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KÆRE ELEV

Du skal nu arbejde med forestillingen SAFE SPACE

Undervisningsforløbets tema er omsorgssvigt. 

Undervisningen forløber sig over 4 lektioner.

God fornøjelse!
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1. LEKTION 

2. LEKTION 

I denne lektion skal I arbejde med svigt. I skal orientere jer i Svigtrapporten 2020 
udviklet af Børns Vilkår (bilag 1) og nærlæse afsnittet om alkohol- og stofmisbrug i 
familien på side 26-31. Efterfølgende skal I i grupper besvare følgende spørgsmål som 
sætter SAFE SPACE i relation til uddragets indhold. 

a En af SAFE SPACES vigtige temaer er svigt.  
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 Har ene oplevet omsorgssvigt fra andre sider? 

e Hvem kunne have hjulpet Ene tidligere?

I denne lektion diskuteres spørgsmålene fra sidste lektion i plenum.

OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde

TAKSONOMISK NIVEAU

Redegørelse, identifika- 
tion og beskrivelse, 
analyserende og 
diskuterende

OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål

ARBEJDSFORM

Diskussion i plenum

TAKSONOMISK NIVEAU

Redegørelse, identifika- 
tion og beskrivelse, 
analyserende og 
diskuterende
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OPGAVETYPE

Fremlæggelse

ARBEJDSFORM

Diskussion i plenum

TAKSONOMISK NIVEAU

Redegørelse, identifika- 
tion og beskrivelse, 
analyserende og 
diskuterende

3. LEKTION 

4. LEKTION 

I denne lektion skal I i grupper udforme en kreativ vejledning til hvordan et barn, som 
oplever svigt i hjemmet kan søge hjælp.  
Først skal I brainstorme over de muligheder i tænker barnet har og efterfølgende re-
searche ved at søge på nettet.  
I kan med fordel besøge bornsvilkar.dk og bornetelefonen.dk  
 
Vejledningen kan være udformet som en plakat, en kort podcast, en sang, en film eller 
noget helt andet.  
Det er dog vigtigt at I sørger for at informationerne er korrekte og kommunikationen 
præcis, så produktet er let tilgængeligt og nyttigt for et barn som oplever svigt.

I denne lektion præsenteres produkterne for klassen og I giver hinanden konstruktiv 
kritik.

OPGAVETYPE

Øvelse

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde

TAKSONOMISK NIVEAU

Analyserende og 
diskuterende




