Sæt
ved forebyggelsen
i årshjulet
SSP Forebyggelse & Vejledning tilbyder gæstelærerbesøg og forældremøder med udgangspunkt
i trivselsfremme og tydelige voksensignaler. Herunder finder du vores tilbud til skolerne, som du
som lærer kan inddrage i undervisningsforløb med fokus på forebyggelse og trivsel.
Både gæstelærerbesøg og forældremøder er forebyggende tiltag. Det vil sige, at de ikke er tilstrækkelige, hvis først problemerne er opstået. Derfor: Brug forebyggelsestilbuddene, før det er for sent!

Indskoling

0. klasser

3. klasser

Forældrenetværksmøde
Forældrene er “klassens usynlige elev”, og det er
gavnligt at lære hinanden at kende. Vi italesætter
positivt samarbejde, kendskab til hinanden og holdningerne i forældreflokken. En effektiv metode til at
skabe fælles fundament og dermed forebygge, at
misforståelser udvikler sig til konflikter.
Varighed: To timer

Forældre Back-Up
En mulighed for at følge op på forældrenetværks-mødet i 0. klasse, hvis det har været afholdt.
Hvis der ikke har været forældrenetværksmøde i 0. er
Forældre Back-Up en mulighed for at komme godt i
gang med forældresamarbejdet.
Varighed: To timer.

6. klasser

Mellemtrin

Udskoling

“Fortuna-modellen”
I de 6. klasser, hvor der dannes nye 7. i kommende
skoleår. Fælles arrangement for elever og forældre i
de kommende klasser. Fokus på at hilse på hinanden
og afstemme forventninger.
(Følges op af gæstelærerbesøg og forældrearrangementer i hver nye 7. klasser i det kommende skoleår.)
Varighed: To timer.

Forældremøde om digital trivsel
Generationskløften mellem forældre og digitale unge
kan virke stor. Derfor giver det mening at at tale med
hinanden om netop dette: Hvordan er det at være
forælder til en ung digital?
Varighed: To timer.

7. klasser

9. klasser

Gæstelærerbesøg:“Teenageliv”
Udganspunkt i klassen. Temaer som bedstevenner,
forældre og andre voksne, gruppepres, udenfor og
indenfor mm. Hvis aktuelt: en snak om rusmidler.
Varighed: 90 min.

Gæstelærerbesøg
Refleksion og dialog om egne og andres roller, dilemmaer og temaer i ungelivet.
Varighed: 90 min.

Opfølgende forældremøde (ikke et krav, men anbefales)
Med udgangspunkt i klassen drøftes tydelige voksensignalers betydning. Hvordan ser nutidens unge
ud? Hvordan oplever vi dem? Hvad betyder noget for
dem?
Varighed: To timer.
Gæstelærerbesøg om digital trivsel
Hvordan er det at være ung og digital?
Varighed: 90 min.

Yderligere oplysninger og booking: ssp.esbjergkommune.dk
På hjemmesiden kan du også læse mere om fyrværkerikampagnen for 5. klasserne.

