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KONGSVINGER KOMMUNE



1. Hvem er vi Kristin, Anita og Kjersti 

2. Før vi startet opp Kjersti 

3. Implementering kompetansehevingssatsningen 

Kjersti 

4. Lærende nettverk – hvordan bli bedre sammen  

Kjersti

5. Praksisfortellinger Kristin 

og Anita

6. Spørsmål

VI SKAL SNAKKE OM 



FØR VI STARTET OPP 



o Det ble satt ned en prosjektgruppe
o Planen ble lagt fram på  enhetsledermøte i Oppvekst
o Private barnehager og skoler ble invitert med 
o Tillitsvalgte var med med i forarbeidet og utarbeidelsen av planen
o 250 ansatte i barnehage. 100 ansatte i skole  - styrer og rektor .

Vi ønsket å benytte lærende nettverk – både på kommunalt nivå og  
barnehage- og skolenivå
o Gruppeledere ble plukket ut  - i hver barnehage og skole.
o Gruppeleder fikk ansvar å utarbeide en skriftlig plan som ble sendt 

til prosjektgruppen

o Lærende nettverk på tvers av enheter – ledet av PP-leder  (COS-I 
og COS-P) og en styrer (COS-P) 

o Ida Brandzæg og Stig Torsteinson – forelesning og arbeidshefter 
til lærende nettverk 

FØR VI STARTET OPP 





Barnehage Skole – sfo 

Bok: Se barnet innenfra Bok: Se eleven innenfra 

Kjernekomponenter i 

Trygghetssirkelen 

Felles for begge

Temaene for fagdagene:

Innføring1. i tilknytningspsykologi - og hvorfor tilknytning er viktig for læring og psykisk

helse. Vi introduserer Trygghetssirkelen og «Det å være sammen».

Vi 2. snakker om når det blir vanskelig å være større, sterkere, klokere og god - og

introduserer begrepet Haimusikk. Vi snakker også om reparasjon.

Ulike3. barn med spesielle utfordringer; Ulike temperamentsformer og barn som har med 

seg erfaringer med utrygghet.

Konsolidering4. og integrering av opplæringen. Hvordan arbeide videre med stoffet.







Å få informasjon, bli 
presentert for et stoff, 

øve eller handle, 

fører ofte – ikke i seg selv til 
læring

Refleksjon i lærende nettverk 
og i profesjonelle 
læringsfellesskap 

REFLEKSJONENS BETYDNING FOR LÆRING





LÆRENDE NETTVERK (TORBJØRN LUND) LUNDLUND)





Barnehage Skole – sfo 

Hovedmål: Utvikle relasjonskompetanse voksen-barn

Delmål: Utvikle en integrert forståelse av sirkelen 

og det "å være sammen med"
Alle ansatte i barnehagen øker sin kompetanse i

relasjonsbygging slik at: 

Utvikle en integrert forståelse av sirkelen og det 

å «være sammen med» 

• Observere - oppdage barnet «oppe og nede»

• Intuitivt se og se hvilket «øyeblikk» er dette opp 

på sirkelen 

• Integrert språk – bruke språket ovenfor 

barnet/eleven og kollegaer. 

Alle fagarbeidere og assistenter i skole og sfo øker sin 

kompetanse i relasjonsbygging slik at: 

Utvikle en integrert forståelse av sirkelen og det å 

«være sammen med» 

• Observere - oppdage barnet «oppe og nede»

• Intuitivt se og se hvilket «øyeblikk» er dette opp på 

sirkelen 

• Integrert språk – bruke språket ovenfor 

barnet/eleven og kollegaer. 

Destinasjon – hva er målene trinn 1 ?



ENDRINGER I ORGANISASJONEN – FIXSEN M.FL. 2005

Organisasjonsstruktur/kultu

r

Destinasjonen 

(barnehage/skole/SFO/helsestasj

on /barnevern 

Ansatte

Trening
- Identifisere hvor er barnet 

/ungdommen på sirkelen

- Sette ord på behovet – «lære 

språket» 

Veiledning

Administrativ støtte
- Utarbeide plan for gejnnomføringKjernekomponente

r

• Sirkelhistorier –

trygge barn 

• Det å være sammen 

med barnet i 

behovene. 

Kilden/intervensjonen

Kommunikasjonsforbindels

en

Lojalitetsmåling



ENDRINGER I ORGANISASJONEN – FIXSEN M.FL. 2005

Organisasjonsstruktur/kultu

r

Destinasjonen (barnehage/skole)

Ansatte

Trening 

Veiledning

Administrativ støtte

Kjernekomponente

r

Haimusikk •

Større sterkere •

klokere og god 

Reparasjon •

Kilden/intervensjonen

Kommunikasjonsforbindels

en

Lojalitetsmåling



ENDRINGER I ORGANISASJONEN – FIXSEN M.FL. 2005

Organisasjonsstruktur/kultu

r

Destinasjonen (barnehage/skole)

Ansatte

Trening 

Veiledning

Administrativ støtte

Kjernekomponente

r
Barn med ulike •

temperamentstiler 

Barn med ulike •

livserfaringer og ulike 

erfaringer med utrygghet

Kilden/intervensjonen

Kommunikasjonsforbindels

en

Lojalitetsmåling



EKSEMPEL PÅ EN REFLEKSJONSOPPGAVE

VÆRE SAMMEN

Å være sammen med historier er sirkelhistorier hvor det å være 
sammen med barnet i følelser ikke skjer helt automatisk for dere. 
Som for eksempel om barnet er lei seg for noe og du som voksen 
får lyst til å bagatellisere barnets følelse å si «det var vel ikke så
farlig da», men i stedet «velger» å være med barnet gjennom å
være empatisk og forståelsesfull ovenfor barnet.

Kan du komme på eksempler hvor du greide å være sammen med 
eleven i en vanskelig følelse, selv om det kjentes vanskelig ut. 
Kanskje trengte eleven medfølelse, men din første respons var at 
du ikke hadde tid til å gi han det, men så greide du å være 
sammen med han likevel? Er noen følelser mer utfordrende å
være sammen med elevene i enn

Å VÆRE SAMMEN

Å være sammen med historier er sirkelhistorier hvor det å være 

sammen med barnet i følelser ikke skjer helt automatisk for dere. Som 

for eksempel om barnet er lei seg for noe og du som voksen får lyst til å 

bagatellisere barnets følelse å si «det var vel ikke så farlig da», men i 

stedet «velger» å være med barnet gjennom å være empatisk og 

forståelsesfull ovenfor barnet.

Kan du komme på eksempler hvor du greide å være sammen med 

eleven i en vanskelig følelse, selv om det kjentes vanskelig ut. Kanskje 

trengte eleven medfølelse, men din første respons var at du ikke hadde 

tid til å gi han det, men så greide du å være sammen med han likevel? 

Er noen følelser mer utfordrende å være sammen med elevene i enn



REFLEKSJONSOPPGAVE

FORTELLE SIRKELHISTORIER

VÆRE SAMMEN

Å være sammen med historier er sirkelhistorier hvor det å være 
sammen med barnet i følelser ikke skjer helt automatisk for dere. 
Som for eksempel om barnet er lei seg for noe og du som voksen 
får lyst til å bagatellisere barnets følelse å si «det var vel ikke så
farlig da», men i stedet «velger» å være med barnet gjennom å
være empatisk og forståelsesfull ovenfor barnet.

Kan du komme på eksempler hvor du greide å være sammen med 
eleven i en vanskelig følelse, selv om det kjentes vanskelig ut. 
Kanskje trengte eleven medfølelse, men din første respons var at 
du ikke hadde tid til å gi han det, men så greide du å være 
sammen med han likevel? Er noen følelser mer utfordrende å
være sammen med elevene i enn

1. Toppen av sirkelen: Har du historier om å glede seg over barnet, 

hjelpe barnet opp på sirkelen eller oppleve at dere har det fint sammen.

2. Bunnen av sirkelen: Har du historier hvor barnet gir signal om at det

trenger beskyttelse og dere beskytter det? Hva med historier om at eleven 

har behov for trøst - hva skjer i disse situasjonene?

Greide du å barnet trøstet helt igjennom? Hva skjedde?

3. Forsøk å reflektere over hvorvidt sirkelhistoriene blir forskjellige i 

forhold til ulike elever. Er eleven forskjellige med hensyn til om de bruker

deg oppe eller nede på sirkelen? 

Er det forskjeller med hensyn til de ulike behovene oppe og nede på 

sirkelen



PRAKSISFORTELLINGER


