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Hvem er 
RVTS Sør?

RVTS Sør er en tjeneste for tjenestene:

• Vold og seksuelle overgrep
• Traumer og traumatisk stress, herunder 

psykososial beredskap
• Forebygging av selvmord og selvskading
• Flyktningehelse og tvungen migrasjon

«Mot, ydmykhet og anerkjennelse – vi vil 
belyse, berøre og bevege.» 



Hva gjør RVTS Sør?



Signaturfilm



Snakk sammen to og to:

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

budskapet?
• Hva så dere? Hva la dere 

merke til?



«Det finnes ikke vanskelige 
barn, men det finnes barn 
som har det vanskelig»



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 Audnedal 

kommune.
• Du kan bruke modellene om toleransevinduet og den 

tredelte hjernen



https://www.traumebevisst.no/program/audnedal

https://www.traumebevisst.no/program/audnedal


Målsetting «Sammen om barn»

Målet med prosjektet er kompetanseutvikling hos de ansatte, og 
god samhandling mellom tjenestene som jobber med barn og 
ungdom i Audnedal kommune. 

Prosjektet skal bidra til at alle barn og unge, men særlig de som 
har opplevd belastende livsutfordringer, gis gode vilkår for læring 
og utvikling.



Kompetanseprogram Audnedal

1. samling: Kick Off

2. samling: Klassen, et komplekst samspill/ Gruppens mangfold

3. samling: Gruppedynamitt – felles samling med Lyngdal

4. samling: Mer enn hjerne

5. samling: Tenk tanken - kan det være.....?



Hvem er vi, 
og hva vil vi?



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



Hvilke:
Verdier / 

holdninger

Hva slags:
Kunnskap

Hva har 
du av:
Erfaring/   

ferdigheter

Falender C.

Kompetanse



tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



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 et barn, mitt toleransevindu?
Du har hatt flere samtaler med Lise som som strever i gruppa di. 
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, middagsscenen



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



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 i Audnedal 
kommune
Når begynte interessen? 
Hva er drivkraften? 
Hvorfor arbeider du der du jobber i dag?

Bruk refleksjonsboka til å notere



Forklar hverandre 



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 Audnedal 

kommune
• 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



Samling 1: Kick-off
• 14. august for alle deltakerne i prosjektet, kl 09 – 15 Konsmohallen. 

Samling 2: Klassen, et komplekst samspill / Gruppas mangfold (bhg)
• 17. oktober kl 14.15 – 18 Barneskoler, oppmøte på ungdomsskolen i kantina. 
• 5. november kl 17 – 20 Barnehagene
• 7. november kl 14.15 – 18 Ungdomsskolen + læringssenteret

Samling 3: Gruppedynamitt
• 3. januar 2020, full dag for alle skolene (fellessamling med alle Lyngdalskolene)
• 9. januar kl 17 – 20 Barnehagene

Samling 4: Mer enn hjerne
• 14. april 2020 for alle deltakerne i prosjektet (kun Audnedal)(avklart)

Samling 5:  Tenk tanken – kan det være omsorgssvikt? Inkl verktøyet SNAKKE
• Workshop høst 2020, hel planleggingsdag for alle skolene, eller kl 14.15 – 18.00 barneskolene
• Workshop høst 2020, workshop kveldstid Barnehagene
• Høst 2020, hel planleggingsdag for alle, evt 14.15-18 for Ungdomsskolen og læringssenteret



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

• https://www.youtube.com/watch?v=-Jp4FFVfXo0

https://www.youtube.com/watch?v=-Jp4FFVfXo0

