Nyhedsbrev SSP
maj 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.

Maj

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

Nyt Netstof-magasin

Svigtrapporten
Børns vilkår har udgivet en rapport, hvor der er fokus på børns
svigt. Både svigt fra hjemmet,
fra skolen og samfundet som
helhed.
Rapporten kan bestilles på
https://bornsvilkar.dk/om/publikationer/svigt-af-born-i-danmark-2018

Ved du nok om unge og stoffer?
Rusmiddelplatformen Netstof.dk har
netop udgivet et nyt magasin til alle
ungdomsuddannelser. Magasinet er
spækket med viden og værktøjer til
fagpersoner,.
Se mere på https://cfdp.dk/nyt-magasin-ved-du-nok-om-unge-og-stoffer/

Ny SSP-vejleder
Det er med stor glæde, at vi kan byde Anette Bjerren
Pedersen velkommen som ny SSP-Vejleder ved Ungdomsskolen Ringkøbing-Skjern med start pr. 1. juni.
Anette skal afløse Claus Meiner, som har valgt at gå på
pension til sommer.
I juni vil der komme mere nyt omkring vores fremtidige
organisering og struktur, og indtil da skal I bare gøre,
som I plejer ift. kontakt mv.

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

Stop spredningen af nøgenbilleder
Børns Vilkår har udarbejdet 5 gode råd, man kan give
til børn og unge omkring spredningen af nøgenbilleder.
I kort form går de 5 gode råd ud på:
1. Stop op (bed folk om at slette eller få hjælp til at
slette)
2. Vær ærlig (fortæl, hvis du har modtaget eller sendt
et billede)
3. Slet billedet (får du et tilsendt, så slet ikke videresend)
4. Stop spredning (hjælp andre til at få slettet)
5. Meld det til politiet (tænk på ikke at slette for
meget, inden du melder det)
Se mere på
https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/digitalt/stopspredningen-af-nogenbilleder

Juni

01. SSP-styregruppemøde
06. Møde i Infohuset (redikalisering)
15. SSP-medarbejdermøde
29. Deadline Nyhedsbrev
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