Nyhedsbrev SSP
april 2018
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.

April

WiFive digitalt kørekort

04. SSP-dag for 5. klasser, Tarm
06. SSP-medarbejdermøde
11. Temadag om datasikkerhed, Odense
12. SSP-samrådsmøde, Thisted
13. 2. klasse Fri for mobberi & sproget, Amagerskolen
17. Kursus vedr. digitale sexkrænkelser
18. SSP-dag for 5. klasser, Ringkøbing
25. SSP-dag for 5. klasser, Ringkøbing
26. Deadline Nyhedsbrev

Undervisningsforløbet er målrettet elever i 4.-6.
klasse og består af i alt fire moduler, som tilsammen
skal sikre et godt fundament for arbejdet med digital
dannelse.
1. Den gode tone
2. Teknologiforståelse
3. Den gode stil
4. Sikkerhed online

Se mere på https://skoleelever.dk/indsatser/wifive

Ny formand
SSP-samrådet har fået en ny formand.
Det blev Benny Husted, som til daglig
er SSP-koordinator i Ry.

Ungeprofilundersøgelsen
Anonymiseringen af Ungeprofilundersøgelsen forventes at være færdig, så der kan udsendes rapporter
til skolerne i løbet af maj måned.

Digitale krænkelser
Kender du en ung, som har været udsat for digitale krænkelser, så kan de blive en del af et netværk. Netværket er
et fortroligt forum, vor unge kan lytte og støtte hinanden
og opleve, at de ikke er alene. - Det er unge, der støtter
unge og ikke terapi.
Kontakt Kristian Kilt, SSP-koordinator, Skanderborg
2031 5268 eller kristan.kilt@skanderborg.dk

Billeddeling
SSP er meget i vælten med “billeddeling” på mange
skoler. Der er plads til flere skoler, som kunne have
brug for info omkring dette felt.

Maj

Cyberhus - Online chat
Vores lokale rådgivning har åbent hver mandag 14-16
og hver onsdag 19-21.

02. Tryg på nettet, 3. klasser, Ringkøbing Skole
04. Tryg på nettet, 3. klasse, Ringkøbing Skole
09. Fri for mobberi, 1. klasse, Amagerskolen
16. Tryg på nettet, 3.-4. klasse, Hee Skole
18. SSP-medarbejdermøde
25. Fri for mobberi, 1. klasse, Faster Skole
28. Deadline Nyhedsbrev
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