Ulfborg/Vemb distrikt:
Gademedarbejder
Henrik Thorup
tlf. 4044 0473
Kurt Munk
Holstebro Politi
tlf. 7258 2735

Holstebro distrikt:

SSP - samarbejdets formål er:

At forebygge, at kriminalitet opstår og udvikler
sig blandt børn og unge (6 - til 24 år).
At opbygge et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.
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FORÆLDREFOLDER

Gademedarbejder
Henrik Sondrup
Tlf 2382 8601

Gademedarbejder
Karen Pilegaard/Tina Hansen
tlf. 4047 0690
Gademedarbejder
Henrik Thorup
tlf. 4044 0473
Kurt Munk
Holstebro Politi
tlf. 7258 2735
Jakob Hvilsom
Holstebro Politi
tlf. 7258 2710

Midt og Vestjyllands Politi:
Tlf. 114

P

SKOLE
SOCIAL
POLITI

Med focus på familien
og forældrerollen

Før det måske kan gå galt…..

Vær opmærksom på, hvis dit barn/unge:

Vore børn og unge kommer ud for mange fristelser og påvirkninger i det moderne samfund.




Det kan være svært for barnet og den unge at
tackle alle disse påvirkninger på en hensigtsmæssig måde. Der måske bevirke en uheldig
udvikling, der er til skade både for dem selv og
deres omgivelser.





Hvis der også kommer kriminalitet og misbrug
med i billede kan det nemt ende med en alvorlig
forskrækkelse.
Et effektivt samarbejde mellem forældre, skole,
socialforvaltning og politiet er nøglen til forebyggelse af kriminalitet og misbrug blandt børn
og unge i Holstebro Kommune.
SSP samarbejdet sker i et tæt samvirke mellem
forældre og andre voksne - vi har alle et ansvar
for at børn og unge får et godt liv.








bryder jeres aftaler
får en anden omgangskreds - ofte
nogle du ikke kender
tager penge fra dig
får andre spisevaner, eks. mere slik
har hovedpine, nedsat søvnbehov, 		
mangler appetit, er overaktiv
er træt og uoplagt
er svær at få op om morgenen vender op på nat og dag
har ting, du ved ikke tilhører 			
ham/hende
lider af rastløshed, nervøsitet,
manglende koncentration
taber interessen for fritidsinteresser
lyver meget

NB!
Hvis du oplever uregelmæssig adfærd hos dine
børns venner, er det en god ide at informere forældrene.

SSP+ (18-24 år)

SSP arbejdet handler ikke kun om unge op til
18 år, men også om SSP+ op til 24 år. Der samarbejdes med ungdomsuddannelserne, ungdomskollegierne, byens natteliv, arbejdsmarkedsafdelingen m.v.

Hvem skal du henvende dig til?
Du kan altid henvende dig - også anonymt - til
dit lokale SSP samarbejde.
Liste over SSP - samarbejdspartnere:











klasselærer
pædagog
sundhedsplejerske
skoleleder
skolebestyrelse
forældrebestyrelse
daginstitutionsleder
klubmedarbejder
socialrådgiver
nærpolitiet

Du kan også henvende dig direkte til nedenstående SSP - kontaktpersoner:
SSP - koordinator
Jon A. Jørgensen
tlf. 9611 5122
mobiltlf. 2466 2339

Vinderup distrikt:
Gademedarbejder
Karen Pilegaard
tlf. 4047 0690
Søren Mandrup
Holstebro Politi
tlf. 7258 2611

