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Kommune betyr
fellesskap
- samskaping
- relasjonell velferd

Helse og trivsel skapes der
folk fødes, leker, lærer,
arbeider, pleier fritid,
shopper,
bor og lever
24 t i døgnet!

Fra forebygging til samfunnsbygging
Fra bruker til medborger

Samskapelse - co-creation

«To eller flere aktører samarbeider for å løse en offentlig oppgave eller et
samfunnsproblem gjennom en konstruktiv utveksling og anvendelse av deres forskjellige
erfaringer, ressurser, kompetanser og ideer»
(Torfing, Sørensen & Røiseland 2016)

Høykvalitets-barnehager
= gullgruve for folkehelsa
Jaffe et al., 2011; Sylva et al., 2011; FHI, 2011;
Havnes & Mogstad, 2010; Pianta, 2009

…Men kan vi skape enda
mer vinn-vinn-vinn
gjennom samskaping…?

Når styrker vi 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
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Bowers, 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

• Relasjonell velferd er en menneskesentrert, samarbeids-

og deltakerbasert tilnærming som er dypt fundert i
menneskerettigheter, sosial rettferdighet og bærekraftig
utvikling av samfunnet.

Relasjonell
velferd

• Relasjonell velferd innebærer at velferd er en verdi som

mennesker skaper sammen, der deres relasjoner og
livsbetingelser settes i sentrum for velferdsutviklingen.
• Det offentliges fremste oppdrag blir å bygge

(Ness & Heimburg, in press)

«fellesskapsverdier» gjennom å understøtte betingelser
for at alle mennesker kan blomstre og leve et liv de
setter pris på gjennom hele livet.
• Hensikten er å styrke personers, relasjoners og

lokalsamfunnets ressurser til å skape gode livsløp og
verdige hverdagsliv, nå og i fremtiden.

Barnehagen som tjeneste

Barnehagen som møteplass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Behov og rettigheter
«Oss» vs. «dem»: Tilby service
(Utdannings)institusjon for barn (individ og gruppe)
Tidlig intervensjon
Transaksjoner (økonomisk kapital, eksperter, tjenester)

Ressurser og muligheter
Vi i lag: Hva kan vi få til sammen
Arena for fellesskaper for store og små (sosiale systemer)
Tidlig interesse
Relasjoner (sosial kapital, likeverd, deltakelse)
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«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»
Susanne Vollan Langås
Mor i barnehage og medforsker i prosjektet «Det trengs
en hel landsby»

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

Sentrale tema fra intervjuer med foreldre og ansatte i barnehagene

Å BLI SETT, ANERKJENT
OG VERDSATT

RELASJONER OG
MØTEPLASSER SOM
INVITERER TIL
DELTAKELSE

MANGFOLD OG
FORSKJELLIGHET SOM
RESSURS

BARNEHAGEN I
LOKALSAMFUNNET OG
LOKALSAMFUNNET I
BARNEHAGEN

BARN SOM
FELLESSKAPERE OG
BROBYGGERE

GRUNNLAGET FOR DET
VIDERE
OPPVEKSTMILJØET
BYGGES AV OSS NÅ

BEVISSTGJØRING OG
KULTURBYGGING

«Vi ser jo det på foreldremøter, de som kjenner hverandre godt, de kommer
jo og setter seg sammen. Og så har du de som bestandig blir sittende litt for
seg selv (…). Du ser jo fort hvem som detter ut litt i barnehagen da, både
blant ungene og foreldrene (…). De detter nok litt av den sosiale biten
utenfor barnehagen (….). Det er jo noe med det å finne et fellesskap
utenfor barnehagen også».
-Pedleder, barnehage-

«Vi kan være med å knytte sosiale relasjoner mellom familier på en mye, mye
bedre måte enn vi gjør (…). Det handler om å ta ansvar for hverandre utenom
barnehagens åpningstid. Vi er veldig flinke, tror jeg, akkurat i vårt eget lille rom.
Men det med å løfte blikket litt, å se, være med, og bygge videre utover
barnehagen sine rammer…. Det er jo et samfunnsmandat vi har. Noe gjør vi bra,
men veldig mye kan forbedres i forhold til det med relasjonsbygging mellom
familier. (…) Vi har jo snakket mye om tidlig innsats, men hva er egentlig det? Det
aller, aller viktigste for ungene er jo at de har godt rustede foreldre. Og da handler
det mye om psykisk helse til foreldre, og det med sosiale relasjoner»
- Styrer i barnehage-

«Jeg tror vi må få opp øynene litt. Vi må lage kultur for at det er vanlig og naturlig
at vi bryr oss om hverandre (…). Det blir jo bevisstgjørende for en selv. Det er jo
ikke som å finne opp kruttet, liksom. Men selvfølgelig…. Hvorfor har vi ikke tenkt
på det? (…) Hvorfor har jeg ikke tenkt på det, å ta kontakt den personen, som jeg
vet hvem er, som sitter på barnehagen og ser på sitt barn, delvis alene eller alene.
Hvorfor har jeg ikke gjort noe med det? (…) Hvis flere er bevisst det, og kanskje at
barnehagen gjør flere bevisst det, så kanskje man kan gå sammen flere som er i en
velfungerende gruppe utenom barnehagen for å få dem med… Det er enklere å
gjøre det i fellesskap»
- Pappa i bhg-

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.

Landsby-effekten
som forbinder
familier
• Til hverandre
• Til møteplasser
• Til meningsfylte
fritidsaktiviteter
• Til arbeid, praksis og
utdanning
• Til andre institusjoner og
tjenester
• Til planprosesser og
demokratisk deltakelse

MAKT OG
RETTFERDIGHET!
….Kan samskaping, til tross
for (eller på grunn av…!) all
optimisme og gode
intensjoner faktisk bidra til å
øke sosiale helseforskjeller…?

Illustrasjon: https://lunchshop.no/assets/img/1024/1024/bilder_nettbutikk/f401bfcac2e46f0b1637b8346bc84edd-image.jpeg

Praksis!
Strategi og
demokrati

Teori!
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«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).

Takk for meg ☺
dina.v.heimburg@nord.no
93043714

