Robusthedsspil.
Bording d. 25.-9.-2017
Formål:
Spillet har 2 ligestillede formål. Det ene er, at forældrene kommer til at tale sammen om ting, der har betydning for
børnenes hverdag og at de her igennem lærer hinanden lidt at kende.
Det andet formål er, at vi gennem spillet måske får en fælles forståelse for begrebet robusthed og får sat lidt fokus
på betydningen af vores/fællesskabets betydning for børnenes trivsel.

Struktur:
Deltagerene opdeles i små grupper af 5 – 6 spillere. Hver gruppe får et sæt ”udsagnskort” og en ”spilleplade”. Og
spillets tidsramme sættes. (Vi har gode erfaringer med en tidsramme på godt 25 minutter).
Der er – i vores ramme – ikke indlagt en fælles opsamling efter spillet.

Regler:
Den første spiller, trækker et ”udsagnskort” og læser det op. Herefter er opgaven
at gruppen fælles tager stilling til udsagnet. Ideen er, at man i samtalen breder
udsagnet ud og ikke bare forholder sig til det konkrete udsagn. Et eksempel kan
være, at man trækker kortet med ”Man bliver robust af at blive slået hjem!” Her
kan der tages en generel snak om det, at lade børnene vinde – eller om der altid
er en mandelgave til den yngste eller……?
Når kortet er drøftet færdigt, skal det placeres enten på medaljeskamlen elle i
skraldespanden. Dialogen i spillet kan ”skærpes” hvis deltagerene også skal blive
enige om, hvor på medaljeskamlen kortet skal være.
Efterfølgende er det næste spillers tur til at trække et kort.
Hvis I møder et kort, der ikke giver mening, så smid det i skraldespanden og træk et nyt.

Afslutning:
Vi har spillet Robusthedsspillet til 3 forskellige forældremøder og fået en masse god samtale på den baggrund. Vi har
ikke lavet fælles opsamling, men har valgt, at det er den snak der er i grupperne det handler om.
I kan frit bruge vores spil og kort, men I kan også bruge vores spil, som inspiration til, at udvikle jeres eget. Vi kan se
at ”konceptet” kan fungerer i mange forskellige dialoger. Så….
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