
 

 

 

Kære elever og forældre 
 
Vi har brug for jeres opbakning!  
Mange kan komme til at kede sig, når man ikke skal afsted i skole eller til fritidsaktiviteter. Det betyder at man helt 
naturligt ønsker at mødes med sine venner. Men på grund af risikoen for smittespredning er det en rigtig dårlig idé.  
 
Det er desværre ikke alle unge, der tager situationen alvorligt 
På trods af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at blive hjemme og undgå forsamlinger, så møder SSP Odense 
desværre fortsat en del børn og unge i gadebilledet. Nogle af de grupper vi møder, er små grupper med 3 til 6 personer, 
mens andre er større grupper af unge, der for eksempel spiller fodbold, basket eller lignende. Fælles for grupperne er 
dog, at de mødes på kryds og tværs af hinanden og i forskellige grupper.  
Mange af de unge holder sig således ikke til den samme lille faste gruppe, som vi for eksempel gør, når vi opholder os 
hjemme hos familien. Det betyder, at smitten kan spredes imellem de unge.  
 
SSP Odense vil fortsat være tilstede i gadebilledet, men vi har ingen mulighed for at løse dette alvorlige problem selv. Vi 
har brug for opbakning fra jer forældre og unge! 
Det er helt afgørende, at I bakker op om denne helt særlige situation og bliver hjemme og undgår forsamlinger. 
 
SSP Odense tilbyder vejledning via telefon – og vi chatter også med unge og forældre onsdag og torsdag aften. Har I 
behov for at snakke med os kan I benytte nedenstående kontaktoplysninger. 
 
Ring til SSP Odense 
Mandag til torsdag fra kl. 8.30 til 16.00  
Fredag fra kl. 8.30 til 14.00 
Tlf. 65 51 50 99 
 
Chat med SSP Odense 
Det er muligt for de unge og forældrene at chatte med SSP Odense hver onsdag og torsdag kl. 19.00 til 21.30, hvis man 
har spørgsmål eller har brug for at fortælle, at man frustreret eller nervøs over situationen. 
 
I kan finde chatten på www.cyberhus.dk/ung-i/odense 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
SSP Odense 
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