Min personlige logbog

Navn ___________________________________________________

Gruppeforløb om rusmidler og skadevirkning

Kontaktoplysninger
gruppeledere

Vi mødes 6 gange



Denne logbog er din personlige bog.



Du skal tage logbogen med, hver gang vi har gruppemøde.



Til hver gang vi mødes, skal du lave en hjemmeopgave, som er i bogen.



Du kan få hjælp af din kontaktperson eller pædagog til hjemmearbejdet.
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INFORMATION TIL MIN STØTTEPERSON
Jeg er med i et gruppeforløb om rusmidler, hvor vi mødes 6 gange. Til hver gang skal jeg
lave en opgave, som jeg gerne vil have hjælp til.
Opgaven står i denne bog. Opgaverne tager ca. 15-30 minutter at lave.

Det er vigtigt, at du:


Hjælper med det, jeg beder dig om (læse, skrive eller lytte)



Ikke kommer med dine personlige meninger eller kommentarer, men er neutral
og lyttende. Du må dog godt stille opklarende spørgsmål



At du skriver det, jeg siger, og ikke laver dine egne fortolkninger

Tak for hjælpen!
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Gruppemøde 1: Velkommen

Du møder de andre i gruppen. Vi skal lære hinanden at kende.
Vi taler om, hvilke rusmidler du og de andre i gruppen har prøvet.

Hjemmeopgave til næste gang i
gruppemøde 2:
Du skal gøre 3 ting:
1. Du skal vælge ét rusmiddel, du har prøvet. Skriv navnet på rusmidlet ved den blå
pil i skemaet på næste side.
2. Du skal skrive, hvad der var godt ved det? Hvad hjælper det dig med? Skriv under
i skemaet.
3. Dernæst skal du skrive, hvad der IKKE er godt ved det. Skriv under

i skemaet.
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Skriv navn på stof
eller alkohol du har
valgt.

Helbred

Plusser

Socialt

Minusser

Økonomisk

Du også tænke over, hvad det betyder for dit helbred, sociale liv og økonomi:
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Gruppemøde 2: Alkohol og stoffer
Vi fortæller hinanden om plus og minus ved rusmidler og deler erfaringer.
Du får viden om alkohol og stoffer og deres skadevirkning.

Hjemmeopgave til næste gang i gruppemøde 3:
Hvad du synes, der har været godt ved at være i gruppen?
Du skal skrive de 3 ting, du synes bedst om:

1.

2.

3.
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Gruppemøde 3: Abstinenser
og trang
Vi lærer om abstinenser og trang. Du får viden om at passe på dig selv, og hvordan du kan
ændre dit forbrug.

Hjemmeopgave til næste gang i gruppemøde 4:
Du skal tænke over, DIN drøm for fremtiden?
Drømme kommer ofte som billeder.
Vi har tegnet forskellige billeder på drømme – og måske er din drøm på et af billederne?
Det kan være, at du har flere drømme – men opgaven er, at du kun skal vælge EN drøm.
Hvis din drøm er på et af billederne, så sæt en cirkel rundt om din drøm – eller tegn din
egen drøm på næste side.

Have en familie
Få et barn

Købe en bil
Få et kørekort
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Få et arbejde

Have venner

Få penge
Blive rig

Købe et hus
Flytte i egen bolig

Få en kæreste
Blive gift

Min egen drøm
(tegn selv)
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Gruppemøde 4: Forandring
Vi skal snakke om at turde drømme. Vi fortæller hinanden om vores drømme for fremtiden.
Vi snakker om, hvad du kan ændre i dit forbrug for at komme tættere på din drøm, og
hvem der kan hjælpe dig.

Hjemmeopgave til næste gang i gruppemøde 5:
I hjemmeopgaven er der 2 dele:
1. Mit personlige mål for at ændre mit nuværende forbrug
Beskriv dit mål for at kunne lave en ændring af dit nuværende forbrug. Et mål, du tror på,
du kan opnå?

Jeg vil forandre mit forbrug ved at:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Hvem kan hjælpe mig?
Tænk over, hvem der kan hjælpe dig med at opnå dit mål, og komme i gang med at
ændre dit forbrug.
Du skal forestille dig, at du er i centrum af cirklen på næste side. Tænk over, hvilke gode
mennesker, der er tæt på dig i dit liv lige nu.
De personer, du føler er tættest på, kan være gode at spørge, om de vil hjælpe dig med at
skabe forandring og nå dit mål. Det snakker vi om på næste gruppemøde.
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Gruppemøde 5: Hold fast
Vi taler om, hvordan du kan holde fast i din drøm, dit mål og de ændringer, du vil lave i dit
forbrug.
Vi skal også snakke om, hvordan du kan klare dig igennem svære situationer, når trangen
melder sig.

Hjemmeopgave til næste gang i gruppemøde 6:
Opgaven til næste gang består af 2 dele:
1. Hvad kan jeg gøre, når jeg får trang?
2. Hvem kan være min hjælper i en nødsituation, hvor det er svært og jeg er lige ved at falde
tilbage til mit gamle forbrug?

På næste side er Personlig Nødplan 1. Den viser eksempler på ting, man kan gøre, når
trangen melder sig.


Har du erfaring med ting, der er gode at gøre, når du får det svært?



Kig på billederne og se om, du får idéer til ting, du kan lave når trangen melder sig,
og du skal holde fast?



Sæt x ved de ting, du tænker kan hjælpe dig i svære situationer. Skriv konkret, hvad
det er, der hjælper dig.
Eksempler kan være: Køle ned ved = gå en lang tur, Fysisk aktivitet = gå i
fitnesscenter
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Del 2: Hvem kan hjælpe mig igennem svære situationer?
Personlig Nødplan 2, skal hjælpe dig til at finde frem til, hvilke personer der kan hjælpe.
Du skal tænke over, hvem der vil kunne hjælpe dig med at holde fast i svære situationer,
og ikke give efter for trangen.
Tænk over, hvem kan du ringe til? Hvordan kan de hjælpe dig? Brug skemaet til at skrive
i.
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Gruppemøde 6: Afslutning
Det sidste møde i gruppeforløbet.
Vi skal snakke om:



Hvordan du og de andre i gruppen vil nå jeres mål
Hvordan din personlige nødplan 1 og 2 kan hjælpe dig et skridt videre med at skabe
forandring af dit forbrug – og et lille skridt nærmere din drøm.

Du får et personligt diplom. Vi skal fejre, at du har gennemført gruppeforløbet.
Vi skal sige godt farvel til hinanden
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