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’Tankegang med tilgang til Empowerment’
- et forumteaterarrangement
arrangement for sagsbehandlere i kommunen
Formål:
At vise scenarier der engagerer sagsbehandlere til at tage stilling til, hvordan de bedst muligt kan skabe rammer for
empowerment i mødet med en borger.
Sagsbehandlere for muligheden for:
- at ændre og afprøve nye handlinger
linger direkte i scenerne
- at tænke i muligheder
- at opleve egne og kollegaers ressourcer og iderigdom i forhold til de udfordringer I står overfor
- at opnå fælles platform og forståelse for det videre arbejde med empowerment.
Målgruppe: Sagsbehandlere i jobcentre, ca. 20-170 deltagere pr. forestilling.
Beskrivelse af forumteaterforestillingens 3 scener:
1: ’Vanskelig borger’
Vi følger en samtale med en borger der skal have hjælp. I løbet af samtalen finder
f
man ud af, at det
sagsbehandleren opfatter som en hjælp, ikke opfattes som hjælp af borgeren selv.
selv Borgeren føler sig
snydt, da han ’frivilligt’ havde samtykket i en økonomisk ordning, som han nu ikke kan komme ud af.
2: ’Forskellig holdning til en borger’
I dette scenarie viser vi en borger der har haft to sagsbehandlere, og er nu i gang med den tredje. Denne
sagsbehandler har svært ved at se logikken i de foregående samtaler som borgeren har haft. Borgeren, en
skrøbelig person, stejler når hun hører hvad der forventes
forvent af hende. Sagsbehandleren skal ydermere
formidle en plan, som han ikke er enig i. Den
en i forvejen spændte situation
sit
optrappes med borgeren, da
den konkrete arbejdsopgave præsenteres.

Arrangør fra en kommune udtaler:
- Scenerne var virkelighedstro!

3: ’Borgerens motivation’
Vi kommer ind i en samtale med en borger, der ikke kan forstå hvorfor det,
det han opfatter som en god ide, ikke kan lade sig gøre. Sagsbehandleren følger blot de
gældende retningslinjer.. Samtalen kompliceres da borgeren præsenteres for om han overhovedet har ret til at modtage økonomisk
økon
hjælp.

Kort metodisk beskrivelse af Forumteater:
Skuespillere viser 3 scener fra arbejdets hverdag.
hverdag En scene varer ca. 8 min. og efterfølgende kan medarbejderne aktivt
deltage i scenerne, komme med løsninger, dele erfaringer og ændre handlingen i scenerne. Ændringerne gøres så
konkrete som muligt, så de helt naturligt relaterer sig til medarbejdernes arbejdsopgaver. Empowerment som tænkning
bliver derved en erfaret tilgang. Forumteater er en interaktiv teatermetode, der inddrager aktørerne og giver nye
perspektiver på kendte udfordringer.

Priser og tidspunkt for turne:
Vi planlægger en, muligvis to, turneer (afhængig
afhængig af
behovet) i maj - juni 2015 og sept. - okt. 2015.

Prisen på en forestilling i turneperioden
turne
er ca 20% lavere
end en specialtilrettelagt forestilling. Prisen under turneen
forventes at blive ca 27.500,-

Om forumteatret
Forumteatret har eksisteret i 14 år og har i en periode leveret 90 forestillinger til det tidligere Integrationsministerie. Vi
V
har blandt andet gode erfaringer med at skabe realistiske scenarier, der påvirker medarbejdere på en måde så de tager
stilling til deres arbejds -og livssituation.
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Kontakt Peter Frandsen på 2485 0148 for at høre mere.

