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Hva husker dere fra sist samling

ER	  DET	  NOE	  AV	  DET	  DU	  TENKER	  DU	  VIL	  TA	  MED	  DEG	  VIDERE.	  
	  
	  
	  
Speed-‐date	  



Agenda for 13.mai 2016 
 

 

09.00 – 11.30.  
Diversity Icebreaker 
 
11.30 – 12.30  
Lunsj og mingling 
 
12.30 – 13.30  
Fortsetter der vi slapp 
 
13.30 – 15.00  
De sporene livet har satt 
Hvem er jeg? Hvem er de andre? Hvordan oppfatter de andre meg? 
 

  

 





• Bjørn Z Ekelund 
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Vi innehar alle en blå, rød og en grønn preferanse. Vi kan alle ta 
frem den preferansen som situasjonen krever. Det som er vår 
opprinnelige preferanse går av seg selv – de andre egenskapene 
må vi ha litt mer fokus på for å få til.  
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Har du blå, rød eller grønn preferanse?

• Hvordan stemmer resultatet med din erfaring? 

• Hvor typisk er beskrivelsen for din farges preferanse for deg? 

•  I hvilke sammenhenger er du annerledes? 
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Gruppearbeid – fleksibilitet i roller 
• Hvilken rolle (farge) er det vanskeligst for deg å ta? 
 
•  I hvilke situasjoner er det lettest for deg å ta den ”vanskeligste rollen” 

• Hva er de andre gruppemedlemmenes erfaring med deg i forhold til 
du ulike rollene (fargene) 

 
• Hvordan kan du opptre for å komme ut av dine vanlige roller i møte 

med andre 
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Selvinnsikt�
Unike personlige kvaliteter

Ø Bli mer klar over egen stil og væremåte 
 
Ø Romslighet og toleranse for forskjellighet 
 
Ø Kommunikasjon og samspill 
 
Ø Tåle å se på seg selv – og  gi og få tilbakemelding 
 
Ø Teamets samlede ressurser 
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0 til 6 år 
Omgivelser 
Beskjeder 

Oppdagelser 
Verdier 

Preging 

14 til 20 år 
Venner 
Grupper 

Grupperolle 
Identifikasjon 

 Sosialisering 

20 + 
Milepæler 
Vekkende 

begivenheter 
Revurdering 

Modning 

7 til 13 år 
Forbilder 

Helter 
Antihelter 
Drømmer 

 Modellering 

Livserfaring og livsvisdom 
Livet leves forlengs og forstås baklengs Søren Kierkegaard 
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Verdier – hvorfor? 

• Hvilke egenskaper er det du setter mest pris på hos deg selv? 
 
• Hvilke egenskaper har du, som du ønsker at du ikke hadde/ 

jobber for å gjøre mindre av? 
 
• Hvilke egenskaper setter du mest pris på hos andre? 
 
• Hvilke egenskaper hos andre er det som  irriterer deg mest.  
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Tilbaketrekning 

Selvangrep 

Unnvikelse 

Angrep mot andre 

Skammens kompass 





Personlig ansvar 
 

For egen kommunikasjon  
 
 

 





Refleksjon
• Reflekter to og to over hvordan pappa kunne ha håndtert denne 

situasjonen annerledes 



Regler	  for	  konstruk.v	  kommunikasjon	  
”vennlighet	  som	  strategi”	  

1.  Jeg	  snakker	  for	  meg	  selv	  	  
2.  Jeg	  er	  ”her	  og	  nå”,	  ikke	  ”der	  og	  da”	  
3.	   	  Jeg	  sjekker	  ut	  tolkninger	  og	  tror	  på	  svaret	  
4.	   	  Jeg	  snakker	  med	  –	  ikke	  om	  
5.	   	  Jeg	  tar	  ansvar	  for	  meg	  selv	  og	  egen	  læring	  	  
6.	   	  Jeg	  unngår	  formuleringen:	  ”Jeg	  føler	  at....”	  
7.	   	  Jeg	  sier	  det	  jeg	  mener,	  og	  gjentar	  ikke	  argumenter	  
8.	   	  Jeg	  forteller	  hva	  jeg	  trenger,	  i	  stedet	  for	  å	  kriUsere	  
9.	   	  Jeg	  har	  reW	  Ul	  å	  feile	  og	  å	  byWe	  mening	  
10.	  Jeg	  har	  reW	  Ul	  å	  vise	  følelser	  
11.	  Jeg	  har	  lov	  å	  spørre,	  men	  har	  ikke	  krav	  på	  svar	  
	  



•  Jeg tar ansvar for mine egne følelser og reaksjoner  
•  Jeg verdsetter de andres forskjellighet fra meg (og fra 

hverandre)  
•  Jeg tar imot tilbakemelding og veiledning med takknemlighet og 

jeg lytter nøye  
•  Jeg gir tilbakemelding og veiledning til mine kolleger når de ber 

om det, - og når jeg mener det er nødvendig  
•  Jeg anvender alltid prinsippene om konstruktiv kommunikasjon 

Slik kan jeg bidra 



Sammen er vi gode  

 
 
Øvelse:

”det  jeg  liker  godt  ved  deg  er  ……….”





HJEMMEOPPGAVE Profesjonell identitet 

• Hvor kommer jeg fra 
•  Situasjoner og hendelser som har formet meg profesjonelt 

• Dagens ståsted 
•  Hvem er jeg på denne arbeidsplassen? 
•  Mitt bidrag til å skape en god og effektiv arbeidsplass  

• Hvor er jeg på vei 
•  Hva har jeg lyst til å bidra med fremover for at vi skal lykkes med å 

heve kompetansen på traumebevisst omsorg ? 
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Identiteten formes gjennom fortellinger  om min utvikling   



Veien videre trinn 3 

DAG 1 
 
 
• Åpen forelesning for alle ansatte (obligatorisk), samt alle 

samarbeidspartnere etter kommunens ønske. 

• Tema: Forelesning som gir oversikt over moderne 
traumeforståelse 
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Be the change you want to see! 
 
 
(Mahatma Gandhi) 



Hjerne til hjerne kommunikasjon



Høyre hjernehalvdel 
 

Schore (The Science of the Art of Psychotherapy, 2012): 
  
“The implicit, nonconscious survival functions of the right, and not the language 
functions of the left, are dominant in development and in psychotherapy…the 
highest human functions—stress regulation, intersubjectivity, humor, empathy, 
compassion, morality, and creativity—are all right brain functions.” 
 
 








