
 

Forældrefolder 

      KÆRE FORÆLDRE 

SSP-medarbejder 

 

Karsten Mark  

Tlf.:  99 70 62 89/26 84 00 13 

SSP-koordinator  

Morsø Ungdomsskole 

Joan Kirkebak  

Tlf.: 99 70 62 88/22 56 95 12 

 

 

Find os på….. 

Spurvevej 2, 7900 Nykøbing M 

Tlf.: 99 70 62 80 

E-mail: ung@morsoe.dk 

SSP er også SSP+ 

 

SSP handler ikke kun om børn under 18 år, 

men helt op til og med 24 år—det såkaldte 

SSP+. Her samarbejdes der blandt andet 

med ungdomsuddannelserne, byens natteliv, 

jobcenteret, UU og øvrige relevante samar-

bejdspartnere. 

 

Du kan læse meget mere om SSP på  

Ungdomsskolens hjemmeside  

www.ungmors.dk 



SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndig-

heder og Politi, der har til formål at forebygge krimi-

nalitet og misbrug blandt børn og unge i et tæt sam-

arbejde med forældre. 

 

I Morsø Kommune er SSP rent organisatorisk, ledel-

sesmæssigt og administrativt forankret i Morsø Ung-

domsskole. SSP er en tværfaglig organisation og in-

volverer derfor i sagens natur en række fagpersoner 

fra såvel skoleområdet, det sociale område og politi-

et, men også andre faggrupper, som arbejder med 

børn og unge som UU, Misbrugscenteret, erhvervsli-

vet, foreninger og klubber m.m. indgår i det tværfag-

lige samarbejde. 

 er dit barns talerør og de hjælper og guider 

dit barn, hvis han/hun er havnet i uhensigts-

mæssige og måske kriminelle situationer—

således de forhåbentlig undgår, at deres hand-

linger bliver til en sag hos Politiet 

 agerer på konkrete enkeltsager 

 agerer som synlige, opsøgende og tillidsfulde 

voksne 

 rådgiver og vejleder børn, unge og deres for-

ældre 

 planlægger og afholder oplæg og temadage for 

skoleklasser omkring det gode ungdomsliv,  

sociale medier, alkohol, stoffer, sex, m.m. 

 afholder og/eller deltager ved forældrearran-

gementer 

 

 

 

 

 

Hvad er SSP? 

Forældre og børn 

Hvis du er bekymret for dit eget barn eller 

andres børn, er du altid velkommen til at 

henvende dig - også anonymt - til SSP. Er du 

mere tryg ved at henvende dig til en du ken-

der, så kan du henvende dig til SSPs samar-

bejdspartnere: 

 Klasselærer 

 Pædagog 

 Sundhedsplejerske 

 Skoleleder 

 SSP-kontaktlærer på skolen 

 Daginstitutionsleder 

 Klubmedarbejder 

 Socialrådgiver 

 Nærpolitiet  

 UU-vejleder 

 

Eller kontakt SSP-koordinator eller SSP-

medarbejder direkte 

Hvem skal du henvende dig
 til?  

Vores børn kommer ud for mange fristelser og 

påvirkninger i livet.  

Det kan være svært for et barn at navigere 

rundt og træffe de rigtige valg. Nogle gange 

tackler de udfordringerne, de står overfor på 

en uhensigtsmæssig måde, der kan have en 

negativ påvirkning på dem selv eller deres om-

givelser.  

Hvis også der kommer kriminalitet og misbrug 

ind i billedet, kan det nemt ende med en alvor-

lig forskrækkelse. 

Først og fremmest er det naturligvis foræl-

dres ansvar at opdrage og drage omsorg for 

egne børn.  

Som forældre er det vigtigt at være opmærk-

som på at være barnets primære voksen (også 

når man er forældre til en teenager) - være 

den der er der, når det brænder på, og være 

barnets sikkerhedsnet. 

MEN vi har alle et fælles ansvar for at børn og 

unge får et godt liv, og det vil vi med SSP ger-

ne bidrage til. Du er derfor som forælder og/

eller borger altid velkommen til at kontakte 

SSP, hvis du er bekymret for egne eller andres 

børn.  

 


