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Verdibasert ledelse – heie på hverandre

• https://www.youtube.com/watch?v=yA3H9pkwvZE

https://www.youtube.com/watch?v=yA3H9pkwvZE


















Målsetting Nye 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»



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

• Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne 
følelser, tanker og handlinger

• Bli bevisst sårbarhet som menneske og leder
• Bli bedre kjent med teamet og hvordan vi kan fungere best 
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Verdier / 
holdninger

Kunnskap
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ferdighete
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Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



Hvilke:
Verdier / 

holdninger

Hva slags:
Kunnskap

Hva har 
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Falender C.

Kompetanse



Verdier Lyngdal

UTVIKLING SAMARBEID KVALITET



Lek på ramme alvor



Triggerjakt

Når blir du trigget som leder? Hva er det som utløser denne 
triggeren? Tenk gjerne på en konkret situasjon

Tegn en seigmann
1. Skriv inn trigger utenfor figuren
2. Hvor i kroppen kjente du dette?
3. Beskriv følelsen
4. Hvor har denne triggeren sitt opphav?



Refleksjonsnotat



4 temperamenter
Utviklet av Johan Velten, Sissel Gran, Roar Glefjell, 

Sveinung Berild, Nanna Frogg, Per Barda, Torill Araldsen



Målet med 4T

Anerkjenne 
hverandre og heie 
på forskjellighetene



Et samtaleverktøy 

• Et begrepsapparat som gjør det lettere å samtale

• Senke terskelen for hva det føles greit å snakke om

• Systematisering av det du vet om deg selv

• Du er eksperten på hva det vil si å være deg

• Bruken forutsetter sosial interesse og ydmykhet



Begrepsapparat

H - handlingsorientert, krevende, utålmodig atferd
Lav skår: lite selvhevdende, ikke-konfronterende, avventende

P - personorientert, sosial, utadvendt atferd
Lav skår: reservert, har lite sosialt behov, klarer seg godt alene

T - trygghetsskapende, imøtekommende, lojal atferd
Lav skår: forandringsglad, rastløs, legger lett fortiden bak seg

N - normorientert, kritisk, analytisk atferd
Lav skår: romslig, spontan, fler muligheter enn begrensninger



Oppgave

1. Les gjennom profilen din og kjenn etter:
• Stemmer det du leser med eget selvbilde?
• Dersom noe er ukjent eller fremmed, reflekter rundt hvorfor
• Planlegg en kort presentasjon av deg selv med utgangspunkt i profilen 

din
2. Svar på spørsmål på side 3

• Disse skal ikke deles i plenum
• Tenk gjennom hva av dette er det viktig at dine kollegaer vet om deg
• Planlegg en kort presentasjon av det du har lyst til å dele. 
Dette er hjemmearbeid til neste ledersamling



Hjemmeoppgave

1. Svar på spørsmål på side 3 i 4T-profilen din
• Disse skal ikke deles i plenum
• Tenk gjennom hva av dette er det viktig at dine kollegaer vet om deg
• Planlegg en kort presentasjon av det du har lyst til å dele. 

2. Utfordring
1. Gjør et refleksjonsnotat hvor du beskriver hvordan du tror de ansatte 

vil beskrive deg som leder. 
2. Be dine ansatte skrive på en lapp de adjektiv de syntes beskriver deg 

som leder best. Reflekter rundt forskjeller og likhet mellom din og de 
ansattes beskrivelse.

Lag en kort sammenfatning av disse og ta med til samlingen


