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Du skal nu arbejde med forestillingen SAFE SPACE
Undervisningsforløbets tema er omsorgssvigt.
Undervisningen forløber sig over 3 moduler.
God fornøjelse!
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1. MODUL
I dette modul skal i med udgangspunkt i SAFE SPACE og Svigtrapporten 2020 arbejde
med omsorgssvigt.
I skal starte med hver især at orientere jer i Svigtrapporten 2020 (bilag 1) og nærlæse
afsnittene: “Sammenfatning: der er stadig meget at gøre, før vi har stoppet svigt af børn”,
“Alkohol- og stofmisbrug i familien: Mindst et barn i hver klasse oplever, at de voksne i
hjemmet drikker for meget” og “Metodisk tilgang til belysningen af svigt af børn i Danmark”.
Efterfølgende skal I i grupper besvare nedenstående arbejdsspørgsmål:
a

En af SAFE SPACES vigtige temaer er omsorgssvigt.
Diskuter hvordan temaet kommer til udtryk i forestillingen.

b

Beskriv forholdet imellem Ene og hendes far og det omsorgssvigt som findes i
relationen samt de konsekvenser det har medført.

c

Beskriv forholdet imellem Ene og hendes mor og det omsorgssvigt som findes i
relationen samt de konsekvenser det har medført.

d

Diskuter om Ene har oplevet omsorgssvigt fra anden side?

e

Hvem kunne have hjulpet Ene tidligere? Og hvori ligger disse personers/ instansers ansvar?

Der samles op i plenum. 2. modul
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OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål
ARBEJDSFORM

Gruppearbejde,
3-4 elever
PERSPEKTIV

Redegørende,
undersøgende,
diskuterende

2. MODUL
I dette modul skal i dykke endnu længere ned i emnet om omsorgssvigt og påbegynde
en formidlingsøvelse.

DEL 1
OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål

I skal starte med at læse materialet “Definition”, “Aktører - ansvar og roller” og “Opsporing af børn i familier med alkoholproblemer” fra Socialstyrelsens vidensportal
(bilag 2)

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde,
3-4 elever
PERSPEKTIV

Redegørende,
undersøgende,
diskuterende

Efterfølgende skal I i grupper besvare nedenstående arbejdsspørgsmål:

a

Hvordan defineres omsorgssvigt?

b

Hvad betyder skærpet underretningspligt? Og hvem er underlagt denne?

c

Hvilken rolle spiller kommunen i forbindelse med underretning om omsorgssvigt?

d

Hvilken hjælp kan kommunen yde?

e

Argumenter for vigtigheden af at sætte ind i forbindelse med alkoholproblemer i
hjem med børn.

a

Redegør for de vanskeligheder der er forbundet med opsporing af børn i hjem med
alkoholproblemer.

DEL 2
OPGAVETYPE

Øvelse
ARBEJDSFORM

Gruppearbejde,
3-4 elever
PERSPEKTIV

Undersøgende,
diskuterende,
problemløsende

I skal nu, med afsæt i foregående arbejde udvikle et kreativt formidlingskoncept som
kan hjælpe i forbindelse med opsporing af børn i hjem med alkoholproblemer.
I skal overveje hvem formidlingsprojektets målgruppe er og hvilket formål det skal
tjene. I kan hente inspiration i de otte anbefalinger for tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier fra artiklen “Opsporing af børn i familier med alkoholproblemer”,
som i netop har arbejdet med.
Formidlingsmaterialet kan udformes som plakater, samtalekort, små podcast, film
eller noget helt andet.
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3. MODUL
DEL 1
I dette moduls første del skal I færdiggøre jeres formidlingsmaterialer og forberede en
præsentation for klassen.

OPGAVETYPE

Øvelse
ARBEJDSFORM

Gruppearbejde,
3-4 elever
PERSPEKTIV

DEL 2

Undersøgende,
diskuterende,
problemløsende

I modulets anden del skal I præsentere projekterne og give hinanden konstruktiv kritik.

OPGAVETYPE

Fremlæggelse
ARBEJDSFORM

Plenum
PERSPEKTIV

Diskuterende
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