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God start på dagen

• På avstand – Ingebjørg Bratland



Speed - date





Menneskemøteakademi  - Søgne Kommune

1. samling: Forankring for forandring (Februar 2019)

2. samling: Forankring for forandring (April 2019)

3. samling: Teoridag - Menneskemøter (August 2019)

4. samling: Workshop (Oktober 2019)

5. samling: Teoridag - Menneskemøter (Januar 2020)

6. samling: Workshop (Februar/April 2020)

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid



Mål for dagen

• Vi er en tjeneste som verdsetter forskjellighet
• Jeg er mer bevisst mine personlige preferanser
• Jeg har hatt gode refleksjoner rundt min 

menneskemøtekompetanse



OUTCOMES
(% of Participants who Demonstrate Knowledge, Demonstrate new Skills in a Training Setting, 

and Use new Skills in the Classroom)

TRAINING
COMPONENTS

Knowledge
Skill

Demonstration
Use in the Classroom

Theory and Discussion 10% 5% 0%

..+Demonstration in 
Training

30% 20% 0%

…+ Practice & Feedback in 
Training

60% 60% 5%

…+ Coaching in Classroom
95% 95% 95%

Joyce and Showers, 2002

Hvordan endre praksis?
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Forankring for forandring
Jeg er metoden…..



Jeg er metoden
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Mellomarbeid

1. Se filmen « Traumefeltets 
viktigste terapi»

Drøft på et team/personalmøte hva 
dette kan betyr for dere.

2. Last ned presentasjonen fra i 
dag. Snakk sammen om innholdet 
og de refleksjonene dere har gjort 
så langt



Det krever kun et enkelt blikk å å sette folk i bås...

• https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg

https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg


Forståelsesperspektiver...(Bruner)

• Paradigmatisk forståelse
• Gjennom kjente kategorier
• Diagnoser
• Ord

• Narrativ forståelse
• Person i den gitte situasjonen....
• Forståelse i kontekst/sammenheng
• Erfare og oppleve

Opptrer samtidig, i øyeblikket.....



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 fantasiens 
verden

• De oppsøker ikke spenningen for spenningens skyld

• Det er ikke impulsiviteten som styrer hverdagen og 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 og gi utrykk for dette 
tidlig

• Vær klar over at andre i større grad vektlegger relasjoner og 
være bevisst egen motstand mot forandring
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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, noe som gjør at 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 for videre fokus

• 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 de synes 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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Arbeidsoppgave 1

1. Beskriv på et flip-over ark hva som er det gode med din 
farge?

2. På to nye flip over (en for hver farge) - skriv ned hva dere vil 
karakterisere ved de andres farge?



Arbeidsoppgave 2

• Se i heftet du har fått utdelt
• Svar på spørsmål til Øvelse 2: Fakta om meg s. 10 og 11
• Gå i teamet deres. Ta en runde hvor dere deler litt av svarene 

med hverandre. Sørg for alle får delt



Min hjelperfortelling

Skriv med egne ord din vei til å bli hjelper/inn i yrket til å arbeide 
med barn/unge. 
Når begynte interessen? 
Hva er drivkraften? 
Hvorfor arbeider du i Søgne kommune i dag?

Bruk refleksjonsboka til å notere



Arbeid til neste gang
1) På et personalmøte skal dere se filmen «Removed» og 

gjennomføre et gruppearbeid i etterkant 
Ansvar: Tjenesteleder

2) På et teammøte i måneden skal dere ha fokus på følgende 
temaer:
1) «Jeg er metoden» (april)
2) Arbeidsgledefaktorene (mai)
3) Sårbarhet og skam (juni)

Ansvar: Teamleder



Evaluering

• https://forms.gle/Qit6NS9zP6wKTqPV7

https://forms.gle/Qit6NS9zP6wKTqPV7



