
Lederstøtte

29. mars



«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 praksis mellom ledere og 
fagpersoner

• Trening i bruk av et konkret 
veiledningsverktøy

• Refleksjoner over egen lederpraksis
• Innføring og arbeid med 

implementering



Problemløsning i offentlig sektor



Hvordan veiledningene gjennomføres i 
praksis

• Første veiledning (halvdag)
• Implementering ved bruk av Fixens modell

• Utarbeidelse av eget/egne utviklingsmål (arbeidende målsetting)
• Refleksjon etter TBO dagen
• Reflekterende veiledning
• Utviklingsmål
• Nytteverdi/læring
• Lederlogg



Videre

• Andre veiledning (halv dag)
• Refleksjon etter forrige samling (gode menneskemøter)
• Reflekterende team (trening med en eller to ledere)
• Utviklingsmål
• Refleksjon
• Lederlogg



Videre

• Tredje veiledning (halv dag)
• Refleksjon etter forrige samling
• Utviklingsmålene som leder - hva er aktuelt nå
• Refleksjon rundt egen praksis (lederlogg)
• Hva fungerer, hva må vi gjøre mer med, hvordan kan vi gjøre 

dette i praksis (bruk av implementeringsmodellen)
• Reflekterende team som et kollegaverktøy



Videre

• Evaluering av pogrammet
• Implementeringsmodellen
• Hvor er vi nå?
• Hva må vi ha fokus på videre?
• Hva har vært min læringsprosess?
• Utviklingsmål og lederlogg





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.



Kjerne elementer



Destinasjon



Kommunikasjonsforbindelsen



Send inn:

• Kjernekomponenter
• Destinasjon

til 
nina.lomeland@rvtssor.no
innen 5.mai

mailto:nina.lomeland@rvtssor.no



