
Ukens tilbakemelding kommer fra 
kursleder Anne Kirkerød Stafne i Moss: 
 
«Hei og takk for sist, Anne! Det var nyttig og 
spennende å være på Barnas Plattform-kurs. 
Våre to er fosterbarn og har vært hos oss siden 15. 
september. 
Vi har merket endringer etter kurset som vi er godt 
fornøyde med. 

Til å begynne med var «selvfølgelig» guttene veldig 
oppglødd og fornøyde med at «ho dama» hadde 
sett at de var verdifulle, flinke til å leke med andre, 
at andre barn liker å leke med dem etc. Det gjorde 
de veldig godt. Spesielt for gutten vår på 5 år har 
det vært effektiv humørendring og sinnemestring. 

Når «ting sto på huet» ville han høre på de gode 
orda på rommet- han styrte selv varigheten. 
Sint/fortvilt/lei gutt opp-> blid, harmonisk og fornøyd gutt ned! 
I senere tid har de begge hørt på orda 4 timer ved legging hver kveld. De får ikke lagt 
seg fort nok! Jammen sover de enda bedre enn tidligere også. 
Massasjen synes de er stas og en god avslutning på dagen. 

Eldstegutten på 7 har i det senere spurt om å få gi meg massasjen slik at jeg får 
kjenne hvor godt det er. Til å begynne med synes han det ble litt «kleint» og skyndte 
seg igjennom, men nå er bevegelsene «rolige og trygge.» 
Videre så ser vi at de har blitt langt flinkere til å sette ord på ting. Spesielt han på 5 
stopper opp i sine egne «utbrudd» og sier: «Jeg får ikke til/er lei meg/skjønner ikke 
fordi jeg tenker på mamma osv.» 

Han eldste har blitt tøffere på skolen. Gjør ikke lenger «alt» fordi de andre gjør det, 
men kan stoppe opp og si han ikke vil være med fordi han ikke liker det, synes de er 
frekke etc. og dette på en veldig konstruktiv måte iflg læreren. Og han er svært 
opptatt av å leke med alle. 

De har lært seg å legge merke til ting igjennom dagen som er positive- smått og stort. 
De trenger ikke lenger betenkningstid for å si hva som har vært best- det kommer 
momentant og helhjertet. 
De har også blitt flinkere til å gi oss tilbakemelding på ting vi gjør som de liker. De 
sier det gjerne med en gang det skjer- det gjorde de aldri før. 
Også har de blitt veldig bevisste på å gjøre mot andre det de selv opplever som trygt 
og godt. 

Selv anbefaler jeg kurset i alle retninger- til barnevern, skole, bhg, helsestasjon, 
venner og familie. 
Tusen takk for muligheten til å delta på kurset!» 
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