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INTRODUKTION

MODULERNE I STÆRKE SAMMEN

Læringsforløbet STÆRKE SAMMEN består af otte grundmoduler, to supplerende moduler og et
skole-hjem-modul.
Red Barnet anbefaler, at I tager udgangspunkt i nedenstående rækkefølge i grundforløbet, da de otte
grundmoduler er tænkt som et samlet forløb med en progression fra modul til modul – de supplerende
moduler kan I sætte ind dér, hvor I vurderer, at det passer til jeres klasse, eller efter modul 7, men inden
det sidste og afsluttende modul. Grundforløbet varer som udgangspunkt otte uger (16 lektioner), hvis I
gennemfører et modul om ugen (Red Barnets anbefaling). Hvert modul varer to lektioner (90 minutter).
Hvert grundmodul behandler en overordnet tematik og er bygget op om læringsmål baseret på den
kombination af viden og færdigheder, det er hensigten, eleverne tilegner sig gennem arbejdet med modulets aktiviteter.

SKOLE-HJEM-MODUL
Forældregruppen informeres og inddrages i STÆRKE SAMMEN-forløbet og
afprøver nogle af de aktiviteter, som børnene også gennemgår.
Forældregruppen laver sammen med fagpersonerne aftaler om, hvordan de som forældre
kan støtte op om arbejdet med STÆRKE SAMMEN og klassefællesskabet generelt.
Forældregruppen får viden om vold og overgreb (gennem film).
1 STÆRKE SAMMEN
Information om STÆRKE SAMMEN
Elevernes forventninger samt motivation
Fælles aftaler for ’det trygge rum’

2 BØRNS RETTIGHEDER
FN’s Børnekonvention og de fire overordnede principper
Rettigheder gør os stærkere

3 FØLELSER
Refleksioner over følelser
At udtrykke følelser med krop og sprog

4 GRÆNSER OG NETVÆRK
Fysiske og psykiske grænser hos sig selv og andre
At mærke sin grænse og sætte grænser
Hvad man kan gøre, hvis ens grænse overskrides
Vigtige personer i ens liv
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5 AT BESKYTTE SIG SELV
Viden om og refleksion over forskellige former for fysisk og psykisk vold
Hvad man kan gøre, hvis man selv eller en, man kender, bliver udsat for vold
Børns rettigheder og voksnes ansvar
6 MIN KROP ER MIN
At mærke og reflektere over egne og andres grænser
Retten til at bestemme over sin egen krop
Viden om seksuelle overgreb
Hvad man kan gøre, hvis ens egne eller andres grænser overskrides,
eller man udsættes for seksuelle overgreb
7 MIG OG OS
Alle har noget vigtigt at give til fællesskabet (styrker)
Retten til ikke at blive diskrimineret eller udsat for forskelsbehandling
Det stærke og trygge fællesskab

8 AFSLUTNING
Afslutning af forløbet – fejring
At tale sammen om betydningsfulde temaer i klassen + afstemning
At forberede et arbejde med viden og rettigheder gennem handlinger
A KONFLIKTER OG SAMARBEJDE (SUPPLERENDE)
Om konflikter
At håndtere konflikter
Samarbejde og venlighed

B MOBNING OG MOD (SUPPLERENDE)
Arbejde med mobning og mobbepositioner gennem litteratur
Mod til at tage forsvarspositionen

På onlineplatformen til STÆRKE SAMMEN www.redbarnet.dk/skole under ’Fagpersoner’ kan I finde
forsiderne til hvert modul, som kan printes ud. Når I arbejder med modulerne, så hæng den forside op,
som repræsenterer det modul, som I arbejder med. Det vil hjælpe eleverne til at huske modulet bedre
og kan bruges i det sidste modul, når I skal evaluere arbejdet med hele forløbet.
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