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UPS-sangen?



Flytskjema 
UPS Skien

Trinn Tittel Dato Klokkeslett Sted RVTS-sør ansvarlig

1 Forankring for forandring 13-14 juni 2019 Lien gård, Seljord Heine
Ruben

Ledersamling 10. september Kristiansand Heine
Ruben

2 MenneskeMøte praksis 17.oktober Skien Heine
Anette Andersen

Musikk: innslag 
v/Stian og Christian

Ledersamling 5. desember Heine

3 Samspillet mellom fag, kultur 
og verdier

17. desember Skien Heine
Pål Solhaug

Ledersamling 7. januar Kristiansand Heine

4 Traumebevisst praksis 29. januar 2020 Skien Heine 
Pål

Vendereise 3. desember 2020 Skien Heine
Pål



Speed - date



Forankring for forandring (2 dager)

«Jeg og vi er metoden»

• Jeg, vi og kulturen på ved UPS
• Anerkjennende intervju, videre utvikling fra det som fungerer...
• Kommunikasjonsstiler (Diversity Icebreaker)
• .....



Traumebevisst praksis
«Barn er ikke 
vanskelige, men kan ha 
det vanskelig»



Rokade



Faglige valg ved UPS…



Grensesetting, gi råd, individuelle samtaler, 
familiesamtaler, utredning

PCIT, EMDR, CBT, Familieterapi, Affektintervju

Atferdsteori, psykodynamisk, Traumebevisst 
forståelse, utviklingspsykologi

Egne holdninger, mentale modeller, 
selvforståelse, arbeidskultur

Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



Faglige valg 
ved UPS
• Utviklingsforståelse
• Tilknytningsforståelse
• Traumeforståelse



Et traumebevisst «mindset»

Utviklingspsykologi

Tilknytningsforståelse

Traumeforståelse

FBT TF-CBT
Traumebevisst

miljøterapi



Fagøvelse

1) Egen refleksjon; hva betyr dette i praksis på UPS?

2) Gruppe samtale; hva betyr dette for min og vår praksis på 
UPS? 



Verdier og kultur som en del av fagligheten

Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



Fagøvelse kultur

• Hvem vil vi være?

• Hvordan vil vi være mot hverandre?

• Hvordan håndterer vi uenighet ved UPS?



Arbeidskultur:

• «Organisasjonskultur er et mønster av grunnleggende 
antakelser utviklet av en gitt gruppe som etter hvert som den 
lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern 
integrasjon-som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir 
betraktet som sant, og som derfor læres bort til nye medlemmer 
som den riktige måten å oppfatte på, tenke på, og føle på i 
forhold til disse problemene»

• Edgar Schein



Litt enklere:

• ”Måten vi gjør ting på her hos oss”





Tre gode ting; hjemmearbeid

1. Skriv ned tre gode ting 
som har skjedd deg i dag

2. Hva er det ved deg som 
gjorde at det ble som det 
ble?

3. Gjør dette hver dag i 2 
uker


