UNDERRETNINGEN
- Sådan håndterer du den

Arbejdsspørgsmål og guide til arbejdsspørgsmål
Disse arbejdsspørgsmål retter sig mod filmen “UNDERRETNINGEN - Sådan gør du”. Spørgsmålene
egner sig til både gruppearbejde og selvstændigt arbejde.
Det er hensigten med disse arbejdsspørgsmål at opnå refleksion gennem debat og diskussion. De er
tænkt som et afsæt for en faglig samtale om praksis og etiske problemstillinger. Guiden hjælper med
forslag til struktur og organisering af samtalen:

1. Hvad betyder det at have underretningspligt? Diskuter jeres svar.
Guide:
1. Hver gruppedeltager formulerer på et stykke papir i en sætning, hvad de forstår ved
underretningspligt.
2. På skift læses sætningerne op.
3. Diskuter betydningen af underretningspligt med udgangspunkt i de tanker, sætningerne sætter i gang.

2. Forhold jer til dette udsagn: “En underretning kan gøre mere
skade end gavn?”. Hvad mener I?
Guide:
1. Gå sammen to og to.
2. Den ene deltager fremsiger følgende udsagn “En underretning kan gøre mere skade
end gavn”.
3. Deltager nummer to svarer umiddelbart på udsagnet med et ja eller et nej.
4. Deltager nummer to uddyber sit svar.
5. Deltager nummer et supplerer med sine betragtninger på udsagnet.
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3. Brug dine egne ord til at beskrive, hvad der sker fra en mistanke opstår til
sagen afsluttes. Fokuser særligt på underretningens betydning i forløbet.
Guide:
1. Lav individuelt en tidslinje med en kronologisk opremsning af begivenhederne i et
fiktivt sagsforløb.
2. Tal i gruppen jeres forløb igennem. Hvor adskiller jeres forløb sig mest fra hinanden?

4. Hvordan vil du personligt tackle at lave en underretning? Hvad kræver
det som fagperson at optræde professionelt i den sammenhæng?
Diskuter jeres svar.
Guide:
1. Find sammen to og to.
2. I samarbejde skal I komme på et eksempel på at optræde uprofessionelt som fagperson i forbindelse med en underretning.
3. Opstil 5 nøgleord/begreber for professionel faglig optræden i forbindelse med underretningssager.
4. Fremlæg nøgleordene for hele gruppen.
5. Fælles samtale som afslutning.
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