
 
 

Miniforedrag i skolen  Innhold 

1. Stressmestring  -Øke bevisstheten om hva som kan forårsake stress og utmattelse på jobben 
-Hvordan påvirker stress kropp, tanker og følelser? 
-Reflektere over egen sårbarhet, og hvordan du selv kan forebygge. 

2. Klasseledelse med fokus 
på relasjonskvalitet  

-Hvem er du som klasseleder? 
-Hvordan bidrar du til å gjøre andre gode? 
-Hvordan mestrer du å korrigere andre, og hva tenker du om din evne til å gi 
anerkjennelse? 

3. «Hvordan motivere 
andre?»  

-Forskjell på indre og ytre motivasjon 
-Hva skal til for å løfte andres motivasjon? 
-Øke bevissthet omkring lærerens mentale bilde av eleven 

4. «Hva er AD/ HD?»  
 

-Øke lærerens forståelse av diagnosen og sammenfallende vansker 
-Bevisstgjøring rundt lærers rolle i kartlegging av barn med denne 
problemstillingen 
-Knuse myter om diagnosen 
-Hvordan tilrettelegge i klassesituasjonen 

5. «Hva er ASPERGERS 
SYNDROM?» 
 
 

-Øke lærerens forståelse av diagnosen og sammenfallende vansker 
-Bevisstgjøring rundt lærers rolle i kartlegging av barn med denne 
problemstillingen 
-Hvordan tilrettelegge i klassesituasjonen 

6. Organisasjonskultur  -Hva er organisasjonskultur? 
-Hvorfor er organisasjonskultur viktig? 
-Hvordan oppstår organisasjonskultur? 
-Hvordan påvirker kulturen din arbeidshverdag? 
-Organisasjonskulturens endringspotensiale 

7. Innføring i «røde og 
grønne tanker»  

-Hvordan snakke med barn om vanskelige tanker og vonde følelser? 
-Hva kjennetegner en støttende samtale? 

8.Tillitsbegrepet  
 

-Tillit som grunnlag for ledelse 
-Tillit mellom lærer og barn, lærer og foreldre, lærer og leder 

9. Prestasjonshjelp 
 
 

-Hvordan legge til rette for at de ansatte kan få utnyttet sitt potensiale i 
arbeidssammenheng? 
-Hvordan skape et team hvor medlemmene gjør hverandre gode? 
-Hvordan tilpasse ansvar og oppgaver til enkeltes forutsetninger, interesser og 
ferdigheter? 

10. Hva er emosjonell 
modenhet?  
 

-Barns utvikling 
-Arv og miljø 
-Utfordringer i skolen 

11.Konflikthåndtering  
 

-Hva kjennetegner en konflikt? 
-Hva er god konflikthåndtering? 
Eks. Hvordan håndtere utfordrende foreldresamarbeid? 
Eks. Hvordan håndtere utfordringer mellom elever? 

12.Om søvn og skjermbruk 
blant barn og unge  
 

-Hva er normal søvn hos barn og unge? 
-Fysiologiske effekter av skjermbruk 
-Psykologiske aspekter ved skjermbruk 
-Råd om håndtering 

13. Bekymret for barn – hva 
gjør du?  

-Hvorfor vegrer vi oss fra å ta opp vanskelige spm. med barnet? 
-Grunnleggende handlingskompetanse ved bekymringer knyttet til et barn. Hva 
gjør du? 
-Hvordan kan du legge til rette for fortrolige samtaler med barnet? 


