KFU
Kommunalt Foreldreutvalg Sarpsborg
Kjære foreldre som har barn ved skoler i Sarpsborg Kommune.
Grunnet stort utfordringer med mobbing i samfunnet, velger KFU i den forbindelse og komme med en
generell oppfordring til hva vi som foreldre kan bidra positivt med hjemme rundt vårt egen kjøkkebord.
Ved Grålum barneskole er ikke dette noe kjent problem, men vi kan alle trenge en påminnelse om at
våre holdninger påvirker våre små i aller høyeste grad. Vel lest!
DU – lærer barnet ditt å mobbe!
Ja, du leste riktig. Vi påstår det.
For hver eneste gang du:
# sitter rundt middagsbordet og klager over en bekjents valg / ikke valg
# ligger henslengt foran tv’n og kritiserer en deltager eller rollefigurs oppførsel
# slapper av med mobil / nettbrett og negativt bemerker noens utseende
# sitter med avisa i hånden og latterliggjør en med andre meninger enn deg selv
# irriterer deg over en annen sjåfør i trafikken
# himler med øynene over en nabo som gjør det du ikke liker
# sier noe nedlatende om de med annerledes tro / rase / syn enn deg selv
# baksnakker et annet familiemedlem økonomi, nyeste innkjøp eller valg av feriereisemål
# tydelig viser med hele kroppen din at du misliker en annen person
- lærer du barnet ditt at det er helt ok å omtale andre negativt med ord eller kroppsspråk eller
ansiktsuttrykk. Ja, faktisk lærer du ikke bare at det er helt ok - du lærer det at det å være intolerant er
slik det skal være. Vi er rollemodeller, og barna våre vet ikke om noe annet enn det vi viser de!
Dette er en sterk oppfordring fra oss i FAU om at vi nå alle i et krafttak tar en grundig selvransakelse på
våre egne holdninger og ser hva vi selv påvirker våre små håpefulle til.
Mobbing starter - og slutter – med oss. Og VI er selv helt nødt til å bli mer tolerante, inkluderende,
fleksible og rausere ovenfor hverandre, hvis barna våre skal bli det.
Så, vi har en jobb å gjøre. Er du klar for en holdningsendring? Vi er.
Vi er klare for å bygge hverandre opp, i stedet for å rakke hverandre ned.
Vi beklager til alle som eventuelt lar seg provosere av dette, men det er jo slik en gang innimellom at vi
alle trenger noen skikkelige vekkere. La oss håpe at denne kan påvirke i så måte. J
Lag dere en god dag! J
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