Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging - Region Midt
(RVTS Midt)

Fagseminar om sosialpedagogisk metodikk for barn som har det vanskelig i
skolen: Utagerende, vegrende eller tilbaketrukne elever med traume eller
flyktningebakgrunn.

Er du lærer eller rektor for en elev som har flyktningbakgrunn og som sliter med
traumereaksjoner med utagering eller skolevegring?
Elever som kommer hit fra krig og katastrofeområder kan ha med seg erfaringer som
gjør det vanskelig å møte de vanlige kravene i skolen. Nyhetsreportasjer viser
rystende bilder og intervjuer som gir oss innblikk i hvordan det kan være å være barn
når krisene rammer. I tillegg vet vi at flukten medfører massive tap for barnet; tap av
kjente omgivelser, kultur, språk og væremåter, trygge og velfungerende
omsorgspersoner, venner, storfamilie og andre viktige nærpersoner, og ofte tap av
skolegang. Flukten kan og innebære nye traumer i form av voldsopplevelser, og
overgrep. Barna har store og krevende tilpasningsoppgaver når de kommer hit til det
nye eksillandet.
Traumatiserte barn kan reagere med massive utageringer eller tilbaketrekking og
skolevegring når de ikke makter å forholde seg til det skolen krever av dem; å skulle
forholde seg til mange andre barn og voksne på én gang, å stadig skifte klasserom og
lærere, å sitte i ro og ikke la seg avlede, å tåle uforutsigbarhet generelt og å skulle
konsentrere seg over tid. I tillegg kommer språkvansker og kulturforskjeller som kan
gjøre gjensidig forståelse vanskelig. Når eleven i tillegg reagerer med utagering, kan
forhold til medelever og lærere bli prega av gjensidig negativitet og avvisning.
Pedagoger vet at god spesialpedagogikk tilsier at dette er nettopp det
utrygge/traumatiserte barn ikke trenger. De trenger forutsigbare og stabile rammer
over tid samt individuelt tilpassa opplegg som beskytter mot overstimulering og
retraumatisering.
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De trenger godt kvalifiserte, tålmodige og engasjerte lærere som stiller tydelige krav
og kan jobbe systematisk i takt med hva eleven tåler - faglig, emosjonelt og ikke minst
sosialt.
Vi tilbyr et seminar der vi tar for oss noen av de problemstillingene traumatiserte barn
møter i skolen. Vi vil presentere en metode som er utvikla for å ivareta disse elevenes
behov for trygghet sett fra et pedagogisk og barnepsykiatrisk perspektiv. Dette er en
metode som skal kunne fungere innafor skolens rammer - på skolens og elevens
premisser.
Metoden innebærer systematisk samarbeid i form av faste møter mellom elev,
kontaktlærer og spesialpedagog med fokus på å finne adekvate og realistiske mål for
god tilrettelegging, og tiltak for å nå disse målene. Tiltakene prøves ut etter spesifisert
plan, gjerne i samarbeid med eller med støtte fra rektor, lærere, elevens foresatte og
medelever.
Tiltak og gjennomføring evalueres, justeres i tråd med hva eleven trenger, og nye mål
kan settes når andre er nådd dersom det trengs.
Metoden har følgende tittel:
Samarbeid om og med elever som sliter med utagerende eller tilbaketrekkende atferd i
skolen. En erfarings basert metode som har fokus på styrket kommunikasjon og reelt
samarbeid mellom elev, kontaktlærer og spesialpedagog, med elevens vurderinger av
egen situasjon og behov som utgangspunkt.
Metoden er utvikla av Unni Dahl, spesialpedagog og spesialist i klinisk pedagogikk.
Den er basert på nevnte utdanning samt erfaring fra Larkollen ungdomspsykiatriske
behandlingshjemsskole og fra skoleavdeling og poliklinikker i Barne- og
Ungdomspsykiatrisk klinikk i Sør-Trøndelag.
RVTS ønsker med dette seminaret å være med å spre denne kunnskapen og
erfaringene fra arbeid med denne kliniske metoden.
Seminaret består av
 En teoretisk del som tar for seg barn og unge flyktningers utfordringer,
stressbelastninger v/ psykologspesialist Jorunn Gran, RVTS-Midt
 Gjennomgang av metoden knytta til kasus v/ klinisk pedagog Unni Dahl
 Workshop der deltakerne legger fram og knytter sine spesifikke kasus til
metoden med tanke på gjennomføring på egen skole.
Hvem er seminaret for?
Lærer som er kontaktlærer for en elev innafor målgruppa, sammen med
Spesialpedagog fra aktuell skole, som kan lede arbeidet i gruppa, sammen med
Skolens rektor, som er en like vesentlig deltaker på seminaret som lærerne. Dette
fordi modellen fungerer godt nettopp pga systematikk og tett oppfølging, også fra
skolens øverste leder.
Erfaringene tilsier at denne metoden ikke betyr merarbeid for rektor eller lærerne.
Tvert imot sparer man både tid og andre ressurser etter hvert som man får kontroll på

situasjonen. Vi som har jobba med elever med alvorlig, traumerelatert problematikk
vet at det krever mye av hele skolesamfunnet over tid dersom eleven ikke får adekvat
ivaretaking i skolen. For ikke å nevne de personlige tragediene dette kan medføre for
den aktuelle eleven og eventuelle pårørende - også på sikt.
Seminar vår 2018
Tid: 13.mars 2019
Sted: Statens Hus, Møterom Melhus, 1. etg
Det serveres en enkel lunsj
Seminaret er gratis
Dersom du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme, meld deg av før
påmeldingsfristen går ut eller send en e-post til rvts@stolav.no. Dersom du ikke
melder deg av eller gir beskjed vil du bli belastet med et gebyr på 500,- NOK
Påmelding:
https://rvtsmidt.no/event/fagseminar-om-sosialpedagogisk-metodikk-for-barn-som-hardet-vanskelig-i-skolen/
Påmeldingsfrist 8.mars
For å kunne delta på dette seminaret er det nødvendig å ha med seg flere deltakere
fra samme skole. På dette seminaret skal deltakelse skje med en trio fra den enkelte
skole. En rektor, lærer eller spesialpedagog som ønsker å delta må også få med seg
de to andre før nevnte fagpersonene fra sin enhet for å melde seg på.
Alle påmeldte skoler/enheter vil få tilsendt en artikkel om metoden (Spesialpedagogikk
06/18) som forutsettes lest før seminaret. Slik at vi får mest mulig tid til arbeid med
deltakernes egne kasus.
Program
09.00-09.30 Innledning, teoretisk bakgrunn, barn og unge flyktningers utfordringer,
stressbelastninger v/Jorunn Gran, psykologspesialist v RVTS
09.30-10.30 Metoden presenteres og metoden knytta til kasus Ari, 12år v/Unni Dahl,
spesialist i klinisk pedagogikk
10.30-10.45 pause
10.45-12.00 forts. kasus Ari v/Unni
12.00-13.00 lunsj
13.00-13.45 plenum: deltakerne presenterer sine case (kort) i plenum, går over i 3grupper; Knytte egne kasus konkret til metoden
13.45-14.00 pause
14.00-15.00 Gruppearbeid forts. og framlegg i plenum med spørsmål og drøfting

Unni Dahl

Jorunn Gran

Spesialist i klinisk pedagogikk
Er utdannet spesialpedagog med vekt på
ungdom med sosiale og emosjonelle
vansker. Hun har svært lang erfaring med
spesialpedagogisk arbeid med barn som
har det vanskelig. I perioden 1979-84 var
hun tilsatt ved Larkollen
ungdomspsykiatriske behandlingshjems
skoleavdeling, deretter i BUP SørTrøndelag hvor hun i 1995 ble ferdig
utdannet spesialist i klinisk pedagogikk.
Hun har hatt stillinger ved poliklinikker i
Trondheim og Røros frem til hun
pensjonerte seg i 2016.

Psykologspesialist i barne- og
ungdomspsykologi, rådgiver i
Faggruppe Flyktninger ved RVTS Midt.
Arbeider med undervisning og konsultasjon
i forhold til behandling av traumatiserte
flyktninger og asylsøkere, med spesielt
fokus på barn, ungdommer og deres
familier, samt enslige mindreårige. Har
særskilt fokusert på
menneskerettighetsspørsmål,
kommunikasjon med barn via tolk og
familiesamtaler som et forebyggende
tiltak ved familiegjenforening i eksil.
Arbeider klinisk i deltidsstilling i psykisk
helsevern for voksne ved St Olavs
Hospital. Har tidligere arbeidet i
Hjelpetjenesten i Trondheim
Kommune (nå Barne- og Familietjenesten)
og BUP-klinikk i Sør-Trøndelag.

