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Nyhedsbrev fra SSP Nordfyns Kommune  
Vi er nu knap to uger inde i lockdown perioden, og hvor har vi dog grund til at rose vores børn, 
unge, og jer forældre for at løse en svær opgave rigtig flot. 

I SSP-Nordfyn havde vi en bekymring omkring, hvorvidt vores unge ville respektere de nye 
spilleregler som Statsministeren indførte, og som radikalt har ændret alles hverdagsliv - ikke 
mindst den måde vi er sammen på socialt.   

Den bekymring har indtil nu været grundløs. Der har været meget få oplevelser med unge, der 
har samlet sig ulovligt på offentlige arealer - et billede, der med enkelte undtagelser, gør sig 
gældende i størstedelen af landets kommuner. De få unge vi fra SSP har mødt, har vi fået en 
respektfuld samtale med, og som vi stort set altid oplever, så har de opført sig nysgerrigt, or-
dentlig og høfligt. 

Nu går vi snart ind i den tredje uge med hjemmeskole for elever i grundskolerne og studerende 
på ungdomsuddannelserne, og derefter ser vi frem mod en lang påskeferie. At kedsomheden 
og måske endog ensomheden bliver mere mærkbar for vores børn og unge er nok uundgåelig. 
Det er derfor stadig essentielt, at I som forældre tager styringen og sammen med jeres børn 
aftaler gode og realistiske rammer for, hvordan vi er sammen derhjemme, og hvordan de unge 
kan være sammen med deres venner og veninder uden at mødes fysisk. 

 

I øjeblikket florerer der en åben indbydelse til ungefest i Munke Mose i weekenden. Bevæg-
grunden for at afholde den såkaldte fest er så tåbelig, at langt de fleste unge nemt kan gen-
nemskue, at det vil være helt absurd at deltage. Det er dog en rigtig god anledning til at snakke 
med jeres unge derhjemme om, hvorfor ”pop up” fester er no go lige nu. 

Skulle I opleve unge, der samles ulovligt på offentlige områder, håber vi, at I venligt men be-
stemt guider dem til at passe på sig selv og os alle sammen ved at overholde de regler, der er 
udstukket officielt. I må også meget gerne informere os i SSP omkring, hvor/hvornår I oplever 
unge, der uhensigtsmæssigt mødes. 

I kan skrive til os på ssp@nordfynskommune.dk 

 

Slutteligt nogle gode råd til at få teenagere til at blive hjemme: 

Sig, at de unge gerne må gå eller løbe en tur, men undgå at mødes med andre i grupper og tage 
smitte med hjem. 

Brug familie-perspektivet: ”Vil du risikere at tage smitten hjem til dine mindre søskende eller 
din mormor?” 

Giv dem lov til ekstra skærmtid - måske er dette endda muligheden for, at du kan lære lidt om, 
hvorfor gaming er så fedt, eller hvorfor lige netop den serie på Netflix er fantastisk  :) 

Lav de huslige pligter sammen – det ender som regel med at være hyggeligt . 
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