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Presentasjon



Hvem er 
RVTS Sør?

RVTS Sør er en tjeneste for tjenestene:

• RVTS Sør er her for å bidra til at (krenkede) 
barn og familier får den beste hjelpen fra de 
beste fagfolkene

• RVTS Sør ønsker å være relevante, 
troverdige, kunnskapsbaserte og innovative 

• RVTS Sør er her for å bidra til at helhetlig 
kompetanseutvikling omsettes i praksis

Det skal merkes at vi er her. I Barnehøyde.



Hva gjør RVTS Sør?



Menneskemøteakademi  - Søgne Kommune

1. samling: Forankring for forandring (Februar 19)

2. samling: Forankring for forandring (April 19)

3. samling: Teoridag - Menneskemøter (August 19)

4. samling: Workshop (Oktober 19)

5. samling: Teoridag - Menneskemøter (Januar 20)

6. samling: Workshop (Februar/April 20)

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid





Signaturfilm

• https://www.youtube.com/watch?v=Jfq6-nS65RY

https://www.youtube.com/watch?v=Jfq6-nS65RY


Snakk sammen to og to:

• Hva ble dere opptatt av?
• Hva tenker dere om 

budskapet?
• Hva så dere? Hva la dere 

merke til?



Mål for dagen

• Skape motivasjon og interesse for programmet
• Bli bedre kjent med kollegaene dine
• Bli kjent med noen viktige modeller i programmet
• Du har økt bevissthet om dine verdier og holdninger















Hvordan ser vi det vi ser?



Betydningen av å kjenne hverandre…..

«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

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



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



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.



Innsiden ut 
m/personlighetsøyer



Hva er dine 
personlighetsøyer

1. Bruk refleksjonsboka. Noter ned 
hva som er viktige «øyer» i livet 
ditt (og gjerne hvorfor)

2. Gå sammen med en kollega du 
jobber tett sammen med. Del litt 
med hverandre



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



OUTCOMES
(% of Participants who Demonstrate Knowledge, Demonstrate new Skills in a Training Setting, 

and Use new Skills in the Classroom)

TRAINING
COMPONENTS

Knowledge
Skill

Demonstration
Use in the Classroom

Theory and Discussion 10% 5% 0%

..+Demonstration in 
Training

30% 20% 0%

…+ Practice & Feedback in 
Training

60% 60% 5%

…+ Coaching in Classroom
95% 95% 95%

Joyce and Showers, 2002

Integrated & Compensatory
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Heine Steinkopf, RVTS Sør

Den tredelte hjernen



Jeg er metoden
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Voksen Barn/ungdom/klient



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Lek på ramme alvor



Forklar hverandre 



Evaluering

• https://goo.gl/forms/D1owekHFqZsaw8cD3

https://goo.gl/forms/D1owekHFqZsaw8cD3


Avslutning

• https://www.youtube.com/watch?v=xRANgi3vPFk

https://www.youtube.com/watch?v=xRANgi3vPFk



