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Tverrfaglig råd i Eide
inviterte ansatte som
arbeider med barn og
unge til kurs i det å
samtale med barn. 150
personer møtte opp.
RIGMOR SJAASTAD HAGEN
redaksjon@r-b.no

EIDE: – Vi ønsker at de ansatte skal
bli enda flinkere til å se barna hel-
hetlig, til å snakke med dem og ta
dempåalvor,sierenhetslederiEide
barnehage og medlem i tverrfaglig
råd i kommunen, Wenche Hum-
borstad.

Rådet inviterte til kurs i barne-
samtaler, spesielt med tanke på
barnsomharsamspills-ogkonsen-
trasjonsutfordringer.Responsenlot
ikke vente på seg. Det raste inn på-
meldingertilkveldskurset,somvar
gratisforalledeltakerne.

Styrke selvbildet. Kursholder
Emilie Kinge er førskolelærer, spe-
sialpedagog, pedagogisk psykolo-
giskrådgiverogforfatteravfirebø-
ker om det å samtale med barn.
Hennesengasjementspringerutfra
ønsketomåbidra til atbarnopple-

ver seg sett og hørt. På den måten
kan voksne som jobber med barn
væremedpååstyrkebarnsselvbil-
deogoppdagesegsjøl.

– De sårbare barna er vanlige
barn som har normale reaksjoner
påuoversiktligeforholdielleruten-
fordemsjøl.Detgjelderåsnakkeså
barnlytteroglyttesåbarnsnakker.
Dette vil ikke være likt hver gang.
Detfinnesingenoppskrift,ogman
skalikkeblisåopptattavmetoden.
Mendetvioftegjørfeil,eratvisnak-
ker til og ikke med barna. Det gjel-
der å skape en kultur for fortrolige
samtaler, fortaltehun.

Trygt samtaleklima. Kinge
understreket viktigheten av å sti-
mulerebarntilåkjenneetterhvor-
dan de har det inni seg gjennom å
møtedemmedempatioggjettende
betraktninger.

–Vimåslutteåspørresåfælt!Ob-
server barna og del tankene om
dine observasjoner med barnet.
Væråpenomhvadutenkeromdet
duseroginviterbarnatilåbeskrive
hvordandehardetpåinnsida.

Hunfortalteatdetåskapeenkul-
tur for fortrolighetssamtaler kan
gjøres på ulike måter. Det å bruke
samlingsstunder og grupper, og å

bruke tid til å snakke om følelser
varettipshuntrakkfram.

– Hva gjør deg glad, sint, lei deg,
redd? Disse spørsmålene stilt i et
trygtklimagirbarnetmulighettilå
kjenne etter hvordan det er å være
«meg» og kan gjøre at det barnet
sombærerpåbekymringervågerå
nyttiggjøre seg deg som samtale-
partnerseinere.Påskolenkanman
ogsåbrukebarnsevnetilåsetteord
på følelsene gjennom det å skrive,
saKingetiletlydhørtpublikum.

Positivt. Lærer ved Eide ung-

domsskole, Stig Rune Lothe, var
sværtpositivtilkurset.

– Det er interessant med opp-
friskning rundt det man har lært
tidligere om det å samtale med
barn. Som lærer møter jeg elever
medulikediagnoser,menogsåele-
ver som har ulike utfordringer i
hverdagen. Det er absolutt nyttig å
læremeromkommunikasjonmed
barn. Det er fort gjort å gå inn i det
sammetankemønsteret idetdagli-

ge arbeidet, men man blir jo aldri
utlærtidetteyrket,mentehan.

Synnøve Lie er assistent på Ve-
vangoppvekstsenterogsynteskur-
setvarveldiginteressant.

– Jeg kan bruke det jeg lærer her
både på jobb og på heimefronten.
På arbeid treffer jeg mange ulike
barn, somalleharulikebehov.Her
fårvienpåminnelseomhvorviktig
det er å ta seg tid til de gode samta-
lene,sahun.

Motiverende: Lærer Stig
Rune Lothe mente kurset var
positivt og motiverte til nye
ideer. – Barn skal bli sett og

hørt: Kursholder Emilie
Kinge engasjerte de mange
tilhørerne.

Nyttig: Assistent Synnøve Lie
syntes kurset var nyttig.

Lærte å snakke m
Spesialpedagog og forfatter foreleste i Eide om å se barna

*Prisen inkluderer frakt- og leveringsomkostninger. ÅrsavgiL kommer i tillegg. CO2-utslipp 104-149 g/km (1,0 EcoBoost 100 HK – 1,6 105 HK 
PowerShiL )Blandet drivstoN orbruk 0,4-0,64 l/mil (1,0 EcoBoost 100 HK – 1,6 105 HK PowerShiL )

Nå lanserer vi helt nye Ford B-MAX 
En bil så fl eksibel at den gir rom for det aller meste. Setene, inkludert det foran, kan felles fl att ned og gi rom for gjenstander opp til 
2,35 m! En høyere sittestilling gir god oversikt over veien, og den kompakte størrelsen gjør det enkelt å manøvrere på trange steder. 

Bestiller du nye Ford B-MAX innen 31. desember får du en spennende utstyrspakke med på kjøpet. For eksempel vil du på B-MAX 
Titanium få med Active city stop, ryggesensorer, elektriske innfellbare sidespeil og automatisk klimaanlegg, uten tillegg i prisen. 

NYE FORD B-MAX Titanium fra kr %#!&"$$*

Life is an open door.
Den nye Ford B-MAX er helt genial. Med 
skyvedører bak og innebygde midtstolper 
er døråpningen hele 1,5 m bred. Tenk deg 
hvilke muligheter det gir.

NYE FORD B-MAX fra kr "%$.!##*

Enenvegen 1A – 6416 Molde
Tlf 71 20 37 00 – Fax 71 20 37 01 
www.haukebo-rodseth.no



TRONDHEIM: Lave strømpriser
gjorde at de norske kraftselska-
penes driftsresultat ble halvert
fra 2010 til 2011. Ingenting tyder
på at situasjonen vil endre seg
med det første.

Tallene fra bransjeorganisa-
sjonen Energi Norge viser at
norske kommuner og fylkes-
kommuner i årene fremover må
regne med mindre inntekter fra
kraftselskapene. Det er forven-
tet at strømprisene fortsatt vil
holde seg på et lavt nivå, skriver
Adresseavisen.

– Kraftnæringens evne til å
gjennomføre investeringer og
skape nye verdier for eierne, vil
over tid bli svekket. Dette påvir-
ker selvsagt også nettselska-
penes evne til å investere, sier
Oluf Ulseth, administrerende
direktør i Energi Norge.

Kraftbransjen står foran mil-
liardinvesteringer blant annet i
linjenettet. 150 milliarder kro-
ner er antydet som investe-
ringsbehov de neste ti årene. I
tillegg kommer krav fra myn-
dighetene som vil koste 15– 20
milliarder kroner.

Kommuner som eier kraftsel-
skap, må innstille seg på at ut-
byttefesten nå er over, sier di-
rektør Per Sanderud i Norges
vassdrags- og energidirektorat
(NVE). Han mener kommunene
må innstille seg på en ny virke-
lighet.

– Det må bli slutt på den ag-
gressive utbyttepolitikken, sier
han. NTB
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Initiativtakere: Tverrfaglig råd i Eide sto bak kurset. F.v. Linda Henden (helsesøster), Wenche Humborstad (Eide
barnehage), Åse Lysgård (Eide ungdomsskole), Hanne Tornes (PPT), Gerd Lise Paulsen (barnevernet) og Leif Arild Lervik
(enhetsleder barn og oppvekst).

ed barn
og ta dem på alvor

Kraftselskapenes
overskudd halvert

* Frakt, klargjøring og registreringsomkostninger i tillegg.
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