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Oppstart - musikk

https://www.youtube.com/watch?v=• u9Dg-g7t2l4

https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4


Mål for dagen

• Kunnskap om og ferdighet i hvordan relasjoner skapes og 
opprettholdes

• Øke forståelsen for hvordan gode kommunikasjonsferdigheter 
skapes i en organisasjon/et team

• Øke kunnskap om hvordan relasjoner skaper nysgjerrighet og 
nytenking

• Økt forståelse for ulike perspektiver i god kommunikasjon 



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



Speed - date



Hvordan starter det?

Klipp• fra starten av Innsiden Ut



Mine personlighetsøyer

• Bruk først et par minutter hvor du skriver ned hvilke 
personlighetsøyer som er viktigst for deg

• Gå sammen med 1-3 andre og la de bli bedre kjent med hva 
som er viktig for deg. (Trenger ikke beskrive alle øyene)



Følelser smitter

8



Heine Steinkopf, RVTS Sør

T-F-S Analyse



Tanke – Følelse - Sanse
Tanke Hvilke tanker går gjennom hodet?

Følelse Hvilken følelse har/fikk jeg?
Når har jeg denne følelsen ellers?
Hvor kommer den fra? Følg den bakover i tid

Sansning/motorikk/
prosedyre

Hva gjør kroppen min? stresset, armbevegelser, begynner 
foten å riste, blir jeg kortpustet, får lyst til å gå, tar jeg på folk, 
legger jeg armene i kors… Hva skjer med musklene i ansiktet, 
begynner jeg å massere skulderen min, drar jeg meg i håret 
osv



Forskningsintervju

• https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk

https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk


Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 4. (Finn et par dere ikke kjenner så godt)
Del historiene ...
Hva har dere lært?
Hva ønsker dere skal prege arbeidet videre?

Bli enige om en eller to historier som dere vil jobbe videre med!



Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 8-10.
Med bakgrunn i disse 8 forskningsintervjuene skal dere forberede 
en kort presentasjon (max 4 min) av hva dere har funnet til å 
være viktige faktorer for å lykkes i fortsettelsen ...

Presentasjon(ene) kan være i form av en dans, sang, dikt, 
avisside, performansen – som på en god og inspirerende måte 
viser hva dere har funnet og hva deres kolleger kan ta med seg 
videre.



Refleksjon

Hvordan har denne prosessen i dag bidratt til å fremme gode •
relasjoner?
Hvilke faktorer har påvirket relasjonene dere i mellom?•
Hva• kan dere bruke videre i lederrollen?

Noter noen stikkord til deg selv•



Hjemmearbeid

1. Med utgangspunkt i de faktorene dere identifiserte i dag: 
Prøv ut en konkret handling i tråd med disse faktorene.
Skriv et refleksjonsnotat hvordan dette har påvirket det 
tverrfaglige samarbeidet

2. Lag fortellingen om dagen i dag slik du ville fortalt den til dine 
medarbeidere
Vi utfordrer deg på å dele denne med dine ansatte før neste 
samling (HUSK TFS)



Avslutning

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

https://www.youtube.com/watch?v=YsRMoWYGLNA

