Fokusuken 2018- Seksuelle overgrep
og vold
Oppgavehefte til Kompetanseheving

Oppgavehefte 2018

Utført
(sett kryss)

Frist for å gjennomføre dette oppgaveheftet er 31.januar 2019

Leder skal sette av tid, cirka 2 timer, til å gjennomgå dette oppgaveheftet i et
personalmøte

Erfaringsdeling fra Fokusuken 2018 – seksuelle overgrep
og vold
Ansatte i avdelingen, som har deltatt på fagdagene eller kveldsarrangementet i
Fokusuken 2018, gir en kort oppsummering av hva de har lært og erfart til de andre
i avdelingen, i personalmøte

Handlingsrutiner – seksuelle overgrep og vold
Les igjennom en eller begge handlingsrutinene i hele personalgruppen. Dette kan
gjøres enkeltvis eller ved at en velger ut èn ansatt som leser høyt igjennom rutinen.

Vår avdeling har lest og gjennomgått Rutiner ved bekymring for vold og overgrep –
BARN
https://www.tysver.kommune.no/barn-og-familie/bti/274-handlingsrutinarovergrep/file

Vår avdeling har lest og gjennomgått Rutiner ved bekymring for vold og overgrep –
VOKSNE
Vil bli publisert i løpet av Fokusuken 2018
Ha en samtale i personalgruppen ved å bruke disse refleksjonsspørsmålene
1. Hvordan praktiserer vi og følger opp rutinen(e) på vår arbeidsplass?
2. Hva er erfaringene våre med å avdekke seksuelle overgrep og vold?

E-Læring – «Den perfekte middag»
Se filmen «den perfekte middag» sammen i hele personalgruppen. Trykk på denne
linken (utenfor citrix): http://www.stoppvold.no/?p=1 Filmen varer i 30 minutt

Ha en samtale i personalgruppen om filmen. Du kan bruke noen av disse
refleksjonsspørsmålene for å sette i gang samtalen:
1. I «den perfekte middag» er skildringen av fysisk vold liten i forhold til
psykisk og latent vold. Drøft hvordan voldsrammede i en familie blir
påvirket av volden i hverdagen, både når de er hjemme og når de er vekke
fra familien.
2. Lag to lister med eksempler på psykisk vold. De trenger ikke å være hentet
fra filmen. En liste med verbale utsagn og en liste med handlinger som kan
være psykisk vold. Diskuter deretter hvordan psykisk vold skader.
3. Daniella blir utsatt for vold av Lasse. Tror dere hun vil snakke med noen
andre om denne situasjonen? Hva tror dere at Daniella trenger fra
foreldrene sine dersom hun forteller om volden til dem?
4. Maria blir ikke slått. Diskuter hvordan hun påvirkes av volden i familien.
5. Diskuter hvorfor det er vanskelig for hvert av familiemedlemmene å
fortelle at det skjer vold i familien

Evaluering og videre arbeid
Etter gjennomgangen skal hver leder evaluere egeninnsatsen. Svarene skal brukes
for å planlegge neste års fokusuke og oppgavehefte. Link med evalueringsspørsmål
vil bli sendt på email til hver leder i løpet av desember 2018

Hjelp til gjennomføring?
Ta kontakt med noen av medlemmene i SOV-teamet hvis dere trenger hjelp til
planlegging og gjennomføring:
o
o
o
o
o
o
o
o

Stine Heinz, Barnevernsleder
Marit Helene Selvig Johnsen, Kommunepsykolog
Signe Wilhelmsen, Koordinator Tysværtunet
Inger- Lise Stokkenes, Avdelingsleder hjemmetjenesten
Helene Harris – Christensen, Rådgiver Helse og førebygging
Kirsten S. Rolland, Rådgiver Skule
Sylvia Nedrebø, Rådgiver Barnehage
Elisabeth Brekkå, Krisesenteret Vest

