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Til alle, der arbejder med
unge og ungdomsuddannelser

Hash som pædagogisk problem:
Tilbud om temadag eller oplæg tilpasset udfordringerne de enkelte steder
I kølvandet på Forum100%’s udgivelse af bogen Hash som pædagogisk problem i 2014 er der
etableret samarbejde mellem bogens forfatter Birgitte Simonsen og Christopher Schmitz fra
Komphash om at gå videre med debatter på steder, hvor der arbejdes med unge (erhvervsskoler, gymnasier, VUC, produktionsskoler, vejledninger, ungdomsskoler mv.). Der har været afholdt temadage på forskellige uddannelsesinstitutioner med gode tilbagemeldinger.
Forum100% fremsender hermed oplæg/forslag til en pædagogisk temadag om forbrug af hash
på skoler eller andre institutioner, der arbejder med unge – meget gerne i samarbejde med hinanden. Oplægget indebærer en form for ”rejsehold” med program og oplægsholdere. Programmet skal opfattes som et rammeprogram, da både programmets varighed samt indhold vil blive
tilpasset udfordringerne de enkelte steder samt de muligheder, der er for forbrug af arbejdstid
mv. Endeligt program vil blive aftalt mellem oplægsholdere og de institutioner, der ønsker afholdelse af arrangement, ud fra målgruppe, spørgsmål og tematikker, der er aktuelle det enkelte
sted.
Oplæggene tager udgangspunkt i den nævnte rapport Hash som pædagogisk problem, men
forsøger at tage skridtet videre ved at lægge op til debat om konkrete tiltag i forhold til det store
forbrug af hash, som mange, der arbejder med unge, efterhånden ser meget tydeligt. Oplæggene tager endvidere udgangspunkt i konkrete praksiserfaringer med at håndtere hash blandt skoleelever. Begge oplægsholdere præsenteres i det medsendte program for en temadag.
Det praktiske står institutionerne selv for. Prisen vil blive aftalt i forhold til, hvad der ønskes (varighed mv.) og afhængigt af, om man er medlem af Forum100% eller ej. Hertil kommer udgifter
til transport for oplægsholdere.
Arrangementet kan lægges på den dato og det tidspunkt på dagen, der passer de deltagende
institutioner bedst, hvis oplægsholderne har ledig kalender på det foreslåede tidspunkt. Målgruppe for arrangementet er voksne, der omgiver unges skoleliv.
Bogen Hash som pædagogisk problem findes som pdf på Forum100%’s hjemmeside
http://www.forum100.dk/rapporterartikler/rapporter.aspx og er frit tilgængelig.
Såfremt du/din institution – eventuelt i samarbejde andre – ønsker at afvikle et sådant arrangement, bedes I henvende jer til undertegnede.
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