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«Et godt midlertidig hjem» 

Kompetanseutviklingsprogram i mottak for enslige 
mindreårige asylsøkere 

  

 

        Versjon: 24.05.2018 

Innledning  

Dette er et kompetanseutviklingsprogram utviklet av RVTS Sør. Programmet er for ansatte i mottak for 
enslige mindreårige asylsøkere. 

Programmet gjennomføres av RVTS Sør i løpet av 2018, og presenteres på samling for ema-mottak 30.05 
2018 på Gardermoen, samt på samling for ema-mottak okober/november 2018. 

Programmet gjennomføres i hvert enkelt mottak, og er for alle ansatte. Det vil avholdes et innledende og 
avsluttende møte med mottaksleder, barnefaglig ansvarlige og informasjonsansvarlig i hvert enkelt mottak, 
samt kontaktpunkter med ca 14 dagers mellomrom mellom samlingene med ledelse underveis i 
prosjektperioden. Dette kan evt. gjøres i samarbeid med lokale RVTS. 

Det vil også bli gitt tilbud om ytterligere opplæring for ressurspersoner innenfor noen av temaene.  

 

Målsetting 
Programmet skal bidra til et faglig godt omsorgstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i mottak, ved at 
ansattegruppen videreutvikler og arbeider mot en felles faglig plattform. Programmet omfatter alle 
ansatte, slik at et systematisk omsorgsarbeid omfatter både ledelse og den enkelte ansatte. Det er derfor 
en forutsetning at både ledelse og ansatte deltar samlet på samlingene. 

Programmet har følgende læringsmål: 

- Deltakerne skal utvikle kompetanse, verdier og holdninger som gir grunnlag for god traumebevisst 
praksis i mottaket. Dette skal istandsette ansatte til å være trygge og ivaretakende voksne. 

- Økt kunnskap om relasjonens vitale betydning for psykisk helse og forebygging av risikoatferd. God 
praksis som fremmer dette. 
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- Metodikk og verktøy til gjennomføring av samtaler mellom ansatte og beboere. 

- Styrke barnefaglig og flyktningfaglig kompetanse i mottaket.  

- Bidra til et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i kommune og øvrige deler av 
hjelpeapparatet. 

Programmet skal tilpasses lokalt etter behov på hvert enkelt mottak. 

 

Organisering  
Kompetanseutviklingsprogrammet forankres gjennom skriftlig kontrakt med leder av UDI Sør og leder av 
RVTS Sør. UDI sørger for at mottaksleder tar ansvar for at ansatte møter og deltar i programmet. RVTS Sør 
vil ha en egen prosjektkoordinator som kontaktpunkt med UDI Sør. Det vil i tillegg være en kontaktperson 
på RVTS Sør for hvert mottak i prosjektet, og som har nødvendig kontakt med mottaket og UDI underveis. 
Det skal avholdes to samarbeidsmøter mellom RVTS Sør og UDI Sør med fokus på evaluering underveis, og 
ved avslutning. 

Omfang 

Programmet består av tre samlinger for alle ansatte i hvert av mottakene. To av samlingene vil gå over to 
dager, samt en heldagssamling.  En av disse samlingene vil være Vivatkurset «Førstehjelp ved 
selvmordsfare».  

Det legges opp til møte med mottaksledere/barnefaglig ansvarlige med fokus på avklaringer i forkant av 
programoppstart, og erfaringsinnhenting i etterkant av undervisningsdagene. Mellom samlingene vil det i 
tillegg være kontaktpunkter mellom prosjektkoordinator (evt. ved telefon/skype) ca. hver 14. dag. 

Videre vil mottaksledere og barnefaglig ansvarlige få tilbud om deltakelse i RVTS Sør sitt faste grunnkurs i 
traumeforståelse og traumebevisst omsorg (2 dager). Samt opplæring i «Livets tre» (1 dag) 

 

 

Programmets hoveddeler 
A) Avklaringsmøte og erfaringsinnhenting med mottaksledere/barnefaglig 

ansvarlige og evt ansatte fra andre RVTS som innvolveres i programmet. 

Møte 1:  Møtet avholdes over 2 timer i forkant av Samling 1 for ansatte. 
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Målsetting: Forankring av kompetanseutviklingsprogrammet i ledelsen og faglig ansvarlige i 
mottaket. 

• Avklaring av rammer, forventninger, teoretisk grunnforståelse og verdier, forløp med mer. 

• Formulering av målsettinger ved de ulike mottak, samt identifisering av ressurser og mulige 
utfordringer. 

• Kartlegge samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere i ulike tjenester. Avklare hvilken 
plass disse skal ha i programmet. 

• Plan for oppfølging mellom samlingene. 

Møte 2: Dette møtet avholdes over 2 timer i etterkant av samling 3 for ansatte. 

Erfaringsinnhenting med mottaksledere og barnefaglig ansvarlige  

Målsetting: Erfaringsinnhenting jmf. målsettinger i kompetanseutviklingsprogrammet.  

• Tilbakemeldinger fra ledere, barnefaglig ansvarlige og øvrige ansatte ifht. oppnådde målsettinger i 
programmet.  

• Hva har vært nyttig? Forbedringspotensiale? 

• Oppsummering og veien videre. 

Oppfølging/Kontaktpunkter mellom samlingene. 

Ca. hver 14 dag vil det være kontaktpunkt mellom mottaksledelse og kontaktperson ved RVTS Sør. 
Denne kontakten avholdes i form av telefon/skypemøte. Innholdet i denne kontakten vil være 
oppfølging av avtalte arbeidsoppgaver for mottaket, samt at møtet vil kunne være en arena for 
drøfting av aktuelle utfordringer i gjennomføringen av programmet. Oppfølgingen fra RVTS Sør skal 
ikke erstatte ordinær veiledning fra lokale samarbeidspartnere. 

B) Samlinger for ansatte i ema-mottakene: 

 

Samling 1  MenneskeMøter, Traumebevisst Omsorg og narrativ praksis.  

 dag 1: «Hvor er vi?» 

Målsetting: Å sette ord på egen situasjon og finne ut hvilke områder det er behov for å 
vektlegge i programmet. Se programmet relevans opp mot UDI’s rundskriv om det faglige 
innholdet i ema-mottak. 
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• Ansattes egen opplevelse av jobben de gjør: Gode erfaringer, vanskelige dilemmaer og 
ønsker og håp for veien videre. Verktøy: Dobbeltlytting, Hjerteøvelsen og Tankekartet. 

• God omsorg og god struktur  

Et godt fellesskap for ansatte og beboere, om forhold og sammenheng mellom gode 
relasjoner, omsorg og struktur. Hvordan kan måltider, kost og ernæring, fellesaktiviteter, 
døgnrytme mm. være med å underbygge dette. 

• Narrativ forståelse og grunnlagstenkning. Hvordan historiene om oss selv former vår 
identitet, og hvordan utvidet forståelse gir rom for gode menneskemøter. 

dag 2: «Traumebevisst praksis med utgangspunkt ungdommenes behov.» 

Målsetting: Gode menneskemøter 

• Utgangspunkt i ungdommenes behov. Videreføring av prosesser fra dag 1 

• En dialogbasert forelesing om traumebevisst omsorg i praksis.  

De tre pilarer i traumebevisst omsorg - trygghet, relasjoner/sammenhenger, 
følelsesregulering/coping, den tredelte hjerne, stress-responssystem, toleransevindu, 
triggere, smerteuttrykk, circle of courage.  

• Mulighet for prosesser sammen med ungdommer og ansatte, for eksempel «Tankekartet». 

 

Samling 2 (2 dager): «Førstehjelp ved selvmordsfare»: 

Målsetning for disse dagene er å gi ansatte økt trygghet i møte med mennesker i akutt 
selvmordsfare og andre krisesituasjoner. 
• Vi bruker kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” fra Vivat selvmordsforebygging. Dette er 

et 2 dagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske 
øvelser. Kurset viser en modell for intervensjon og plan for trygghet, og legger i tillegg stor 
vekt på de holdninger vi har med oss som hjelpere. Programmet er også relevant i møte 
med andre type kriser som rus, overgrep, selvskading. Omfang: 15 timer over 2 dager. 

• Her kan eksterne samarbeidspartnere inviteres inn 

Samling 3 (1 dag): «Stress og mestring» 

De ulike asylmottakene vil ha ulike utfordringer både for beboere og ansatte. Å bygge på 
ansattes egne erfaringer og kompetanse vil være et viktig utgangspunkt. I vår tilnærming vil 
vi videre fokusere på hvordan vi kan bruke en traumebevisst forståelse, for å bygge tillit og 
relasjoner mellom beboere og ansatte. Denne dagen gir en anledning til å bruke verktøy og 
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metodikk for å belyse utfordringer og dermed kunne forebygge eller løse opp i 
konfliktsituajoner.  

 Egenomsorg for ansatte vil også være et tema denne dagen, med fokus på selvivaretakelse 
og et ivaretakende arbeidsmiljø. 

• Målsetting: Å øke kunnskap og handlekraft i forhold til stress og utfordrende 
livssituasjoner. 

• Hva gjør stress med ungdommer? Og hva gjør det med ansatte? Hva kan man gjøre selv? 
Hva kan andre bidra med? Hvor kan det være hjelp å få? 

• Hvordan ta vare på seg selv som hjelper. 

• Veien videre – i mottaket, med samarbeidspartnere og øvrige ressurser.  

• Aktuelle tema som radikalisering og andre konsekvenser av utenforskap trekkes inn i denne 
samlingen. 

Arbeidsoppgaver mellom samlingene 

En viktig forutsetning for dette utviklingsarbeidet vil være at den enkelte ansatte jobber aktivt med å 
utvikle egen kompetanse og reflekterer over egen praksis. Videre skal ansatte knytte teorien og øvelsene i 
samlingene opp mot hverdagspraksisen i arbeidet med ungdommene i mottaket. 

NB! Innholdet og rekkefølgen i samlingen vil kunne justeres og endres i tråd med lokale behov. 

 

C) Tilbud for mottaksledere, barnefaglig ansvarlige/ressurspersoner 

Målsetting: Styrking av barnefaglig ansvarlige i utøvelsen av deres rolle. 

Mottaksledere og barnefaglig ansvarlig vil i tillegg til deltakelse på fellesdager for alle mottak, vederlagsfritt 
få tilbud om deltakelse på følgende kurstilbud: 

• RVTS Sør sitt faste grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg (2 dager).  

• Livets tre – kurslederutdanning: Kommunikasjonsverktøy som handler om å styrke identitet og 
skape sammenhenger i livet. En dag felles kurslederopplæring for 2-3 ansatte fra hvert mottak kan 
gjennomføres i 2018. Reise og opphold dekkes av mottakene.  

Det gis mulighet for gjennomføring av 2 dagers workshop etter avtale i 2019, men dette 
forutsetter nye tildelte midler. 
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Webside: 

RVTS Sør vil utarbeide en egen webside for prosjektet. Her vil presentasjoner og relevant fagstoff være lett 
tilgjengelig for deltakerne i programmet. 

 

Forpliktelser 
RVTS-Sør vil gjennomføre den faglige delen av kompetanseprogrammet i sin helhet uten kostnader for 
mottaket. Mottaket må videre forplikte seg på å fristille personale, herunder reservasjon av tid til å arbeide 
med oppgaver/trening i periodene mellom undervisningstreff, samt ha ansvar for teknisk arrangement m.v. 
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Tillegg: Metoder og verktøy ved de ulike samlingene 

 

Samling 1: Verktøy/Metodikk (med utgangspunkt i narrativ forståelse): 

•TANKEKART:  Et visuelt hjelpemiddel som utfordrer deltakerne på å si noe om hva som er bra /hva de 
lykkes med i jobben, hva som er utfordrende og hva de ønsker seg av endringer framover, både for seg selv 
og får sin arbeidsplass. 

•DOBBELTLYTTING:  Et samtaledesign som både rommer det vanskelige/smertefulle i de situasjoner man 
står i, men også de initiativ/respons man allerede gjør for å holde ut/klare seg igjennom utfordringer. 
Ressurs- og mestringsorientert og direkte overførbart også til samtaler mellom de ansatte og beboerne. 

Samling 2:  Verktøy/Metodikk: 

o Trygghetsøvelsen: Hva gir trygghet for den enkelte, fysisk,  emosjonell, relasjonelt og kulturelt 

o Circle of courage 

o HJERTEØVELSEN:  Alle har bruk for å være i «noens hjerte». En øvelse som skal bevisstgjøre 
deltakerne på hvilken plass de enkelte beboere har i de ansattes hjerte. Er de innafor eller utafor? Å være 
innenfor kan bla. bety at man forstår, har empati med og har gode tanker for vedkommende. Å være 
utenfor betyr ofte at de blir negativt beskrevet og møtt med negative forventninger. De som ikke er i noens 
«hjerte» er det grunn til å være ekstra oppmerksom på og gjøre en bevisst innsats for å få inn. 

Samling 3: Verktøy/Metodikk: 

o «Den tredelte hjernen»: Praktisk bruk av denne modellen i møte mellom ansatte og beboere.  

o Toleransevinduet: Praktisk bruk av dette i møte mellom ansatte og beboere. 

o Presentasjon og kort gjennomgang av «Livets tre.» 

o Øvelser for selvivaretakelse, stressmesting, «Mindfullness» 
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