Social Pejling – Randers kommune

- Forebyggelsesprojekt 6. klasserne i Randers
kommune skoleåret 2013 / 2014
Kære skoleleder, SSP lærer samt klasselærerne i
6. klasse i Randers Kommune
SSP Randers, Ungekontakten og Randers Sundhedscenter tilbyder igen forebyggelsesprojektet ”Social Pejling” til
samtlige grundskoler i Randers kommune.
Med ”Social Pejling” ønsker vi at starte/styrke en tidlig forebyggende indsats overfor kommunens unge.
Projektet fokuserer på de unges sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, fordi det, de unge tror om deres
kammerater, har udslagsgivende effekt på de unges egen adfærd og villighed til at udsætte sig selv for risiko.
Projektet tilbydes i alle af de kommuner der hører under Østjyllands politikreds, og er i Randers kommune målrettet
eleverne på 6. klassetrin.
Et Social Pejlingsforløb i en 6.klasse består af:
1.
2.

3.

En spørgeskemaundersøgelse, der omhandler rygning. Formålet er at synliggøre for børnene
og de unge, hvor stor forskel der kan være på det de tror sammenholdt med reelle facts.
Et sammenhængende 4-lektioners undervisningsforløb i klassen (inkl. klasselæreren) med
1-2 eksterne instruktører. Forløbene gennemføres klassevis. Forløbet munder ud i en
såkaldt klassekontrakt/guidelines for klassen.
Ét forældremøde – helst placeret samme dag som undervisningsforløbet – hvor forældrene
modtager information om ”Social Pejling”. Der afholdes ét samlet forældremøde for alle 6. klasserne
på den enkelte skole.

Efterfølgende kan klasserne arbejde med ”Social Pejling” efter behov og de muligheder, der erfaringsmæssigt ligger i
konceptet og klassekontrakten.
Et Social Pejlingsforløb kan bestilles til tirsdage, onsdage og torsdage i perioderne januar, februar, marts,
april, maj og juni 2014.
Opmærksomheden henledes på at der ikke kan bestilles til en bestemt dato, men kun til en periode af hensyn
til vores mulighed for planlægning for alle skoler m.m.
Desuden skal der bestilles til alle klasserne på årgangen.
Tilmelding kan ske ved henvendelse til SSP-medarbejder Edel Filtenborg senest 18.12 2013.
Projektleder:
SSP Randers
Ungekontakten
Randers Sundhedscenter
Østjyllands politikreds

Booking og kontakt:
Edel Filtenborg
SSP-og Forebyggelse
Stemannsgade 9c
8900 Randers C
Mail: edel.filtenborg@randers.dk
Telefon: 24 44 47 99

