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[SIDSTE SKOLEDAG – FORSLAG
OM NYT KONCEPT]
Forslag om ændring af SSP-samarbejdets indsats i forhold til afvikling af sidste skoledag for 9. og 10. årgang
i Hjørring kommune. Arrangementet i Svanelunden foreslås ændret til tilbud om deltagelse i fælles
arrangement i Fårup Sommerland, hvor SSP-samarbejdets medarbejdere vil være til stede. Dette for at yde
en indsats der indholdsmæssigt er i tråd med øvrige indsatser og fokusområder i SSP- samarbejdet.
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Det nuværende arrangement:
Historik – et arrangement med mange år på bagen.
SSP-samarbejdet har gennem de sidste 15-20 år stået for afviklingen af Sidste skoledag for 9. og 10. årgang i
dagtimerne klokken ca. 11-16. Denne indsats blev iværksat som følge af spontant opståede fester og for at
undgå, at eleverne drev rundt i byens handelsgader med gener af de handlende og tilsvining af de
offentlige områder til følge.
Arrangementet har skiftet karakter gennem årene, men har alle årene haft det primære formål, at søge at
skabe trygge rammer omkring de unges fest og indtagelse af alkohol i dagtimerne. De sidst 5 år har både
SSP- og ungdomskonsulenter, SSP-kontaktlærere og politiet deltaget i arrangementet.
Økonomi og personaleressourcer.
Det nuværende arrangement koster ca. 25.000,00 kroner – dette beløb afholdes af SSP
forebyggelseskontoen. Dertil kommer hvad der svarer til ca. to hele arbejdsdage for hver af de tre SSP- og
Ungdomskonsulenter. Politiet bruger minimum 2 gange 5 timer på arrangementet. SSP-kontaktlærerne
bruger hvad der svarer til ca. 5 timer pr lærer – der er normalt 10 deltagende lærere.
Juridisk udfordring.
Danmarks lærerforening påpegede i 2016, at det er problematisk, at SSP-kontaktlærere overværer, at
eleverne drikker i skoletiden. Hvis tidsrummet, hvor arrangementet foregår, ikke kategoriseres som
skoletid er det tillige problematisk, at lærerne deltager i afviklingen af arrangementet.
Evaluering af indsatsen – best practice og etiske overvejelser.
I SSP- og Ungdomskonsulentteamet finder der løbende evaluering og drøftelser sted ift. de indsatser der
foretages i SSP regi. Der har gennem en årrække været fokus på, at et arrangement der tillader/accepterer
umyndiges indtag af alkohol, overværet af forskellige embedsmænd i kommunalt og statsligt regi ikke
matcher de øvrige indsatser og det generelle fokus i SSP regi.
I 2015 udarbejdedes ”plan i forhold til forebyggelse af ungdomskriminalitet” i samarbejde med VISO.
Arrangementet med indsats ved sidste skoledag det eneste punkt hvor VISO tilkendegav, at de ikke fandt
indsatsen i tråde med best practice.
Sammenlignelige indsatser i andre Kommuner.
SSP Hjørring er det eneste SSP-samarbejde i SSP Samrådets kreds Nordjylland der fortsat har sidste
skoledagsarrangement, afholdt af SSP-samarbejdet, hvor elevernes indtag af alkohol accepteres. I forhold
til de resterende kommuner i Danmark er der kun få der fortsat har en sådan praksis.
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Fremtidige arrangementer:
Mulige alternativer.
Forældre tager over – lignende koncept men med forældre som ansvarshavende:
Fordelen er, at forældrenes ansvarliggøres- dette er i tråd med intentionerne i Hjørring kommunes Børne-,
unge- og familiepolitik. Det kan blive en udfordring, at forældre skal ”leje” folkepark eller lignende, der er
tale om nye forældregrupper hvert år – know how videreføres ikke automatisk fra år til år. Hvis SSPsamarbejdet har en andel i planlægning og/eller afvikling løses problematikken i forhold til accept af
elevernes alkoholindtag ikke.
Det nuværende arrangement uden alkohol:
Fordelen er, at elevernes alkoholindtag søges undgået – dette i tråd med øvrige indsatser og det generelle
fokus i SSP-samarbejdet.
Det vurderes, at blive en meget vanskelig håndterbar og økonomisk kostbar løsning, at afspærre og
kontrollere svanelundsområdet. Det vurderes ydermere, at løsningen lægger op til . Konflikt med eleverne,
frem for afvikling af fest for dem.
Lukke arrangementet uden yderligere forslag/indsats fra SSP:
Fordelen er, at SSP-samarbejdet ikke længere har ansvar for et arrangement med besparelse på økonomien
til følge. Ligeledes er fordelen at ansvaret placeres hos forældrene – i tråd med intentionerne i Hjørring
kommunes Børne-, Unge- og familiepolitik. Muligheden indebærer, at lade det være op til de enkelte
klasser, skoler og ikke mindst forældrene, at afklare hvad der skal ske . Dette kan sammenlignes med
afvikling af ”Blå mandag” – ift. dette har SSP-samarbejdet kun en rådgivende funktion, der primært går på
vejledning vedrørende sikkerhed og forebyggelse af alkoholindtag.
Det vurderes, at potentialet for afvikling af fælles dag er lille, idet eleverne er på vej ud af
folkeskolesammenhæng og forældrene derfor ikke investerer i deres fremtid sammen, men er ved at gøre
sig klar til at have unge der skal indgå i nye sociale relationer på andre skoler. Det vurderes, at der kan
opstå problematikker rundt omkring i lokalområderne eller i Hjørring by hvis der ikke etableres et
voksenstyret arrangement fra den enkelte skole eller forældres side.
Arrangement i Fårup Sommerland (uden alkohol):
Fordelen er, at SSP-samarbejdet ikke anvender økonomi på arrangementet og samtidig kan repræsentanter
fra SSP-samarbejdet være til stede uden skærpet kontrolfunktion. Samtidig er det forældrenes ansvar at
afgøre om deres børn skal deltage og sørge for transport og billet til Fårup sommerland. Det er kendt
koncept fra mange andre kommuner i SSP samrådets kreds Nordjylland – der beskrives af disse kommuner
få problemer med alkoholindtag og en god dag for eleverne. Politi og SSP- og Ungdomskonsulenter er til
stede fra en del af de Kommuner der benytter denne model. Det er Fårup Sommerlands personale der står
for kontrol i forhold til alkohol. Der har været tradition for over 3500 afgangselever i Fårup Sommerland
denne dag og erfaringen fra andre kommuner i SSP samrådets kreds Nordjylland er, at eleverne synes det er
spændende at mødes med elever fra andre skoler.
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Udfordringen kan være overgangen fra det nuværende arrangement til et nyt koncept – elevernes vilje til at
deltage. Denne udfordring skønnes at løse sig efter en overgangsproblematik. En anden udfordring er, at
der f.eks. i 2018 ikke holdes sidste skoledag samtidig for alle nordjyske afgangselever. Det betyder, at Fårup
sommerland kun har åben den dag hvor over 1500 elever har sidste skoledag – i 2017 er det kun Aalborg og
Brønderslev kommuner der får mulighed for at deltage. Det er således en forudsætning for anvendelse af
dette arrangement, at det mellem de nordjyske kommuner koordineres hvornår sidste skoledag afholdes.
Forslag om fremtidigt arrangement.
SSP- og Ungdomskonsulentteamet foreslår, at der fra og med 2019, fra SSP-samarbejdets side opfordres til
afvikling af sidste skoledag for Hjørring kommunes afgangselever i Fårup Sommerland.
SSP-samarbejdet bidrager med: Politiet og repræsentanter fra SSP- og Ungdomskonsulentteamet vil være
til stede i Fårup sommerland. Det bør drøftes i SSP-udvalget hvorvidt der i 2018 skal finansieres buskørsel
eller lignende for nogle af de midler der hidtil har været anvendt til arrangementet. Dette for at ”løbe” det
nye koncept i gang og fremme elevernes lyst til deltagelse. Denne finansiering ses som en
overgangsordning og midlerne der spares kan fra 2020 og frem anvendes til opbyggende tiltag i SSP regi.
Skoleforvaltningen bidrager med: Sikring af, at sidste skoledag afholdes samtidigt i de nordjyske Kommuner
– det kan eventuelt udpeges, af SSP-samarbejdet, hvilke kommuner der med fordel kan samarbejdes med
på dette punkt, således deltagerantallet bliver højt nok til, at Fårup Sommerland kan holde åbent.
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