ANVISNINGAR FÖR
ARBETSPUNKTEN
BRA FEST OCH DÅLIG FEST
•

Till arbetspunkten “Bra fest och dålig fest” behöver läroanstalten reservera 1-2 ledare (t.ex. tutor,
lärare, hälsovårdare, kurator)
o Ledarna sätter sig in i arbetspunktens verksamhet på förhand
o Ledarna förbereder punkten enligt instruktionerna

•

•

Till punkten behöver läroanstalten reservera två tomma fläp-, tusch- eller krittavlor
o Skriv upp rubrikerna “Bra fest” och “Dålig fest” på tavlorna
o Ni kan också skriva ut färdiga rubriker med EHYT:s logo
o Punkten skall byggas upp så att deltagarna har fritt tillträde och sikt till punkten
o Punkten får gärna vara lockande och se bjudande ut – betydelsen av ämnet tydliggörs via
diskussionen
o
Till punkten behöver ni pennor och färggranna post-it lappar
o På post-it lapparna skriver deltagarna vad de tycker att gör en fest bra och på en annan
lapp vad de tycker att gör en fest dålig. Lapparna klistras upp på tavlorna under rubrikerna.
o Meningen är att de färggranna lapparna gör punkten synlig och lockande.
o Varje deltagare uppmanas att svara på båda alternativen, fast den ena kunde kännas
lättare och meningsfullare än den andra.
o Alla lappar får bli framme men olämpliga svar tas bort.

•

Punktens viktigaste funktion är bemötandet och deltagarnas egna reflektioner.

•

Meningen är att diskutera svaren med deltagarna. Det finns inga rätt eller fel svar utan varje
deltagare har rätt till sin egen åsikt. Målsättningen är en positiv och konstruktiv diskussion.
Exempel på diskussionsfrågor:
o Varför gör denna sak festen bra eller dålig?
o Kan man på något sätt försäkra att festen verkligen blir bra?
o Vad skall man beakta för att det inte skall hända något dåligt på festen?

•

Det kan vara möjligt att någon deltagare på något vis uttrycker att det inte finns några fester som
hen kan delta på, inga vänner, ingen som bjuder en. I liknande situationer ber vi deltagaren att
fundera på situationer där man är tillsammans med andra, hurdana de är och vad gör dessa
situationer bra.

•

Sträva till att ingen avlägsnar sig från punkten och tänker att inte här heller fanns det något för mig.

IDÉ: Ta bilder på tavlorna med post-it lappar och skicka in bilderna i studerandens kommunikationskanaler.
“Bra fest och dålig fest” väcker säkert diskussion även i kanalerna!

