
 

  

Hodebra – verksted, frivilligheten 
Hvem: 

Tid:  

Sted:  

 

Forarbeid:  

Rigg til gruppebord for 5-6 pers.  

Materiell: Flippover, tegneark og fargeblyanter, tusjer, notatark til gruppearbeid,  

Annet PR-materiell som plakater, brosjyre, inkl. samtalekort, samtalemeny  

(skrives ut på forhånd fra hodebra.no). Eventuelt t-skjorter og buttons, som må bestilles på forhånd. 

Program med bare hovedpunktene skrives på flippover. Materiell legges klart. 

Test ut teknikk med skjermvisning, lyd for film. 

 

Tid: Dag, dato, måned, år 
__________________________________________________________________________________ 

Tema/aktivitet    kl. 18:00-21:30    Tid: 3,5 timer 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Hei og velkommen           5 min.  

- Tema for dagen og hva er ABC/Hodebra 

- Rask navnerunde for deltakerne 

- Bakgrunn og mål for verkstedet er at vi ønsker å lære om hva som  

fremmer psykisk helse gjennom ABC-rammeverket og gjennomføre  

en god en idèmyldring for å komme opp med ideer som gir grunnlag  

for lokale tiltak. 

- 1.økt i verkstedet ser vi på psykisk helse ut fra eget ståsted  

- 2. økt tar utgangspunkt i muligheter for organisasjonen, lokalforeninga  

eller hva en kan gjøre i lokalmiljøet. 

  

2. Vise filmen animasjonen hodebra  (introduksjon)                                              2 min. 

  

3. Bli-kjent-øvelse         10 min. 

- Øvelse for å bli litt kjent med hverandre. For eksempel sende ordet fra  

person til person; «Jeg heter Ida, jeg liker å spise kake, jeg liker ikke høy  

musikk. Dette er en rar ting (velger en fiktiv gjenstand) som jeg sender  

videre til deg» 

       

4. Vise filmen om ABC Hodebra på 23 minutter – en innføring om psykisk helse,  

ABC-rammeverket og hvordan det virker, med Steiner Krokstad   23 min. 

 

5. Hva er god psykisk helse        15 min. 

- Gå gjennom WHO sin definisjon på god psykisk helse og  

FN`s bærekraftsmål (se nederst i dokumentet. Overfør til flippoverark) 

- Gruppa reflekterer omkring hva psykisk helse og kommer med  

forslag til prosessleder som noterer ned stikkord på flippoverark) 



 

 

6. Meg (Tegn deg selv og vis hva som er hodebra for deg) 

Reflektere omkring hva som er hodebra for deg, tenk ut i fra ABC-rammen.    

Bruk metoden IPG (Individuelt, par, gruppe):    

- Hva gjør meg glad? (individuelt- tegne)       10 min 

- Dele i par (du velger hva du vil skrive og dele)     10 min 

- Refleksjon/deling i plenum (Ida)      10 min 

Kan henges opp sammen hvis ønskelig. 

__________________________________________________________________________________ 

Pause           10 min 

__________________________________________________________________________________ 

  

7. Hva vi deler (Vis den danske filmen Alt det vi deler)      3 min 

- Innledning: Ofte omtaler vi andre som «oss» eller «dem», men kanskje 

har vi mer felles enn vi går rundt og tror.   

- Refleksjonsrunde; Hva tenker dere om dette?     12 min 

 

8. Kort og godt  

(bruk samtalekort eller samtalemeny fra verktøy som lastes ned og skrives  

ut fra hodebra.no)         30 min 

Samtale i par. Reflekter og del erfaringer og synspunkt omkring trivsel  

og mental sunnhet. Kort refleksjonsrunde i plenum hvis tiden tillater det. 

 

9. Dette vil jeg!          15 min 

(bruk kartleggingsark og kalender som lastes ned og skrives ut fra hodebra.no)  

Kartlegg individuelt hvilke ABC-aktiviteter den enkelte har dag. Bruk deretter  

Kalender-arket og sett inn de tiltak du ønsker å prioritere framover og når du  

skal gjøre det?          

(Ved tidsnød kan denne oppgaven gjøres hjemme i ettertid, send da med  

skjema hjem) 

__________________________________________________________________________________ 

Pause           15 min 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. På kafè (spørsmålene deles ut ved bordene. Spørsmålene tilpasses de   25 min 

Målgrupper eller de utfordringer en ønsker å utforske)     

Dette er ei arbeidsøkt for å få fram ideer til tiltak som kan styrke arbeidet med  

Å fremme psykisk helse. Her ønsker vi et mangfold av ideer. Legg vekt på  

muligheter og mindre på begrensninger.        

         

a. Se for deg at dere skal styrke arbeidet med psykisk helse i din  

lokalforening. Hva kan dette være og hva skal til for å få til dette?                            

(f.eks. opplæring, aktivitet, møteplass, annet) 

 

Bonusspørsmål: 

Kom opp med en vill hodebra-idè? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg


 

 

b. Mange unge er ensomme og sliter psykisk. Hva kan frivilligheten gjøre  

for å styrke tilværelsen for denne målgruppen?  

Ut fra ditt ståsted – hva kan du bidra med?  

(f.eks. opplæring, aktivitet, møteplass, annet) 

 

Bonusspørsmål: 

Kom opp med en vill idè? 

 

       En gruppe presenterer de 2-3 viktigste momentene for sitt spørsmål,  

       de andre supplerer. 

11. Veien videre (kort oppsummering av prosessen videre i organisasjonen)   5 min 

- Oppsummere innspill fra Hodebra-verkstedet og skisser hvordan en  

ønsker å bruke materialet og hvordan veien videre skal være.   

 

12. Utsjekk           10 min 

- Prosessleder inviterer til en kort (frivillig) refleksjonsrunde etter dagens økt:  

o Hvordan har det vært å være med på kursdagen? 

o Hva tar du med deg videre? 

o  

- Prosessleder informerer om muligheten for å ta en digital hodebra-test på   

hodebra.no. 

 

Takk for god innsats, og vel hjem!              

 

 

 

 

 
WHO definerer psykisk helse som:  

”en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale 

stress-situasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å 

bidra overfor andre og i samfunnet.” 


