
TALE 

Deres kongelige høyhet og kjære alle sammen! 

Å være student på Dronning Mauds minnes høgskole for 

barnehagelærerutdanning synes æ e veldig flott. På høgskolen har vi et 

godt studentmiljø og vi har ulike studentforeninger som er flinke til å ta 

godt imot nye studenter. Vi e en høgskole der alle, ansatte og studenter, har 

fokus på banrehagelærerutdanninga. Derfor vil hver lærer du møter kunne 

hjelpe deg om du skulle lure på nokka. Så vi har også et stort mangfold 

både blandt lærere og studenter. Vi har hele 10 fagseksjoner 

 

På de to årene æ har studert på Dronning Maud har æ lært mye om barn, 

tidlig barndom, barns utvikling, danning, lek og læring. Som framtidig 

barnehagelærer har æ et faglig blikk i barnehagen. Under utdanningen har 

æ lagt mere merke til viktigheten av omsorg og trygge voksne, da både 

ansatte i barnehagen og foresatte, som æ får oppleve under praksis 

periodene vi har i utdanningen, nå skal jeg fortelle en praksisfortelling som 

viser dette. 

 

Æ var i praksis 

På grunn av korona va æ den eneste voksne fra vår avdelinga som va frisk. 

Det var bare 3 barn fra avdelinga 

så vi ble slått sammen med en annen avdeling, dær barnan ikke kjente de 

voksne og ungan veldig godt. 

Det ene barnet, som æ kalle Simon, hadde flerspråklig bakgrunn, men han 

hadde verken starta å snakker Norsk eller morsmålet sitt. 



Æ valgte å ha tidlig vakt de dagene fordi æ viste at for Simon er det viktig 

med en trygg start på dagen og å møte et trykt og kjent ansikt når han 

kommer i barnehagen. 

Når han kom Sku vi gå sammen inn til den nye avdelinga 

Når vi kom mot avdelingen vi sku være på, begynte han å gråte og sprang 

mot den avdelinga vi bruke å være på, så sprang han tilbake til hoved døra 

og sa nokka æ oppfatta som «pappa». 

Han satt seg på gulvet og gråt fortvilet. 

Æ gikk å satt mæ sammen med han og tok han på fanget mitt og trøstet 

han. 

Etter hvert ble han roligere og virket mere trygg. 

Og han ble trygg nok til å gå inn i leken med de barna på den andre 

avdelinga. 

Han søkte etter meg gjentatte ganger gjennom dagen, å da satt seg på 

fanget mitt litt, for så å gå inn i leken igjen. 

 

Vi barnehagelærere må i sånne situasjoner være lydhør å se barnas utrykk, 

både muntlig, men i detta tilfelle da kroppslig. Som framtidig 

barnehagelærer er det viktig å vite når vi skal bryte inn og når vi bare skal 

bistå med en trygg havn. Da vil vi være gode rollemodella som bidrar til at 

hvert enkelt barn e trygg i barnehagen, trygg til å gå inn i lek med andre 

barn og trygg til å utvikle sæ til å forstå og vær del av den demokratiske 

praksisa. Barnehagen og barnehagelærera e superviktig for fremtidige 

generasjonas forståelse av demkratiske verdia. Når de yngste medlemman i 

et samfunn får tillit, gir vi barna mulighet til å stå på egne bein, samtidig 

som vi hele tiden e tilstede om de trenger oss. Barnehagelærer e et så 



utrolig spennanes yrke dær hverdagan aldri e lik, å vi gjør en ekstremt 

viktig jobb!  

Tusen takk for meg! 

 


