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«Deltakende fellesskap og psykisk helse: et 
kompetanseutviklingsprogram for arbeid med 
flyktninger i Bø og Sauherad kommuner»

• Bidra til å sikre en god kvalitet i tilbudet til målgruppen for de 
deltakende tjenester i kommunene, samt øke god samhandling 
mellom ulike tjenester.

• Hvordan kan vi sammen skape best mulige menneskemøter og 
tjenester som bidrar til god integrering og inkludering for bosatte 
flyktninger i Bø og Sauherad kommuner?



Mål og hensikt

• Støtte lederen i utøvelsen av 
lederrollen i etablering av 
traumebevisst praksis

• Deling av erfaring etter 
fellessamling

• Deling av praksis mellom ledere og 
fagpersoner

• Bruk av anerkjennende intervju i 
lederrollen

• Refleksjoner over egen lederpraksis

• Arbeid med implementering



Questback

https://docs.google.com/forms/d/1PlJgIfPiueVrtC52FAWQgkTakGFro5Czg6cik9KDFVQ/edit#responses


Presentasjon av hverandre



Samtalekort



Implementering: Bidra til å sikre en god kvalitet i tilbudet til 
målgruppen for de deltakende tjenester i kommunene, samt øke 

god samhandling mellom ulike tjenester.



Martin Seligman

Authentic Happiness (2002)

Flourish (2011)

• Positive følelser

• Engasjement  (Flow)

• Positive Relasjoner

• Mening (i betydningen å være en del av 

noe som er større enn deg selv)

• Oppnå/prestere 



Anerkjennende forskning 
på egen arbeidshverdag





Anerkjennende intervju



Hvordan ser vi for oss et overordnet samarbeid?
• Mangfoldsutvalget: Flyktning bø/Sauherad inviterer til jevnlige møter med spesifikke tjenester 

(informasjon, samarbeid, kompetanse). Oppstart høsten 2019, med evaluering etter seks måneder.

• Oppstartsmøte med barnehage, skole og flyktning Bø/Sauherad før sommerferien, samt tidlig høst, 
samt ved behov.

• To faste møter i året hvor flyktning, skole og barnehage diskuterer overordnede temaer. Møtene 
skal ligge i et årshjul.

• Opprette et overordnet utvalg som jobber med Flyktningeplanen.

• Samarbeid med frivilligheten, både i utviklingen av Flyktningeplanen og annet arbeid inn mot 
integreringen.

• Kompetanseutvikling på tvers av tjenestene knyttet til tjenestene.

• Ekstra satsning på flyktningfamilier som har ekstra utfordringer (jf. barnevernets utfordringer med 
minoritetsfamilier) – samarbeid på tvers av tjenestene

• Tidlig innsats (inkludere mottak mtp overgang fra mottak til bosetting) – for å gi gevinst på sikt.

• Evalueringsrutiner som synliggjør effekt og resultater. Se dette opp mot planarbeid.

• Søke midler: IMDi: KUM-midler, funkhem-tilskudd, samt vurdere hvordan integreringstilskuddet kan 
benyttes på best mulig måte.

https://www.imdi.no/tilskudd/
https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-funksjonshemminger-atferdsvansker/


Fokusspørsmål:

Sett i lys av styrkene dere 
har kommet frem til i det 
anerkjennende intervjuet; 
hvordan kan de benyttes 
for å realisere en eller flere 
av målsetningene dere 
ønsker å oppnå?



Hjemmeoppgave

1. Gjennomfør et anerkjennende intervju med dine 
ansatte/ditt team med utgangspunkt i en konkret 
målsetning som dere ønsker å realisere i forhold til i 
kompetanseprogrammet. Bruk de styrkene som 
kommer frem i intervjuet til å finne gode grep i 
implementeringen.

2. Ha en samtale med din overordna sjef hvor 
intensjonen er å realisere kompetanseprogrammets 
målsetting. 



Evaluering

Hva ved fellessamlingen og 
samlingen i dag har vært til hjelp 
for å realisere det dere ønsker å 
oppnå i dette programmet? 




