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Robuste fellesskap
• I gode fellesskap vil trangen 8l å løse problemer bli mindre, og
evnen 8l å oppløse problemer og vanskeligheter bli bedre.
• De@e er fellesskap hvor man kan takler smerte så vel som glede,
sorg så vel som livslyst, bunnløs motstand så vel som
målbevisste fremskri@. Hvor man kan dele og leve ut disse
følelsene i trygghet, spontant og umiddelbart, utsa@ , uten å
må@e tenke strategisk eller resultatorientert.
• Det er snakk om soner i den sosiale virkelighet hvor man kan
eksistere som jeg-du, i fellesskap hvor man ikke trenger å
gradere seg. Det er soner der fellesskapet avlaster, og hvor man
kan kaste av seg behovet for å besky@e seg i andres nærvær.»
•

Nyeng,F. (2003, s.263-264): Eksistensens ﬁlosoﬁ. Om frihet, angst og mening i eget liv. Oslo, Abstrakt forlag.

ROBUSTe fellesskap
• R: Respekt for seg selv og andre
• O: Omsorg
• B: Bevissthet på egen rolle/påvirkning i fellesskapet (ledelse, ta plass,
gi plass...)
• U: Undring, reﬂeksjon og rom for mangfoldighet
• S: SensiAvitet
• T: Tillit: «Tillit er menneskets følelse av at andres godhet, ærlighet og dyk7ghet er å stole på» Fuggeli,P.
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HANDLINGER
KUNNSKAP
HOLDNINGER
(egen rolle , ansvar,
barnesyn)

(erfaringer,
forskningsbasert
kunnskap, synlig og
usynlig..)

(det barn, foreldre og
kollegaer opplever og
ser i handling)
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