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Flere generasjoner og ett tuntre – hvor vanskelig kan det være?

Hedvig Rognerud, daglig leder Rådhuset Vingelen



«Veien til helvete er brolagt med 

gode intensjoner.»

Intet nytt under solen  
– kommunikasjon har alltid vært krevende  

FORVENTNINGER

ÅPENHET

AVHENGIGHET

KULTURFORSKJELLER

PRIVATLIV

RESPEKT ØKONOMI
FRITID

MISFORSTÅELSER

TIDLIGERE ERFARINGER

PERSONKJEMI

TILLIT

KUNNSKAP
MAKTBALANSE

YTRE FORHOLDPERSONLIGHET

TRYGGHET

TOLKING



Konflikt – en ligning

Graden av uenighet

X

Graden av avhengighet

=

Størrelsen på en konflikt

Av hverandre
Av arbeidsinnsats 
og andre bidrag
Av å bli sett og 
respektert



PÅSTAND:

Det er like traumatisk å flytte 
sammen, som å flytte fra 
hverandre.



Verdihierarkiet vårt

1. Lojalitet

2. Arbeidet først

3. Beherskelse

Når

møter: 1. Tid til barna

2. Åpent hus

3. Snakk ut om viktige ting



RE-SPEKTERE 

=

SE EN GANG TIL



FASER I OMSTILLING 
Forming: Idéfasen, preget av 
velvilje og ønske om å få til.

Storming: Oppmerksom på 
ulikheter i  mål, prioriteringer og 
innsats.

Norming: Tid for spilleregler

Performing:  Dette får vi til!



«Det hørtes så fint 

ut inne i hodet mitt, 

men det skjedde noe 

på veien ut.»

Ole Brumm

OBSERVASJON

(hva jeg faktisk ser og hører)

TOLKNING

(Hvordan jeg opplever, og hva jeg tenker 

om det jeg ser og hører)

Sortere mellom: 



Generasjonsskiftet - risikofaktorer

• Forventningsavklaring

• Tilbakeholdelse av informasjon

• Snakke om de viktige tingene

• Langsiktig planlegging

• Søsken

• Søker bistand på jus/økonomi/fag 

men ikke på samspill og rolleforståelse



S top

T hink

O rganize thoughts

P roceed



Viktige sorteringer i samtalene

• Jeg – du  (Snakk for deg selv)

• Fortid – nåtid – framtid (Ta utgangspunkt i nå)

• Observasjon – tolkning (Hold deg til fakta)

• Ønske – forhandling – beslutning
(Hva kan du be om, hva er forhandlingsgrunnlag

og hva står du fritt til å bestemme selv?)





Hvis væla var en ballong – Maj Britt Andersen

«For ballonger er slike en lyt vara varsom med
Dom går så lett i sund om itte folk lar dom i fre'

Og itte kæin vel noen si at halvparten er min
Nå stikk je høl i ballongdelen din»



Rådhuset Vingelen

Vi arbeider for 

livskraftige 

lokalsamfunn!


