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Hvem er 
RVTS Sør?

RVTS Sør er en tjeneste for tjenestene:

• RVTS Sør er her for å bidra til at (krenkede) 
barn og familier får den beste hjelpen fra de 
beste fagfolkene

• RVTS Sør ønsker å være relevante, 
troverdige, kunnskapsbaserte og innovative 

• RVTS Sør er her for å bidra til at helhetlig 
kompetanseutvikling omsettes i praksis

Det skal merkes at vi er her. I Barnehøyde.



Hva gjør RVTS Sør?



Signaturfilm

• https://www.youtube.com/watch?v=Jfq6-nS65RY

https://www.youtube.com/watch?v=Jfq6-nS65RY


Snakk sammen to og to:

• Hva ble dere opptatt av?
• Hva tenker dere om 

budskapet?
• Hva så dere? Hva la dere 

merke til?



PPT 
RådgiverBlikk

















Hvordan jobber vi?



The sound of Silence
• https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4

https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4


Målsetting for 1. Samling

• Du har blitt motivert og inspirert.
• Du er blitt mer bevisst ditt eget verdigrunnlag.
• Du er blitt mer bevisst på hvorfor du jobber i skolen.
• Du kan bruke modellene om toleransevinduet og den 

tredelte hjernen





Målsetting Prosjekt Lyngdal

«Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi god 
opplæring til lærere, skolens øvrige personale, 
skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men 
særlig de som har opplevd belastende livsutfordringer, 
gis gode opplæringsvilkår»



Kompetanseprogram Lyngdal

1. samling: Hvem er vi, og hva vil vi

2. samling: Klassen, et komplekst samspill

3. samling: Mer enn hjerne 

4. samling: Gruppedynamitt

5. samling: Tenk tanken

6. samling: Hvem er vi og hvor vil vi



Hvem er vi, 
og hva vil vi?
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Innsiden ut m/ personlighetsøyer



Hva er dine 
personlighetsøyer

1. Bruk refleksjonsboka. Noter ned 
hva som er viktige «øyer» i livet 
ditt (og gjerne hvorfor)

2. Gå sammen med en kollega du 
jobber tett sammen med. Del litt 
med hverandre



Lek på ramme alvor



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Den tredelte hjernen



Jeg er metoden

28

Voksen Barn



Mitt toleransevindu?



Samtale med en elev, mitt toleransevindu?
Du har hatt flere samtaler med Lise som går i 7.klasse som strever i 
klassemiljøet. 
I samtalene har Lise vært:
1. Truende, utagerende, sint
2. Taus, fjern, møtt for seint, fysisk avstand
3. Argumenterende, kverulerende, snakker mye
4. Underkaster seg, sier det hun tror du vil høre. Har lite egne meninger

Hvilken «Lise» liker/trives du best å jobbe med?
Hvilken «Lise» liker du minst/ blir du trigget av å jobbe med?
Hvorfor er det slik? Hva skjer når du blir trigget? Hvor kjenner du det?



Innsiden ut
- Voksnes toleransevindu



Balansert 
voksen

• Målsetting er at den voksne kan reflektere 
over egne reaksjoner og be om hjelp

• Lage en kultur der det er lov å få følelser; 
det viktige er at man tåler disse følelsene 
uten å måtte reagere umiddelbart

• Lage en kultur hvor det er lov å «blande 
seg» når en kollega handler ureflektert

• Lage et konstruktivt språk for egen 
reaksjoner



Oppsummering:
Meg som redskap
• Voksne som bryr seg og er 

interessert  i eleven
• Mottakelig for og inntonet på 

barnets behov og ønsker i 
den grad det er mulig

• Positiv emosjonell og fysisk 
stimulering

• Kommunikasjon av omsorg 
gjennom handling (smil, 
gjentatt berøring osv.)

• Voksne kan reflekter over 
egne reaksjoner og be om 
hjelp



Riv i hjertet

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

https://www.youtube.com/watch?v=QWELOYekYdw


Min fortelling

Skriv med egne ord din vei til å til å bli en ansatt på skole i 
Lyngdal kommune
Når begynte interessen? 
Hva er drivkraften? 
Hvorfor arbeider du i skolen i dag?

Bruk refleksjonsboka til å notere



How to give an A

• https://www.youtube.com/watch?v=qTKEBygQic0

https://www.youtube.com/watch?v=qTKEBygQic0


Refleksjonsoppgaver

Hva tenker dere om at alle elever er A- elever?

Hva vil denne filosofien bety for ditt møte og arbeid 
med den enkelte elev?

Hvordan få elevenes øyne til å skinne?



Forklar hverandre 



Oppsummering:
lærings og utviklingskultur
• Lage en kultur der det er lov å få følelser, det viktige er at man 

tåler disse følelsene uten å måtte reagere umiddelbart
• Lage en kultur der det er lov å blande seg når en kollega 

handler ureflektert
• Lage et konstruktivt språk for våre reaksjoner



Målsetting for 1. Samling

• Du har blitt motivert og inspirert.
• Du er blitt mer bevisst ditt eget verdigrunnlag.
• Du er blitt mer bevisst på hvorfor du jobber i skolen.
• Du kan bruke modellene om toleransevinduet og den 

tredelte hjernen



Evaluering

https://goo.gl/forms/YCjgHGvUrsVF1tTC3

https://rvtssor.no/dette-er-oss/kontakt/

https://goo.gl/forms/YCjgHGvUrsVF1tTC3
https://rvtssor.no/dette-er-oss/kontakt/


Mellomarbeid

1. Bruk Toleransevinduet og den tredelte hjernen sammen med 
en elev eller klassen din. 
Skriv et refleksjonsnotat i refleksjonsboka om hvordan du 
opplevde dette

2. På et team eller personalmøte: se filmen «Traumefeltets 
viktigste terapi» 
Gå gjennom refleksjonsspørsmålene som ligger på websiden



Lærere kan gjøre en forskjell
- det kan være kort vei fra livredd til livredder-

• https://www.youtube.com/watch?v=-Jp4FFVfXo0&t=19s

https://www.youtube.com/watch?v=-Jp4FFVfXo0&t=19s

