
TALE DRONNING MAUD 17. oktober 2022 
 
Gratulerer med 75-års jubileet 
 
Jeg er styreleder, men det er sikkert ikke så mange som kjenner meg. Det er i grunnen 
greit. For i slike institusjoner som Dronning Maud blir styret stort sett tydelig når ting 
går helt galt. Så litt usynlighet er bare av det gode. 
 
MEN, dere, studenter og ansatte, er ikke usynlige for oss som styre. Styret er opptatt av 
dere, av deres ve og vel. At vi kan være med å skape en god høyskole der det er godt å 
arbeide, flott å studere og der vi leverer god kvalitet langs heile linja TIL BARNS BESTE. 
Og om vi ikke møter dere alle direkte har dere flotte representanter i styret som bidrar 
til at styret kan gjøre, forhåpentligvis, gode vedtak. Jeg vil gjerne spesielt berømme 
studentrepresentantene som bringer gode refleksjoner inn i debatten og kan bidra med 
dagsferske erfaringer både fra studenthverdagen og fra praksisopphold i barnehager. 
 
Det har vært spennende å følge Dronning Maud ikke fra sidelinja, men fra styrelinja. Det 
er et sted det skjer noe! Det at vi er en høyskole som, ifølge NOKUT, ikke lenger må tro at 
vi er liten og som er spesialisert innen barnehageutdanning alene er unikt. Barnehage 
har ikke så lang akademisk tradisjon, det er noe som må bygges opp over tid. Da jeg kom 
inn i styret hadde høyskolen nettopp ferdigstilt fire mastergradsutdanninger, nå har vi 
så vidt påbegynt et arbeid som vi håper vil føre til at vi kan tilby en doktorgrad på egen 
kjøl. Samtidig drives det fagutvikling på mange, om ikke alle områder. Det var et 
kjempearbeid å få på plass nye BLU, oppdragsvirksomheten øker og vi har fått noen 
avleggere i Møre og Romsdal. Det blir spennende å se hvilke nye ting, oppgaver og 
utfordringer som dukker opp framover. 
 
Da Dronning Maud ble grunnlagt i 1947 var det på initiativ fra Menighetspleienes 
Landsforbund og med basis i Den norske kirke. Denne forankringen og verdigrunnlaget 
har vi beholdt. Det er en spesiell verdi jeg har lyst til å trekke fram – menneskeverdet. 
Det at ethvert menneske har sin egen verdi, som er ukrenkelig og som ikke er større 
eller mindre enn noe annet menneskes verdi. Det gjelder også for barn. Det har ikke 
alltid vært tenkt slik, tidligere tenkte en mer at barn var på vei til å bli noe, på vei til å bli 
en dugende samfunnsborger, men andre ord, litt mindre verd enn de som kunne yte noe 
til samfunnets beste. 
 
Det er snart ti år siden utdanningen skiftet navn fra førskolelærerutdanning til 
barnehagelærerutdanning for å gjøre det tydelig at det er forskjell på skole og 
barnehage. Barnehagen står på egne ben, den er ikke bare en «førskole». Barnehagen ble 
av mange lenge sett på som barnepass med litt attåt og ikke det den faktisk er, en del av 
vår livslange læring eller skal vi heller kalle det vår Livslange lek! 
 
Den disiplinen jeg tilhører, teologien, ble ikke opptatt av barneteologi før mot slutten av 
forrige århundre. Det vil si, professor Ivar Asheim, religionspedagogikkens grunnlegger i 
Norge, og min lærefader, spurte allerede i sin doktoravhandling fra 1961. «Hva er 
barnets kall?» Og hans svar var «Barnets kall er å være barn.»  
Barneteologien har vært arbeidet med i flere retninger som fra et frigjøringsteologisk 
perspektiv der en lytter til barnets stemme, der det sårbare barnet er viktig. Her på 
Dronning Maud har Sturla Sagberg gitt viktige bidrag ut fra et spiritualistisk perspektiv 



med hovedfokus på det spirituelle og det åndelige barnet. Det å anerkjenne barn som 
fullverdige mennesker betyr at voksne ikke behandles som normen for hva et menneske 
er. Teologen Dagny Kaul skrev: «Barn og voksen alder må ses som to likeverdige 
variasjoner av det å være menneske. Det innebærer at barnet som barn er likeverdig 
med den voksne som voksen. Barnet trenger ikke å bli voksen for å kunne aktes som 
fullverdig menneske.» 
 
Vi lærer på forskjellig vis. For barn er leken en hovedaktivitet og danner grunnlaget for 
sosialisering, utvikling og danning. Ikke alle samfunn ser det slik. For dere som er glad i 
å se på serier kan jeg anbefale en koreansk serie om en advokat som har autisme. En av 
episodene der dreier seg om en rettsak mot en ung mann som driver Barnas 
Frigjøringsbevegelse, han vil frigjøre barn fra bare å gå på skole og gjøre lekser til også å 
kunne leke. Ifølge denne serien sitter det langt inne i Korea. 
 
Takk for at leken blir sett og anerkjent i vårt samfunn, takk for at vi i hvert fall er på vei 
til å anerkjenne barn som likeverdige mennesker. Takk for Dronning Maud som 
utdanner gode mennesker TIL BARNS BESTE - til vårt beste, for det er jo barna som skal 
forme Norge i de neste 75 årene. 
 
Marianne Uri Øverland 
styreleder 


