sig umage.
• At finde balance mellem fest-,
studie– og ungdomsliv, uden at
noget af det tager overhånd.

Under overskriften ungdomsliv stiller vi
skarpt på deres helt specielle livssituation.
• Sårbar overgangsfase.
• Fanget mellem lovgivninger.
• Drømmen om at flytte hjemmefra.
• Fakta fra Ungeprofil-undersøgelsen.
• Alkoholkultur i DK vs EU vs hvad
de egentlig selv ønsker.
Når onlineliv og
festliv blander sig.
• Flertallet ønsker en anden
alkoholkultur.
• De synes, de andre drikker
for meget.
• Vi runder tankevækkende
data vedr hash.
• Forskellen på tømmermænd
og moralske tømmermænd.

Vi dykker ned i onlinelivet,
som det omtales.
• På godt og ondt - giver de sig selv
fri - skal vi være tilgængelige
24/7?
• Konsekvenser ved deling af
billeder (Umbrellasagen).
• Afslutningsvis prikkes der til deres egne bekymringer og ønsker.

TANKEN BAG OPLÆGGET

Oplægget rundes af med at samle op
på det gennemgående tema om at
gøre sig umage og at man selv har
indflydelse på, hvad man bliver
kendt for.
• Det gode netværk på ungdomsuddannelser.
• Alle får brug for hjælp, — hvem kan
hjælpe med hvad?
• Et godt studieliv kommer ikke af
sig selv...

Dette oplæg er tænkt som et bidrag til den gode trivselsfremmende opstart på en ungdomsuddannelse.
Oplægget bør afholdes, inden den første fest
for førsteårsstuderende er afholdt.
I oplægget prikkes der til de unges eftertænksomhed,
og vi udfordrer deres sociale overdrivelser, - alt det
de går og tror om de andre, som slet ikke passer!
Oplægget er tænkt som en hjælp til de unge,
så de kan sænke skuldrene, og så de kan få mest
muligt ud af netop deres ungdomsuddannelse.
Lad os sammen sikre den gode trivsel.

FAKTA:

Oplæg: Det Gode Studieliv

Pris:

Pr. oplæg dkk. 5.000,- excl. moms

antal deltagere:
100-200 personer

Oplæg bestilles ved kontakt til SSP Horsens.
Jacob Aastrup på 24 87 57 37
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2

4

5

er du
bekymret
eller i

mistrivsel

Nogle gange
kan man
som ung
godt få brug for
at have nogen
at snakke med.

Ikke klasselæreren.
Ikke vennerne.
Ikke forældrene.

fx.

Men nogle andre –

UNGEKONTAKTEN

2020/21

MISTRIVSEL
FORÆLDREPROBLEMER
KRIMINALITET
KONFLIKTER
ALKOHOL
STOFFER

Fylder alkohol, hash, eller
andre ungeproblemer for
meget i din hverdag,
så tag en snak med
UngeKontakten om...

UNGEKONTAKTEN
KAN DU MØDE HER
Learnmark Vejlevej:

Tirsdage
kl. 11.30 - 13.00
(SSP Pia og U-Turn Glenn)

Learnmark Stadionsvej/
Step 10:
Mandage
kl. 11.00 - 12.00
(SSP Ea og Stefan
og U-Turn Anja)

Learnmark
Strandpromenaden:
Onsdage
kl. 11.30 - 12.30
(Tina og SSP Jesper,
U-Turn Anja)

FGU Sydøstjylland
Ane Stauningsvej:

Torsdage
kl. 12.00 - 13.00
(SSP Jesper og Stefan,
U-Turn Helle)

HAR DU BRUG FOR AT SNAKKE
MED EN FRA UNGEKONTAKTEN
SÅ RING ELLER SMS TIL OS!

KONTAKT | HORSENS

Horsens Gymnasium og
HF afd. Højen:

Torsdage
kl. 9.30 - 10.30
(SSP Jacob, U-Turn Glenn)

Street Team | 76 29 15 30

Horsens Gymnasium og
HF afd. Studentervænget:
Torsdage
kl. 12.00 - 13.00
(SSP Jacob, U-Turn Glenn)

Pia
40 36 11 80

Jacob
24 87 57 37

Thomas
30 16 71 73

Horsens HF & VUC:

Torsdage
kl. 11.30 - 13.00
(SSP Pia og U-Turn Helle)

Tina
29 28 93 45

Social- og Sundhedsskolen
Onsdage
kl. 11.30 - 12.30
(Tina og U-Turn Helle)

Stefan
40 42 34 29

Ea
Jesper
30 16 71 74 30 89 90 22

rusmiddelrådgivning
under/over 18 år

Bygholm Landbrugsskole

U-turn (under 18 år) |

Ikke faste træﬀetider,
men efter behov.
Typisk info ved opstart af
nye hold.
(SSP Jacob, U-Turn Glenn)

shr (over 18 år) |
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21 73 12 37

70 29 14 80

98
HAR IKKE

VÆRET FULDE
DEN SENESTE

MÅNED

I UDSKOLINGEN I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

99

IKKE

HAR
DELT NØGENFOTOS
ELLER VIDEOER
AF ANDRE

UDEN SAMTYKKE DET SENESTE ÅR

I UDSKOLINGEN I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

69
HAR

ALDRIG
RØGET

HASH

PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

91 4
,

HAR

ALDRIG

VÆRET FULDE
PÅ 7. ÅRGANG I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

91

IKKE

HAR
DELT NØGENFOTOS
ELLER VIDEOER
AF SIG SELV

DET SENESTE ÅR

I UDSKOLINGEN I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

99
HAR

ALDRIG

PRØVET

HASH

PÅ 7. ÅRGANG I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

74
HAR

ALDRIG

VÆRET FULDE
I UDSKOLINGEN I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

92 1
RYGER

,

IKKE
CIGARETTER

PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

85

IKKE

MENER
DET ER OK AT
JÆVNALDRENDE
RYGER

HASH

I UDSKOLINGEN I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever
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99

IKKE

HAR
DELT NØGENFOTOS
ELLER VIDEOER
AF ANDRE

UDEN SAMTYKKE DET SENESTE ÅR

PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

99

RYGER

IKKE

CIGARETTER

DAGLIGT

I UDSKOLINGEN I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

96
HAR

ALDRIG

PRØVET

HASH

I UDSKOLINGEN I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

83

IKKE

HAR
DELT NØGENFOTOS
ELLER VIDEOER
AF SIG SELV

DET SENESTE ÅR

PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

99

BRUGER

IKKE

SNUS/TYGGETOBAK
DAGLIGT
I UDSKOLINGEN I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever

94 2
,
IKKE
RØGET HASH
HAR

DET SENESTE ÅR

PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE I HORSENS

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020/21

blandt 2593 udskolingselever & 1879 ungdomsuddannelseselever
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“Gå i sen
g,
så

Den første
”smartphone”
blev kaldt
SIMON og den
indeholdt en
kalender-app,
adressebog, verdensur,
lommeregner, notesbog,
e-mail, fax og
forskellige spil.
Den kom med et
touchscreen tastatur
og kostede
omkring 7000 kr.

Dit hjerte
slår cirka tre
milliarder
gange i løbet
af dit liv.

et
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e
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Den højeste
”hastighed”
på et nys, der nogensinde
er registreret, er 165 km/t.

Hvis en gravid
kvinde svømmer,
er hun en menneskelig
ubåd.

f “Prøv at g
na
en
ne
s
o

På
mobiltelefoner
er der

Man spiser

pizza

flere
bakterier
end på
toiletter

indefra og ud.

”Brug din fritid
på din fremtid”
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Hvis du ved bedre,
så fortæl os hvad
det er vi ikke
fatter!!

Ansigtet rummer 43 muskler.
Når du smiler bruger du 20
muskler, og når du ser sur ud,
bruger du 40 muskler.

Så det er lettere
at smile.

SSP HORSENS / STREET TEAM

THOMAS PRESS
tlf. 30 16 71 73
tpr@horsens.dk

JACOB AASTRUP
tlf. 24 87 57 37
jfaa@horsens.dk

JESPER JENSEN
tlf. 30 89 90 22
jlvj@horsens.dk

STEFAN ZEBERG
tlf. 40 42 34 29
sze@horsens.dk

EA KLOSTER
tlf. 30 16 71 74
effk@horsens.dk

PIA HANSEN
tlf. 40 36 11 80
pbha@horsens.dk
unghorsens.dk/ssp
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JAN ASMUSSEN
tlf. 20 68 51 84
bujas@horsens.dk

| unghorsens.dk/ssp
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