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Velkommen



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 (Mars 2020)

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid



Speed - date



Forankring for forandring
Jeg er metoden…..
Forankring for forandring
Jeg er metoden…..



Repetisjon ...



Selvødeleggelse

Gert J.J. Biesta - Utdanningens vidunderlige risiko (2014)

Verdensødeleggelse

Sosiale 
engasjementsystemet

er aktivert

Voksen

Søgne
”Middelground”

Ikke-voksen



Styrken i sårbarhet



Mennesker som lever ”helhjertede liv”:

• Vilje og evne til å ”tåle sin sårbarhet” (Embrace vulnerability)

• En tro på egen verdi (worthy of love and belonging)

• Forståelse av betydningen av tilhørighet (connectedness)

(Brenè Brown, 2012)



Tre hindre

1) Skam. Redsel for å bli gjort til latter, eller gjort liten. Opplevelse 
av verdi knyttet til prestasjon eller lydighet

2) Sammenlikning 
3) Frakopling (Disengagement), «bedøver» (numb) følelsen(e)



Egenomsorg...

INTEGRERING

RIGIDITET

KAOS



Blinkende lykter – egg blåsing







Egenomsorg og kollegaivaretakelse



Bålsamling



The lover responding to hints of 
possibilities with the loved one”.

William James / John Shotter



Tre gode ting

1. Skriv ned tre gode ting 
som har skjedd deg i det 
siste

2. Hva er det ved deg som 
gjorde at det ble som det 
ble?



«Ikke snakk om solen med de som lever i skyggene»

Maria Artz



”Selvet” er en igangværende selvbiografi,
eller en nyansert biografi om oss selv og andre,
som vi (og andre) konstant skriver på å redigerer.

Harlene Anderson



IKKE HELT TOPP

IDEEN



”Vi skaper enheter av erfaring og mening fra kontinuiteten i livet. 
Hver gang vi forteller foretar vi en skjønnsmessig utvelgelse av 
mening i hukommelsesflommen, ved at vi fremhever noen 
årsaker og forkaster andre: det vil si at hver fortelling er 
fortolkende”.

E. Bruner



«I have only two questions ...»



Alle vokser når vi blir satt pris på.

Positive historier tillater mennesker å velge å endre seg.

Kritikk, anklager og skam inviterer mennesker til å 
forsvare sine handlinger og forklaringer…, 
for så å repetere uønskede atferd.



Se etter spørsmål som kan hjelper bruker til å komme 
videre med verdighet, respekt, og finn måter å 
anerkjenne deres bidrag og holdning.



”Always in the process of becomming”
Vygotsky

Når vi går bakover går vi samtidig fremover

”Future create present action”
”The future is in the present”

Elsbeth McAdam



Svend Brinkmann



Avslutning og tilbakemelding


