Tilbudsvifte
Skoleåret 2020-2021
Hvert skoleår tilbyder SSP en række oplæg og undervisning til alle skoler i Nyborg
kommune. Denne tilbudsvifte beskriver nærmere, hvad de forskellige tilbud (ud over
undervisning i 6. – 9. klasse og ”åben dør”) indeholder og hvornår på året de vil kunne
afholdes.

Forældremøder
SSP afholder forældremøder på 4.,6., og 8. årgang.

Alkohol og alkoholdebut for 6. årgang
Her er der er fokus på at udskyde de unges alkoholdebut, ved at klæde forældrene på til at
snakke med deres unge om alkohol samt forventningsafstemme ift. sundhedsstyrelsens
anbefalinger.
Som oftest kobler vi os på et allerede planlagt forældremøde først på skoleåret og bruger
15 – 30. min. Hvis man ønsker at gå mere i dybden med emnet, tilbyder SSP at holde et
forældremøde hvor der kun vil være fokus på alkohol. Her vil SSP holde et lidt længere
oplæg og der vil blive gennemgået dilemmaer og være tid til snak blandt forældrene.

Social pejling og flertalsmisforståelser for 8. årgang
I Februar – marts måned tilbyder vi et forældremøde der tager udgangspunkt i de
resultater vi har fra undervisningen i klasserne. Forældrene skal forsøge at gætte hvad
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deres børn har svaret i selvrapporteringsundersøgelsen. Dette medvirker til at de samme
temaer (adfærd på de sociale medier, generel trivsel, rygning, alkohol og andre rusmidler)
drøftes i forældregruppen. Oplægget varer en times tid og derefter vil SSP-konsulenten
være tovholder på den efterfølgende debat, med fokus på dialog og
holdningstilkendegivelser.

Digital dannelse for 3. - 4. årgang
I marts – april måned afholder vi forældremøder om digital dannelse som tager sit
udgangspunkt i undervisningsmaterialet ”Dit Liv på Nettet.” Her lægges der vægt på
vigtigheden af forældrenes engagement i børnenes liv på nettet, fælles dialog om at være
online, og der gives gode råd ift. rammesætning af skærmtid, privatindstillinger og
billeddeling. Oplægget varer ca. 1 ½ time.

Tilbud til elever
SSP har to gode tilbud til elever, men som skal planlægges med skolen da tilbuddene vil
ligge helt eller delvist ind over undervisningstiden.

MILIFE for 8. og 9. årgang
SSP tilbyder undervisning i MILIFE, som er et selvudviklingsforløb for unge. MILIFE vil
fremme de unges sociale og personlige kompetencer, som gør dem bedre i stand til at
kunne tage beslutninger og ansvar på egne vegne, og dermed på sigt kan fastholde en
uddannelse og arbejde.
Elever vil ofte blive udvalgt til at følge et forløb, enten af personlige, sociale eller faglige
årsager, det kan fx være at de ikke er erklæret ’ikke uddannelsesparate’.
Et Milife forløb kan sammensættes på flere måder, men vil typisk strække sig over 8-10
uger, med undervisning en gang om ugen i 2-4 lektioner.
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Eksamensforberedende kursus for 9. årgang.
SSP og Nyborg ungdomsskole tilbyder et kursusforløb i, at blive bedre til at håndtere den
stress og angst der kan være forbundet med, at skulle afslutte 9. klasse. Mange unge
oplever at blive meget nervøs op til og ved eksaminer. Nogle gange så meget at det er
hæmmende for deres præstation. Ved kurset vil der være fokus på at øve sig på dele af
prøvesituationen, opnå strategier for læsning til prøver, forberedende øvelser i
stresshåndtering og mindfulness, samt at opnå strategier for afvikling af prøvesituationen. .
Kurset vil være et frivilligt tilbud for eleverne og kan tilrettelægges som et forløb der
strækker sig over 5-6 gange, én gang om ugen, á 1 ½ - 2 timer i løbet af foråret.

Kontakt os meget gerne for at høre mere:
Flemming Schortill, fsc@nyborg.dk tlf. 51599148
Anne Grundtvig, annebr@nyborg.dk tlf. 20161558

Vi står selvfølgelig altid til rådighed ift. sparring omkring elevers trivsel, risikoadfærd eller
konflikter mellem elever.

Med venlig hilsen
SSP Nyborg
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