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Presentasjon og Speed-date



Program for dagen
09.00-11.00: Med oss selv som verktøy…. 
11.00-12.00: Presentasjon av prosjektet vårt 
12.00-14.00: Lunsj 
14.00-16.00: Traumer og traumebevisste 
skoler  
16.00-17.00: Link til livet 
 



En elefant i rommet……..



Walk and talk……

• Rørt 

• Rammet 

• Rystet  

(Susanne Bang) 



Hva tenker vi nå…..

Hvordan har vi det på Eide skole? 



Hva tenker vi nå…..

 
Hvordan har hendelser på jobb påvirket deg? 
 



Hva tenker vi nå…..

 
 
Hvordan kan vi sørge for at Eide er en god skole for elever og 
ansatte? 



Sleng det i drittboksen og børst det av deg…..



Opplæringsloven§1
Elevane og lærlingane skal utvikle 
kunnskap, dugleik og holdningar for å 
kunne meistre liva sine og for å kunne 
delta i arbeid og fellesskap i 
samfunnet. Dei skal få utfalde 
skaparglede, engasjement og 
utforskartrong. 
 



Kunnskapsløftet
Skolens overordnede oppgave er: 

 

Målet med opplæringa er å ruste barn, 
unge og voksne til å møte livets 
oppgaver og meste utfordringer 
sammen med andre. Den skal gi hver 
elev kompetanse til å ta hånd om seg 
selv og sitt liv, og samtidig overskudd 
og vilje til å hjelpe andre 



profilfilm 



 
Dette er Lise 



Dette er armen til Lise 





5 av disse jentene er lite fornøyd med 
seg selv.    

(Ungdata)	



3 av jentene på bildet sliter daglig 
med fysiske smerter    

(Ungdata)	



7 ungdommer i denne klassen bor 
ikke sammen med begge foreldrene 

   SSB 



4 av jentene på bildet sliter med 
depressive symptomer   

(Ungdata)	



3 av disse ungdommene vil i løpet av 
barndommen ha opplevd vold i nære 
relasjoner   

(NKVTS)	



3 av jentene og 1 til 2 av guttene i denne 
klassen vil før fylte 18 år ha opplevd en eller 
annen form for seksuelt misbruk.   

(Statens	barnehus)	



3 av guttene og 1 av jentene vil ha 
brukt hasj eller marihuana 

(Ungdata)	



3 av disse ungdommene blir mobbet 
minst en gang i måneden, 1 av dem flere 
ganger i uka 

(Ungdata)	



Husker dere Lise? 



7 av disse ungdommene har forsøkt å 
skade seg selv   

(Ungdata)	



3 av disse ungdommene vil ha forsøkt å 
ta sitt eget liv innen utgangen av vg3 

(Ungdata)	
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Menneskesyn   -  barnesyn  -  sannhetssyn

	
Tiltak	

Metode	

Teori	

Kultur/Filosofi	
Verdisyn,	barnesyn,	menneskesyn	



Å ville det gode
 

 

Barn/ungdom gjør så godt de kan. Alle barn ønsker å lykkes  
 
Barn/ungdom er ikke vanskelige, de har det vanskelig  
 
Barn/ungdom manipulerer ikke, de beskytter seg  
 
Barn/ungdom finner ikke på stadig nye historier, de blander minner  
 
Barn/ungdom ruser seg ikke for rusens skyld, de demper psykisk smerte 
 
Barn/ungdom skader ikke seg selv for å få oppmerksomhet, de regulerer følelser 



Falender C.



Smart Langsom

«Dum»

Rask

Kaptein
(Prefrontal Cortex)
Den tenkende 
hjernen

Maskinist
(Det limbiske 
system)
Følelseshjernen

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



Heine Steinkopf, RVTS Sør



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Stress-respons



Slange



		

Prefrontal	cortex	

Amygdala	
	

Hippocampus	
Trussel!	

Utskilling av adrenalin m.m. 

”Fight, flight og freeze”  
Binyrene	 Utskilling av kortisol 

HPA-aksen	

Stressrespons 
systemet 

Hallo!	Jeg	si=er	jo	trygt	her	på	
forelesing	i	Århus	

Det	var	visst	bare	e=	li=	sært	
pedagogisk	virkemiddel!		

Falsk	alarm!	

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

Dag Ø. Nordanger, 2012 



Vi	reagerer	ins@nk@vt	ved	fare		

     

Da 
sloss vi 

Eller stivner 

Eller overgir 
oss 

Eller 
løper 

Eller 
skriker 
på hjelp  



To motivasjonssystemer





Heine Steinkopf, RVTS Sør

Triggere



Ulike typer triggere

1.  Tidsrelaterte triggere 
2.  Stedsrelaterte triggere 
3.  Hendelser i relasjoner til andre 
4.  Hendelser i løpet av behandling og terapi 
5.  Sanseopplevelser som lyd, lukt og farge 
6.  Triggere som vekker minner om undertrykking/ vold 
7.  Indre triggere 
8.  Opplevelser av fysisk smerte eller sykdom 



Å håndtere triggere

•  å identifisere dem 
•  å bli kjent med dem, og 
•  å bli kjent med sine egne reaksjoner på dem 



«Toleransevinduet» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

      (Nordanger & Braarud, 2014) 
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Ikke	kaptein	

Kaptein	

Ikke	kaptein	



Barnesyn

Hvordan forstå – hvordan møte





Smerteuttrykk

• 3 og 3 sammen: 

• Fortell historien til en av de dere så på filmen 
 



«Smerteuttrykk»  
– å se bak atferden 
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Link til livet

• http://linktillivet.no/ 



Individuelle	behov	

Allmenne	behov	
Traumerelaterte	

behov	



Toleransevinduet:  
Hvordan påvirkes vi som lærere? 
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Hva får DEG ut av «Toleransevinduet»?  



Selvregulering 

 
https://www.youtube.com/watch?v=71Ai_3_XfPA  



Toleransevinduet for barn MOGENS

• https://www.youtube.com/watch?v=_OHukt1RC4E  



Traumebevisste skoler i Grimstad

• 1. Implementeringsstøtte 
• 2. Organisasjonskultur og arbeidsglede 
• 3. Traumeforståelse og traumebevisst omsorg 
• 4. To workshoper 
• 5. Veiledning 
• 6. Konsultasjon 
• 7. Avslutning/ oppfølging 



Trinn 2, organisasjonskultur og arbeidsglede

• To dager med fokus på oss selv og egen organisasjon, våren 
2017 

• Hvordan vi opplever verden, forholder oss til andre, og finner 
mening i livet, er avhengig av hvordan vi har lært å regulere 
våre følelser.” 
 
Daniel Siegel, 1999 
 



Trinn 3, Traumeforståelse og traumebevisst 
omsorg
• To dager med forelesninger om traumer, traumebevisst omsorg. 

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



Trinn 4, workshoper hvor dere kan påvirke 
innholdet
• To workshoper hvor vi ”knar stoffet”, og øver på å anvende det. 

For eksempel: 

• A: TBO i praksis 
• B Lek, TBO verktøy 



Tre pilarer



Trygghet 

• Fysisk 
• Relasjonell 
• Emosjonell 
• Kulturell  



Relasjon 

• Den gode relasjon kjennetegnes av…. 



Reguleringsstøtte  

• Toleransevinduet 



Samregulering



Reguleringsstøtte 

•  Nyere utviklingspsykologi har erkjent at det tidlige 
samspillets aller viktigste funksjon er reguleringsstøtte 
(dvs. å regulere barnets fysiske tilstand, følelser og 
atferd) 

Side  69 



Følelser

•  Følelses/emosjonssystemet er et signalsystem 

•  Skal gi informasjon om hensiktsmessige måter å møte situasjoner 

•  Og signal til andre om vår tilstand, som informasjon til dem om 

handlingsalternativer 

•  Hvis følelser ikke blir forstått og regulert av kapteinen, utløser de 

«automatiske» handlingsresponser 



Følelsesbevissthet

• Gjenkjenne følelser (oppmerksomhet) 

• Akseptere følelser (toleranse) 

• Uttrykke følelser (emosjonelt og    
 begrepsmessig uttrykk) 
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Speed-date




