
VÆRE SAMMEN  

 
Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og 
læringsmiljø som er til barnas beste. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonene mellom 
personalet og barna samt om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg 
er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. 
 
Fra høsten 2012 har ansatte i barnehagen på kursdager og i møter fått kjennskap til innholdet i et 
program som heter ”VÆRE SAMMEN”.  
Være sammen har en hovedmålsetting om å heve kompetansen hos alle ansatte i barnehagen gjennom 
å implementere en autoritativ voksenrolle med varme, tydelige voksne overfor barna, forebygge og 
redusere utfordrende adferd, fremme inkludering og utvikle gode relasjoner og medvirkende barn. 
Være sammen består av et voksenmateriell utviklet av Universitetet i Stavanger, Senter for 
adferdsforskning. I tillegg er det utviklet et materiell som skal brukes hovedsakelig for barn i alderen 4-6 
år i barnehagen. Dette er utviklet av Eivind Skeie i samarbeid med IdeHospitalet AS. 
Gjennom barnehageåret 2013-2014 har vi aktivt arbeidet med å implementere programmet inn mot den 
enkelte ansatte og avdeling. Barnehageansatte har fått opplæring og veiledning fra veiledere som har 
gjennomgått en veilederopplæring ledet av Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for læringsmiljø og 
atferdsforskning ved Pål Roland. 
Være sammen er et satsningstema som vi vil arbeide med i flere år fremover. 
 

Gjennom teori, kollegaveiledning og en omfattende programpakke mener vi Være Sammen vil gjøre 
barnehagen til en god arena for barnets vekst og modning. 

Programmet være sammen er først og fremst en bevisstgjøring og et samarbeid mellom alle ansatte i 
barnehagen. At vi skal fokusere på vår voksenrolle, og at vi skal bli enda mer bevisst på hvordan vi er i 
møte med hverandre. Denne bevisstgjøringen skal igjen skape en bedre samhandling som vi ønsker 
skal prege alle barn og voksne i barnehagen.  
Den autoritative voksenrollen er et grunnleggende prinsipp i Være sammen. Prinsippet går ut på at de 
voksne arbeider i en dynamisk kombinasjon av varm relasjonsbygging til barnet, og utøving av en 
tydelig voksenrolle når det gjelder å sette krav og grenser. Forskning om den autoritative voksenrollen 
viser at den bidrar til å fremme positiv atferd og hemme negativ atferd hos barnet.  
Programmet legger opp til at vi skal reflektere over vår egen praksis, men retter seg også mot at barna 
skal få delta aktivt i å komme med forslag og løsninger i hverdagens samarbeid og utfordringer. 
 
Samhandling og samtale mellom barnet og den voksne er et sentralt element i Programmet Være 
Sammen. For å lage en god arena for samtale med det enkelte barn og med barn i mindre grupper, er 
det utviklet 12 utbrettbøker. Vi kaller det filosofi- og følelsesbøker for barn. 
 
Disse 12 utbrettbøkene tar opp forskjellige følelsesmessige temaer. Det er Regnbueløven som 
filosoferer i bøkene, og hver side har illustrasjoner som skal hjelpe barnet og den voksne til å samtale 
om Regnbueløvens følelser og tanker. 
For barna vil dette både være språktrening og hjelp til å kjenne på egne og andres følelser. 
Bøkene kan brukes slik at barnet velger hvilken bok det ønsker å snakke om! Velger det boken om å 
være trist og glad, eller boken om å dele? 
 
 



Det er også utarbeidet en foreldreeske til innholdet i pakken. I esken finnes et introduksjonshefte som 
gir en kort innføring i Programmet Være Sammen, samt et lite hefte med kunnskap og inspirasjon  
Du og barnet ditt handler om det som er det viktigste i Programmet Være Sammen, nemlig å inspirere 
de voksne til å bli varme og grensesettende. 
 
Følger du linken til nettstedet http://www.vaeresammen.no/ kan du lese mer om programmet og 
innholdet i være sammen. 
 
Foreldreesken kan du låne fra barnehagen gjennom den avdeling der ditt barn går. Ta gjerne kontakt 
med de ansatte på din avdeling. 

http://www.vaeresammen.no/

