”Aldrig mere ensom” – en dokumentarfilm.
Velfærd er noget vi skaber sammen – det frivillige Danmark.
Til læreren:
Dokumentarfilmen ”Aldrig mere ensom” er en ud af 3 film, som sætter fokus på det at være
frivillig i Danmark i dit eget lokalsamfund.
Filmen kan bruges specifikt i samfundsfag med fokus på det konkrete indhold, men den kan også
bruges i dansk som en del af arbejdet med genren ”dokumentarfilm”. Denne vejledning og
undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i samfundsfag og arbejdet med
”velfærdssamfundet”.

Selve arbejdet med filmen,
Før du ser filmen med eleverne, bør der arbejdes med forforståelsen, da filmen også handler
meget om ensomhed, og det tema kan nemt komme til at fylde lige så meget som temaet
”frivillighed”.
•

Det bør gennemgås med eleverne, at denne film handler om en ung pige, som ser tilbage
på sin tid på Næstved Gymnasium, hvor hun følte sig meget ensom, og at filmen ikke er
en kritik af gymnasiet.

•

Det vil være godt at tage en snak med eleverne om, at vi alle sammen er forskellige og
alt efter, hvordan klassen ser ud måske også en snak om kliker, det at være stille og
hierarki.

•

Eleverne har også brug for kort at få at vide, hvad ventilen og at tage et kig på
www.ventilen.dk

Under filmen bør eleverne tage noter, og her skal de især notere sig:
•

Hvad siger Ditte om at være frivillig i Ventilen? Hvad får hun selv ud af det? Hvad siger
den unge pige om den hjælp, som hun har fået af de frivillige i Ventilen ved at komme
der hver mandag i en periode?

Efter filmen: Opgaver til eleverne:
•

Kan du kende udsagnet fra filmen om, at det at have venner er lig med prestige?

•

Kender du selv en person, som kunne have brug for/glæde ved et projekt som Ventilen?
Du behøver ikke nævne navne.

•

Tjek www.ventilen.dk og find den nærmeste lokalafdeling og se, hvilke tilbud de har for
unge mellem 15-25 år?

•

Tjek dette link https://www.rodekors.dk/bliv-frivillig?
gclid=EAIaIQobChMI_cnYhdm52wIVyYKyCh1mtA1XEAAYASAAEgKNpPD_BwE og lav en liste
over de mange muligheder, som du har for at gøre en indsats som frivillig. Lav en
prioriteret liste fra 1 til 3 over de muligheder, som tiltaler dig mest.

