SSP
Juni 2019
NYHEDSBREV
DATO OVERBLIK
3. sep 2019. kl. 14.00-16.00.
Innovest, Skjern.
SSP tema dag 1 for SSP
netværket. Invitation tilgår.

MÅNEDENS APP´S
F3 - Børn mobber hinanden på ny
app, hvor de anonymt kan kritisere hinanden.
Læs mere her:
https://bit.ly/2XaEKgC

Yolo som er en tilføjelse til Snapchat og p.t. verdens mest downloadede app er ikke for børn, siger
Center for Digital Pædagogik
Læs mere her:
https://bit.ly/31tDLYj

SSP
Ungdomsskolen
Ringkøbing-Skjern

SOMMER, SOL OG FESTER
Det er igen blevet sommer og dermed også dage og lange aftener med dejligt vejr.
Det gør, at de unge mennesker helt naturligt samles fx. ved
fjorden og de dejlige grønne områder, der er rundt omkring i
byerne. Det kan ingen fortænke dem i, det er jo helt naturligt...
Det er også sådan med unge mennesker, at de stadig lige skal
have en reminder på, at de skal passe på hinanden, specielt når
der er alkohol indblandet.
En god ide kunne være at snakke med dem om, at volumen-knappen efter kl. 23.59 lige skal skrues ned til “ vi skal alle
være her” niveau samt minde dem på at rydde op efter dem
selv.
Der er desværre kommet en del opringninger til SSP omkring
støjende unge, affald smidt i naturen samt knuste flasker hvor
de unge har været.
Men hvis vi i fællesskab hjælper hinanden med at fortælle de
unge om, hvad der er god stil for, hvordan man opfører sig, så
går det nok det hele.
Eller hvis man som forældre lige cykler en tur ned for at hilse
på, det gør en forskel.
Venlig hilsen
SSP, Ringkøbing - Skjern kommune

GØR DET NEMT AT RYDDE OP NÅR DE UNGE FESTER
Det er sæson for udendørs fester med efterladt affald og
knuste flasker. SSP Samrådet og ungdomsforskere giver
her nogle bud på, hvad kommuner kan gøre.
Læs mere her: https://bit.ly/2Zl32lr

KONTAKT DIN
LOKALE SSP-VEJLEDER
www.kontaktssp.riskus.dk
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