
Leder- og 
ressurspersonreisen



Leder- og ressurspersonreisen 4 faser
• Lederen/ressurspersonen som menneske

•Bevisst sin egen ledelse

• Lederen/ressurspersonen som relasjonsbygger
• Økt kunnskap om og kjennskap til sine medarbeidere

• Lederen/ressurspersonen som kompetansebygger
•Definere utviklingsmål, lage utviklingsplan

• Lederen/ressurspersonen som praksisutvikler
•Veiledning av utviklingsplan frem mot og i gjennomføringen av organisasjonsprogrammet



Alt vi deler



Speed date



Hva trenger jeg å ha fokus på for å utvikle meg til 
å bli en traumebevisst leder/ressursperson
• Hver enkelt formulerer en målsetting for seg selv

Noen refleksjoner for deg selv:
• Hvilke erfaringer bygger denne målsettingen seg på?
• Hvordan kan «diversity Icebreaker» gi mening til denne 

målsettingen?
• Hvordan er denne målsettingen knyttet til dine og 

organisasjonens verdier? 



Relasjonens betydning 



Relasjonens betydning



Endringstrekanten -TBO

Istandsette til gode MenneskeMøter.

Grunnholdninger:
Barn og ungdom er ikke 
vanskelige, de kan ha det vanskelig. 

Det finnes ikke umulige barn/
ungdom, men utilstrekkelige voksne.

Menneskesyn   - barnesyn  - sannhetssyn

Tiltak

Metode

Teori/forståelse

Verdier og holdninger
Menneskesyn – Barnesyn



Leder og ressurspersoner som 
relasjonsbyggere
• Hvilke verdier må ligge til grunn for gode menneskemøter?
• Hvilken teori kan dette bygges på?
• Hvordan kan vi gjøre dette?
• Hva må vi gjøre i vår enhet

• En velger ut et tema som skal belyses med reflekterende team



Reflekterende team metoden
• Tilpasning til læring og refleksjon i grupper:
1. En person i fokus… forbereder et tema, problem som kan benyttes i refleksjonen
2. 3-5 personer sitter og lytter til temaet representert av personen i fokus, mens de for seg selv 

noterer, har en indre samtale med seg selv
3. De sitter så stille i 3-4 min og tenker på problemet
4. Deretter presenterer det enkelte medlem i teamet sine tanker oppfatninger både i forhold til 

forståelse og en eventuell mulig løsning. Dette går på rundgang slik at alle medlemmene får sagt 
det de har å komme med. Fokuspersonen er taus i denne fasen, noterer bare ned

5. Deretter sitter fokuspersonen i 2-3 min og ser på sine notater og velger ut noe han/hun ønsker 
refleksjon på i andre fase. Prosessen gjentas

6. Til slutt gir fokuspersonen en tilbakemelding til gruppen på hva han/hun synes har vært nyttig
7. De andre skriver deretter ned for seg selv hva de lærte under prosessen. Dette deles til slutt i 

teamet



”Fra refleks til refleksjon”
TFS - analyse

Tanke Hvilke tanker går jeg meg?

Følelse Hvilken følelse har/fikk jeg?
Når har jeg denne følelsen ellers?
Hvor kommer den fra? Følg den bakover i tid

Sansning/motorikk/prose
dyre

Hva gjør kroppen min? stresset, armbevegelser, begynner foten å 
riste, blir jeg kortpustet, får lyst til å gå, tar jeg på folk, legger jeg 
armene i kors… Hva skjer med musklene i ansiktet, begynner jeg å 
massere skulderen min, drar jeg meg i håret osv



Tilhørighet en 
følelse av å 
være 
forbundet med 
andre, elsket 
”Jeg hører til”

Mestring
Av ferdigheter og 
oppgaver,
selvfølelse
” Jeg kan”

Generøsitet
å dele med andre
” Jeg har en oppgave i 
livet”

Universelle vekstbehov Circle of Courage ( Brendtro, Brokenleg & van Bockem)

Uavhengighet
Ta ansvar for egne
handlinger, og vise
respekt for andre
mennesker
”Jeg kan ta selvstendige valg”



Øvelse Circle of Courage (se kopi)

• Ta utgangspunkt i din organisasjon
• Identifiser noen av styrkene organisasjonen viser for å oppfylle 

de behov dine ansatte/kollegaer har. Noter disse på innsiden av 
sirkelen.

• Hvor er dine ansattes sirkel brutt/stresset? Noter på utsiden av 
sirkelen.

• Diskuter og noter hvilke mål du/dere kan sette opp for å hjelpe 
de til å gjenopprette sin mot-/vekstsirkel.


