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Inntoning

• Hvordan kan man komme på «plass»



Presentasjon



Hva gjør RVTS Sør?



Et sted å feste blikket...



Mål for dagene

• Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne 

følelser, tanker og handlinger

• Bli bevisst egne og andres styrker

• Bli bevisst sårbarhet som menneske og leder



MenneskeMøteAkademiet – Sandefjord
«På lag»

Samling 1 «Kick-off»: Grunnleggende 

traumeforståelse 9 jan

Samling 2  Gode menneskemøter - samarbeid 

som kan gjøre en forskjell». 17-18 mars

Samling 3 Traumeforståelse 12-13 mai

Samling 4 Traumebevisst praksis 25-26 aug

Samling 5 «Selvivaretagelse» 17-18 nov

Mellomarbeid
Ledersamlinger
19 mars ½ dag

Mellomarbeid
Ledersamlinger
27 aug ½ dag

Mellomarbeid
Ledersamlinger
26 nov ½ dag

Mellomarbeid
Ledersamlinger
26-27 nov



Presentasjon deltakere



Skaleringsøvelse



Refleksjoner



FORVENTNINGER TIL PROGRAMMET

På denne lederreisen ønsker jeg å oppnå at:

Jeg ønsker å unngå at:



Gjøren og Væren som leder



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier





«Organizations are, first and foremost, 

centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Constructing a World”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alternatives to the terapeutic state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.



Jeg er metoden

18

Leder Medarbeider



Min lederfortelling

Skriv med egne ord din vei til å begynne å jobbe som leder / 
fagstøtte i Sandefjord kommune......

Når begynte interessen, hva var drivkraften? 

Kan du huske noen «veikryss», definerende valg du gjorde 
underveis?

Hva er det som gir deg energi i jobben i dag?

Hvilke holdninger og verdier ønsker du skal prege jobbhverdagen 
din?



Martin Seligman

Authentic Happiness (2002)

Flourish (2011)

• Positive følelser
• Engasjement  (Flow)
• Positive Relasjoner
• Mening (i betydningen å være en del av 

noe som er større enn deg selv)
• Oppnå/prestere 





Kjernekvadranten (Ofmer)
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Andre dag



Heyaa



Speed - date





«Organizations are, first and foremost, 

centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring
/metoder-og-verktoy/appreciative-inquiry-ai



Vilje og intensjon Vane og oppmerksomhet



Education of  
attention

«inhabitants of our 
habits...»

Tim Ingold

• Når forstyrres du i 

hverdagen, hva skjer, 

hva gjør du?



Refleksjoner



http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring
/metoder-og-verktoy/appreciative-inquiry-ai



Anerkjennende forskning 
på egen arbeidshverdag





Anerkjennende intervju 

• Anerkjennende intervju (AI) er en samtaleform der en er opptatt av å få 

fram det beste ved det som allerede finnes, enten det er snakk om en 

person eller en organisasjon

• AI benyttes når vi vil utforske muligheter og ønsker å finne fram til hvordan 

vi skal utløse menneskers potensiale og gjennom det, realisere 

mulighetene. 



Anerkjennende intervju 

• Intervjuteknikken hjelper oss til å utfordre vanetenking og lete 

etter det ukjente, det nye. 

• Anerkjennende samtaler – mer enn å snakke om ”det positive”

• Det anerkjennende intervjuet kan brukes til å kartlegge 

ressurser, avklare hva en allerede får til innenfor et felt, skape 

stolthet, skape refleksjon over betydningen av vellykket 

samspill, sette nye mål etc. 





Intervju

Gå sammen to og to

Intervju hverandre 20 minutter hver vei.

Intervjuer og informant, hold fokus på den andre 

(Lytte og spørre, opptatt av den andres «nyhet»)



Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 4
Del kort historiene ... (1 min på hver)

Hva har dere lært?

Hva ønsker dere skal prege arbeidet videre?



Videre 
utforsking



Fokus spørsmål

• Tilstedeværelsen av noe

• En ønsket fremtid

• Innbefatte en essens i noe.

• Starter ofte med: 

Hvordan kan vi på nye måter bruke DI (et verktøy) slik at vi 

styrker kulturen i de organisasjonene vi arbeider sammen med 

på en slik måte at kvaliteten av arbeidet med barn/unge som har 

det vanskelig overgår alle forventninger.



Målsetting: Hva vil dere at programmet skal 
føre til?
. 

• Felles verdigrunnlag og menneskesyn

• Kunnskap om menneskemøte/kommunikasjon

• Økt brukertilfredshet – (imøtekommende, mer sett)

• Å skape en felles forståelse og bevissthet om hvem vi er og hvordan jeg påvirker andre

• Øke brukermedvirkningen, øke livskvaliteten

• (vi må tenke på kommunens verdier og målsettinger i kommunen 

• Øke relasjonskompetansen. At brukeren skal bli så selvstendig som mulig. 

• Raushet, samskaping, tydelighet og respekt (våre verdier)

• Hva er oppdraget til organisasjonen (gjøre brukerne mest mulig istand til å klare seg selv)

• Helsefremming og sammenheng både hos ansatte og brukerne



Gåseegget



Hjemmeoppgave

Veikart/kjøreplan...
Hvem gjør hva, når?

• Forbered en kort (4 min) presentasjon av arbeidet deres 

til neste ledersamling.



Refleksjoner


