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STRUKTUR PÅ MØDET
BEREIN står for:
• BEskrivelse
• REfleksion
• INtervention
Modellen bruges til systematisk
gennemgang af børn/unge på morgenmøder og personalemøder.
Formålet med BEREIN-modellen er
at holde beskrivelsen af en hændelse eller et problem så kort og
nøgtern som muligt, så man har tid
til den fælles refleksion, der fører
frem til en mere kvalificeret intervention.
I modellen er det den ’cirkulære’
refleksion, der opkvalificerer den
’lineære’ beslutning.

1. Et barn/en ung skrives på som
punkt på dagsordenen.
2. Den ansvarlige for punktet
beskriver kort og præcist en konkret problemstilling eller udvikling.
Evt. kan vedkommende præcisere,
hvad han/hun ønsker hjælp til/
fokus på.
3. Hele teamet reflekterer sammen. Hvad hører vi i beskrivelsen?
Hvad bliver vi optagede af?
4. Teamet aftaler en fælles
intervention. Vi bliver konkrete på
løsningen og aftaler, hvem der gør
hvad.
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Her
slipper vi beskrivelsen og giver mening til det
beskrevne. Vi er opmærksomme
på, hvor vi taler fra, positioner og
domæner. Vi dissikerer kontekst og er
opmærksomme på kompleksitet. Vi skal
ikke blive enige eller diskutere rigtigt/forkert. Vi kan bruge vendinger som
”Jeg bliver optaget af/nysgerrig på...”;
”Det kalder på...”
Direkte henvendelse og gode
råd bremser refleksion.
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Her handler og beslutter vi. Vi
afgrænser og folder ikke mere
ud. Vi er måske ikke enige, men
vi er solidariske om opgaven.
Vi bliver konkrete: Hvem gør
hvad?
”Hvorfor” er ikke længere en
mulighed.
Hvem, hvad, hvornår, hvordan
er i centrum.

Her beskriver vi kort og præcist og uden
detaljer. Vi er forberedte og har afstemt med
os selv, hvad vi sætter ’lyskeglen’ mod.
Som udgangspunkt er ”så sagde han” og ”så
sagde jeg” tidsslugende og ineffektivt.
Vi er opmærksomme på ikke at trække for
meget på det æstetiske domæne: synsninger, følinger, tolkninger og erfaringer.
Afslutningsvis præciserer vi, hvad vi vil have
hjælp til/fokus på.
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