
Triatlon-entusiast
Ronnie Maas Pedersen vet at 
hardt arbeid gir resultater.
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Rekordår i Hopen
Hopen Fisk AS passerte 100 
millioner i omsetning i 2015.
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Blir ambassadør
Sondre Justad vil gi noe 
tilbake til fjellene.
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Mer ros og mindre 
nei gir snille barn

SIDE 12-13: Alle 
barnehager i Vågan har 
nå fullført kurset De 
Utrolige Årene. Det har 
gitt oppsiktsvekkende 
gode resultater.

Søk om penger 
fra Andefondet!
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"Vi skal være snill med hverandre!"
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"Vi skal være snill med hverandre!"
●●Som en av få kom-
muner i Norge har alle 
Vågans barnehager nå 
gjennomført kursing i 
det pedagogiske verk-
tøyet De Utrolige Årene. 
Og resultatet har over-
steget selv de høyeste 
forventninger.

– Når vi har samlingsstund så 
skal vi huske på å ha hendene 
våre i fanget og se på den som 
snakker. Klarer dere det? Flott, 
nå var dere flinke! 
En samlende ro brer seg 
blant barna i Filipstua 
Friluftsbarnehage i Kabelvåg. 
Alle blir tydelig fornøyde med 
egen innsats når styrer Lina 
Kaurin Nesse roser for at 
reglene for oppførsel under 
samlingsstunden følges.
– Husker dere hvordan man 
ellers skal være mot hverandre 
her i barnehagen?
– Ja, man skal være snill!
– Og ikke ta i fra andre leker!
– Og så er det fint å si snille 
ting til hverandre, kommer det 
fra taletrengte barn.
– Ja, det er helt rett, smiler 
Linda, før allsang av ”Alle 
fugler” tar over.

Poengtert positivt
Denne seansen virker 
kanskje dagligdags for det 
utrente øye, men for de 
ansatte i barnehagen er 
samlingsstunden en viktig 
arena for å etablere gode 
og positive rutiner. Alle 
barnehagens ansatte har 
nemlig nå kursbevis på 
at de har gjennomført det 
pedagogiske programmet De 
Utrolige Årene – et program 
som vektlegger positivt 
samspill barn imellom, og 
mellom voksne og barn. 
– Å ha fokus på ros og at 
ungene skal få tydelige 
beskjeder har alltid vært viktig 
i vår hverdag. Men vi har aldri 
jobbet så systematisk og 
tydelig med dette som vi gjør 
nå, sier Linda, og forteller om 
hvordan De Utrolige Årenes tas 
i bruk i hverdagen.
– Noe av det viktigste er det 
såkalte rollemodellprinsippet, 
som sier at vi som jobber her 
skal være gode forbilder i det 
vi sier og gjør. Vi har alle veldig 
lett for å bruke ordet nei, så 
i stedet for å si ”nei, det må 
du ikke gjøre”, så sier vi heller 
”Se hvor flink han var til å sitte 
stille. Få se om du kan gjøre 
det samme”. Å poengtere hva 
det positive er, er dessuten 
viktig. I stedet for å si til barna 
at de er flinke, så sier vi hva 
de er flinke til, forklarer hun.

Helhetlig løsning
– Har det vært vanskelig å 
slutte å si ”nei”?
– Ja, barnehagen er ikke 
kjemisk fri for ordet, men vi 
tar oss i det i langt større 
grad enn før og leter dessuten 
aktivt etter en positiv vinkling 
på problemene. For mange 
er det kanskje uvant å skulle 
sette grenser uten å si ”nei”, 
men det finnes andre måter 
å sette grenser på. Gjennom 
et fokus på mer dialog med 

ungene, så møter vi også 
større forståelse hos dem når 
vi ber dem endre atferd. Det 
er stor forskjell på å snakke 
til ungene og med dem, sier 
Linda.
– Noen ganger er kanskje ikke 
et positivt fokus nok?
– Nei, man vet jo at barn kan 
slå helt krøll på seg, men da 
sier vi stopp og ber dem om å 
ta en tenkepause. Vi tar dem 
altså bort fra situasjonen, 
og når ting har roet seg så 
forklarer vi hvorfor, sier Linda, 
som er klar på at De Utrolige 
Årene skiller seg fra andre 
tilnærmingsmetoder.
– Det er et veldig bra og 
helhetlig program. Vi som har 
jobbet i barnehage i noen år 
har jo alle vært innom ulike 
kurs. Problemet er ofte at 
disse bare fokuserer på et 
aspekt, for eksempel bare på 
språk, lek og så videre. De 
Utrolige Årene tar for seg all 
tematikk, påpeker hun.

Gitt færre konflikter
Linda legger ikke skjul på at 
både hun selv og de ansatte 
var skeptiske til å gå inn i nok 
et kursløp da programmet ble 
vedtatt gjennomført av Vågan 
kommune i 2009.
– I begynnelsen føltes det 
litt kunstig. Det var mange 
regler man skulle 
forholde seg til og 
noen løsninger på 
problemer som vi 
kanskje synes var 
litt rare. Men jo 
lengre inn vi kom i 
materialet, jo mer ser 
vi at dette fungerer, 
sier hun.
– Hvordan har 
hverdagen endret seg 
i barnehagen siden?
– Vi ser at vi totalt 
sett har færre 
konflikter og at det 
er lettere å ta tak i disse. 
Dessuten ser vi at barna er 
mer oppmerksomme enn før 
og veldig flinke til å hjelpe 
hverandre. De husker godt 
reglene godt og minner 
hverandre på disse, sier Linda.
– Dessuten forandrer man 
noe grunnleggende i seg 
selv når man hele tiden må 
etterstrebe å ikke bruke ordet 
nei, men heller fokusere på 
positive løsninger. Det er jo 
en bra måte å tilnærme seg 
mennesker både på jobb og i 
andre sammenhenger. 

En investering 
Både Linda og førskolelærer 
Lise Eskeland er glade for at 
Vågan kommune har satset på 
å kurse alle barnehageansatte 
i De Utrolige Årene. 
– Det har vært tankevekkende 
å være med på kursene. Å 
få gode tips til strategier,  
konfliktløsning og hvordan man 
skal skape gode relasjoner i 
en stresset hverdag, har vært 
veldig inspirerende, sier Lise.
– I tillegg har det vært 
morsomt og fint å bli kjent 
med andre barnehageansatte 
i kommunen gjennom både 
rollelek og samtaler. Det 
gjør også noe positivt for 
samarbeidsklimaet mellom de 
ulike barnehagene, påpeker 
hun. 

Styrer Linda påpeker at det har 
kostet barnehagen både tid 
og penger for å få alle ansatte 
ferdig kurset.
– Men det har vært verdt 
investeringen. Vi har funnet en 
god måte å implementere De 
Utrolige årene i vår drift, og vi 
får gode tilbakemeldinger fra 
foreldre som sier at de merker 
en endring hos ungene. Det 
å legge en plan for hvordan 
vi skal ha det sammen, er 
flott. Og jeg vil påstå at alle 
får det bedre ved at denne 
tilnærmingsmetoden blir fulgt, 
konkluderer Linda.

Tar det videre?
For Solvi Laupstad og Hege 
Lesteberg ved Familieenheten i 
Vågan kommune, er lovordene 
fra Filipstua friluftsbarnehage 
som musikk i ørene.
– Og tilbakemeldingene fra 
Filipstua er ikke enestående. 
Vi vet at deltakerne er 
udelt fornøyde med kurset, 
for alle har besvart et 
evalueringsskjema underveis. 
I tillegg får vi høre mange 
gode historier og sett mange 
glødende øyne på samlingene. 
Deltakerne ser nemlig at dette 
fungerer, sier Solvi Laupstad.
Selv om det har tatt tre å 
lengre enn beregnet å få 
alle barnehagene i Vågan 

igjennom kurset, 
er de ansatte ved 
Familieenheten 
likevel svært 
fornøyde.
– Vi ser at kurset 
styrker selvtilliten 
til de som jobber i 
barnehagene. Og 
ved at disse endrer 
sin måte å være og 
jobbe på, så endrer 
også ungene seg. 
Vi har sett flere 
eksempler på at 
det å jobbe med 

å skape positive relasjoner 
mellom voksne og utfordrende 
barn, har blitt en suksess. Når 
man får de rette verktøyene 
for å sette grenser på en 
konstruktiv måte og samtidig 
bevare roen, så vil barnet også 
reagere på en annen måte, 
sier Hege.
– Det er kun fem andre 
kommuner i Norge hvor alle 
barnehagene har gjennomført 
De Utrolige Årene-opplegget. 
Vi er derfor stolte av at vi 
er kommet dit, og vi ser at 
dette er godt og forebyggende 
arbeid. Vi har allerede begynt å 
få tilbakemeldinger fra skolene 
om at de merker at elevene 
har gått i barnehager hvor De 
Utrolige Årene er tatt i bruk. 
– Er det en idé å ta dette inn i 
skolen også?
– Ja, og det står i 
handlingsplanen til kommunen 
at dette skal skje. Når det vil 
skje er foreløpig uvisst, men vi 
håper at det ikke vil vær så alt 
for lenge til, sier Hege.

Virker på alle
En som allerede har startet 
denne ambisjonen, er rektor 
ved Digermulen skole, Gunnar 
Aarstein. 
– Som rektor ved en 
fådeltskole er jeg også 
barnehagestyrer ved samme 
sted. Det er derfor viktig at jeg 
har samme kunnskapen som 

mine ansatte, og derfor har 
jeg også deltatt på kursene i 
De Utrolige Årene. Og det jeg 
ser er at denne pedagogiske 
tilnærmingen er like anvendelig 
i skolen. Jeg vil påstå at den 
virker på alle – både barn, 
voksne og hunder, humrer 
Gunnar.
Rektoren har derfor ikke 
ventet på en kommunal 
handlingsplan, men i stedet 
tatt saken i egne hender og 
allerede innført prinsipper 
fra De utrolige Årene i 
skolehverdagen også.
– Kjernen i dette kurset er jo å 
gi oppmerksomhet på positiv 
atferd. Og vi ser at dette 
fungerer. Det hender jo at noen 
er urolige og uoppmerksomme 
i klasserommet. I stedet for 
å mase om at de må være 
rolige, så blir de som sitter 
stille fortalt at de er flinke. Når 
de urolige ser dette, så vil de 
ofte etterstrebe å gjøre det 
samme. Ros har med andre 
ord bedre effekt enn hysjing, 
påpeker han.
– Dessuten vil det å gi og 
få ros gi en bedre relasjon 
mellom lærer og elev. Og den 
er viktig. Har man ikke et godt 
forhold til læreren, så blir 
vedkommende irrelevante i 
elevens hverdag. Det kan få 
store følger for læringen.

Et gode for alle
Gunnar anbefaler derfor 
også andre skoler i Vågan å 
prioritere kursing i De Utrolige 
Årene for sine ansatte.
– Vi ser at disse prinsippene 
tilfører noe ekstra. Det er klart 
at det å reagere på negativ 
atferd ved å påpeke denne, 
ligger i oss alle. Men når man 
forsøker å la være, så skjer 
det noe positivt. Og for meg 
personlig er det helt fantastisk 
å oppdage at man selv etter 
30 år i læreryrket kan oppdage 
noe som gjør meg til en bedre 
lærer, sier han.
– De Utrolige Årene er derfor 
det viktigste kurset jeg har 
vært på, og jeg kan anbefale 
det til alle – også til foreldrene. 
Det hadde nemlig vært nyttig 
om det samme språket ble 
snakket både i barnehagen, 
skolen og hjemme. Denne 
pedagogiske tilnærmingen er 
ikke bare nyttig i barnehager 
og skoler, men også i 
samfunnet for øvrig. Jeg er 
derfor veldig stolt over og 
glad for at kommunen vår har 
satset intensivt på dette i flere 
år. Det vil komme oss alle til 
gode i årene framover. 

Mari Rokkan

 ● DE UTROLIGE ÅRENE
● De Utrolige årene er en 
programserie med åtte ulike moduler, 
som er utviklet for å forebygge eller 
behandle atferdsvansker hos barn. 
●Et overordnet mål med 
programserien er å fremme gode og 
utviklingsstøttende relasjoner mellom 
barn og nære voksne, samt positivt 
samspill barn i mellom. 
- Målgruppen er barn mellom 0 – 12 
år. 
●Tilbudene er gruppebaserte, slik at 
deltakerne kan dele med hverandre 
og drøfte ulike problemstillinger. Det 
jobbes også med hjemmeoppgaver.
●Tilbudene er praktisk fokuserte, 
med mål om at deltakerne skal 
erfare gjennom konkrete øvelser. På 
den måten skal de opparbeide nye 
ferdigheter og økt trygghet. 
●Per 1.1.2016 har DUÅ lært opp 
fagfolk i over 125 kommuner og 40 
barne – og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker.

"Dette er 
det viktigste 
kurset jeg 
har vært på, 
og jeg kan 
anbefale det 
til alle"

Hege Lesteberg og Solvi Laupstad er 
svært fornøyde med at alle Vågans 
barnehager nå har gjennomført DUÅ


