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Å være tydelig i voksenrollen er 
viktig, mener Are Karlsen.

Migrapolis onsdag:

- Vanskelig å være konsekvent

Hold fokus på det positive barna gjør. Det er Are Karlsens beste råd.

Foto: Arne Raanaas/NRK

Alle er enige om at barn ikke skal krenkes, men hvor går grensen?

Are Karlsen innrømmer at han ikke klarer å følge alle gode råd han selv kommer med i 
boka "Foreldrelappen".

- Det vanskeligste og samtidig det viktigste, er å være konsekvent og ha gode 
rutiner.

- Jeg prøver å holde fokus på det positive barna gjør. For det man gir oppmerksomhet på, 
forsterker seg, sier Karlsen.

Selv hadde han en oppvekst med fri barneoppdragelse. Men som far mener han det er 
viktig å være mer tydelig i voksenrollen.

Sint blir han sjelden. Og når eldstegutten måler omkretsen av 
hodet hans under intervjuet i Migrapolis, lar han ham fortsette.

- Det er jo endel av leksene hans, som han utfører på en 
utmerket måte, mener Are Karlsen som ikke ser noen grunn til å 
avbryte intervjuet av den grunn.

Mye uro
Reza Elka er lærer på Heggdal skole i Asker. Han må takle 
skolehverdagen med urolige elever og er vant til å sette grenser 
både for egne og andres barn.
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Foto: Arne Raanaas/NRK Da han vokste opp i Iran tok det et minutt fra elevene gikk inn i 
klasserommet til boka var oppe og de satt som tente lys foran 

læreren. Det hendte læreren slo. I dag opplever Elka at det er mange pulter som skal 
flyttes på og generelt mye uro før undervisningen kommer i gang.

- Man må vise fra første dag hva som er forskjellen på lærer og elev. Barna 
blander seg fort inn og vil bestemme.

Faste rammer
Sønnen til Reza Elka, Are-Martin Helgesen, var en svært aktiv liten gutt. Det ga familien 
noen utfordringer. - Da lærte jeg hvor viktig det er med faste rammer og rutiner og 
oppfølging av dette, sier Reza Elka.

Det hendte han måtte holde sønnen sin fast i armene til han roet seg ned.

I dag trener far og sønn sammen og Are-Martin går ikke av veien for å erte pappaen. - 
Han er en snill gammel mann som ikke kan gjøre en flue fortred.

Reza Elka og sønnen Are-Martin Helgesen er treningskamerater.

Foto: Rune Kjær Valberg/NRK

(Migrapolis onsdag 22.30 på NRK1 og torsdag kl 19 på NRK2)

Neste sending: Migrapolis
Flere sendinger 

Nett-TV 

Migrapolis: Myte eller sannhet? 
RADIO MIGRAPOLIS 25.09.11 
DKOA; RADIO MIGRAPOLIS 02.10.11 
Migrapolis: Ung 2011 28.09.11 
Flere programmer 

Kontakt
E-post: migrapolis@nrk.no
Telefon: 22808245
Kontakt NRKs publikumsservice på telefon 815 65 900 eller på e-post info@nrk.no dersom du har 
tilbakemeldinger eller andre typer henvendelser.

Neste sending: Radio Migrapolis
Flere sendinger 

Nettradio 

Radio Migrapolis (02.10.11 13:03) 
Radio Migrapolis (29.09.11 23:30) 
Radio Migrapolis (25.09.11 13:03) 
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Radio Migrapolis (22.09.11 23:30) 
Radio Migrapolis (18.09.11 13:03) 
Flere programmer 

Podkast 

http://podkast.nrk.no/program/radio_migrapolis.rss 
Med podkast får du programmet som mp3-fil rett til din datamaskin!

Kontakt
Kontakt NRKs publikumsservice på telefon 815 65 900 eller på e-post info@nrk.no dersom du har 
tilbakemeldinger eller andre typer henvendelser.
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