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Ravi – så kom du





MenneskeMøteRefleksjon



Hjemmeoppgave

• Skriv et refleksjonsnotat fra den første samlingen. 
• Hva vil du ta med deg videre? 
• Hva vil du fokusere mer på i lederrollen fremover?

• Gå gjennom egen profil og teamprofil en gang til. 
• Hva er deres styrker når dere skal utvikle praksisen hos dere? 
• Hva må dere være oppmerksomme på? 
• (Ser du noen opplagte farer knyttet til deler av deres virksomhet?)



Teamprofil Tønsberg Barneverntjeneste



Teamprofil Tønsberg Barneverntjeneste











Look Beyond Boarders



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

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



Hvem hører du bruke navnet di1?
Hvilket tonefall, hvilket navn, hvem 
blir du...?



...gjennom gjensidig anerkjennende handlinger ligger 
mulighetene for relasjonell vitalitet.



“... authentic human life is the open- ended dialogue. Life by its very
nature is dialogic. To live means to participate in dialogue: to ask 
questions, to heed, to respond, to agree, and so forth. In this dialogue a 
person participates wholly and throughout his whole life: with his eyes, 
lips, hands, soul, spirit, with his whole body and deeds. He invests his 
entire self in discourse, and this discourse enters into the dialogic fabric
of human life, into the world symposium.”

Bakhtin



Sosialkonstruksjonisme (H. Anderson):

• Menneskelige systemer er språk- og meningsskapende 

• Disse systemenes konstruksjon av virkeligheten består av sosiale handlemåter ikke 
uavhengige, individuelle mentale prosesser.

• Den virkelighet og betydning (mening), vi tillegger oss selv og andre, samt 
erfaringer og begivenheter er interaksjonelle fenomener, som er skapt og opplevd 
av individer igjennom samtalen (gjennom språket) og handlingene med hverandre 
og oss selv.

• Språket er produktivt, tilfører våre liv og verden orden og mening, og fungerer som 
en form for sosial deltakelse.

• Viten blir til i vårt forhold til andre og kommer til uttrykk og skapes i språket og 
våre dagligdagse handlinger.



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Arbeidskultur”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alternatives to the terapeutic state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.



Ledelse...

• Hva er du mest opptatt av i møter med dine ansatte?

Innhold Prosess



Ledelse

• Paul Hersey og Kenneth Blanchard
var opptatt av om lederen var mest opptatt av selve oppgaven (autoritær) 
eller deltakerne (demokratisk)



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



Grunnleggende traumeforståelse



Vi vil forstå 
mennesker i 
lys av hva de 
har opplevd

Vi vil forstå 
mennesker i 
lys av hva de 

ikke har 
opplevd

Vi vil forstå 
mennesker i 

lys av hvordan 
de har det 
akkurat nå

Grunnleggende Traumeforståelse

















Forarbeid til neste fellessamling

Refleksjonsoppgave sammen med dine medarbeidere:
1. Hva forbinder dere med traumer og traumatisk stress?
2. Drøft påstanden: «det finnes ikke vanskelige barn, men barn 

kan ha det vanskelig»



TFS-Analyse
Tanke

Følelse

Kropp 
(sanser/
motorikk)

Utløser Mestring/reaksjon



Tanke – Følelse - Sanse
Tanke Hvilke tanker går gjennom hodet?

Følelse Hvilken følelse har/fikk jeg?
Når har jeg denne følelsen ellers?
Hvor kommer den fra? Følg den bakover i tid

Sansning/motorikk/
prosedyre

Hva gjør kroppen min? stresset, armbevegelser, begynner 
foten å riste, blir jeg kortpustet, får lyst til å gå, tar jeg på folk, 
legger jeg armene i kors… Hva skjer med musklene i ansiktet, 
begynner jeg å massere skulderen min, drar jeg meg i håret 
osv


