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Kristiansand 30.mai 2017

Karen Ringereide og Torstein Garcia de Presno	  
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Profilfilm



Mål for dagen

• Målet med den første samlingen er å øke 
forståelsen for at: 

• Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn 
som har det vanskelig 

•  Jeg er det viktigste verktøyet i møte med eleven 



Sånn jobber vi….



Vi rister oss sammen….. 

• Leker i Grimstadskolene 

 



�
MANDAT for nettverket �
�
•  Sosiallærer og spes.ped.-koordinator på skolene deltar i et lærende 

nettverk ledet av PPT. Nettverket skal være en arena for 
kompetanseheving og – deling, og være et faglig fellesskap for 
deltakerne. 

• Nettverket vil være pådriver for vedlikeholde og videreutvikle 
kompetanse gjennom ulike tiltak og sørge for bevisstgjøring og for at 
det gode holdningsarbeidet drives videre, samt medvirke til å spre 
traumeforståelse i oppvekstsektoren.  

• Deltakerne i nettverket skal sammen med skolelederne bidra til å 
vedlikeholde og sikre kompetanse hos personalet gjennom 
veiledning og undervisning når det er behov for faglig påfyll og 
oppdatering 



Det forventes at deltakerne i nettverket…. �

• deltar i planlagt program, samlinger og opplæringsseminarer. 

•  jobber med materialet mellom samlingene  

• bidrar til veiledning og opplæring i skolene 



tiltak 

metode 

teori 

Kultur/Verdier 



Allmennmenneskelige behov �
Maslows behovshierarki �



(Koltko-‐Rivera	  2006)	  



Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	  
behov	  

Individspesifikke	  
	  behov	  

Traumespesifikke	  
	  behov	  



Adverse  Childhood  Experiences  (ACE)  studien  
“Krenkede  barn  blir  syke  voksne”  
        Å  gjøre  gull  *l  bly  (V.  Feli2)  



-  17 000 mennesker 
-  Varte i over et tiår 
-  Undersøkte effekten av 

negative 
barndomserfaringer 
gjennom livsløpet 

-  Største undersøkelsen 
noen gang utført på 
dette området 

 
 



Childhood experiences are powerful determinants 
of who we become as adults 

(Jennings, 2010) 





De sporene livet har satt…..



Hjemmeleksa….

•  Jobb med aktuell plakat, forbered presentasjon,  
• Vi fremfører fortløpende 



Kaptein
(Prefrontal Cortex)
Den tenkende 
hjernen

Maskinist
(Det limbiske 
system)
Følelseshjernen

Fyrbøter
Lillehjernen, øvre del 
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen

Den tredelte hjernen









Reflektere	  
	  
	  
	  
	  
Relatere	  
	  
	  
	  
	  
Regulere	  
	  
	  

Aksept,	  forståelse,	  ny	  mening,	  
eksponering	  

Kjærlighet,	  deling,	  støHe,	  Illit,	  
gode	  opplevelser	  

Trygghet,	  stressreduksjon,	  ro,	  
somatosensoriske	  akIviteter	  



Heine Steinkopf, RVTS Sør



Heine Steinkopf, RVTS Sør



Stress - respons



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Stress-respons systemetHallo!	  Jeg	  si,er	  jo	  trygt	  her	  på	  
forelesing	  med	  RVTS	  Sør.	  Det	  var	  
visst	  bare	  e,	  li,	  sært	  pedagogisk	  

virkemiddel!	  	  

Falsk	  alarm!	  

Erfaringer	  fra	  Edligere	  i	  livet	  
Elsier	  at	  slanger	  ikke	  utgjør	  noen	  
trussel	  så	  lenge	  de	  er	  på	  film	  

Trussel!	  



Underkastelse



Tilpasset	  eHer	  D.	  Siegel	  1999	  





«Smerteuttrykk»  
– å se bak atferden 

35

Barn	  og	  ungdommers	  
indre	  verden	  

Usynlig	  tanke	  og	  	  
følelse	  

Barn	  og	  ungdommers	  ytre	  
verden	  

Synlig	  adferd	  

Voksen	  



Følelsenes betydning



Følelser smitter



Innsiden ut – Ved middagsbordet



”Jeg er metoden”

Barn	   Voksen	  



Reguleringsstøtte



Speed date…

• Hvordan kan jeg bruke dette i egen praksis? 
 
• Hvordan kan jeg bruke dette i veiledning/undervisning av 

kolleger? 

• Hva har vært nyttig? 

• Hva ønsker dere annerledes neste gang? 



Gutten som falt, og mannen som hjalp han opp igjen



Til neste gang: �

Bruke noe av det vi har gjennomgått i kollegiet, på en langdag. 
Skriv et kort refleksjonsnotat i refleksjonsboka om hvordan det 
fungerte. 



Avslutning


