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Grown up... Emilie Nicolas



Målsetting RauseRelasjoner

«Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi god 
opplæring til lærere, skolens øvrige personale og 
skoleledelse og PPT i traumebevisst omsorg, for å bidra 
til at alle barn og unge, men særlig de som har opplevd 
belastende livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår.»



6 samlinger
1. samling: Hvem er vi, og hva vil vi

2. samling: Klassen, et komplekst samspill

3. samling: Gruppedynamitt

4. samling: Mer enn hjerne

5. samling: Tenk tanken

6. samling: Hvem er vi og hva vil vi



Klassebilde

• Klassebildet



Hjemmelekse

• Lag en oversikt over elevene dine på et ark.
• Skriv ned tre fine egenskaper ved hver elev.
• Sett dere ned i teamene og del egenskapene dere har trukket 

fram.

• Velg tema til neste gang
• Prøv en LINK-samling. Hvert trinn rapporterer erfaringer neste 

gang (5 min presentasjon)





Klassen er…..

«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Construc>ng a World”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alterna>ves to the terapeu>c state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.



Hva er det dere 
ønsker med

ungdommene på 
GUS?

Hva skal det dere gjøre, 
...gjøre med dem?

modnes ?
bli voksne ?

......?



Kvalifisering
Sosialisering

Subjek2vering

”Lære noe – perspek2ver” ”være med andre, inngå i fellesskap”

”blir mer seg selv”

Pedagogikkens OppgaveGUS



”Å bli seg selv”

Arendt – ”være en begynnelse”

Levinas – ”være et an-svar”

”Subjekt – ”bøye seg for”



GUS sin oppgave -
å gjøre ”voksen” eksistens mulig...

Hva er det å bli ”voksen”?



Mulige veier i 
møte med strev... 



Voksen

Grimstad Ungdomsskole
”Middelground”

Ikke-voksen

Selvødeleggelse

Gert J.J. Biesta - Utdanningens vidunderlige risiko (2014)

Verdensødeleggelse
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Sosiale 
engasjementsystemet

er aktivert



David Snowden



I klasserommet

Når kan vi handle med enkle løsninger? Eksempel 
Når er vi i komplisert område? Eksempel 
Når er vi i komplekst området? Eksempel 
Når skal vi ha kaos-tilnærming? Eksempel 



Lekse
• Si de tre positive tingene dere noterte dere 

forrige gang direkte til elevene
• Se etter utfordrede situasjoner i din 

klasse/skolefellesskap som du betegnet som 
Complicated og Complex. Drøft hva som 
skjedde i team.

• Gjennomfør minst en samling i LINK. Vi 
anbefaler samling fra PÅ GODT OG VONDT: 
Vi heier på mangfold

• Forbered trinnvis tilbakemelding neste 
samling!



LINK - ritualer gir trygghet

• Innledningsritual (Tenn lys, spill musikk, håndhils på alle, sitt i 
ring)

• Dagens gullkorn
• Dagens tema introduseres og samtales om
• Oppgaver
• Boka mi
• Avslutning (Helst med seigmann)



Alt det vi deler….




