
Referat fra foreldremøte 30.09.19 

Felles med Jørpeland barnehage i auditoriet på Resahaugen skole. 

Tema: «Gleding» med Cecilie Lone 

 

Gleding er det motsatte av mobbing!  

Målet med gleding er å skape en god empatisk verden. 

Stille opp for, og glede andre er Gleding! Handler om å se hverandre og bry seg! 

Gleding er et fenomen som holder på å spre seg ute i verden. 

Den atferden vi fokuserer på - får vi mer av, så enkelt! 

 

Vi må bygge robuste barn – empatiske mennesker, slik at barn blir i stand til å 

glede andre mennesker.  

For å være oppriktig empatisk må en tåle seg selv. Start med å se innover – vær 

snill mot deg selv. Lær barna å trene på empati. 

God selvfølelse er det viktigste vi kan gi barna våre! 

Selvfølelse er stammen på treet – det som gjør at vi står støtt i oss selv. 

Selvtillit er det vi gjør – trekrona. Vi må ruste barna våre til å klare verden, når 

vi ikke er der lengre. 

God selvfølelse bygges ved å se barna våre, være med dem, leke med dem, høre 

på hva de har å si, kose med dem – og ikke minst gi dem av vår TID!! De blir et 

produkt av det vi gir dem. De speiler seg i oss som voksne, i den responsen vi som 

voksne gir tilbake på det de sier og gjør. De blir hvordan vi snakker om og med 

dem og andre barn/voksne.  

Barna er ikke født med fordommer! Barna velger ikke sine foreldre! Vi må passe 

på hva vi sier! Tenke før vi snakker med barn tilstede, om andre. Ord kan fort bli 

til virkelighet og sette seg i barnesinn, langt inn i voksenlivet. Det skal så lite til 

for å knekke en sjel.  

Alle kan gjøre dumme ting, MEN vi er ikke dumme for det. Vi må skille mellom 

det vi gjør og det vi er. Dersom de blir kalt dum – knekker selvfølelsen. 

Barn slutter ikke å elske foreldrene sine selv om de slår, kjefter ol. – de slutter 

heller å være glad i seg selv! 



Back off når du er på det sinteste selv – du blir til et kjempe troll! 

Voksne kan tillate seg å si ting til småbarn, som de ikke hadde fått seg til å si til 

noen voksne! 

Anerkjenn følelsene til barna – alle følelser er greie! Sinne er som regel 

kamuflasje for noe annet! Prøv å finn ut av hva det er ved å være nysgjerrig – 

still spørsmål. Vi trenger anerkjennelse på ulike måter. Still opp! Møt opp! Vær 

tilstede! 

Vi må se ting fra ulike perspektiv før vi tar en avgjørelse. Vi må ha respekt for 

hverandre. Hva er respekt for deg? Meg?                                                    

Re:spekt = se om igjen - ofte stemmer ikke førsteinntrykket! 

Hva kan jeg som voksen gjøre? Tenke over hva jeg gjør som er bra? Hva kan jeg 

gjøre til det bedre? 

Små mennesker er veldig kloke mennesker, still dem spørsmål og du får gode 

svar. Eks. når kjenner du at mor og far er glad i deg? Hva gjør deg glad? Når får 

du en god varm følelse i hjertet ditt? Det koster så lite å være raus med 

gode ord og handlinger. 

Hvordan vi blir sett på som barn, setter seg som et «stempel» helt ut i 

voksenlivet. Derfor er det viktig at vi er vårt ansvar bevisst hvordan vi 

snakker og oppfører oss overfor barna vår og andres. 

Barna våre er helt avhengige av oss!                                         

Barna er den viktigste jobben vår i livet. 

Barn er tøffere enn vi tror. Vi er nødt til å «vaksinere» barna våre mot vansker. 

Barna er nødt til å stå i sine egne vondter. De skal bygges av de vonde 

erfaringene. 

«Det du tror om meg – slik du er mot meg – hvordan du ser på meg – hva du 

gjør mot meg – Slik blir jeg!» 

Alle trenger å kjenne at de hører til en plass – la oss åpne dørene til de som ikke 

har det like godt som oss. Har vi sett noe – har vi ansvar for å gjøre noe! Vær 

det menneske som ser de barna som sitter alene. Vi lærer våre barn å bry seg og 

glede andre – barna blir det vi gjør/ikke gjør! Husk de speiler seg i oss! 

 

 

 



It take`s a village to raise a child! 

Vi voksne må tilpasse oss barna. Barna trenger at vi voksne er med dem i leken, 

spesielt i fantasileken = mentaltrening.  Vi må gi av vår TID!, vi må ikke utsette 

alt. «Skal bare……» Barna er ofte fornøyd med noen få minutt.  

Senk tempoet, vær tilstede! Vi får ikke barneåra igjen - de er her og nå - 

og har så utrolig stor betydning for voksenlivet til barna! 

Hver dag er en ny mulighet til å begynne med Gleding! Vær god mot andre – det 

gir glede til en selv. Det er aldri for travelt å være god mot andre. 

Vi har alle SUPERKREFTER til å glede andre! 

 


