
Lederreisen



Ledere og ressurspersoner trengs







Målsetting

Programmet har som målsetting å bidra til høyere kvalitet i 
oppfølgingstjenestens tilbud til mennesker med psykiske lidelser, 
rusmiddelbruk, funksjonsnedsettelse og psykisk utviklingshemming 
og kontinuerlig forbedring av tjenestene. Dette søkes gjort gjennom 
Lederstøtte program for hele ledergruppen, Ressursperson-
opplæring for ei gruppe utvalgt medarbeidere og ved 
Kompetansehevings programmet «BoGodt» for alle deltakerne i 
prosjektet.  

Introduksjon



Læringsmål – fire dimensjoner

• dels skal deltakerne gis ny kunnskap om barns utvikling og hvordan 
utvikling påvirkes av samspill og omsorgskvalitet; herunder hvordan 
menneskers adferd lar seg avlese som affektive utrykk,

• dels skal deltakerne gis anledning til å reflektere over og arbeide med 
egen hjelper- /lederstil, begrensninger, sensitivitet, språk og 
ansvarlighet.

• dels skal deltakerne arbeide med ny forståelse og refleksjon omkring 
egen rolle i møte med andre mennesker, for å få økt 
handlingskompetanse som bidrar til gode menneskemøter mellom 
beboere og de ansatte

• dels arbeide med å se hele mennesket med opplevelser, ressurser, 
muligheter og evne til mestring



Vi har gjort noen valg

• God ledelse skapes ikke av gode lederteorier, men av 
mennesket som bruker teoriene, metodene og verktøyene

• Språkbruk er med på å forme organisasjonskulturen

• Medarbeiderskap utvikles gjennom å utvikle seg selv 



Lederreisen 4 faser

• Lederen som menneske
•Bevisst sin egen ledelse

• Lederen som relasjonsbygger
• Økt kunnskap om  og kjennskap til sine medarbeidere

• Lederen som kompetansebygger
•Definere utviklingsmål, lage utviklingsplan

• Lederen som praksisutvikler
•Veiledning av utviklingsplan frem mot og i gjennomføringen av organisasjonsprogrammet
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Organisasjonstrekanten

	



Verdier / 
holdninger

Kunnskap
Erfaring / 

ferdigheter

Kompetanse

Falender C.



FORVENTNINGER TIL SAMLINGENE

Jeg vil denne lederreisen for å oppnå:

Jeg ønsker å unngå at:

http://www.luft.mil.no/gardermoen_flystn/start/article.jhtml?articleID=281416


Å BLI BEDRE KJENT
Fortell først  fritt om deg selv som privatperson før du bruker hjelpepunktene under til å fortelle mer om 
deg selv.

Følgende ting motiverer meg i mitt arbeid:

Som leder eller ressursperson  i denne kommunen brenner jeg for; 
……………………………

Hva du kanskje bør vite om meg, er at: .................................

Jeg er vanligvis svært god til å ……………………………………,

som ofte har en god innvirkning på det den gruppen jeg er en del av. 



TFS analyse
Fra refleks til refleksjon



”Fra refleks til refleksjon”
TFS - analyse

Tanke Hvilke tanker går jeg meg?

Følelse Hvilken følelse har/fikk jeg?
Når har jeg denne følelsen ellers?
Hvor kommer den fra? Følg den bakover i tid

Sansning/motorikk/prose
dyre

Hva gjør kroppen min? stresset, armbevegelser, begynner foten å 
riste, blir jeg kortpustet, får lyst til å gå, tar jeg på folk, legger jeg 
armene i kors… Hva skjer med musklene i ansiktet, begynner jeg å 
massere skulderen min, drar jeg meg i håret osv



Styrken i sårbarhet



Lunsj



Hva trenger jeg å ha fokus på for å utvikle 
meg til å bli en traumebevisst 
leder/ressursperson
• Hver enkelt formulerer en målsetting for seg selv?

• Noen refleksjoner for deg selv:

• Hvilke erfaringer bygger denne målsettingen seg på?

• Hvordan kan «diversity Icebreaker» gi mening til denne 
målsettingen?

• Hvordan er denne målsettingen knyttet til dine og 
organisasjonens verdier? 



Reflekterende 
team



Reflekterende team – kort teori

• Reflekterende team er en veiledningsmetode som tar 
utgangspunkt i familie terapi tradisjonen

• Brukes som veiledningsmetode i blant annet kollegaveiledning

• Grunnforståelse i systemtenkning

• Dialogbasert 

• Hvordan ulike perspektiver kan være til hjelp for ledere å treffe 
gode beslutninger eller utvide erkjennelser og refleksjon

• Kan brukes mellom ledere og mellom ledere og ansatte i det 
daglige arbeidet



Selve metoden

• Tilpasning til læring og refleksjon i grupper:

1. En person i fokus… forbereder et tema, problem som kan benyttes i refleksjonen

2. 3-5 personer sitter og lytter til temaet representert av personen i fokus, mens de for seg selv 
noterer, har en indre samtale med seg selv

3. De sitter så stille i 3-4 min og tenker på problemet

4. Deretter presenterer det enkelte medlem i teamet sine tanker oppfatninger både i forhold til 
forståelse og en eventuell mulig løsning. Dette går på rundgang slik at alle medlemmene får sagt 
det de har å komme med. Fokuspersonen er taus i denne fasen, noterer bare ned

5. Deretter sitter fokuspersonen i 2-3 min og ser på sine notater og velger ut noe han/hun ønsker 
refleksjon på i andre fase. Prosessen gjentas

6. Til slutt gir fokuspersonen en tilbakemelding til gruppen på hva han/hun synes har vært nyttig

7. De andre skriver deretter ned for seg selv hva de lærte under prosessen. Dette deles til slutt i 
teamet



Egen målsetting som ressursperson eller 
leder

Utviklingsmål som leder i Traumebevisst praksis

Hensikten med utviklingsmålet er å ha fokus på og bli bevisst over hva 
du som leder og ressursperson må gjøre for at Traumebevisst 
forståelse kan overføres i praksis hos dine ansatte og deg selv i din 
organisasjon

Ta utgangspunkt i fagdagene og eventuelt tidligere kunnskap innenfor 
denne tilnærmingen til å sette ned en eller to konkrete målsettinger du 
som leder må ha fokus på i løpet av dette kompetanseprogrammet.



Øvelse ved bruk av reflekterende team

• Går sammen i reflekterende team hvor en av de med sitt 
utviklingsmål får refleksjoner fra gruppen rundt egen målsetting

• Lederen skriver lederlogg etter refleksjonen



Å heie på forskjellighetene


