
Gleding i personalet



Gleding som ord kom i august 2015,
som svar på spørsmålet: 
“Hva er det motsatte av mobbing?”

Gleding handler om å gjøre hverandre 
gode, om å bygge trygghet og 
tilhørighet. Det handler om å forsterke 
det vi ønsker mer av. Samt trene på 
empati og skape tilhørighet for store og 
små. 



Samtale i grupper:

• Hva er det motsatte av mobbing og krenkelser?
• Hva tenker du på når du hører ordet gleding?
• Hvilke umiddelbare muligheter ser du med å

bruke gleding?
• Hvordan henger Gleding sammen med 

folkehelse og livsmestring, sosial – og emosjonell
kompetanse og §9a?



• Hvordan vil du bli husket av dine kollegaer, av 
foreldre/foresatte og ikke minst av barna?

• Hvilke spor setter du? 
• Hvilken følelse får du frem i menneskene rundt deg?

Tenk gjennom punktene for deg selv først, før dere deler refleksjonene
på en mindre gruppe

Til refleksjon: 



Systemisk
tilnærming

Folkehelse, 
salutogenese, 

positiv
psykologi

Trygge
læring- og

arbeidsmiljø

Faglig perspektiv



Det vi leter etter, finner vi. 
Vi vil ha fokus på det vi vil ha mer av!



Hva gjør at jeg kjenner at jeg hører til her? 
Hva kan jeg gjøre for at andre kjenner på tilhørighet her?
Hvordan viser jeg at jeg anerkjenner kollegaene mine?

Bruk IGP: Tenk gjennom punktene for deg selv først.
Del refleksjonene på en mindre gruppe. Del i plenum





Hva kan dette bety for oss i hverdagen? 

På gruppe: lag tankekart eller skriv ned stikkord for hvordan dere kan
ha fokus på gleding

- på trinnet/ teamet vårt
- på personalrommet
- i samarbeid med hjem/foreldre
- for elevene





Gledingressurser – www.gleding.no
• Verktøykasse med bøker, treningskort, plakater og kalender
• Digital verktøykasse med opplegg og inspirasjon til elever, foreldre og til

personalet
• Gledingspatrulje - spre glede i lokalmiljøet
• Barnepodkast for 1.-4.trinn
• Personalmøte eller foreldremøte med en foredragsholder fra Gleding
• Følg Gleding på Instagram og Facebook for flere tips! 


