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Et sted å feste blikket...



Gjøren og Væren som leder og fagperson



«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

• Få tilbakeblikk på hele programmet

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

• Deling av erfaring etter 
fellessamling

• Kjennskap til de seks hattene

• Refleksjoner over videreføring og 
implimentering



Speed date: 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. 



Questback

Tilbakemeldinger fra gårsdagen

https://docs.google.com/forms/d/1rpAcOrudgrjqLf8jMP4YX_Exb7zzgkPuF2CI_zJXjlE/edit#responses


Tilbakeblikk Kick off

Traumeforståelse

Tr
yg

gh
et

R
el

as
jo

n
er

R
eg

u
le

ri
n

gs
st

ø
tt

e

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



Tilbakeblikk kick off



Tilbakeblikk ledersamling 1



Tilbakeblikk samling 2



Tilbakeblikk ledersamling 2



Tilbakeblikk samling 3

• De fire tryggheter



Tilbakeblikk ledersamling 3

Anerkjennende intervju



Tilbakeblikk samling 4



Fremblikk lederstøtte 4



De seks tenkehattene

1) Den hvite hatten: ren kunnskapsinnhenting. Utforske fakta, 
ikke personlige meninger. Ønsker fakta som er etterprøvbare

2) Den røde hatten: Følelser og intuisjon. Utforsker følelser

3) Den svarte hatten: Risikoanalyse. Identifiserer farer og 
problemer. Utforsker potensielt negative effekter, eller 
svakheter ved en ide

4) Den gule hatten: Solskinn og optimisme. Konstruktiv. Positive 
reformuleringer, opptatt av humøret i gruppen

5) Den grønne hatten: Fruktbarhet og vekst, kreativitet, tenke 
utenfor boksen. Hva har vi ikke tenkt på? Brainstorming og fri 
assosiasjon

6) Den blå hatten: Opptatt av hvilke konklusjoner vi kommer 
frem til, hva har vi oppnådd, har vi snudd alle steiner?



Formål

• Bidra til økt forståelse for ulike perspektiver (view points) i veiledning

• Forståelse av mitt foretrukne perspektivvalg

• Stimulere til Parallell tenkning, bevissthet om hvilket perspektiv en velger

• Samarbeidende, ikke konkurrerende tenkning



Den hvite hatten

Ren kunnskapsinnhenting. Utforske fakta, ikke personlige 
meninger. Ønsker fakta som er etterprøvbare



Den røde hatten

Følelser og intuisjon. Utforsker følelser



Den svarte hatten

Risikoanalyse. Identifiserer farer og problemer. Utforsker 
potensielt negative effekter, eller svakheter ved en ide



Den gule hatten

Solskinn og optimisme. Konstruktiv. Positive reformuleringer, 
opptatt av humøret i gruppen



Den grønne hatten

Fruktbarhet og vekst, kreativitet, tenke utenfor boksen. Hva har vi 
ikke tenkt på? Brainstorming og fri assosiasjon



Den blå hatten

Opptatt av hvilke konklusjoner vi kommer frem til, hva har vi 
oppnådd, har vi snudd alle steiner?



Uttoning

Noen ord på veien til den andre 
som kan være støttende og 

inspirerende for veien videre




