Nyhedsbrev SSP
december 2016
Har du en nyhed eller en dato, du gerne vil have med, så send den til Anne-Marie Meller (anne-marie.meller@rksk.dk)
- se deadline i kalenderen.

December

Folderen “Når

02. 3. klasse Højmark Skole
07. 3. klasse Borris Skole
08. Lokalrådsmøde
09. SSP-medarbejdermøde
14. Trivselskonference Alle for én mod mobning, Vejle
22. Deadline Nyhedsbrev

Cyberhus - Online chat
Odder og Halsnæs kommuner er kommet med med lokal
rådgivning.
Vores lokale rådgivning har åbent hver mandag 18-21 og
hver torsdag 14-17.

...”

børn og unge

henvender sig til de voksne,
for både undervisere, pædagoger,
politi og forældre kan have udbytte af et mere nuanceret blik på
det ’digitale teenageværelse’. På
baggrund af interviews med seks
unge mellem 14 og 22 år har forfatterne undersøgt de problematikker, der opstår, når
et barn eller en ung oplever, at et intimt billede eller
en film bliver offentliggjort eller delt.
Hvordan sker det? Hvad sker der ved det? Hvordan
kan man som fagperson håndtere en situation, hvor
intime billeder eller film er blevet spredt online? I
folderen kan man endvidere finde selve lovgivningen
med forslag til straf for overtrædelse af lovgivningen.

Sæt kryds i kalenderen for SSP-konferencen 20.
februar. Indbydelse udsendes i løbet af januar måned.

Boganmeldelse
Sex, hævn og video - om børn og un-

Tak for et godt samarbejde i året,
der snart rinder ud.

Januar
06. 3. klasse, Holmsland Skole
09. Lokalgruppe, Hvide Sande
10. Lokalgruppe, Skjern
11. 3. klasse, Vorgod-Barde Skole
11. Lokalgruppe, Tarm
12. Lokalgruppe, Ringkøbing
13. SSP-medarbejdermøde
18. 3. klasse, Rækker Mølle Skole
18. Lokalgruppe, Spjald/Videbæk
25. 3. klasse, Ådum Skole
25. Deadline Nyhedsbrev
27. SSP-styregruppemøde

SSP Ringkøbing-Skjern Kommune - Ungdomsskolen Ladegårdsvej 5, 6920 Videbæk

Der er stadigvæk ledige datoer til
1. og 3. klasses arrangementer.

Alle læsere af Nyhedsbrevet ønskes
en rigtig glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår.

Link til Tilbudskatalog - Hjælp til selvhjælp
https://issuu.com/ringkobing-skjern-kommune/docs/
hj__lp_til_selvhj__lp_aug._2016_d805fedcea3e94

Husk

ges deling af intimt billedmateriale udgivet
af Turbine forlaget i samarbejdet med Medierådet for Børn og Unge, er en god fagbog, som henvender sig til lærere, SSP’ere
m.m.
I bogen belyser 7 bidragsydere deres oplevelser og erfaringer med delingen af de intime billeder.
Der er endvidere beskrivelser af, hvordan delingen sættes i
system, og hvor udbredt udvekslingen af intime billeder er
blandt unge i almindelighed.
Der er indlæg fra bl.a. Emma Holten, Anna Bjerge og Jonas
Ravn.

