
Oppfølging av handlingsplan om vold i nære relasjoner- 

Arbeidsoppgaver til bruk i personalgruppa. 
 

Et av tiltakene i handlingsplan om vold i nære relasjoner er å ta opp temaet på 2 personalmøter hvert 

år (tiltak nr. 31). Dette har tjeneste mulighet til å gjøre på den måten som de syns passer deres 

tjeneste best. 

I KE 29. januar 2018 ble det konkludert med at tjenestene skulle få tilbud om konkrete oppgaver til 

bruk i personalgruppene.  

I dette skrivet følger to oppgaver, hvorav den første er den som ble gitt i Dialogmøtet 13.12.17 for 

spredning i tjenestene. I den andre oppgaven kan den som leder øvelsen velge mellom flere filmer, ut 

i fra hvilket tema som passer best til deres tjeneste, samt velge mellom to refleksjonsoppgaver. 

Når en jobber med dette temaet, og kanskje spesielt når en bruker film som virkemiddel, så kan det 

av forskjellige grunner bli vondt eller ubehagelig for noen. Kanskje vet man om noen som har det slik. 

Kanskje har en erfaringer selv. Eller kanskje en er redd for at noe slik kan skje. Ha åpenhet for at det 

er lov å gå ut. Det er aldri farlig å snakke om det. Kanskje kan en bevisstgjøring av hvorfor det er så 

ubehagelig for en selv være drivkraft til å forstå seg selv på et høyere nivå. 

Dersom tjenesten ønsker det kan SLT-koordinator Elin Evensen inviteres med når temaet skal tas opp 

i personalgruppa. 

 



Oppgave 1  
Veien til å bli ”God i samtalen” med tema vold i nære relasjoner.  

Bruk 5 minutter alene på oppgave 1 
Bruk 5 minutter alene på oppgave 2.  
Snakk sammen to og to i 10 minutter.  
Refleksjon i gruppa i 10 minutter.  
 
Skriv ned essensen av refleksjonene som presenteres i plenum. 
 

Refleksjonsoppgave 1: Skriv først på gule lapper hva som hindrer deg i å være god på 
samtaler om vold i nære relasjoner 

 Din væremåte 
 Kulturen 
 Strukturen/Systemet 
 Din historie/Historikk 

Refleksjonsoppgave 2: Er det mulig å gjøre noe med disse hindringene?  

 Hva må du gjøre 
 Hva må du være 
 Hvem kan hjelpe deg 
 Hva må de være og hva må de gjøre 

Ressurs: 
På Dialogmøtet ble det referert til en artikkel «Avdekking av vold og overgrep som å lose 
barn gjennom et minefelt». Ansatte i Risør kommune finner en kort artikkel om rapporten 
på F:\Fagforum\Vold i nære relasjoner.  Dersom noen skulle ønske tilgang til hele 
rapporten som ligger til grunn for artikkelen, kan Elin Evensen kontaktes, så vil den bli 
innhentet fra RVTS. 
 
Powerpointpresentasjon fra Dialogmøte 13. desember  

 

https://www.bti-risor.no/filer/dokumentarkiv/14122017_pp_i_skyggen_av_volden_-_uten_film.pdf


Oppgave 2 

Velg en av filmene og snakk sammen to og to om en av refleksjonsoppgavene før 
oppsummering i plenum. 
 

Film: I skuggen av volden  
Handler om en far/ektefelle som utøver vold i familien. Ansatte i Risør kommune finner 
filmen på F:\Prosjekter\BTI 14-1043\Kompetanseplan\Dialogmøte\Dialogmøte 2017\I 
skuggan av voldet - RVTS.mp4. Andre interesserte kan henvende seg til Elin Evensen Tlf. 
91830135   email: elin.evensen@risor.kommune.no. 
 

Film: Den perfekte middag 
Handler om en far/ektefelle som utøver vold i familien 
https://www.youtube.com/watch?v=AS3m-b9mUsY 
(Dersom filmen blir for lang, kan den stoppes på 16:30 min.) 
 

Film: Sinna mann 
Animasjonsfilm om en gutt som har en voldelig far 
http://nrksuper.no/super/megafon/sinna-mann/ 
 

Filmsnutt: Det finnes mange typer vold i nære relasjoner 
Filmen handler om en eldre mann som er utsatt for psykisk vold 
https://dinutvei.no/ 
 

Filmsnutt: Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage 
Filmen handler om en voksen kvinne utsatt for psykisk og fysisk/seksuell vold 
https://dinutvei.no/ 
 

Filmsnutt: Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes 
Filmen handler om en skoleelev med erfaring fra vold hjemme 
https://dinutvei.no/ 
 

Refleksjonsoppgave 1 
Tenk tilbake på alle de menneskene du har møtt i forbindelse med ditt arbeid. Hvilke 
personer tror du ble utsatt for vold?  
Hvis du kan huske noen du tror var utsatt for vold:  
• Hvilke tanker og følelser fra møtet sitter du igjen med i dag?  
• Ville du gjort noe annerledes?  
 

Refleksjonsoppgave 2 
Tenk på det du har sett i filmen. 

 Hvis du var til stede/fikk høre om situasjonen - hva ville du ha gjort? 

 Hva fikk deg til å gjøre det? 

 Hvis du ikke gjør noe - Hva hindrer deg? 
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