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Megakoret 
Har eksistert i 20 år og består av alle barn som fyller 6 år i løpet av barnehageåret fra 
barnehagene i Bydel Stovner. Gro Nettum er korets dirigent og har fulgt koret 
gjennom alle de 20 årene. 
 
I 2011 består koret av 300 barn, og på FUBs foreldrekonferanse sang koret fire 
sanger. Koret fikk stor applaus og dakapo, og koret ga publikum det de ba om. 
 
 
Kristin Halvorsen 
Takket Megakoret for sang og tegninger med innspill til Stortingsmeldingen: 
”Jeg har den morsomste jobben i Norge”, sa Kristin Halvorsen til barna i Megakoret. 
 
”Framtidens barnehage”. 
Kristin Halvorsen understreket at danning er mer enn utdanning. Det handler også 
om læring, omsorg og sosialisering.  
Det har skjedd mye på barnehageområdet på kort tid: 
Alle har rett til barnehageplass 
Alle betaler maxpris. 
 
Vi mennesker formes mest når vi er minst, vi må derfor investere i barnehager. Det 
mest lønnsomme som finnes. 
Barnehager med kvalitet er det beste kollektive tiltaket for psykisk velvære. 
 
Hva er en god barnehage for de minste barna? 
Behov for mer forskning. 
 
Kompetansemål for 2012: ”Vennskap og deltagelse.” 
Barn må få hjelp til å skaffe seg og beholde en venn. 
 
Nå vil vi bruke de store pengene på de små!  
Ny Stortingsmelding for barnehagene mot 2020: 
”Framtidens barnehager”. 
Foreldrene er viktige – kom med innspill til ny storingsmelding under konferansen! 
Engasjerte foreldre utgjør en forskjell. 
 
Viktige saker: Ledelse - den nordiske tradisjonen –  
  
F.o.m. 01.01.2012 vil Udir få ansvaret for barnehager. 
 

Lou Rossling. 
Utdannet førskolelærer, svensk foredragsholder og forfatter. 
 
”Å tenne stjerneøyne hos barn, foreldre og pedagoger.” 



Lous foredrag handler om å ta barn på alvor og møte barn med varme, kjærlighet, 
mye raushet og anerkjennelse. 
Lou tar utgangspunkt i egenopplevde hendelser med barn og foreldre i barnehage, 
og forteller med innlevelse, humor og engasjement hvordan møtet og arbeidet med 
mennesker har artet seg og hva hun har lært av dette. 
 
Om foreldre sier hun: ”Foreldrene er en enorm kraft, og foreldrene er det viktigste for 
barn! Alle voksne må stille seg spørsmålet; Hvem er jeg? Alt vi sier og tenker og gjør 
lander i barnet! Vi som foreldre er det aller viktigste for barnet! Det viktigste er det 
mennesket man er – ikke hvilken utdanning man har.” 
 
Om barn sier hun: ”Barn er det viktigste. Når jeg har spurt om noen har fått for mye 
kjærlighet – er det ingen som synes det. Vi er ofte vingeklipt som barn – men vinger 
kan vokse ut igjen. Barn må lære seg å ta ansvar for seg selv. Når vi prater til barn 
slik at alle må gjøre alt samtidig, misbruker vi makten vår – vi styrer med makt. 
Dessuten har vi ikke hjertet med.” 
 
Lous budskap er bl.a.: ”Jeg må vite hvem jeg er, for å vite hvem du er.” og ”Vi må 
mene noe med både hjerte og hodet.” 
 
 
Vibeke Glaser 
Førsteamanuensis ved seksjon for pedagogikk ved Dronning Mauds Minne, 
Høyskolen for førskolelærerutdanning i Trondheim. 
 
”Det viktige foreldresamarbeidet.” 
 
Se egen presentasjon fra Glaser. 
 
 
Torhild Roland Vetvik 
Utdannet lærer, jobber hos Fylkesmannen i vest-Agder. Er for tiden prosjektleder i  
 
”Være sammen”. 
 
Hvem er jeg i møtet med barna? 
Er kropsspråket i samsvar med det jeg sier? 
Er jeg en god voksen å være sammen med? 
 
Heve voksenkvaliteten i hele barnehagen. 
Prosjektets faglige innhold: 

1) Atferdssenteret i Stavanger; utarbeider veiledningshefter for de ansatte 
2) Hver barnehage får en veileder (Pål Roland; ”Den autoritative voksne.”, 

handler om å være en varm og tydelige voksen) 
 
Om prosjektet: 

- 3 årig prosjekt (2010 – 2013); kvalitetsheving i barnehagen 
- Utviklet eget materiale til prosjektet 
- 12 pilotbarnehager – praktiserer innholdet 
- Universitetet i Agder skal evaluere prosjektet 



 
”Bankingtime” – investere i framtiden. 
Selvbildet utvikles i hundrevis av møter gjennom hverdagen. 
 
Hver god relasjonsopplevelse du investerer i barnet ditt, lagres i minnet og vaksinerer 
barnet ditt mot trøbbel. 
 
 
Iben Sandemose 
Billedkunstner, tegner, illustratør, scenograf og forfatter. 
 
Ga forsamlingen er fortelling om egen barndom og oppvekst i form av bilder og 
illustrasjoner. 
 
Fortellingen handlet i stor grad om å bygge opp egen selvfølelse. 
 
 
 
Marco Elsafadi 
Ungdomsarbeider, foredragsholder og basketballspiller. 
 
”Foreldrenes kraft” 
 
Marco sa bl.a.: ”Gjøre oss som foreldre bevisste. Har vi noen begrensninger som vi 
gir i arv? Hvor mye selvtillit har jeg selv? Hvor mye ønsker jeg at barna mine skal ha? 
Det viktigste barn gjør er å velge riktig foreldre (Raundalen) 
Alle er glad i barnet – men ikke alle evner å ta vare på barnet sitt 
Det viktigste er å være gode mennesker.” 
 
Videre snakket Marco om følgende tema: 
Selvtillit:

Hvem er det vi behandler dårligst og mest klønete? De nærmeste! 

 Våge ting, må være i kombinasjon med selvinnsikt, skal man 
realitetsorientere barn når de kommer med høye drømmer om hva de skal bli og 
gjøre? Kombinere selvtillit med ydmykhet er den ideelle kombinasjon.  

 
Marco brukte Petter Solberg når han snakker engelsk, som eksempel på selvtillit: 
”Han gjør det selv om han er usikker – han tvinger seg gjennom.” 
Videre sa Marco: ”Er du fornøyd med innsatsen? Hvis du er fornøyd med innsatsen 
selv om du tapte, er ikke resultatet viktig. Jobbet du hardt? Ga du ditt beste? 
Mestring er en subjektiv opplevelse. Hver gang du gir ditt beste, kjenner du det inne i 
deg. Da får du ikke dårlig samvittighet! 
Det viktigste er hvordan vi tenker om det vi holder på med: gi god innsats! 
Ved skryt blir vi mer fornøyd! Husk å skryte av andre!” 
Konklusjon: jeg må gjøre det – hopp i det. Det gjør ingenting om jeg bommer.  
Ofte begrenser vi oss selv. Selvtillit handler om å komme ut av comfortsonen – slippe 
kontrollen – ta sjansen 
Selvtillit er mot. Bygge selvfølelse – bli stolt av seg selv. 
Å våkne om morgenen å være tilfreds med den du er.” 
 
Marco stilte tilhørerne mange spørsmål: 



”Hvordan overbeviser du de du er glad i at de er betydningsfulle mennesker? 
Hvordan skulle jeg ønske jeg gjør det, og er jeg sikker på at jeg gjør det nok?? De 
fleste har for lite selvtillit i forhold til det de fortjener. Vis at du velger! Trenger ikke å 
være så ofte (kan bli overfladisk) – må være ekte.” 
 
 
Emilie Kinge 
Førskolelærer, spesialpedagog og fagbokforfatter. 
 
”Hvor er hjelpen når den trengs?” 
 
Se egen presentasjon fra Kinge. 
 
 
FUB ved Hege Oftedal og Dagfinn Bell. 
To av utvalgsmedlemmene i Foreldreutvalget for barnehager. 
”Hvordan og hvorfor etablere lokale foreldreutvalg?” 
 
Se egen presentasjon av Oftedal/Bell. 
 
 
Asta Busingye Lydersen 
Norsk-ugandisk sanger og skuespiller, er medlem i det norskafrikanske 
artistkollektivet Queendom. 
 
”It’s a dirty job, but someone got to do it!” 
 
 Holdt en appell med en hyllest til tusenvis av barnehagepersonale som jobber i 
barnehagene: ”feier gulv, tørker melk, snørr, bleier, synger Lille Petter Edderkopp, 
vrenger stive kropper i bro ut av parkdresser” 

Den aller viktigste jobben er i barnehagen! Vi som er foreldre må engasjere oss – 
ikke møte med ”Øredøvende stillhet” når nytt FAU skal velges! 
En hyllest til de som ”holder ut” i et yrke med høyt sykefravær og krevende foreldre! 
 
 
 


