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KURSKALENDER   2020 SMART senter for sosial innovasjon

Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer
ALLE barn og unge og som utløser håp, engasjement og glede?

INNOVASJONER FOR Å IVARETA BARNS GRUNNLEGGENDE BEHOV

SMART senteret skal være en pådriver for å finne fram til nye og bedre måter å ivareta ALLE
barns grunnleggende behov på. Dette kan være behovet for å ha venner; opplevelsen av
inkludering, gleden ved å lære og følelsen av å mestre eget liv.

Vi har erfart at dette best kan skje når barn og ungdom gis mulighet til å ta i bruk sine
Styrker, være Medvirkende, når de blir møtt med en Anerkjennende grunnholdning og
gis mulighet til å utvikle gode Relasjoner. Skal disse verdiene omsettes til praktisk handling
vil det være behov for verktøy og metoder til bruk i Trening. 

KURS

Med utgangspunkt i innovasjonene som allerede er utviklet arrangeres det en rekke kurs der
det er mulig å ”erfare” og reflektere over innovasjonene i bruk. 
Kursene er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser. 

SMART KURS I VIRKSOMHETEN

Vi har gode erfaringer når hele virksomheten kurses samlet. Arbeid med verdier og kultur
bygging krever felles samlet og koordinert innsats over tid.

SMART senteret holder kurs på to til fire timer i personalmøtetid. 
Vi kan også holde kurs på planleggingsdager.  Det kan gjelde
hele virksomheten eller deler av f.eks. SFO, lærere på
enkelte team, enkelte avdelinger i barnehagen,
ledergruppa osv. Kurset kan holdes en gang,
men vi har meget god erfaring når vi lager
halvårlige møtepunkter der man henter
opp gode erfaringer og får nytt påfyll.
På denne måten bygges forståelse 
og man får tid og mulighet til å 
eksperimentere i sin egen praksis. 

Hvis dette er av interesse så kontaktes 
henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.
kommune.no

SMART KURS

SMART TEMAKURS: DRØMMEKLASSEN

SMART TEMAKURS: LEK SMART 

SMART TEMAKURS: SMART SFO

VERKSTED SMART BARNEVERNTILTAK

SMART FESTIVAL



SMART TEMAKURS: DRØMMEKLASSEN

29. april, Våle samfunnshus

For ansatte i grunn- og videregående skole og alle som er opptatt av å involvere barn og unge
som medskapere i sitt klasse- skole- og oppvekstmiljø.

• Hvordan ta i bruk i organisasjonsutviklingsverktøyet Appreciative Inquiry slik at
barn og unge kan bli medskapere av sitt eget læringsmiljø.

• Hvordan kan vi gjennom sosiale innovasjoner sette barn og unges 

behov i sentrum slik at ALLE gis mulighet til å oppleve inkludering, 

trivsel og glede?

Kurset er lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser. 

SMART TEMAKURS: LEK SMART

13. mai, Våle samfunnshus

For ansatte i barnehage, skole og alle andre som ser på lek som en ressurs. Tenk bare hvilken
ressurs lek kan være i barnebursdag, på ledersamlinger, i frivillige organisasjoner osv. 

Alle er velkomne.

Lek SMART fremmer bevissthet rundt styrker og følelser som oppstår i leken. På kurset
snakker vi om hva som skjer i leken og hvilke spørsmål man kan stille for å fremme bevisst-
heten rundt relasjoner, samhold, styrker, kroppsspråk og sette ord på følelser og tanker.  

Det er et praktisk kurs der vi leker oss igjennom en rekke samarbeidsleker ispedd teori, re-
fleksjon og erfaringsdeling. 

Lek er en stor ressurs for å skape inkludering, læring, og glede for ALLE! 

SMART KURS: 

ET SPRÅK OM STYRKER (EN INNFØRING I SMART OPPVEKST)

12. februar, Sandnes

4. mars i KLP sine lokaler i Bergen

18. mars, Våle samfunnshus

22. april, Sandnes 

16. september, Sandnes

23. september i KLP sine lokaler i Oslo

4. november, Våle samfunnshus

25. november, Sandnes

For ansatte i barnehage, barneskole og alle som er opptatt av barns psykiske helse og utvikling
(meget aktuelt også for foreldre, lag og foreninger). 

• Hva vil kunne skje om alle barn og unge utvikler et språk om styrker og lærer seg
ferdigheten å se det som er bra hos seg selv og andre?

• Hvordan kan vi sammen med barn og unge skape felleskap som forsker på styrker
og verdsetter forskjeller?

Innføring i teori og praktiske verktøy for å forløse barn og unges potensialer. Introduksjon
til et språk om styrker og metoder for styrkekartlegging.  
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SMART FESTIVAL

22. oktober - Våle samfunnshus i Re 

Tønsberg kommune har blitt en av programkommunene for folkehelse. Som et ledd i dette
arbeidet vil vi arrangere årlige konferanser om hvordan erfaringer fra SMART oppvekst
og andre styrkebaserte tilnærmingsmåter kan tas i bruk i det lokale folkehelsearbeidet (barn
og unge). Erfaringer fra barnehager, skoler, sosialt arbeid og helsetjenestene i kommune
vil bli presentert. I tillegg vil det være utstillinger og foredrag. 

SMART TEMAKURS: SMART SFO/AKS 

3. juni, Våle samfunnshus

For ansatte i SFO/AKS og interesserte foreldre. 

Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis i SFO/AKS med større evne til å skape
inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?

• Hvordan kan vi sammen med barn og unge skape en SFO/AKS som forsker på
styrker og verdsetter forskjeller?

Kurset vil være praktisk lagt opp med innledende teori om SMART, praktiske øvelser og
refleksjoner. Det vil bli vist praktiske eksempler på verktøy til bruk i SFO/AKS; både med
barnegruppe og med personalgruppe.

VERKSTED SMART BARNEVERNTILTAK

25. september, Våle samfunnshus   

Temaet for verkstedet er: 

• Hvordan kan vi sammen utvikle praksiser med enda større evne til å samarbeide for
å skape familieliv hvor alle har det godt?

Verkstedet er relevant for deg som jobber i barnevernet, i familiesenter, eller andre steder
hvor du er i kontakt med barn og familier som strever. 

Vår ideologi er at løsninger på familiens vansker må vi skape sammen med hver enkelt familie,
fordi det er de som er ekspertene på sitt liv. Vi ser også nytten av å ha et mangfold av verktøy
og metoder som vi kan bruke fleksibelt og på en måte som familien opplever hjelpsomt.

På verkstedet bidrar foreldre med erfaringsbasert kunnskap fra barnevernet. Du vil presenteres
for litt grunnlagsteori og inviteres til refleksjon rundt praksis, samt å utforske anvendelse av
ulike verktøy i praksis.  
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BAKGRUNNEN FOR SMART SENTER FOR SOSIAL
INNOVASJON

I 2011 opprettet Re kommune prosjektet SMART oppvekst som hadde som mål å forebygge
og sikre bedre tverrfaglig samhandling rundt barn og unge. Formålet med arbeidet var å
skape oppvekstmiljøer der alle opplever engasjement, livsglede og håp.

For å løse denne utfordringen var det behov for å tenke nytt. Innovasjon trekkes fram som
et satsingsområde som må styrkes for at kommunene skal kunne mestre de store samfunns-
utfordringene.

SMART senter for sosial innovasjon er en plattform for å bygge en bærekraftig organisasjonsom
kan møte framtidens behov på bedre måter.

SMART senteret bygger på et brukerperspektiv hvor innovasjonene skapes sammen med
barn og unge og deres familier innenfra og ut. Det innebærer at SMART senter for sosial
innovasjon ikke har store lokaler eller mange faste ansatte. Det er en liten fast stab som legger
til rette for entreprenører i kommunen kan bidra til innovasjon og utvikling
med utgangspunkt i sin daglige arbeidsplass. Det
legges til rette for at barn og unge får en
tydelig stemme og er aktive
deltakere i å skape framtiden.
SMART senteret skal
fremstå som en kraft
i lokalmiljøet.

SMART TRENERUTDANNING

Ønsker du å lære mer om hvordan lede styrkebaserte endringsprosesser i arbeid med barn
og unge? 

SMART senter for sosial innovasjon kan tilby en ett-årig utdannelse (studie) for å kvalifisere
deg som SMART trener. Utdannelsen gir innføring i sentrale teorier som ligger til grunn for
SMART og sentrale arbeidsmåter og metoder. Målgruppen for utdanningen er (primært)
ansatte og ledere som jobber på virksomheter eller frivillige organisasjoner som ønsker å ta i
bruk en SMART tilnærming for å forløse potensialene til barn og unge.

Oppstart med todagers samling i november og månedlige dagsamlinger i januar, februar,
mars, april, mai, september og oktober. 

Interesserte kan ta kontakt med Henrik Arnesen: 
henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

Smart Kompetanse avholder sertifiseringskurs i AART – Adapted Aggression Replacement
Training. Les mer på www.smart-kompetanse.no.
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BESØK VÅRE HJEMMESIDER
Ønsker du mer informasjo, besøk vår

hjemmeside. Her finner du gratis materiell
til nedlasting, blogger med teori og

praktiske opplegg, nettbutikk og mye mer.  

smartoppvekst.no 

Se oss også på facebook.com/
Smartoppvekst.no 

Velkommen inn i gruppen 
SMARToppvekst Forum på Facebook

SMART senter
for sosial innovasjon

KURSKALENDER 2020

Kontaktpersoner 
SMART senter for sosial innovasjon

Administrativt ansvarlig: 
Henrik Kopstad Arnesen 

henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no
Faglig leder:  

Vidar Bugge-Hansen
vidar.bugge-hansen@tonsberg.kommune.no
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