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Gjøren og Væren som leder



Et sted å feste blikket...



Speed - date



«MenneskeMøteAkademiet - Skien»

1. samling: Forankring for forandring

2. samling: Traumebevisst forståelse og praksis

3. samling: Vivat

4. samling: Egenomsorg og kollegastøtte

Mellomarbeid
Ledersamlinger

Mellomarbeid
Ledersamlinger

Mellomarbeid
Ledersamlinger



Repetisjon 



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



Hjemmeoppgave

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

• Forbered en kort (4 min) presentasjon av arbeidet deres 
til neste ledersamling.



Refleksjoner



Triggerjakt

Tegn en seigmann
1. Skriv inn trigger utenfor figuren
2. Hvor i kroppen kjente du dette?
3. Beskriv følelsen
4. Hvor har denne triggeren sitt opphav?



Mål for dagen

• Å få innsikt i fagutvikling i lederrollen
• Hvordan ulike perspektiver viser oss det det vi ser
• Hvordan egne erfaringer og preferanser påvirker samhandling 



Hva styrer våre valg av fagutvikling?



Seconds ...
- one day consists of  86,400 seconds. This is one of  them.



Min lederfortelling

Skriv med egne ord din vei til å begynne å jobbe som leder / 
fagstøtte i Skien 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?



De seks tenkehattene

En metaforisk metode for å utforske ulike perspektiver i 
veiledning

De Bono, 2008



De seks tenkehattene
1) Den hvite hatten: ren kunnskapsinnhenting. Utforske fakta, 

ikke personlige meninger. Ønsker fakta som er etterprøvbare
2) Den røde hatten: Følelser og intuisjon. Utforsker følelser
3) Den svarte hatten: Risikoanalyse. Identifiserer farer og 

problemer. Utforsker potensielt negative effekter, eller 
svakheter ved en ide

4) Den gule hatten: Solskinn og optimisme. Konstruktiv. Positive 
reformuleringer, opptatt av humøret i gruppen

5) Den grønne hatten: Fruktbarhet og vekst, kreativitet, tenke 
utenfor boksen. Hva har vi ikke tenkt på? Brainstorming og fri 
assosiasjon

6) Den blå hatten: Opptatt av hvilke konklusjoner vi kommer 
frem til, hva har vi oppnådd, har vi snudd alle steiner?



Formål

• Bidra til økt forståelse for ulike perspektiver (view points) i veiledning
• Forståelse av mitt foretrukne perspektivvalg
• Stimulere til Parallell tenkning, bevissthet om hvilket perspektiv en velger
• Samarbeidende, ikke konkurrerende tenkning



Den hvite hatten

Ren kunnskapsinnhenting. Utforske fakta, ikke personlige 
meninger. Ønsker fakta som er etterprøvbare



Den røde hatten

Følelser og intuisjon. Utforsker følelser



Den svarte hatten

Risikoanalyse. Identifiserer farer og problemer. Utforsker 
potensielt negative effekter, eller svakheter ved en ide



Den gule hatten

Solskinn og optimisme. Konstruktiv. Positive reformuleringer, 
opptatt av humøret i gruppen



Den grønne hatten

Fruktbarhet og vekst, kreativitet, tenke utenfor boksen. Hva har vi 
ikke tenkt på? Brainstorming og fri assosiasjon



Den blå hatten

Opptatt av hvilke konklusjoner vi kommer frem til, hva har vi 
oppnådd, har vi snudd alle steiner?



”Hjelperens blikk fokuserer innenfor gitte 
rammer, det er disse rammene som bestemmer 
hva som avdekkes og hva som forblir skjult”.

Wifstad



En diskurs er en bestemt måte å tale om og forstå verden (eller et 
utsnitt av verden) på. Denne måten å forstå og snakke om verden 
på, påvirker så igjen hva som kan sies og ikke sies.

Jørgens & Philips 

”Discourses may be defined as ”sets of statements that construct 
objects and an array of subject positions”… these constructions, in 
turn, make available certain ways-of-seeing the world and certain
ways-of-being in the world. Discourses offer subject positions, 
which, when taken up, have implications for subjectivity and 
experience”. C. 

Willig



Produksjons domene

Handling
Sannhet, lover og regler

Spørsmål etterforskende/linear
Ser etter svar som bekrefter
Enighet – ønsket/foretrukket
Gyldighet gis
Univers

Refleksjons domene

Mening
Ikke en sannhet - Samskapt
virkelighet/regler
Spørsmål utforskende
Ser etter forklaringer, flere mulige
Enighet – avgjørende
Gyldighet – skapes, deles
Multivers

Maturana

Estetikkens domene

Personlig kunnskap, normer, regler, 
holdninger, bakgrunn, her bestemmes hva 
som er rett/galt, godt/vakkert og motsatt



Refleksjoner



Hjemmeoppgave

• Bruk «Tenkehatt» øvelsen sammen med dine ansatte i emn 
fagdrøfting. Ta med erfaringene til neste ledersamling 

• Bruk malen på neste lysbilde og gjennomfør «Min 
hjelpefortelling» sammen med dine ansatte. Ta med erfaringer 
til neste samling.



Min hjelperfortelling

Skriv med egne ord din vei til å å arbeide med barn og unge
Når begynte interessen? 
Hva er 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?

Bruk refleksjonsboka til å notere



Videre samlinger

• TBO 24 januar (Inge og Pål)
• Vivat (29-30 januar eller 24-25 mars)
• Egenomsorg og kollegaivaretakelse 11 (eller 12) mars (Heine 

og Odd Kenneth)
• Ledersamling 8 mai
• Egenomsorg og kollegaivaretakelse11 september (Inge og Pål)




