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Oppstart

• På avstand – Ingebjørg Bratland



Speed - date





Menneskemøteakademi  - Søgne Kommune

1. samling: Forankring for forandring (Februar 19)

2. samling: Forankring for forandring (April 19)

3. samling: Teoridag - Menneskemøter (August 19)

4. samling: Workshop (Oktober 19)

5. samling: Teoridag - Menneskemøter (Januar 20)

6. samling: Workshop (Februar/April 20)

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid



Forankring for forandring
Jeg er metoden…..



Mål for dagen

1. Bearbeide mellomarbeid
2. Bli mer bevisst egen sårbarhet
3. Få kjennskap til skammens kompass
4. Bli bedre kjent med de andre på teamet



Til neste gang

1. Se filmen « Traumefeltets viktigste terapi»
Drøft på et trinnmøte hva dette kan betyr for dere i skolen

2. Ta opp kompetansemodellen og fyll inn på et A3 ark alle på 
trinnets innhold. Drøft hva dere har av samlet kompetanse og 
reflekter rundt hva dere bør fokusere på videre

3. Se egen beskrivelse av AI



Mellomarbeid

1. Se filmen « Traumefeltets 
viktigste terapi»

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



Teamoppgave – Anerkjennende intervju

Gå sammen i teamet deres
Med bakgrunn i forskningsintervjuene skal dere forberede en kort 
presentasjon (max 4 min) av hva dere har funnet til å være 
viktige faktorer for å lykkes på Lunde Skole.

Vi oppfordrer til at presentasjonen er kreativ og på en god og  
inspirerende måte viser hva dere har funnet og hva deres 
kolleger kan ta med seg videre.



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



Refleksjoner



Hvilke:
Verdier / 

holdninger

Hva slags:
Kunnskap

Hva har 
du av:

Erfaring / 
ferdigheter

Falender C.

Kompetanse



Min Skolefortelling

Skriv med egne ord din vei til å jobbe i skolen
Når begynte interessen? 
Hva er drivkraften? 
Hvorfor arbeider du på Lunde skole 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: Jarle

2) På et annet personalmøte skal dere se filmen «The power of
vulnerability» og gjennomføre et gruppearbeid i etterkant 

Ansvar: Jarle

3) 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



Mål for dagen

1. Bearbeide mellomarbeid
2. Bli mer bevisst egen sårbarhet
3. Få kjennskap til skammens kompass
4. Bli bedre kjent med de andre på teamet




