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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 praksis mellom ledere og 
fagpersoner

• Trening i bruk av et konkret 
veiledningsverktøy

• Refleksjoner over egen lederpraksis

• Innføring og arbeid med 
implementering



Ledere trengs

https://www.youtube.com/watch?v=fDKDC_IUnOA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=fDKDC_IUnOA&t=1s


Agenda andre lederveiledning

• Implementering – konkretisering – hva vil vi?

• Reflekterende team (trening med en eller to ledere)

• Egen sak

• Utviklingsmål – ift Diversity

• Lederlogg

• Evaluering, refleksjon etter gårsdagens samling

• Mer fagstoff?



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.



Kjerneelementer

• Hvilken konkret forandring 
ønsker vi å få til i 
integreringen av flykningene 
i kommunen?

• Hva ønsker dere konkret 
skal skje for å øke kvaliteten 
i samhandlingene i 
tjenestene?



Destinasjon

• Hvem skal endringen skje 
hos?

• Hvor vil vi at det skal merkes 
først?

• Hvem skal konkret erfare 
forskjellen?

• Hvordan vil flykningene 
erfare forskjellen?

• Hvordan kan vi vite at dette 
har skjedd?



Kommunikasjons-
forbindelsen

• Hva kan dere som ledere 
gjøre for å understøtte 
denne prosessen?

• Motivasjon, trening, 
veiledning, støtte, 
lojalitetsmåling



Reflekterende team og rådgivning

• Hvordan kan reflekterende team kombineres med rådgivning.



Om rådgivning 

• Når komme med råd og hvordan gjøre det ?

• Ikke for rask, ikke før kartlegging – gjør ditt beste for å forstå hva det 
handler om

• Få frem et klart bilde av hva det handler om

• Råd skal kunne fungerer i praksis



Forskjellige former for innspill

• Historier og erfaringer

• Fagkunnskap

• Råd og forslag 

• Å undersøke noe nærmere, 
observerer nøyere, innhente mer info

• Andre måter å tolke og forstå sider 
ved problemet/situasjonen på

• Noe å gjøre, et tiltak
• Noe å lese – noe å sette seg inn i.













Midtveisevaluering

• Tilbakemeldinger fra questback

• Tilbakemelding om lederstøtteprogrammet




