FORÆLDREAKTIVITET 1
”Forældremødet”:
HENSIGT:
• At gøre forældregruppen opmærksom på en voksende bekymring om hash i klassen, på en årgang eller i en
specifik ungegruppe.
• At indkalde til forældremøde for at opnå enighed om bekymring, omfang og videre tiltag i samarbejde med
forældre og evt. myndigheder.
TID: Kort tid
RESSOURCER/LINKS:
1. SSP Kbh. (sspkbhguide.dk) og
2. Komiteen for sundhedsoplysning (hæfte: ”for FORÆLDRE ” om HASH” http://kfsbutik.dk/da/ )
AFTENENS INDHOLD/PRAKTISK:
• Afhængig af i hvilken kontekst dette møde afholdes (akutte problemer eller som et forbyggende møde) bør skolen
hjælpe den interesserede forældregruppe med lokaler og evt. deltagelse af fagpersoner til at støtte op om initiativet.
• Gør ALT for at samle og informere så mange forældre som muligt (spisning, uddel ansvar, brug ForældreIntra, lad
skolen indkalde, skriv referat osv.)

EMNER/SPØRGSMÅL/UDSAGN TIL DRØFTELSE:
(SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE) ”Hvordan er vi gode, tydelige og ansvarlige voksne?”, ”Hvilke tegn hos mit barn/den
unge skal jeg være opmærksom på?”, ”Hvem henvender jeg mig til for hjælp, råd og vejledning?”, ”Hvordan tager jeg
den første alvorlige snak selv?” (hæfte: ”HASH-SAMTALEN” http://kfsbutik.dk/da/ ) osv.
(EMNER TIL DRØFTELSE) Sundhed, misbrug, afhængighed, advarselssignaler, koncentration, hukommelse,
gruppepres, sociale overdrivelser om hinanden, normer i klassen, konsekvenser, besiddelse, loven, straffeattest,
bøde, advarsel, skyld, skam og risikoadfærd)
(FACTS/UDSAGN TIL DRØFTELSE) ”Hash mindsker evnen til indlæring, øger risikoen for psykosociale problemer
og er en medvirkende faktor til, at unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse”, ” Udskydelse af al debut med
rusmidler minimerer chancen for et senere misbrug” og ”Vores socialt udsatte unge havner tit i marginaliserede
subkulturer/grupperinger, hvor det sociale samvær tager udgangspunkt i det fælles hashforbrug”. Og vidste du at
”Unge, der ryger og drikker alkohol, er ca. 7 gange så tilbøjelige til at prøve hash, når lejligheden byder sig, som unge
der ikke ryger eller drikker”
(DILEMMAER TIL DRØFTELSE) ”Jeg ved noget om dit barn og hash – men har lovet min eget barn ikke at sige
noget..”, ”Jeg har ikke selv taget skade..”, ”Vi er skilt og vi forældre er ikke enige om vores barns udvikling og rammer”
METODE: Debat/dialog, dilemmaspil
EVALUERINGSVÆRKTØJ: Kahoot…
TEGN PÅ LÆRING PÅ AKTIVITET:
ANDET:
• En forældreaftens resultater og snakke bør også tilgå lærerteamet og eleverne. Ex. kan forældrene opfordre
lærerteamet til at løfte teamet via undervisningen på SSPKBHGUIDE.DK. Hér kan du finde yderligere inspiration
til undervisningen indenfor emnet hash og andre forebyggende temaer.

