
                                                                                                

 

Kursplan SMART Trenerutdanning, SMART 
oppvekst 2022/2023 
 
Praktisk informasjon:  

Kursdagene er 14. og 15.september 2022 med hotellovernatting. 

De 7 andre samlingene er 20.oktober 2022, 24.november 2022, 12.januar 2023, 
16.februar 2023, 16. mars 2023, 20. april 2023 og 1.juni 2023 på Våle samfunnshus, 
Tønsberg kommune kl. 08.30 – 15.30. 

Pris 18.000,-  som inkluderer overnatting, litteratur og lunsj på samlingene. 

 

Hva er SMART Trenerutdanning? 

SMART Trenerutdanning er en erfaringsbasert opplæring. Deltakerne fordyper seg i 
spørsmål om hvordan man kan lede endringsprosesser basert på et styrkebasert 
tankesett i arbeidet med barn og unge. Deltakere som gjennomfører utdanningen er 
gjerne personale som på ulikt vis jobber innen oppvekstfeltet: lærere, førskolelærere, 
SFO-ansatte, ledere, rektorer, miljøarbeidere, HR personale, fagarbeidere, ansatte i 
barnevern og helsetjenesten. Vi ser samtidig at den kan være relevant for andre, for 
eksempel representanter fra frivillighetssektoren. 
Hvert årskull har 36 plasser. Første kull startet opp i 2017. Inkludert det fjerde kullet 
har vi hatt representanter fra hele 18 kommuner på SMART Trenerutdanning. 

Formålet med opplæringen er å skape og støtte praktikere, ildsjeler, virksomheter og 
kommuner som er opptatt av å utvikle løfterik praksis i tjenestene, spesielt inn mot barn 
og unge. Utdanningsløpet kretser rundt å finne gode praktiske, relevante og nyttige 
løsningsforslag på følgende fokusspørsmål: 

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

Det unike med utdanningen er fremfor alt betoningen av å utvikle «hvordan-gjør-vi-det-
kunnskap» i tjenestene. Læringsløpet skal ha direkte nytteverdi for deres videre 
praksisutvikling og innovasjon i egen virksomhet. Å fremme god psykisk helse og velferd 
for barn og unge står i sentrum for arbeidet. 



Utdanningen er lagt opp i et læringsløp hvor deltakerne kontinuerlig pendler mellom 
egen praksis og et faglig refleksivt praksisfellesskap. På samlingene kobles den enkelte 
deltakers praksisfortellinger med andre deltakeres fortellinger. Dette gjøres gjennom 
systematisk erfaringsdeling og refleksjon i grupper. Samlingene er temabasert. 
Deltakerne får innføring i grunnleggende SMART teori, begreper og tankesett. Og de får 
mulighet til å eksperimentere og være med på å skape, videreutvikle og designe nye 
metoder, verktøy og konsepter. Så er det «hjem og prøve ut» og tilbake på neste samling 
for å dele og la seg inspirere av andre sine praktiske erfaringer. Utdanningen avsluttes 
med en praktisk prosjektoppgave.  

 
Siktemålet med opplæringsprogrammet 
 
Opplæringsprogrammet skal bidra til å:  
 

- bygge opp kapasitet i Tønsberg kommune, samt andre samarbeidende 
kommuner, virksomheter o.a. til å drive utviklingsprosesser basert på SMART, og 
skape oppvekstmiljøer der barn og unge gis mulighet til å ta ut sitt potensiale. 

- bygge opp et robust tverrfaglig fagmiljø for SMART oppvekst.  
- øke kapasiteten til SMART senter for sosial innovasjon til å holde kurs, drive 

nettverk, dele erfaringer på sosiale medier, utvikle nye verktøy, publisere, delta 
på og holde konferanser o.a. 

 
Etter endt opplæring skal den enkelte kursdeltager ha styrket sin kompetanse i å lede 
prosesser, holde kurs o.a., basert på SMART, i egen og andre virksomheter 
 
Kunnskapsgrunnlaget for opplæringsprogrammet 
Kurset vil særlig trekker veksler på teorier, prinsipper og konsepter basert på: 
 

- Appreciative Inquiry (AI) og sosial konstruksjonisme 
- Agression Replacement Training, særlig konseptet om moralsk resonnering 
- Positiv organisasjonsforskning, konsepter om virtuose organisasjoner og positiv 

dynamikk 
- Positiv psykologi. Særlig positiv psykologi (Fredrickson), fagfeltet om 

signaturstyrker, og konseptet positiv undervisning 
- Teorier om sosial innovasjon 
- Fagfeltene prosessledelse, relasjonell estetikk  

 
 

Kompetansemål: 
Etter endt kurs skal den enkelte kunne: 
 

- Kommunisere med følsomhet for andre sine perspektiv 
- Anvende SMART på en selvstendig, og reflektert måte, i egen praksis 
- Lede prosesser for moralsk resonnering 
- Vite hvordan man kan snu et defensivt tenkesett til et offensivt tenkesett, basert 

på disputing-teorier 
- Lede ulike prosesser for styrkeidentifisering hos barn/ ungdom og voksne 



- Lede prosesser for å utvikle positive sosiale ferdigheter hos barn, og sammen 
med barn  

- Kunne gi opplæring i-, og lede prosesser basert på AI sammen med barn/ 
ungdom og voksne 

- Gjennomføre ulike former for valuering av et pågående utviklingsarbeid 
- Lede prosesser der veikart tas i bruk i arbeid sammen med barn og unge, og i et 

personale 
- Forstå de prosessene som fremmer en positiv dynamikk mellom mennesker i et 

utviklingsarbeid, og øke evnen til å få i gang en slik dynamikk i de kontekstene 
man er i til daglig 

- Forstå de mulighetene som ligger i å ta i bruk sosial innovasjon som et perspektiv 
i arbeidet med å skape sosiale forbedringer, og som tilnærming for å skape nye 
innovasjoner i SMART oppvekst. 
 

Kompetansebevis 
Etter endt kurs vil det bli utstedt kompetansebevis. Kompetansebevis utdeles til 
deltagere som kan dokumentere: 

- 80% deltagelse 
- innlevert og godkjent mappe som viser hvordan deltageren har arbeidet med sin 

egen praksisutvikling basert på SMART mellom samlingene. Dokumentasjon kan 
være i form av bilder (med noe tekst) som dokumenterer utprøving av et 
verktøy, et møtereferat, et undervisningsopplegg, eller en liten tekst som 
beskriver noe du har gjort (for eksempel som du har lagt ut på Facebook). 
Mappen skal inneholde seks (små) daterte ”praksisdokumenter”. 
Praksisdokumentene sendes fortløpende til 
karina.heimestol@tonsberg.kommune.no (karina.heimestol@re.kommune.no)  

- Har laget en avsluttende oppsummering (2-3 sider), der du gir en litt dypere 
presentasjon av (a) enten en metode/ konsept som du har videreutviklet (eller 
ny-utviklet) , (b) et resultat som du er stolt av kan være i eget arbeid ( eller noe 
som du har fått til på virksomhet); (c) et problem som du har overkommet, eller 
du velge å beskriver hvordan du har utviklet deg som ”menneske”.  

 

Ansvarlige for utdanningen: 

Are Thorkildsen er utdannet sosiolog. Han har lang og bred erfaring fra undervisning, 

prosessledelse og FoU-arbeid, bl.a som tidligere doktorgradsstipendiat, Høgskolelektor 

og prosjektleder ved Høgskolen i Vestfold (USN), som foreleser ved Høgskolen i 

Kristiania og som PhD kandidat ved Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) i Stockholm. 

Han flere vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift innenfor temaet 

innovasjon og ledelse, med spesielt fokus på utvikling av partnerskapssamarbeid på 

tvers av fagmiljøer, sektorer og myndighetsnivåer.  

Karina Heimestøl har jobbet i skole og SFO siden 2001, hvor av 10 år som SFO leder. 

Hun er opptatt av å skape gode oppvekstmiljøer hvor alle opplever engasjement, 

livsglede og håp, og har derfor jobbet systematisk med hvordan man bygger gode 

relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen inn i SFO hverdagen. Hun har tatt AI 

studiet og SMART trenerutdanning, og jobber ved SMART senteret med blant annet 
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kurs- og formidlingsvirksomhet. Hun er snart forfatter av en bok og et 

undervisningsmateriell for SFO. 

Linn Tveiten har jobbet som allmennlærer siden 2005 med erfaring både fra barne- og 

ungdomsskole. I 2016 tok hun studiet «sorg og traumer» på Universitetet i Sørøst Norge, 

SMART trenerutdanning i 2018 og AI studiet i 2021. I arbeidet sitt har hun stort fokus på 

det psykososiale miljøet i et forebyggende perspektiv, og jobber i dag som fagleder ved 

SMART senteret. 

Henrik Arnesen er utdannet idrettspedagog (Norges Idrettshøgskole) og jobber i dag 

som stabsleder i SMART senteret. Dette kombinerer han med en stilling på Re 

videregående skole som fotballærer. Han har jobbet i skoleverket siden 2006. Han har 

også erfaring fra å jobbe med attføring og som tidligere leder for Aktiv i Re. Henrik har 

tatt både ART studie, AI studie og SMART trenerutdanningen. 

Virker dette interessant? Påmelding eller spørsmål kan sendes 
til henrik.arnesen@tonsberg.kommune.no 
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