Temamøde: Fokus på voksenansvaret på institutioner og
opholdssteder
Varighed uden pauser: 4 timer og 15 minutter.
Program
Tidsramme
30 min.
90 min.

45 min.

Titel
Generel introduktion til voksenansvarsloven
Konflikthåndtering og forebyggelse – forebyggelse

Modulet indeholder en øvelse med udgangspunkt i filmen ” En presset kollega
(Dan 15 år).
Voksenansvaret i lovens § 3
Undervisernoterne giver en række forslag til dilemmafilm, der kan anvendes til
drøftelse af voksenansvaret.
Se fx filmen ”Det daglige bad (Diana 10 år)”, og læg op til dialog ud fra
refleksionsspørgsmålene, som findes på filmens side på socialstyrelsen.dk.

30 min

Fysisk guidning i lovens § 6

60 min.

Undervisernoterne giver en række forslag til dilemmafilm, der kan anvendes til
drøftelse af fysisk guidning. Det anbefales, at casearbejdet lægges til sidst.
Casearbejde
Socialstyrelsen har fået udarbejdet i alt tre film, der har fokus på fysisk
guidning på døgninstitutioner og opholdssteder. Det anbefales at anvende en
af disse film i denne sammenhæng, da fysisk guidning og voksenansvar er tæt
forbundet.
På filmsiden findes en kort beskrivelse af filmen, refleksionsspørgsmål samt en
pdf-fil indeholdende casen i skriftlig form med juridiske og pædagogiskepsykologiske kommentarer.
Se en af filmene, og få deltagerne til i grupper at drøfte de tilhørende
refleksionsspørgsmål.
Filmen: Frokost på institution (Kasper, 5 år)
Kasper er fornyligt flyttet ind på en institution for børn med vidtgående
handicap. Kasper er autist og har ikke noget verbalt sprog. Kasper sidder i
fællesrummet sammen med de andre børn og pædagogerne og spiser frokost.
Efter et stykke tid bliver Kasper urolig og rejser sig. Stine, der er nyansat,
forsøger at berolige ham og får ham til at sætte sig igen. Men pludselig
begynder Kasper at råbe og slå om sig.
Filmen: Påklædning inden tur ud af huset (Tobias, 9 år)
Tobias bor på Stjernegården, der er en institution for børn og unge med

psykiske funktionsnedsættelser og kommunikationshandicap. Tobias er
vurderet til at have et modenhedsniveau svarende til en 4-årig. Denne dag skal
alle børn og voksne på tur til Tivoli. De andre børn har fået tøj på og står
udenfor og venter sammen med pædagogen Søren. De skal snart med toget.
Pædagogen Susanne og Tobias er indenfor. Tobias vil kun have de blå sko på,
der ligger hjemme hos hans forældre. Han nægter at tage andre på.
Filmen: Fællesskabet (Dan, 15 år)
Dan kommer for sent til spisning, hvor pædagogerne Henrik og Janni og de
øvrige børn er begyndt at spise. Henrik påtaler at Dan ikke har hjulpet til med
at forberede maden. Dan bliver provokeret, så han begynder demonstrativt at
smaske, bøvse og smide med maden. Konflikten optrappes, og det ender med,
at Dan smider benene op på bordet.

