forstyrrelse

Ø-pagt
Deltagere:
Det er en fordel at være mange, men det kan lade sig gøre, hvis man er få.
Formål:
At åbne en frugtbar dialog om rammerne for et godt fællesskab og sætte nogle
retningslinjer for gruppens ø-tur.
Forberedelse/materialer:
Find skriveredskaber, print spørgsmålskort og lav ø-pagtskabeloner.
Intro:
NFS Grundtvig, var en af de personligheder, der for alvor talte om vigtigheden
af fællesskabet som en del af menneskelig dannelse. Han mente, at det kun var
ved at spejle sig i andre – i fællesskabet – at man kan finde ud af hvem man er,
og hvem man gerne vil være.
I dag indgår vi i forskellige fællesskaber; i skolen, i håndboldklubben, på
festivaler eller gennem frivilligt arbejde. Fællesskaber er foranderlige og
bevæger sig med tiden, vi lever i. Vi er sammen på nye måder, og specielt gennem
sociale medier er forskellige former for fællesskab omdiskuterede. For hvad er
et fællesskab, og hvad skaber en fællesskabsfølelse mellem mennesker?
I denne aktivitet er fællesskabet i fokus. I skal være med til at definere,
hvad et fællesskab er, og hvad det betyder. Gennem dialog skal I udarbejde et
fællesskabs-statement, som kan være med til at skabe rammerne for jeres tid
sammen.

Sådan gør I:
Runde 1: Hvad er et fællesskab?
I første runde åbnes op for en diskussion om, hvad I forstår ved fællesskaber. Fordel spørgsmålskortene
over et område. I skal nu bevæge jer rundt, læse spørgsmålskortene og prøve at besvare spørgsmålet med
andre, som står ved samme spørgsmål. Man kan frit bevæge sig mellem de forskellige spørgsmål, som man
ønsker.
Find spørgsmålkortene her xxxx. Runden stoppes efter 10 minutter og I samles igen.
Runde 2: Vores holdninger til fællesskaber
I har nu åbnet op for diskussionen om, hvad et fællesskab er. I den næste runde skal I prøve at definere
jeres egne holdninger til fællesskabet, og hvad det indebærer. I skal finde sammen i par. På ét minut skal I
finde frem til tre ting, I begge synes karakteriserer et godt fællesskab.
Når minuttet er gået, finder parret et andet par at gå sammen med, så I nu er fire deltagere i en gruppe.
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Grupperne har nu to minutter til at finde frem til tre ting, de alle er enige om, karakteriserer et dårligt
fællesskab.
Når tiden er gået, finder gruppen sammen med en anden gruppe, så I nu er otte personer. Her har I tre
minutter til at finde tre ting, alle i gruppen forventer af det fællesskab.
Når tiden er gået, finder grupperne sammen endnu en gang og skal nu finde tre ting, som I gerne vil gøre
mere/mindre af i forhold til, hvad I normalt gør. I har her fire minutter.
NB: Hvis man er en lille gruppe, kan man vælge at bytte makker hver gang i stedet for at finde sammen i
store grupper.
Runde 3: Vores regler for fællesskabet
Alle deltagere mødes igen, og I har nu til opgave at formulere jeres fællesskabets statement. Med
udgangspunkt i de forrige runder skal I blive enige om en sætning, som er udtryk for jeres fællesskab og
måde at være sammen på. Sætningen kan eksempelvis indeholde to led; HVAD, der er vigtig for jer, og
HVORDAN I vil sørge for at handle derefter.
Når I er blevet enige om et statement, skal det skrives ned på en ‘Ø-pagt’-skabelon, som I kan tage med jer
på jeres tur til Ungdomsøen, for at huske hinanden på jeres pagt.
Refleksion
I kan bruge refleksionsspørgsmålene til en yderligere refleksion om aktiviteten, hvis I mener det er
nødvendigt.
Refleksionsspørgsmål
• Er der nogle punkter i aftalen, som er anderledes, end hvad I ellers er vant til?
• Er der nogle overraskende elementer i jeres ø-pagt?
• Hvad kræver det at skabe et fællesskab?

Spørgesmålskort:
•
Hvad tænker I, når I hører vendingen “forpligtende fællesskaber”?
•
Hvad vil det sige at være en del af et fællesskab?
•
Indgår I i fællesskaber, som I ikke selv har valgt? Hvilke?
•
Er alle fællesskaber noget, vi selv vælger?
•
Hvilke elementer indgår i et godt fællesskab?
•
Hvad betyder ansvar i et fællesskab?
•
Hvordan vil I karakterisere et negativt fællesskab?
•
Hvad betyder tillid i et fællesskab?
Corona-special:
Nogen aktiviteter kræver, at man kan være fysisk sammen, og Ø-Pagt er en af dem. Vi opfordrer jer
derfor til at huske denne aktivitet, til I igen kan samles.

Spejderdagen 2020

