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AVMAKTEN



Dette er en 
normalskole!



«Ser du ikke at de andre barna ikke vil?»

«Hun er en byrde, vil belaste budsjettet. Hvilken 
rektor med vettet i behold vil frivillig ta på seg 
dette?»

«Løfter om tilpasset opplæring blir tomme ord i 
lovverk som smadres når det treffer 
virkeligheten»

«Kan det være at målet om en skole for alle ikke 
bare har én oppskrift?»



SÅRBARHET



DELTAKELSE



Har alle potensial?

• Alle har et læringspotensial

• Møte alle barn med positive forventninger

• Mangfold som berikelse, ikke belastning

• Fremmer selvtillit, optimisme og pågangsmot

• Oppmuntre barn til å vise raushet og tenke 
positivt om seg selv

• «Hva er du god til?» kontra «Hvor god er du?»





Bare preik?









«Det er kanskje frykten for annerledesheten 
som tyter ut gjennom våre foraktfulle 
holdninger. En forakt som dypest sett handler 
om frykten for den menneskelige varisasjon»

«Bærer vi menneskeverdet til ofring på 
normalitetens alter, fanges vi alle i normalitetens 
tyranni.

Da spiller vi et høyt spill med samfunnets 
bærende ressurser og verdier. Slik enfoldighet er 
ikke et fremtidsrettet samfunn verdig»



Kart og kompass





«Vi er et samfunn som 
tenker at noen 

mennesker passer best 
sammen med 

‘sine egne’»



It takes a village to raise a child



Raushetskompetanse
RAUSHETS-

KOMPETANSE



RAUSHET

• Medfølelse

• Altruisme

• Generøsitet

• Respekt

• Inkludering

• Anerkjennelse



Tro/overbevisning

Holdninger

Verdier

Oppfatninger

Fordommer

Stereotypier

AdferdKommunikasjon

Erfaringer Erfaringer



Undersøk nærmere

• Det vi ser

• Det vi ikke ser



Posisjon eller relasjon?



Relasjonsledelse

• Bli kjent med medarbeiderne og bygge 
tillitsfulle relasjoner

• Hver relasjon er unik

• Krever «musikalitet»

• Likeverdighet og dialog som verdigrunnlag



Relasjons-kommunikasjon
• Stille spørsmål

• Lytte

• Vente med og uttrykke egne oppfatninger og svar

• Dialog

• Fokus på prosess og kvalitet
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Kommunikasjon og påvirkning

• Arkitekturen i ledelse er KOMMUNIKASJON

• Ta det personlig

• Si det, men gjøre det?

• Kultur; hva er vi opptatt av?

• Dialog

• Å se hverandre

• Om å by på seg selv



Kjenne seg selv 

• Hvem er jeg?

• Hva påvirkes jeg av?

• Hvordan virker jeg på andre?

• Vaner, uvaner og adferdsmønstre

• Hva vil jeg?

• Mine grenser

• Mine standarder
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Si det og gjøre det

• Sorter relasjoner, hva er hva, og avklar forventninger

• Lager du fallhøyde for deg selv ved å love mer enn du 
kan holde? Hva gjør det med relasjonen?

• Det er ikke hva du sier, men hva du gjør som avgjør
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Gi for å få, del for å ta del 

• Vilje til å se

• Relasjonelt mot

• Hvordan tror du andre opplever det når du er åpen, 
deler erfaringer og kunnskap – eller om du til og med 
ber om hjelp?

• To ører, en munn
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Personlig eller privat?

• Det kommer ingenting inn i en lukket hånd

• Hvor går grensen? 
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Kvantitet og kvalitet

• Bærekraftige relasjoner krever investeringer:

– Tid, omtanke, gjensidighet

• Sorter relasjoner, hva er hva, og avklar forventninger

• «Dette har vi ikke råd til»
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Oss mennesker imellom

• Dypest sett handler det om å være medmenneske

• Omtanke og respekt

• Hold hjertet varmt og hodet kaldt

• «Jeg tok feil...»

• Hverdagspraten

• Alle trenger noen å lene seg til 
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K. For kjærlighetDe som gjør en forskjell





Husk

• Språk er makt

• Mangfold med og for alle

• De andre er også oss!


