MANU
Hash

Perorsaanikkut sunniiniut
Nammattagaq tassaavoq perorsaanikkut sunniiniut, hashimik pujortartarneq pillugu oqaloqatigiinnissinni
siullermi angajoqqaanut tunniussinnaasat. Meeqqap pissaanik tunissutisineq isumassuerpalaartutut
misigineqarsinnaavoq. Tamatuma angajoqqaat siunissamut isiginerusumik eqqarsalernissaat
periarfissittarpaa, annermillu eqqarsalersillugit qanoq iliorlutik meeqqaminnut imminnullu
ajunngitsuliorsinnaanerannik.
Aamma innersuunneqarpoq angajoqqaat atuagaanni immikkoortoq, meeqqap nammattakkamini pitsaasunik
nassataqarnissaanut tunngasoq (angajoqqaat atuagaanni qup. 24 aamma 25). Maanna angajoqqaat
eqqarsaatigisinnaavaat meeqqamik nammattagaat sunik imaqassanersoq.
Tamanna siunertaralugu nammattagaq MANU-kortinik poortanik marlunnik imaqarpoq. Siullermi
allassinnaavaat meerartik qanoq tapersersorniarnerlugu. Illit (sulisutut) kortit nuisittarsinnaavatit,
ataatsimoorlusi oqallisigisinnaavasi.
Aappaanni angajoqqaanngortussat imminnut kissaatitik allassinnaavaat, assersuutigalugulu qanoq hashimik
pujortannginnertik attatiinnarniarnerlugu allassinnaallugu. Kortit taakku aammattaaq ataatsimoorlusi
misissorsinnaavasi, piffissaqarussi.
Angajoqqaat tamarmik hashimik pujortartarneq ajornartorsiutigippassuk, tamarmik immikkut kortinik
poortanik nammattakkamut ikineqartunik tunineqassapput.

Pædagogisk virkemiddel
Rygsækken er et pædagogisk virkemiddel, som du kan give forældrene under den første samtale, du har med
dem om deres hashrygning. Det kan føles omsorgsfuldt at få en gave, som er til barnet. Det giver forældrene
muligheder for at tænke mere konkret fremadrettet, og især overveje hvordan de kan gøre noget godt for
deres barn og for sig selv.
Der refereres også til afsnittet i forældrehæftet, hvor der
står, at barnet skal have noget godt med sig i rygsækken
(side 24 og 25 i forældrehæftet). Nu kan forældrene
tænke over, hvad der skal være i deres barns rygsæk.
Til det formål er der i rygsækken to æsker med MANU-kort. I den ene æske kan de skrive, hvordan de vil
støtte deres barn. Du (fagperson) kan tage kortene op,
og I kan se på dem sammen.
I den anden æske kan de kommende forældre skrive ønsker
for sig selv, og hvordan de fx vil holde fast i at lade være med
at ryge hash. De kort kan I også se på, hvis der er tid til det.
Hvis begge forældre har hashrygning som deres udfordring, skal
de begge have deres egne æsker, som bliver lagt ned i rygsækken.

