
Etikk 
 
 

Tid til ettertanke og 
refleksjon 

Å finslipe erfaringsbasert kompetanse 

 

 
 

Ressursgruppa 
 for etikk-satsingen i Askim kommune 

består av fra venstre: 
 

Tove Kolstad Skadsheim – Strategienheten, 
leder av etikksatsingen 

tove.skadsheim@askim.kommune.no  
 

Signe Marie Mikkelsen – Pleie og omsorg 
signe.marie.mikkelsen@askim.kommune.no  

 
Mette Førrisdahl Abrahamsen – Familiens Hus 

mette.f.abrahamsen@askim.kommune.no  

 
Mona Stenberg – Åpen omsorg 

Mona.stenberg@askim.kommune.no 
 

Tonja Pettersen Eide - Barnehagene 
Tonja.Pettersen.Eide@askim.kommune.no  

 

Vi bidrar gjerne med inspirasjon, 

kunnskap, ideer, metoder og veiledning. 

ADMINISTRASJON • RÅDHUSET 
Servicetorget: 69 68 10 00 

 
postmottak@askim.kommune.no 

mailto:tove.skadsheim@askim.kommune.no
mailto:signe.marie.mikkelsen@askim.kommune.no
mailto:mette.f.abrahamsen@askim.kommune.no
mailto:Mona.stenberg@askim.kommune.no
mailto:Tonja.Pettersen.Eide@askim.kommune.no


 

 

Etisk kompetanseheving i 
Askim kommune 

  
Askim kommune satser på etisk kompetanse i 
hele organisasjonen. Som et ledd i denne 
satsingen, har kommunen en egen 
ressursgruppe. 
 
Målet med etikksatsingen er: 

 Styrke kompetansen i praksisrelatert 
etikk 

 Stimulere til å etablere møteplasser for 
systematisk refleksjon 

 
 
Vi ønsker at den enkelte medarbeidere i Askim, 
gjennom etisk refleksjon, settes i stand til å ta 
hensiktsmessige valg og kunne håndtere etisk 
vanskelige dilemmaer. 
 
 

Sammen vil vi gjøre 
hverandre sterke og gode! 

 

 Du kan lese mer om etikksatsingen i 
kommunene på sidene til KS 

 
www.ks.no 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etisk kompetanse 

 
 

Gjennom etisk refleksjon oppdager vi hva som 
står på spill for andre mennesker. 

Vår evne til å lytte aktivt og til å se hvordan 
andre blir berørt viser oss hvilke verdier som 

kommer i klemme.  
 
 

Etisk kompetanse er den praktiske evnen til å 
se hvordan våre beslutninger påvirker andre. 

 
 

Gjennom refleksjon sammen med andre 
bygger vi opp kompetansen som hjelper oss til 

å håndtere vanskelige etiske dilemma.  
Ved å språksette praksis hever vi den faglige 

kvaliteten. 
 
 

Vi har flere verktøy/metoder vi kan bruke i etisk 
refleksjon på møteplasser vi allerede har. 

 
 

I en travel hverdag kan alle ha behov for å 
”heve blikket” og rette oppmerksomheten mot 
de daglige valgene vi står ovenfor for å unngå 

å handle på autopilot og gammel vane. 
 
 
 

Du kan lese mer om kommunens etikksatsing 
både på internett og intranett: 

www.askim.kommune.no 
 
 
 
 

 
Perspektiv  

 
Det er aldri mulig 

å se alt det 
den andre ser, 
men å forsøke 

å innta 
den andres perspektiv 

er en kunst 
som 

kan læres 
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