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Jeg skal bli en influenser!

Av Joakim R. Larsen, Sjøhagen FUS barnehage

Allerede i en alder av 32 har jeg funnet ut hva jeg skal bli når jeg blir stor -
en influenser! Jeg innser her ironien i at drømmen min høres ganske lik ut
den til 14 år gamle jenter, og det er kanskje noe av problemet. Alle som hører
ordet influenser går rett til rosabloggerne, men det er strengt tatt ikke annet
enn en selv oppdiktet tittel for en følelse av viktighet.

Ordet betyr påvirker, og kan vel i den forstand brukes i ganske mange andre
settinger enn alle tenker på. Lærere, trenere, speiderledere, og alle gode
forbilder, faller under tittelen om du spør meg. Men uansett, negativ klang



eller ikke, er det det jeg har tenkt til å bli!

Men... Jeg skal ikke bli en som skriver lange avhandlinger om hva folk skal ha
på seg eller spiser til frokost. Jeg skal ikke promotere veien til årets
"sommerkropp", som i år også er isbiter og bomull. Jeg skal ikke gi unge
jenter rabatter på restylane, slik at de kan få oppfylt drømmen om å se ut som
Daffy Duck. Jeg skal ikke fylle kroppen full av plast, bruke det som promo, så
fjerne det for å på nytt promotere meg som en som kjemper mot kroppspress.
Jeg har ikke som mål å få meg en egen tv-serie som viser et liv bestående av
ingenting.

Til tross for dette har jeg tenkt til å bli en influenser, men ikke en som nevnt
ovenfor. Jeg skal bli en influenser med påvirkningskraft forankret i tilegnet
kompetanse og kunnskap. En som faktisk kan bidra til økt kunnskap og
trygghet, dele ut de rette verktøyene til å takle med- og motgang på en sunn
måte. Lære bort medmenneskelighet, empati, refleksjon og trygghet. Så
hvordan er dette mulig?

Det tar fire år på deltid, og man mottar i andre enden et papir som sier at
man er kvalifisert til å påvirke mennesker i positiv retning. Bidra med noe
som forhåpentligvis kan forme noens liv til det bedre. Bidra til at de neste
gruppen 14 åringer ikke er like lett påvirkelige av dagens "influensere", og
kanskje har større tro på seg selv og egne ferdigheter. Bidra i samfunnet med
et yrke som faktisk betyr noe, som er med på å avlaste, hjelpe og veilede.
Trøste, engasjere og rettlede! Så hva skal jeg bli når jeg blir stor?

BARNEHAGELÆRER!

Hver dag kommer over 13 000 barn til våre 177 barnehager over hele landet.
Det er en enorm tillitserklæring. Vi har ansvaret for det kjæreste du har, og vi
jobber hver eneste dag for at våre barn skal få den beste barndommen en
barnehage kan medvirke til.


