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Program

Speed-date 
Veilederkompetanse og case-jobbing 
Skolen i møte med de tre pilarene i traumebevisst forståelse 
 



�
MANDAT for nettverket �
�
•  Sosiallærer og spes.ped.-koordinator på skolene deltar i et lærende 

nettverk ledet av PPT. Nettverket skal være en arena for 
kompetanseheving og – deling, og være et faglig fellesskap for 
deltakerne. 

• Nettverket vil være pådriver for vedlikeholde og videreutvikle 
kompetanse gjennom ulike tiltak og sørge for bevisstgjøring og for at 
det gode holdningsarbeidet drives videre, samt medvirke til å spre 
traumeforståelse i oppvekstsektoren.  

• Deltakerne i nettverket skal sammen med skolelederne bidra til å 
vedlikeholde og sikre kompetanse hos personalet gjennom 
veiledning og undervisning når det er behov for faglig påfyll og 
oppdatering 



Det forventes at deltakerne i nettverket…. �

• deltar i planlagt program, samlinger og opplæringsseminarer. 

•  jobber med materialet mellom samlingene  

• bidrar til veiledning og opplæring i skolene 



Speed-date



Ressursnettverket i Grimstad

•  Pådrivere -for å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse gjennom 
ulike tiltak og sørge for bevisstgjøring og for at det gode 
holdningsarbeidet drives videre.  
 

•  Veiledere- for både ledere og andre ansatte. 
 

• Undervisere- for nyansatte og når det er behov for faglig påfyll og 
oppdatering. 



Mønsterplanen og opplæringsloven



�
Veilederkompetanse�

�
�




Til den andres beste

• Veiledning – en etisk handling 
• Den systemiske forståelsen av kommunikasjon 
• Å stille gode spørsmål  
• Språkets makt 
• Den mentaliserende veileder 
• En samtalemodell 
• Rolleavklaring 



Veiledning – en etisk handling

• Mange beslektede begreper 
•  Rådgivning vs veiledning 
•  Mentoring, supervisjon, coaching, training m.fl. 

• Ulike definisjoner 

• Asymmetrisk situasjon  
•  maktaspekt 



Definisjon

 
 
Veiledning er en utviklingsorientert samtale der formålet er å bidra til 
selvrefleksjon og ettertanke, og gi hjelp til å gjøre kvalifiserte valg som vil 
kunne føre til endring og forbedring.  
 
Det karakteristiske ved samtalen er at den gjennomføres i en atmosfære av 
gjensidig tillit og er preget av støtte og utfordring.  

        
       Mathisen og Høigaard 2004 



Avklaring

• Hvilken veiledning vil jeg som veileder praktisere? 
• Hvilken rolle vil jeg fylle som veileder? 
• Hvilke grenser setter jeg for min aktivitet? 
• Hva faller utenfor, evnt innenfor det jeg oppfatter som faglig 

begrunnet, etisk forsvarlig eller metodisk fornuftig? 

• Kommunisere egen veilederoppfatning 
• Avklare forventninger til veiledningen 

 



Den systemiske forståelsen av kommunikasjon  

•  Vi kan ikke ikke-kommunisere 

•  Alt vi sier og gjør, ikke-sier og ikke-gjør 
kan være potensielt betydningsfullt 

•  Den faktiske betydningen og effekten av et 
spørsmål bestemmes alltid av mottakeren 

•  Altså; enten vi gjør noe eller ikke, så gjør 
vi noe; vi kommuniserer 



En kort refleksjon

 
Snakk sammen to og to 
 
Del tanker om hvordan du 
som veileder kan påvirke en 
samtale – og hva du bør være 
oppmerksom på. 
 
Kan du styre en samtale 
akkurat dit du vil?  
 
 



Å stille gode spørsmål

• Appellere til muligheter, mangfold og utforsking  
•  Invitere til refleksjon og ettertanke 
• Hjelpe til å bli mer konkret, få et klarere bilde og en bedre 

innsikt 
• Finne handlingsalternativer og løsninger 



Fra å være god til å bli manipulerende

•  Å stille spørsmål åpner for refleksjoner, og gir mulighet for å styre en 
samtale og sette dagsorden 

•  Å stille spørsmål er et av veilederens viktigste redskaper 

•  Den gode spørsmålsstiller innehar også stor makt til å kunne styre andres 
oppmerksomhet og lede refleksjonen i en bestemt retning 

 
Would you like to be able to control peoples minds? 

Then ask them questions! 



Mangelspråk og ressursspråk

Mangelspråk 
Fokus på problemer, feil, mangler, 
negativitet, det vi ikke kan gjøre noe 
med, det som ikke virker 
 
Skaper situasjoner hvor mennesker: 
Adskilles 
Isoleres 
Føler seg utilstrekkelige  
Føler seg misforstått 

Ressursspråk 
Fokus på muligheter, kompetanser, 
suksesshistorier, ressurser, det som 
virker, det vi kan gjøre noe med 
 
Skaper situasjoner hvor mennesker: 
Samles 
Er del av et fellesskap 
Føler seg kompetente 
Føler seg forstått 



Balansen mellom bekreftende og utfordrende 
kommunikasjon
Kommunikasjon som bekrefter 
•  Bekrefter andres utsagn og 

oppfatninger 
•  Sterk grad av støtte og lojalitet 
•  Bygger relasjon 
•  Skaper en posisjon 
•  Redd for å såre hverandre 
•  Stenger for ny informasjon 

Kommunikasjon som utfordrer 
•  Utfordrer hverandre på verbale og 

non-verbale uttrykk 
•  Stiller spørsmål og er kritisk 
•  Etterlyser begrunnelser for utsagn 
•  Opptatt av å utvide egen og felles 

forståelse 
•  Er åpen for ny informasjon og 

kunnskap 



   Teoretisk forståelse      
 
 
 
 
 
 

  Selv-agens          Metode / redskap 



Den mentaliserende veileder

 
Evne til å se seg selv utenfra og andre innenfra 

 
 
 
 

 
 Ikke-mentaliserende                  Mentaliserende 

 
 



En samtalemodell –�
Gameplayer og gamemaster
 
 

   Kontrakt   Time-out   Avslutning 
 

 Metanivå 
 
 
 
 

 Handlingsnivå     Samtale, spørsmål og beslutninger 



Samtalemodellens metanivå
Kontrakt 
•  For å skape felles forståelse for samtalens innhold og retning 
•  Hva er målet med møtet, og hvordan skal det gjennomføres slik at vi når målet? 

Time-out 
•  Møteleder/veileder spør seg selv; hvordan forløper denne samtalen, er vi på rett vei? Hvis 

svaret er nei – inviter deltakerne til en samtale om samtalen 
•  Hvor er vi nå ift vår avtale, kan vi gjøre opp status, hva skal vi fokusere på videre. Jeg ser tre 

veier vi kan gå.. 

Avslutning 
•  For å sikre at det er enighet om hva som ble besluttet eller hvor langt vi kom, og hva som er 

neste skritt 
•  Har vi en god løsning, hva gjør vi konkret, hvem har ansvar? 



Samtaler med barn 
Spilleregler 

•  Det finnes ikke riktige og gale svar

•  Det finnes spørsmål som ikke har 

noen svar

•  Det er lov å si ”jeg vet ikke”

•  Det er lov å si ”jeg forstår ikke”

•  Det er lov å rette på den voksne hvis 

han/hun sier noe feil

•  Dette er ikke en test, men et ønske 

om å forstå dine meninger og 
opplevelser


•  Ditt perspektiv er verdifullt 




Samtaler med barn 

• Kontrakt 
• Språk  
• Non-verbalt språk 
• Maktaspektet 
• Barnet som ekspert 
• Plassering 



Rollen som ressursperson

• Det er først og fremst forventningene andre har til deg som 
bestemmer innholdet i den rollen du har  

• Rolleforventninger fra andre 
• Egen oppfatning og aksept av rollen 
• Rolleavklaring  

• Rollekonflikt – uforenlige krav 
• Mandat  



En kort refleksjon

 
Snakk sammen to og to 
 
Hvilke utfordringer er knyttet til 
rollen som ressursperson? 
 
Hvordan kan eventuelle 
rolleutfordringer løses?   
 
 
 



Tilpasset	e*er	D.	Siegel	1999	



Kollegaveiledning 

• Case 



tiltak 

metode 

teori 

Kultur/Verdier 



Hjemmearbeid før 2. samling

•  Vis profilfilm i kollegiet (ligger på rvtssor.no) 
•  Refleksjon i etterkant 
•  Hva så vi? 
•  Hva kjente vi igjen? 
•  Hva tenker vi om utsagnet ”Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes 

barn som har det vanskelig” 

• Undervis en kollega ved bruk av permen OG/ELLER 
•  Veilede en kollega med fokus på TBO 

• Gå inn på rvtssor.no – bli kjent 



Avslutning


