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Voksne skaper vennskap og fellesskap 
– i og utenfor barnehagen
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Fellesskapsverdi  
«leave no one behind»



https://www.bygdanytt.no/nyheter/i/G7kd4/-Pa-denne-benken-sit-ingen-aleine

«Hvordan skal barn føle at dette er 
naturlig, hvis vi ikke praktiserer det i 

voksensamfunnet også?»

…

«Det skaper ikke inkludering dersom 
bare de som er utenfor sitter sammen 

på benken. Da er det gruppering.»

Susanne Vollan Langås
Mor og medforsker i prosjektet «Det trengs en hel landsby»

https://www.bygdanytt.no/nyheter/i/G7kd4/-Pa-denne-benken-sit-ingen-aleine


Når vi styrker vårt «sosiale immunforsvar» gjennom 
nettverk og sosial støtte

… ER VI LYKKELIGERE OG 
MESTRER LIVET BEDRE

… TÅLER VI KRISER OG 
BELASTNINGER BEDRE

… BLIR VI SJELDNERE SYKE 
OG TÅLER SYKDOM BEDRE

26Bowers, Strelitz, Allan & Donklin, 2012; Morrison, Pikhart, Ruiz & Goldblatt, 2014; Putnam, 2000; Taylor, 2010; Shonkoff, Boyce & McEven, 2009; Diener & Fujita, 1995;  
Diener & Seligman, 2002;  Shonkoff & Garner, 2012; Cobb, 1976; House, Landis & Umberson, 1988; Reblin & Uchino, 2008



• Hvem kan bidra?

• Hvordan kan de delta?

• Hvor kan det skje?



Hele storsamfunnet

Hele kommunen

Hele lokalsamfunnet

Hele barnehagen

Hele familien

Hele 
barnet



Barnehagen som tjeneste
• Bruker: Behov og rettigheter

• «Oss» vs. «dem»: Tilby service

• Institusjon for barn (individ og gruppe)

• Tidlig intervensjon og forebygging

• Transaksjoner og profesjoner (økonomisk kapital, 
eksperter, tjenester)

• Politisk styrt tjeneste, kontroll over virksomheten

Barnehagen som møteplass
• Medborger: Ressurser og muligheter

• Vi i lag:  Hva kan vi få til sammen

• Arena for fellesskaper for store og små

• Tidlig interesse og samfunnsbygging

• Personer og relasjoner (sosial kapital, likeverd, 
deltakelse)

• Nærdemokratisk arena, dialog med beslutningstakere for 
å skape et sterkere beslutningsgrunnlag og større felles 
handlekraft.
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Hvordan kan vi skape sterkere og mer 
inkluderende fellesskaper blant familier som 

har barn i barnehagen?

Tenk fem år fram i tid, der vi har tatt store skritt 
framover for å skape rausere og mer inkluderende 
fellesskaper blant familier med barn i barnehage. 

Vi samarbeider om å skape det oppvekstmiljøet vi 
ønsker oss, til det beste for alle. 

Sammen har vi bidratt til at alle barn får en best 
mulig start på livet, og at alle barn og voksne føler 
seg sett og anerkjent som en likeverdig og verdifull 

deltaker i lokalsamfunnet. 



Spirende praksiser
• Barnehagen som arena for å koble sammen folk, ressurser, arenaer og 

livsmuligheter

• Foreldremøtet som arena for samskaping og sosial støtte

• Aktiv formidling av muligheter for deltakelse (tavle, nyhetsbrev, 
foreldresamtale)

• Barnehagen som møteplass utover åpningstid

• Fysiske omgivelser i og rundt barnehagen som fremmer inkludering

• Samarbeid med nabolag og lokalsamfunn (naboer, frivillighet, 
nærbutikk, skole, sykehjem)

• Barnehagen som praksisarena for foreldre som ikke har jobb

• Revidert mandat for SU

• Styrket foreldres (og barns) demokratiske deltakelse

• Forpliktende forankring i kommunen på tvers av sektorer og i hele 
samfunnet

(Heimburg, Langås & Ytterhus, 2021; Heimburg, Langås & Røiseland, in press)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.604796/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.604796/full


https://pub.framsikt.net/plan/lev
anger/plan-515c3fb7-6e84-4867-
bd4a-a46a698efb1e-10028/#/

https://pub.framsikt.net/plan/levanger/plan-515c3fb7-6e84-4867-bd4a-a46a698efb1e-10028/#/






Hvordan inkludering 
og fellesskap kan spres 
som ringer i vann

Tegningene er gaver fra barn i barnehager i Levanger, og viser voksne og barn som 
er snille med hverandre, byr seg om hverandre og hjelper hverandre. 



«Tulipanteorien»

«Du vet når en tulipan henger med 
huet, og så trøkker man den inn blant 
de andre for at den skal stå oppreist. 

Et sånt samfunn vil jeg ha»

Ingrid Ovedie Volden 

@vidunderfull på Twitter (07.04.2016).
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