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Skole og barnehage som helsefremmende og forebyggende 
arenaer

• Skolen og barnehagen - helt unike arenaer for å fremme god 
psykisk helse og forebygge psykiske helseplager 

• Barn og unges psykisk helse – handler om hvordan de har det 
med seg selv og andre rundt seg

• Helsefremmende barnehager og skoler: 
• Miljøer der barna/elevene kjenner seg trygge, opplever at de hører til og 

at de mestrer



#dusåmeg

«Jeg tenkte på meg selv som 
mislykket.»

https://tv.nrk.no/serie/dusaameg/MDSP
14005717/sesong-1/episode-2

https://tv.nrk.no/serie/dusaameg/MDSP14005717/sesong-1/episode-2


Målet for samarbeidet med Kurland skole: 

• Som en del av skolens arbeid for å bedre den tilpassede opplæringen, slik at alle elever for 
bedre utbytte av den ordinære undervisningen 
• Å skape et helsefremmende skolemiljø 
• Å fremme grad av opplevd trygghet, tilhørighet og mestring for elevene

Hvordan få til dette?                Arbeid med relasjonskompetanse



Videreutvikling av relasjonskompetanse hos lærere og SFO ansatte 
ved Kurland skole 

Livsmestring

Mestring Tilhørighet Trygghet

Relasjon til 

lærer/ansatt





Samarbeidet så langt

• 6 plenumsganger med lærere, 2t per gang

• 6 plenumsganger med SFO ansatte, 1t per 
gang
• Å forstå eleven innenfra og seg selv utenfra

• Å forstå foreldrene innenfra og seg selv utenfra 
– utviklingssamtalen 

• Arbeid med oppgaver på trinn og i 
basegrupper mellom samlingene 

• Veiledning i mindre grupper



Viktige fokusområder i møte med elevene

• Det er ikke elever sitt førstevalg å 

være vanskelige

• Elever sitt grunnleggende behov er 

kontakt og forbindelse

• Elever lærer seg å behandle andre 

med omsorg og respekt, når de selv 

blir behandlet med omsorg og respekt



Kontakt og forbindelse



Håndmodell for hjernen – følelser og topplokk



Å finne balansen 

Større, 

sterkere

God

Klokere



Viktige fokusområder i møte med foreldrene

• Å forstå foreldrene innenfra – hva er atferden et uttrykk for?
• Reaksjoner på å bli vurdert og evaluert 

• Reaksjoner på opplevelse av håpløshet og fortvilelse

• Utviklingssamtalen – hvordan skape et møtepunkt som fremmer 
skole-hjem samarbeidet?



Å være hender på sirkelen i møte med de ansatte ved 
skolen 

• Anerkjenne hvor de er og hva de står i

• Anerkjenne motstand

• Utforske sammen med de, anerkjenne 
fremgang og opplevelse av mestring

• Balansere mellom å forstå elevene 
passe nok, uten at de ansatte opplever 
det som «for mye» i anerkjennelsen av 
elevenes behov 



Våre erfaringer:
Viktige faktorer i arbeidet med relasjonskompetanse i 

skolen 



Forankring og involvering

• Engasjert og involvert ledelse 

• Involvering av og forankring blant de 
ansatte
• Grad av involvering blant lærerne 

sammenlignet med SFO ansatte



Endring av kultur og elevsyn

• Fokus på endring av de ansattes 
elevsyn

• Rektor og ledelsen som «hender» på 
sirkelen for de ansatte for å endre 
kultur

• Betydningen av å se Trygghetssirkelen 
i sammenheng med andre 
utviklingsområder



Praktiske tips

• Ta utgangspunkt i skolehverdagen

• Bruk filmklipp fra skole 
• «Fra barn til borger», NRK

• Fokus på både enkeltelever og 
klassen som helhet

• Sette av tid til arbeid mellom 
samlingene 



Evaluering

• Vi har bedt de ansatte vurdere sin relasjon til hver 
enkelt elev før vi gikk i gang med arbeidet, 
underveis og i etterkant

• Vi har også bedt de vurdere sin relasjon til hver 
enkelt forelder, i forbindelse med arbeid knytte til 
utviklingssamtalen  

• Formålet med dette er å se hvorvidt arbeidet med 
relasjon ut fra trygghetssirkelen endrer de ansattes 
forståelse av elevene, som igjen vil kunne påvirke 
kvaliteten på relasjonen



Kartlegging av relasjonen til elevene 

= En god relasjon. Der du opplever å ha god kontakt med 

eleven, og at eleven er lett å forstå.

= En relasjon man er mer usikker på. Der du av og til opplever å 
ha grei kontakt med eleven, men at dette varierer en del, og 

eleven kan tidvis være vanskelig å forstå. 

= En relasjon som er vanskelig. Der du enten opplever at det er 
mye konflikt med eleven, eller der du opplever det som vanskelig å 

få respons eller kontakt med eleven fordi han/hun er mye stille og 

tilbaketrukket.  



Videre evaluering 

• Ved avslutning av arbeidet med Kurland skole, ønsker vi å foreta 
noen dybdeintervjuer med de ansatte for å få frem mer kvalitative 
opplevelser av arbeidet

• Sammenligne antall timer spesialundervisning på skolen før og etter 
arbeidet. Dette blir et mål på hvorvidt kvaliteten på relasjon, øker 
utbytte av den ordinære opplæringen for flere elever

• I neste runde ønsker vi også å få med evalueringer fra både elever 
og foreldre

• Vi ønsker også i videre arbeid å kunne sammenligne grad av fravær 
før og etter arbeidet. Da det kan være et interessant mål på om 
kvaliteten på relasjonen til de ansatte, fører til økt grad av 
tilstedeværelse på skolen for elevene



Takk for oss! 


