OPSLAG – FORÆLDREROLLEMODELLER SØGES
Social- og Integrationsministeriet opretter et landsdækkende korps af nydanske forældrerollemodeller, der
skal gå i dialog med andre forældre om æresrelaterede konflikter og social kontrol.
Forældrerollemodellerne skal supplere Dialogkorpset - et rollemodelkorps af unge mænd og kvinder der
siden 2009 har besøgt skoler, klubber mv. hvor de er gået i dialog med unge om social kontrol,
kønsligestilling, tvangsægteskaber, mødomsproblematikker, forestillinger om ære og skam mv.
Dialogkorpset benytter bl.a. dialogmetoden Sharaf og monopolet, som tager udgangspunkt i en række
cases, hvor unge står i et dilemma, der vedrører én eller flere af ovenstående emner. De unge diskuterer så
i fællesskab casen og kommer med løsningsforslag.
Forældrerollemodelkorpset oprettes som en del af den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter og
forventes i drift pr. 1.april 2013. Korpset henvender sig til andre nydanske forældre og vil bl.a. besøge
boligforeninger, etniske minoritetsforeninger, klubber mv. Korpset anvender en metode, der tager
udgangspunkt i ligeværdig dialog og sigter mod at skabe holdningsbearbejdelse gennem fælles refleksion
samt at oplyse om børn og unges rettigheder i Danmark.
Dialogkorpset tilbyder:
• Forældrerollemodellerne bliver rustet til opgaven på et introduktionskursus, der bl.a. indeholder
oplæg og øvelser i præsentationsteknik, konfliktløsning og håndtering af gruppedynamik. Endvidere
får rollemodellerne viden om love og regler på området samt om eksisterende rådgivnings- og
støtte tilbud.
• Løbende opkvalificering via årlige kurser samt supervision.
• Honorar på 1000 kr. i forbindelse med hvert gennemført besøg.
Forventninger:
• Forældrerollemodellen må meget gerne have personlige erfaringer med håndtering af
æresrelaterede konflikter og/eller social kontrol.
• Forældrerollemodellerne skal som udgangspunkt være klar til at benytte egne erfaringer i arbejdet.
• Initiativet er banebrydende inden for sit felt, og der vil derfor være en løbende udvikling og
justering af korpsets metode – det forventes derfor, at forældrerollemodellerne er indstillede på, at
engagere sig den løbende udvikling af korpset.
Praktisk:
• Man tager altid ud mindst to rollemodeller sammen, og der er som udgangspunkt altid en
konsulent med fra ministeriet (med mindre andet aftales).
• Rollemodellerne får løbende opkvalificering i form af et årligt kursus samt supervision.
• Der underskrives en kontrakt med ministeriet.
• Al transport dækkes. Ved transport i egen bil gives benzinpenge efter statens regler for
transportgodtgørelse (2,10 kr. pr kørte km.).

Interesserede bedes kontakte konsulent ved Dialogkorpset, Camilla M. Kronborg: cmk@sm.dk, tel: 41 85 10
76, der også gerne svarer på evt. spørgsmål.
Der rekrutteres løbende frem til 1.marts 2013, og kandidater indkaldes, efter en afklarende telefonsamtale,
til en personlig samtale i ministeriet.

