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Agenda 
 

 

12.30 – 15.00  
Hvem er vi i vår profesjonelle rolle?  
 
15.00 – 15.45  
Måltid 
 
 
15.45 – 17.30  
Diversity Icebreaker. 
 
Hvem er jeg? Hvem er de andre? Hvordan oppfatter de andre meg? 
 

  

 





Målsettingen for RauseRelasjoner

Å	gi	god	opplæring	,l	lærere,	skolens	øvrige	personale,		
skoleledelse	og	PPT	i	traumebevisst	omsorg,		
for	å	bidra	,l	at	alle	barn	og	unge,		
men	særlig	de	som	har	opplevd	belastende	livsu=ordringer,		
gis	gode	oppvekstsvilkår	



RauseRelasjoner

• Organisasjonskultur og arbeidsglede, 2 dager i vår 

• Kunnskaps om barn og unges utvikling, særlig med fokus på 
hvordan livserfaringers påvirker utvikling og fungering, 2 dager 
til høsten 

• Workshoper, 2 dager neste vår 



		

  OUTCOMES	
(%	of	Par,cipants	who	Demonstrate	Knowledge,	Demonstrate	new	Skills	in	a	Training	SeJng,		

and	Use	new	Skills	in	the	Classroom) 

TRAINING	
COMPONENTS	

Knowledge	
	

Skill	
Demonstra,on	

	

Use	in	the	Classroom	
	

Theory	and	Discussion	

		
 

10% 
		
 

 
5% 
 

 
0% 
 

..+Demonstra,on	in	
Training	

30% 
 

 
20% 

 

0% 
 

…+	Prac,ce	&	Feedback	in	
Training	

60% 
 

60% 
 

5% 
 

…+	Coaching	in	Classroom	 95% 
 

95% 
 

95% 
 

		
		

 

Joyce and Showers, 2002 

Integrated	&	Compensatory	
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Organisasjon

I samfunnsvitenskapene:   
Kollektiv som er bygd opp for å fremme ett eller flere 
formål, eller sett av verdier. 



Kultur
•     Kultur kan beskrives som hvilke verdier, vitenskapssyn, 

 barnesyn vi har. 

•         Organisasjonskultur: 
Felles verdier normer og virkelighetsoppfatningner 

 
•     Dette påvirker våre valg på jobb og ellers i livet. 

•         De sporene livet har satt påvirker meg som  skoleansatt i dag. 



Hvorfor jeg har valgt som jeg har gjort….

• Fortelle hverandre rundt bordet hvorfor du har valgt det yrket du 
har? 



• Vår visjon er å være en skole med rom for mangfold 
• Med dette mener vi at: 
• Fevik skole er en inkluderende skole med undervisning som er 

tilpasset elevenes nivå. 
• Skolen ser hele eleven og legger til rette for den enkelte elevs 

sosiale og faglige utvikling. 
• Alle er verdifulle for fellesskapet 



FEVIK SKOLE

Skolens	verdier	er	
•  Respekt	
•  Inkludering	
•  Tydelighet	
•  Engasjement	

RVTS	SØR	sine	verdier	er	
Mot	
Ydmykhet		
Anerkjennelse		



Refleksjon

Hvordan merker elevene at vi har  

Respekt 
Inkludering 
Tydelighet 
Engasjement 

som verdi 



Organisasjonstrekanten

!



Verdier	/	
holdninger	

Kunnskap	Erfaring	/	
ferdigheter	

Kompetanse

Falender C.



Felles	
fagutvikling	 innovasjon	

administrasjon	 undervisning	

Glosvik	et	al.	2016	
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Et smils betydning 
 

 





Speilnevroner 

Hvordan kan man bruke positive følelser som et pedagogisk 
virkemiddel? 
 
Gode eksempler? 



Oss kolleger imellom

Et eksempel på en gang jeg ”smittet” positivt? 

Et eksempel på en gang jeg ”smittet” negativt? 

Hvilken betydning kan denne kunnskap om speilnevroner ha for 
møtekulturen vår? 



Å bli et ”vi” 
Synkronisering

•  Smiles Draw Attention 
Becker et al. (2011). Journal of Experimental Psychology: General, 140, 637-659. 

•  Eye Contact Causes Mimicry 
Schrammel et al. (2009). Psychophysiology, 46, 922-931. 
•  Mimicry Creates Inter-Subjectivity 
Niedenthal et al., (2010), Behavioral and Brain Sciences, 33, 417-480. 

•  Biobehavioral Synchrony: Acting as One 
Felix Gonzalez-Torres, “Untitled” (Perfect Lovers) 1991. 

•  Behavioral Synchrony 
Vacharkulksemsuk & Fredrickson (2012). JESP, 48, 399-402. 

•  Oxytocin Synchrony 
Feldman, Gordon, & Zagoory-Sharon (2010). Hormones and Behavior 

•  Neural Synchrony 
Stephens, Silbert & Hasson, 2010, PNAS, 107, 14425-14430. 

 
 
 



Ulike perspektiv på jobben 
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Jobben	som	et	
nødvendig	onde	
	
	
Maksimal	velvære	
med	minimal	innsats	
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Jobben som 
et gode i seg 

selv 
 
 
 

Anstrengelsen som 
en kilde til velvære 



X og Y

Douglas McGregor 



Engasjement 
– selve grunnlaget for arbeidsglede 
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12% 

50% 

38% 

TeamWorks referansedatabase 

Vil	du	bryte	ned	et	menneske	kan	du	bare	gjøre	arbeidet	meningsløst.	
Dostojevski	
	



Karaseks jobb-belastningsmodell



Fellesskap og 
samarbeid 

Åpenhet og 
tillit 

Ansvarlighet og 
handlingsevne 

Arbeidsglede 
og 

engasjement 

Måling og utvikling av medarbeiderskap 
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Stefan Tengblad 



Umich.edu, (2012) 



Umich.edu, (2012) 



Å heie på forskjellighetene



Hvilke øyeblikk har du i dagens løp�
hvor du har slike opplevelser?�

•  Vissheten om å gjøre en forskjell. Selvrespekt. Mening  

• Bli oppslukt av oppgavene.  
 

•  Feedback fra arbeidsoppgavene. Resultatmåling som gir mening 

•  Følelsen av å være et fritt menneske – ikke en brikke i andres vilje 

•  Positiv fellesskap som gir mening  og enerigi 

 



Problemløsning



• Bjørn Z Ekelund 
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• Hva er herlig med å være… 
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• Hva er bra med de…… 



• Hvilke farger har vi på vårt trinn? 

• Hvordan opplever den enkelte sin dominerende farge? 



Be the change you want to see! 
 
 
(Mahatma Gandhi) 
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