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OM INSPIRATIONSKORTET
Inspirationskortet på næste side er et valgfrit supplement til Trivsel
på spils dialoger. Kortet indeholder en række udsagn/værdier, som
deltagerne kan tage udgangspunkt i, når de skal finde en fælles
løsning til den situation, som det fiktive dilemma repræsenterer.
Formålet med inspirationskortet er at give deltagerne input til
deres dialog ved at præsentere dem for udsagn/værdier, som de
kan betragte deres løsningsforslag ud fra: Alle udsagn/værdier er i
princippet lige rigtige, men nogle udsagn/værdier kan være vigtige at
prioritere højere end andre, når deltagerne skal vælge den løsning,
de vil trives bedst med.
Nederst på inspirationskortet er der plads til at indsætte flere
værdier/udsagn, fx skolens, efter behov.
TIL ORDSTYREREN: SÅDAN BRUGES INSPIRATIONSKORTET
Vis deltagerne inspirationskortet (i printet version eller på en skærm),
når I er nået til den del af dialogen, hvor der skal findes en fælles
løsning. Det drejer sig om s. 5 i begge køreplaner under punkt D,
”Find en fælles løsning” i køreplanen til den korte dialog og
”Alle diskuterer løsningsforslag” i køreplanen til den lange dialog.
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Bed deltagerne om at vælge et eller flere udsagn, der skal danne
udgangspunkt for deres løsningsforslag. Det kan de gøre ved at
fortælle hinanden, hvilke udsagn de vægter højest i forhold til
løsningen på den vanskelige situation. Hvis de får et print af
inspirationskortet, kan de evt. indsætte andre udsagn efter behov.
Inspirationskortet kan have to overordnede funktioner:
For det første kan det bruges til at danne fundamentet for en fælles
løsning, idet deltagerne er enige om, hvilke udsagn/værdier der
bør veje tungest i den fælles løsning.
For det andet kan det bruges til at skabe større forståelse for, hvorfor
der kan være forskellige holdninger til en sag, idet man vægter
udsagn/værdier forskelligt. Ved at anerkende forskellighederne kan
det være lettere at tage hensyn til hinanden og bakke op om fællesskabet fremover.
Vær opmærksom på, at brugen af inspirationskortet kan betyde,
at det vil kræve længere tid at gennemføre dialogen end angivet i
køreplanerne.
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VI SKAL VÆRE ÆRLIGE
OVER FOR HINANDEN

VI SKAL VÆRE LOYALE
OVER FOR ANDRE

VI SKAL VISE HENSYN

VI SKAL ALLE SAMMEN
PASSE PÅ HINANDEN

VI ER BEVIDSTE OM, AT VI
ER ROLLEMODELLER

VI HAR RESPEKT FOR DEN
ENKELTES HOLDNINGER

VI ER ÅBNE OVER FOR
ANDRE LØSNINGER

VI HAR ET ANSVAR FOR
DEN GODE STEMNING

VI SKAL KUNNE
FORTÆLLE HINANDEN
OM ELEVERNES TRIVSEL

VI STÅR STÆRKERE, NÅR
VI STÅR SAMMEN

VI SKAL VÆRE
KONSEKVENTE

VI SKAL SIGE TINGENE
DIREKTE TIL PERSONEN
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