Hvordan blir man medlem?
Medlemskap i Lykkelige barn er for foreldre til evnerike barn over 3 år og frem til barna er 21 år.
For å bli medlem tar du kontakt med oss ved å sende en mail
til foreldrekontakt@lykkeligebarn.no Deretter vil du bli kontaktet av en av våre foreldrekontakter
på e-post slik at dere kan avtale et nærmere tidspunkt for en uformell og hyggelig
medlemssamtale, helt uten forpliktelser.
Mange forteller at det er et stort skritt å ta og kontakte oss. De er redde for å fremstå som
overambisiøse foreldre, og er usikre på om dette egentlig er det riktige for dem. Vi har full
forståelse for dette (og vi har vært der selv, husk det!), og vil forsikre om at vi tar alle
henvendelser på største alvor. Våre foreldrekontakter har vært i den samme situasjonen selv i sin
tid, og har etter hvert hatt medlemssamtaler med mange foreldre fra vårt langstrakte land. De
forstår hvordan dere har det!
Vi har mange medlemmer som forteller at når de først fikk kontakt med foreldrekontaktene våre
falt mange puslespillbiter på plass i familien: "Det var så usigelig godt å snakke med noen
som forstår!" - og "Det var helt fantastisk å oppdage at det ikke bare er mitt barn som er
akkurat sånn!".
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss: foreldrekontakt@lykkeligebarn.no
NB! Vi er en relativt liten forening og alt arbeid drives på frivillig basis av våre medlemmer.
Det betyr at vi i perioder opplever at det kan ta litt tid å få svart deg som ønsker å bli
medlem. Vi håper du har forståelse for at det kan ta litt tid før du hører fra oss. Vi jobber
hardt og seriøst for å ivareta alle som kontakter oss.

Ofte stilte spørsmål om Lykkelige Barn
1. Er det barnet som blir medlem?
- Nei. Vi er et nettverk for foreldre til evnerike/begavede barn, så det er foreldrene som blir
medlemmer. Vi arrangerer imidlertid aktiviteter der barna får treffe hverandre, så vi er også en
forening for barna.
2. Må barnet testes med WISC eller andre evnetester/IQ-tester for at vi kan bli
medlemmer?
- Nei. Vi gjennomfører kun en medlemssamtale som beskrevet over. Samtalene gjøres av
foreldrekontakter, som er medlemmer hos oss. Vi har ikke krav om testing.
3. Jeg skal skrive masteroppgave om evnerike barn. Kan dere hjelpe?
Vi bistår gjerne studenter som trenger informanter til slike oppgaver. Ta kontakt
med leder@lykkeligebarn.no
4. Hva gjør Lykkelige barn, egentlig?
- Vi er et nettverk av foreldre som hjelper og støtter hverandre, vi bedriver utstrakt
informasjonsvirksomhet, både overfor medier og overfor andre
interessenter. Dessuten arbeider vi tverrpolitisk for at det norske samfunnet skal bli bedre til å
ivareta evnerike barn.
Se forøvrig "Formål" i våre vedtekter.

Foreningens formål:
Foreningen skal være et nettverk for høyt begavede barn og
deres foresatte for å


gi barna et nettverk av likesinnede



gi foresatte et nettverk for å dele erfaringer og utveksle kunnskap



være en sosial støttepilar for medlemmene



være et politisk utadrettet organ mot myndighetene.



støtte medlemmene i forhold til institusjoner og myndigheter i spørsmål om høyt begavede
barn.

