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Ravi – så kom du...



Vi ønsker å styrke et verdiforankret 
fagfelleskap med et godt omdømme som 
skaper trygghet og mestring i møte med 
brukere, kolleger og samarbeidspartnere.



Hei



Tema ledersamlinger

Ledersamling 1 Ledersamling 2 Ledersamling 3 Ledersamling 4
Leder som 
menneske

Leder som 
relasjonsbygger

Leder som 
kompetansebygger

Leder som 
praksisutvikler



Mål for dagen

• Få et innblikk i erfaringene fra første samling med klynge 1
• Bli bedre kjent med deg selv og hvordan egne erfaringer 

påvirker deg som leder/fagleder
• Bli bevisst egne og andres styrker



Program for dagen

10-12.00 Lederen som menneske
12.00.  Lunsj
13.00-15.00 Lederen som menneske



Refleksjoner



Tilbakemelding
forankringsdager

Klynge 1



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier





Ledere 
trengs



Gjøren og Væren som leder



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

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



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

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



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Forankring for forandring
Jeg er metoden…..



De sporene 
livet har satt



Martin Seligman

Authentic Happiness (2002)

Flourish (2011)

• Positive følelser
• Engasjement  (Flow)
• Positive Relasjoner
• Mening (i betydningen å være en del av 

noe som er større enn deg selv)
• Oppnå/prestere 



Bjørn Z Ekelund
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Vi innehar alle en blå, rød og en grønn preferanse. Vi kan alle ta 
frem den preferansen som situasjonen krever. Det som er vår 
opprinnelige preferanse går av seg selv – de andre egenskapene 
må vi ha litt mer fokus på for å få til. 
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Personer med Blå preferanse

• Konkrete og praktiske

• Ting skal være nyttig og tjene en hensikt

• Kommunikasjonens formål er å sørge for at oppgaver blir løst 
på en presis måte

• I beslutningsprosesser er de tilhengere av at fakta legges frem, 
og at argumenter veies ut fra nytteverdi og måloppnåelse. De er 
opptatt av at resultatet skal være presist og riktig på detaljnivå
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Fortsettelse Blå

• Tendens til å tenke seg om og vurdere konsekvenser før de sier noe eller gjør noe konkret

• Fokuserer målrettet i den hensikt å fullføre en jobb

• Lite dominante sosialt, ikke de som prater om følelser eller lar seg rive med i fantasien

• De oppsøker ikke spenningen for spenningens skyld

• Det er ikke impulsiviteten som styrer, spontane innspill blir mest sett på som forstyrrelser

• Hva som er gjort tidligere blir vektlagt med tanke på hva som er å foretrekke fremover
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Blå bør være oppmerksomme på

• Ikke strekk dere for langt i forhold til gruppen og ledelsen, på 
bekostning av dere selv

• Kjenn etter hva som er din egen grense. Gi utrykk for dette tidlig

• Vær klar over at andre i større grad vektlegger relasjoner og 
være bevisst egen motstand mot forandring

26



Personer med rød preferanse
• Liker å være sammen med andre mennesker

• Personlig og entusiastisk budskap er viktig for å vinne frem

• Oppnår lett trygg og åpen dialog med andre

• Åpne om egne følelser

• Viser respekt og tålmodighet over for andre

• Harmonien i den sosial sammenhengen er viktigst, konkret arbeid kan bli nedprioritert 

• Kommunikasjonens formål er å sørge for inkludering og samhold
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Fortsettelse av Rød

• Spontane og impulsive i møte med andre

• Den følelsesmessige biten er mer viktig enn handling og konkrete 
ideer

• Er bevisst på at de selv kanskje tar for stor plass

• Sørger for inkludering og respekt på tross av forskjellighet

• Mindre ambisiøse i å nå målsettinger og kan være vanskelig å få 
samlet til fokusert innsats over lengre tid
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Fortsettelse Rød

• Historiske fakta og klare analyser blir mindre viktig i forhold til å 
skape en løsning gjennom samtale her og nå

• Oppofrende i den hensikt å kunne sørge for tilfredshet og 
harmoni
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Rød bør være oppmerksomme på

• Sørg for struktur og kontinuitet i arbeidsoppgavene

• Vær obs på at ikke alle andre har like lett for å ta ordet og si ting

• Respekter andres behov for ro og konsentrasjon
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Personer med grønn preferanse

• Trigges lett av nye ideer og muligheten til å gjøre ting 
annerledes

• Uvanlige og utradisjonelle ideer og løsninger vekker deres 
entusiasme

• Liker å dukke ned i problemstillinger samtidig som de leter etter 
helhetsforståelse og nye vinklinger på oppgaven

• Ambisiøse med høye mål og morgendagens muligheter
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Fortsettelse grønn

• Tendens til å markere seg, gjerne rask med tanker og ideer som kan legge føringer

• Lar seg lett rive med i luftige og spennende diskusjoner

• Impulsivitet og kreativitet er hverdagsformen

• Kan bruke følelser og opplevelse av skjønnhet som inspirasjon og begrunnelse for hva som er viktig

• Tenker seg ikke lenge om og vurderer ikke konsekvenser før de sier noe eller gjør noe konkret

• Gode i idedugnader, men ikke nødvendigvis de som har mest tålmodighet til å fullføre jobben
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Fortsettelse grønn

• Selvdisiplin, tålmodighet, orden og detaljer og det å være 
pliktoppfyllende er ikke karaktertrekk som dominerer deres hverdag

• Kan være dominante sosialt, og ikke så føyelige når det gjelder å 
kunne tilpasse seg gruppens rådende ideer

• Opptatt av verdier – og uavhengighet er en viktig verdi

• Beskjedenhet er ikke en dyd, og oppofrelse til  organisasjon og 
fellesskap usannsynlig med mindre det er knyttet til sterke 
verdibaserte aktiviteter
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Grønn bør være oppmerksomme på

• Slippe andre til og vise hensyn og respekt overfor andres måter 
å tenke og angripe problemstillinger på

• Stagge egen utålmodighet og arbeide for forankring av egne 
ideer hos andre
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Bjørn Z Ekelund
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Hvordan 
gjenkjenner jeg 
den andres 
fargepreferanse?



Kjernekvadranten (Ofmer)



Refleksjoner



Hjemmeoppgave

• Hva er et viktig tema for deg som leder?

• Ta med et symbol (gjenstand, bilde, dikt/sang, el.) Symbolet skal 
beskrive et ledelsetema som du er opptatt av nå for tiden? 

• Forbered en 3-4 min presentasjon av symbolet og tanker knyttet til dette.



She used to be mine.




