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Oppstart



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

Første samling: 

Kick off og innføring i traumebevisst forståelse: 27. mars

Andre samling: 

Menneskemøteren: 14. mai

Tredje samling: 

Traumebevisst forståelse og praksis: 12. september

Fjerde samling: 

Tilhørighet og integrering: 19. november

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid



Et lite tilbakeblikk
• Verditrekanten

• Se hele mennesket

• TBO: De tre pilarene

• Lekens betydning

• Toleransevinduet

• Diversity Icebreaker

• Samtalekortene

Traumeforståelse
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Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier

Å forstå 

mennesker i 

lys av hva de 

har opplevd

Å forstå 

mennesker i 

lys av hva de 

ikke har 

opplevd

Å forstå 

mennesker i 

lys av 

hvordan de 

har det 

akkurat nå



Fokusspørsmålet

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



Mål for dagen

▪ Få større forståelse for 
menneskemøter og kultursensitivitet

▪ Bli kjent med Circle of Courage

▪ Fenomenforståelse sosial kontroll

▪ Bli mer bevisst god praksis vi allerede 
gjør i tjenestene, og hvordan vi 
sammen kan skape noe bedre

▪ Få innblikk i hvordan ledelsen ser for 
seg det videre arbeidet.

▪ Questback



Speed date

1. Hva husker du best fra 
forrige samling?

2. Hva er det du har lært som 
du har benyttet deg av så 
langt i ditt arbeid?



«Å være kultursensitiv vil si å rette blikket 
ubehagelig langt innover»

Akiah Ottesen Berg













Fra lederartikkel i en større avis

”De kommer i stadig større grupper hit til byen. De tar 
jobbene fra oss og stiller stadig større krav om sosiale 
goder. De foretrekker å isolere seg i egne bydeler. Særlig 
kvinnene gidder ikke lære språket vårt, og de forlanger at 
barna skal gå i egne klasser. Så snart de har skrapt 
sammen nok penger, sender de billetter til hjemlandet, slik 
at nære og fjerne slektninger også kan følge dem hit.”



«Det er ikke lett å 
komme med her i 
Norge»



Tilhørighet og integrering

Så enkelt og så komplekst



Welcome Norwegians!



Hjemmeoppgave mellom tredje og fjerde 
samling

Snakk med en person som har flyktet som du møter i 
jobbsammenheng, eller på privaten: 

1. Inkludering: Kan du fortelle meg om en gang du opplevde 
deg godt inkludert her i Bø og Sauherad? Hva gjorde du som 
bidro til denne opplevelsen av inkludering? Hva gjorde andre?

2. Trygghet: Fortell om de fire tryggheter (fysisk, emosjonell, 
relasjonell og kulturell) til personen. Spør: Hva skaper trygghet 
for deg? Hva skaper utrygghet? Hvordan kan vi/andre legge til 
rette for at du skal oppleve trygghet?



En flyktnings perspektiv

1) Inkludering: Hvordan ser livet ut for en person som har flyktet 
til Bø og Sauherad? Når opplevde han/hun/de seg godt 
inkludert? Hva gjorde du, og hva gjorde andre?

2) Trygghet: Hva skaper trygghet for personen som har flyktet? 
Hva skaper utrygghet? Hvordan kan du/vi tilrettelegge for 
trygghet?



Hva ønsker DU å bli husket
for?



Hvem ser vi?

• Statistikk? 

• Asylsøker? Flyktning? Migrant?

• Traumatiserte?

• Fremmedkulturelle?

• Afghaner? Eritreer? Syrer?

• Ali? 

• Hva gjør det med oss? 

• Hva gjør det med de vi møter?

• Hvordan skape et inkluderende VI?



Kultur = en hellig ku? (Wikan, Unni 1999)

«Ingen vil ta tak i det!»

Ku-lturen er løs i gatene





”Om at hjælpe”: Lytte og lære 
Søren Kierkegaard. 1859. Brudstykke af en ligefrem Meddelelse.

• ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et 
Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa
passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der.

• Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelse: Hjælperen
maa først ydmyge sig under den, han vil hjælpe, og derved 
forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den 
Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er 
Villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke 
at forstaae, hva den Anden forstaar”. 



Barneoppdragelse - frihetsdimensjonene
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Sosial kontroll:

• Sosial kontroll defineres som ulike forsøk på å få folk til 
å oppføre seg slik man mener folk bør oppføre seg. 

• Sosial kontroll finnes overalt, og vi er hele tiden 
hverandres kontrollører. 

• Både barn, ungdom og foreldre inngår i relasjoner der 
man kan oppleve kryssende forventninger og krav både 
til egen oppførsel og til hvordan vi bør forholde oss til 
andres. 

• Det positive og på mange måter nødvendige med sosial 
kontroll er at den hindrer at vi i konkrete tilfeller 
oppfører oss dårlig mot hverandre. (lovverket – formelle 
og juridiske grenser og folkeskikk - uformelle regler)

• Når den sosiale kontrollen beveger seg fra positiv og 
over i det negative, kan den bli inngripende, sterk og 
skadelig, og da mister enkeltindivider mulighet for 
utvikling. 



Bakgrunn
• Mange tjenester uttrykker usikkerhet og fortvilelse i møte 

utsatte, og spesielt der hvor dette er i kombinasjon med 
det flerkulturelle, ærestematikken og språklige 
begrensninger. 

• Terskelen er høy for mange om å be om hjelp. 

• Mange utsatte opplever å ikke bli tatt på alvor når de 
henvender seg for hjelp.

• Økt kjennskap til kompleksitet og fenomen, samt se 
mennesker i lys av hva de har opplevd og hva de har 
behov for kan bidra til bedre utfall.  

• Å møte både utøvere og utsatte på en helhetlig, 
respektfull og god måte er en viktig del av jobben 
tjenestene står overfor. 

• Å ha kjennskap til egne triggere og fordommer er 
essensielt.



Hva er…

• Negativ sosial kontroll: «ulike former 
for oppsyn, press, trusler og tvang 
som utøves for å sikre at 
enkeltpersoner lever i tråd med 
familiens eller gruppens normer. 
Kontrollen kjennetegnes ved at den 
er systematisk og kan bryte ned den 
enkeltes rettigheter i henhold til blant 
annet barnekonvensjonen og norsk 
lov.»



Heartbeat - Zade, Ansam and the children of Syria 

قلبدقة | - سورياوأطفالوأنسامزيد

• Children’s suffering has hit rock bottom in Syria as the conflict
reaches six years. The song, which is composed and donated
to UNICEF by Zade Dirani, UNICEF Regional Ambassador for 
the Middle East and North Africa, is a message of hope from 
Syria’s children to the children and people of the world, with a 
simple request to get their childhood back. 

• The song is performed by 10 year-old Ansam, an internally
displaced girl in Syria who was born blind. The song was shot in 
an area of Syria heavily damaged by the fighting. Children
performing as part of the choir are all internally displaced and 
participate, along with Ansam, in UNICEF psychosocial support 
programmes.



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg

gh
et

Sa
fe

ty

R
el

as
jo

n
er

C
o

n
n

ec
ti

o
n

s

R
eg

u
le

ri
n

gs
st

ø
tt

e
C

o
p

in
g

(Howard Bath 2015)



Tilhørighet Mestring

Generøsitet

Universelle vekstbehov Circle of Courage ( Brendtro, Brokenleg & van Bockem)

Selvstendighet 



Verdenskafè del 1

NÅTID:

1. Hva gir flyktninger opplevelser av tilhørighet i 
Bø/Sauherad/Nome?

2. Hva gir flyktninger opplevelser av mestring i 
Bø/Sauherad/Nome?

3. Hva gir flyktninger opplevelser av å være bidragsytere i 
Bø/Sauherad/Nome?

4. Hva gir flyktninger opplevelser av selvstendighet i 
Bø/Sauherad/Nome?

5. Hvor er det brudd i sirkelen?



Verdenskafè del 2

FREMTID:

- Hva kan vi gjøre mer av som gir flyktninger opplevelser av 
tilhørighet i Bø/Sauherad/Nome?

- Hva kan vi gjøre mer av som gir flyktninger opplevelser av 
mestring i Bø/Sauherad/Nome?

- Hva kan vi gjøre mer av som gir flyktninger opplevelser av å 
være bidragsytere i Bø/Sauherad/Nome?

- Hva kan vi gjøre mer av som gir flyktninger opplevelser av 
selvstendighet i Bø/Sauherad/Nome?

- Hva kan vi gjøre for å hele/reparere brudd i sirkelen?



Verdenskafé del 3 - Tilbake til tjenestene

•Hva vil ditt bidrag være?

•Hva vil bidraget fra din tjeneste være?



Ledelsen på banen

Hva har programmet tilført dere? 

Hvordan sikre videreføring og varige 
resultater av denne satsningen? 



Mål for dagen

▪ Få større forståelse for 
menneskemøter og kultursensitivitet

▪ Bli kjent med Circle of Courage

▪ Fenomenforståelse sosial kontroll

▪ Bli mer bevisst god praksis vi allerede 
gjør i tjenestene, og hvordan vi 
sammen kan skape noe bedre

▪ Få innblikk i hvordan ledelsen ser for 
seg det videre arbeidet.

▪ Questback



Questback

• Gå inn på traumebevisst.no

• Der finner du «Bø og Sauherad -
kompetanseutviklingsprogram»

• Gå inn på «Samling fire». Nederst 
står det «Gå til evalueringsskjema»




