
Call to Care

Nærvær og empati i skolen
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Agenda 

1. Bakgrunn

2. Pilotprosjekt Kongsgårdmoen barneskole

• Organisering og aktiviteter

• Hvor er vi nå?

• Erfaringer

3. Bogstad skole

• Organisering og aktiviteter

• Erfaringer

4. Spørsmål
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Klasseledelse består av

Didaktisk kompetanse Regelledelse kompetanse

Relasjonskompetanse

Kilde: Thomas Nordahl
Anne Sælebakke 2016

oppmerksomhet- nærvær – empati – omsorg
holdninger – emosjoner - impulser

sanser – kropp - pust



Hvordan styrke det du allerede gjør?

Sikker base                                                                                                                  

Trygghet                                                                                                         

Omsorg

Nevrovitenskap

Trene oppmerksomhet 
og empati

Sosial og emosjonell 
utvikling
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Omsorg har 3 sider

Kilde: Mind & Life Institute
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Selvomsorg

Ta i mot

Gi til andre



Overordnet mål i Call to Care

Fremme empatiske relasjoner som grunnlag for barns læring og 
utvikling og senere deltakelse i samfunnsliv

• Kultivere og styrke den relasjonelle delen av pedagogisk praksis

• Tverrfaglig

• Fleksibel modell
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Pilotprosjekt 2015-2016

Kilde: Mind & Life Institute
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Call to Care 

Kongsgårdmoen barneskole



Organisatorisk bakgrunn

• Mind & Life Institute

• Brooke D. Lavelle, Curriage to Care

• Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør

• Kongsgårdmoen barneskole, Kongsberg

Anne Sælebakke og Anne Grethe Brandtzæg  2016



Formål med pilotprosjektet

• Styrke elevenes sosiale kompetanse og evne til empati

• Større fokus på den relasjonelle delen av læring, i møte 
med krav om prestasjoner og resultater

• Samle erfaringer for norske forhold
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Tre øvelsesarenaer
Progresjon og sammenheng

Øve selv

- Formelt 

- Uformelt

Øve relasjonelt

60/40

I direkte og indirekte
kontakt

Øve med barn

- Gode rammer og  
rytme mellom 

aktivitet og hvile
- Øvelser
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Fremdriftsplan

Tidsperiode Hvem? Aktiviteter

Høst 2015 Hele personalet 9 samlinger

Vår 2016 Lærere som meldte seg på

Forsøk i klasser

9 samlinger

Høst 2016 Lærere som meldte seg på

Gjennomføre i klasser 

9 samlinger

klassebesøk
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Samlinger med lærerne 

• 1,5 time

• Øve formelt

• Dele erfaringer fra egen praksis 

• Tema/undervisning

• Øve på å lede øvelser

• Dele erfaringer fra øvelser i klasserommet
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Styrke VI
• Vennlig berøring
• Bevege seg mellom hverandre
• Gingotrærne
• Klappeøvelse i ring
• Tømmerflåten

Styrke JEG
• Lande her og nå
• Pusten er en venn
• Hjerteøvelse 
• Gni/klappe hender 
• Fingerpusting
• Girskifte
• Vennlig berøring
• Treet

Øvelser og aktiviteter i 
klasserommet

Styrke JEG-DU
• Vennlig berøring 
• Motstandsøvelse
• Speiløvelse
• Blind/seende
• Rygg mot rygg

JEG - DU

JEG VI
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Tema i klasserommet

Kilde: Mind & Life Institute
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• Balanse JEG-DU-VI 
• Førsteinntrykk begrenser ofte
• Anerkjennelse styrker fellesskapet
• Trygt og inkluderende klassemiljø
• Relasjoner og støtte i nærmiljø og samfunn
• Å ta vare på jorda, bærekraft, forbrukervalg

• Betydningen av pauser og pusterom  
• Oppmerksomheten kan trenes
• Hjernen og de 3 etasjene
• Stress og selvregulering

• Å ta imot styrker oss
• Hva er omsorg og empati?
• Følelser; utforske, regulere, uttrykke
• Å kunne be om hjelp 
• Utforske omsorgskvaliteter
• Å være en venn

Selvomsorg

Ta i mot

Gi til andre



Erfaringer
Hvordan bruker lærerne det? 

• Øver uformelt

• Gjør øvelser i klassen

• Deler erfaringer på lærersamlinger

• Klassebesøk

Potensiale

• Gjøre formelle øvelser alene

• Øve i fellesskap

• Instruere med et mer personlige språk

• Elever dele erfaringer
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Hva sier lærere?
• Jeg merker at det er mer naturlig å gjøre øvelser nå enn i starten. Det er en 

tilvenning.

• Jeg påvirker klassen med hvordan jeg har det. - Smitteeffekt 

• Jeg bruker musikk på morgenen... merker at elevene blir rolige. Elever etterspør 
musikk. Har massasje to og to hver morgen. Jeg prøver å si ting som f eks ”selv 
om du synes at ting er litt vanskelig, så er du god nok som du er”. 

• Jeg går roligere, snakker lavere, er bevisst kroppsspråket. Stor forskjell å ha 
forming med 5. klasse som kommer rett fra rolig start på dagen, og 7. klasse som 
ikke har Call to Care.

• Overrasket over hvordan elever tar imot øvelser
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Hva sier elever?

Fingerpusting

• Når jeg tenkte på pusten, ble jeg avslappet

• Jeg synes det var behagelig. Ble avslappa og trøtt

Massasje – hvordan var det å få?

• Føltes som varme i kroppen

• Deilig og godt – Stille i hodet

• Blir litt roligere i kroppen

Hvordan var det å gi massasje?

• Gøy at noen har nytte av at jeg gjør noe godt

• Kjedelig. Ble sliten
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Organisatoriske erfaringer

• Forankring i ledelsen 

• Frivillig eller obligatorisk?

• Raskere over på elevene

• Tid en knapp faktor 

• Bra med 1,5 år. Gir mulighet for modning

• Medutvikling, variasjon og tilpasning 

• Øve formelt og uformelt
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Oppsummering

• Alle få en innføring. Ellers frivillig

• Begynn der du er

• Stort potensiale: Øve felles oftere

• Sett av tid

• Sett det inn i planer

• Etterspør det på møter etc

Øve selv

Øve med 
barna

Øve 
relasjonelt
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