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Målsetting for Volda ema-mottak

Felles forståelse, språk  og 
praksis for traumebevisst 

arbeid. Respektere 
ungdommenes forståelse av 

sin opplevelse, og bedre 
kunne møte dem der de er. 

Hva kan være suksessfaktorene hos dere 
som vil bringe dere nærmere målet?

Hva kan være risikofaktorer på veien?



Suksessfaktorer:             Risikofaktorer:

• Felles mål 
• Ønske om kunnskap i 

personalet
• God dialog i personalgruppa
• Trygge på hverandre
• Engasjerte medarbeidere
• Omsorg for hverandre
• Atmosfæreskapere
• Gode samarbeidspartnere
• Felles aktiviteter – på tvers av 

roller

• Ulike tro og livssyn
• Ulik kultur og tradisjon
• Ulike holdninger
• Tidsklemma
• Uro i miljøet
• Ulik kompetansegrunnlag
• Språklige utfordringer
• Holdninger i lokalsamfunnet.



Hva er ok i livet ditt nå? 
Hva slags menneske vil 

du være? Hvilke 
positive egenskaper ser 

andre hos deg?

Hva er dine mål og 
ønsker for fremtiden? 

Hva skal til for at tiden i 
mottaket skal bli best 

mulig? Hva kan du 
gjøre selv og hvordan 
kan andre støtte deg?

Hva er  vanskelig for 
deg?

Hva kan du gjøre selv?
Hva kan andre gjøre for 

deg? 





Et godt midlertidig hjem - web

• http://traumebevisst.no/program/etgodtmidlertidighjem/

• rvtssor.no – meny – traumebevisst – våre programmer –
Et godt midlertidig hjem

Under samlinger 1, 2 og 3 ligger pp og anbefalt fordypningsstoff.

http://traumebevisst.no/program/etgodtmidlertidighjem/


Evaluering/tilbakemeldinger på programmet
• Spørsmål til ungdommene: (Fint om 

ansatte kan bruke litt tid på dette med 
ungdommene.)

• Hva likte du best med å være med på 
Tankekartet?

• Hva betydde det for deg?
• Har dere ungdommer blitt bedre kjent 

med hverandre etter Tankekartet?
• Hvordan var det å høre hva andre 

ungdommer og ansatte tenker om 
deg?

• Spørsmål til ansatte:
• Hva har vært mest nyttig av det vi har 

jobbet med i samlingene?
• Kan dere gi eksempler på hvordan det 

brukes?
• Har arbeid med Tankekartet hatt noen 

betydning for ditt forhold til:
• A: Kollegaer
• B: Ungdommer
• Er det noe du har savnet i 

kompetanseprogrammet?
• Eller noe du tenker burde vært 

annerledes?
• Hva ønsker dere av videre 

kompetanseutvikling?




