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Følelseskort
Anvendes ved tjek ind og tjek ud i hvert gruppemøde.
Hver deltager får et sæt af følelseskort, der matcher deres alder og køn.
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Printevejledning: Følelseskortene skal printes
på enkeltsider

4

5

6

7

8

Åndedrættet
Hvis deltagerne virker nervøse, kan Åndedrættet være en god øvelse at lave med
deltagerne, før gruppemødet rigtigt går i gang. Kan være med til at skabe ro, afspænding
og nærvær i rummet.

Instruktion:
1. Stil dig med let spredte ben
2. Læg den ene hånd på brystet
3. Læg den anden hånd på maven
4. Tag en dyb indånding og mærk, hvordan maven pustes op og hånden bevæger sig, når
du trækker vejret dybt – luk eventuelt øjnene
5. Pust stille og roligt ud igen og mærk, hvordan maven vender tilbage til sin normale
størrelse og slapper helt af
6. Gentag 5-10 gange
7. Slut af med at stå med armene ned langs siden med åbne øjne og tag en dyb
indånding og pust helt ud igen
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Dialogkort
Dialogkortene anvendes på gruppemøde 1. Printes, klippes ud, foldes så der bliver en forog bagside. Laminer gerne dialogkortene, og læg dem med siden rusmidler og
skadevirkning opad.

Hvad er et rusmiddel?
DIALOGKORT

Hvad ved du om hash?

DIALOGKORT

Hvad ved du om alkohol?
DIALOGKORT
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Hvad ved du om kokain?
DIALOGKORT

Hvad ved du om heroin?
DIALOGKORT

Hvad ved du om ecstasy?
DIALOGKORT
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Hvad ved du om amfetamin?
DIALOGKORT

Hvorfor starter folk med at
drikke/tage stoffer?

Hvordan kan du se, at en
person er påvirket af alkohol
eller stoffer?

DIALOGKORT

DIALOGKORT

Printevejledning: Dialogkortene skal printes
på enkeltsider
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Plus og minus skema
Skemaet indgår i deltagerens logbog, som hjemmeopgave til gruppemøde 2. Skemaet
kan printes ud i A3 format eller tegnes på en flipover. Skemaet kan bruges på flere af
gruppemøderne fx 3, 4 og 6. Skemaet kan suppleres med illustrationerne af rusmidlernes
påvirkning af helbred, sociale relationer og økonomi.
Skriv navn på stof
eller alkohol du har
valgt.

Plusser

Minusser
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Illustrationer til drøftelse af, hvordan
rusmidler påvirker:

HELBRED

SOCIALE RELATIONER

ØKONOMI
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Før det for sent
Sangteksten kan evt. læses eller afspilles på gruppemøde 4 som
inspiration til at tale om forandring. Prioriter at drøfte vers 1. Hvis mange af
deltagerne har en dom, kan de øvrige vers også være relevante.

Niarn

Adgang via Spotify, Apple Music eller Youtube
[Vers 1]
Jeg kendte engang en fyr, det er lige meget hvad han hedder
Det har intet med historien og gøre så vi går videre
Han var en af dem der ku’ li’ og gå amok, sagde ikke stop
Fyldte sig med alt, så længe det gjorde ham fuck
Vi plejede at mødes nede ved en af vores fælles venner
Fyldte op med amf og piller til man kun ku’ se på pupiller
Men han tog dem for langt ud, blev mere og mere ristet
Knuste råhypnoler fyldte dem i bongmixet, det tog overhånd
Hjernen fik ikke lov og ånde
Gadedrengen der ellers kom til verden hos borgeren
Gik fra piben til sedlen til nålen
Fik ikke hjælp fra hverken hjemmet eller skolen
Han kunne ikke, hang sig op, kroppen sagde bare stop
Når du kører med fuld fart er det for sent at bremse op
I kan jo nok gætte hvordan det endte op her
Ja desværre, det er rigtigt nok, han er ikke hos os mere
[Omkvæd]
Et liv, en chance, det er dit valg
Vil du bygge lortet op eller lade det falde
Vil du udfordre skæbnen, gøre noget ved det
Før det er for sent
Det et liv, en chance, det er dit valg
Vil du bygge lortet op, eller lade det falde
Vil du udfordre skæbnen, gøre noget ved det
Før det er for sent, ikk’
[Vers 2]
Jeg har en god ven, der engang havde en fætter
Det er lige meget hvad han hedder,
I skal bare hører efter
Ka’ ikk’ en fuck og fyrrede op, en hver blev fældet
Levede som han ville og røg ind og ud af spjældet
Pissede over alt på den fucking lov han havde
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Vælted ind på en tank med et oversavet
Og løsnede skud så han fik en endnu slemmere dom oven i en betinget
Det var for sent og vende om
Da ham kom ud kunne ingen kende ham længere
Han var ikke sig selv, det sagde alle hans venner
Gik rundt i sin egen verden, og snakkede med sig selv
Betroede sig til Jesus og bad om et bedre held
Følte sig mere alene end han gjorde i cellen
For ham var der ikke lys for enden af tunnelen
Behøves næsten ikke fortælle enden på historien vel
Han tog det oversavet og blæste hjernen ud på sig selv
[Omkvæd]
[Vers 3]
Jeg kender en fyr, det er lige meget hvem han er
Bare sæt dig tilbage og lad mig fortælle det her
Jeg lærte ham og kende i byen, når jeg drak mig lam
Og det var tit ham jeg gik til når jeg skulle bruge et gram
Han levede i den hurtige bane, smed om sig med penge
Og der var nok af sprut og stoffer, det var ingen ting
Men han ville have mere endnu, løb en større risiko
For der sku’ meget til for at han kunne dække sit forbrug
Det gik som det går
En dag blev han stoppet, på vej til en handel med bagagerummet proppet
I ved sikkert hvor’n resten af historien går
Manden svingede hammeren og dommen lød på 14 år
[Omkvæd]
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Drømmekort
Drømmekort indgår i deltagernes logbøger som hjemmeopgave til gruppemøde 4. I kan
overveje at printe drømmekortene ud, så hver deltager har et sæt af drømmekort, de kan
kigge på.

Have en familie
Få et barn

Få et kørekort
Købe en bil

Få et arbejde

Have venner
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Få penge
Blive rig

Købe et hus
Flytte i egen bolig

Få en kæreste
Blive gift

Min egen drøm
(Indsæt tekst)

Printevejledning: Drømmekortene skal printes
på enkeltsider
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Nødplan 1 og 2 fremgår af deltagernes logbog. Der arbejdes med nødplanerne som
hjemmeopgave på gruppemøde 5.
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Fire foldere om rusmidler
1. alkohol 2. central stimulerende rusmidler 3. beroligende rusmidler 4. hallucinugener
De fire foldere kan printes ud til deltagerne. Anvendes på flere møder fx 2 og 3. Overvej
kun at udlevere foldere om de rusmidler deltagerne anvender eller kender.
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Fire foldere om rusmidler
1. Alkohol 2. Centralstimulerende rusmidler 3. Beroligende rusmidler 4. Hallucinogener
Anvendes på gruppemøde 2 og 3. Overvej kun at udlevere foldere om de rusmidler
deltagerne anvender eller kender.

Print de fire foldere fra det selvstændige dokument ”Rusmiddelfoldere” på
www.metodecentret.dk
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Diplom
På gruppemøde 6 udleveres et diplom til hver deltager. Deltagerens navn skrives på
første linje. Facilitatorerne skriver 2-4 linjer ved kommentar. Kommentarerne skal
anerkende deltagerens fremmøde og deres særlige bidrag til gruppeforløbet. Facilitator
læser ved overrækkelsen kommentaren højt, så alle kan høre, hvad der står. Begge
facilitatorer underskriver diplomet og anfører dato.

Diplomet findes som en word-skabelon på www.metodecentret.dk
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