Ole Morten Knudsen
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PAPPAPERMBOKA

30 aktiviteter du bør gjøre i pappapermen. Og 10 du helst bør unngå.

1.

TA EN TUR I SVØMMEHALLEN

Du har kanskje selv tidligere tatt turen innom svømmehallen og sett at det finnes
egne bassenger med jevnt over høyere vanntemperaturen enn normalen? Som
pappa i perm har du full rett til å kaste deg uti her. Det er nemlig dette som
omtales som barnebasseng. Det er ikke området for langdistansesvømming,
men perfekt for lek og moro i pappapermen.
De større barna holder seg stort sett unna bassenget midt på dagen i uken. Det
betyr at du så og si får bassenget for deg selv. Foruten kanskje enkelte andre
fedre, og mødre, i permisjon.

Babyer er naturlige svømmere! De
lukker automatisk svelget når de
kommer under vann og kan svømme
fra starten av. Vel og merke vokser
de av seg dette fort. Og det betyr
ikke at de kan puste under vann på
lik linje med fisker!

Om du er ekstra avansert kan du melde deg på et
babysvømmekurs hvor du sammen med andre foreldre
i perm gjennomfører arrangerte øvelser i regi av en
instruktør.
Fordelene med kursene er at du faktisk har en fast
ukentlig aktivitet å gå til. Og det er hyggelig å kunne
spise lunsj med de andre foreldrene og deres barn etter
at svømmingen er unnagjort. Men ungen din blir neppe
noen dårligere svømmer om du tar turen på egenhånd.
Sannsynligvis vil de uansett gå til bunns om du er dum
nok og slipper dem løs i vannet uten tilsyn.

Bare husk å legg opp moroa slik at barnet er komfortabelt med det. Mitt første
barn var ikke like begeistret over å bli kastet halvannen meter opp i lufta som det
badeinstruktøren trodde.
Akkurat den har jeg ikke fortalt mammaen om ennå, men det kan muligens forklare hvorfor det tok noe tid før datteren vår var helt komfortabel i vann. Å ligge
på min rygg med armene rundt halsen min, mens vi bevegde oss rolig gjennom
vannet, var derimot absolutt stas!

22.

SLIK TOK JEG PAPPAPERM

Navn: TORBJØRN RØE ISAKSEN

DRA PÅ KAFÉ MED LEKEPLASS

Mammaenes permisjonstid er for mange synonym med lange
kaffebesøk, og store mengder kaffe latte. Joda, jeg vet godt at det
foregår ganske mye annet også, men litt kafé blir det som oftest.

Yrke: Politiker og statsråd
Perm: 14 uker 2016, 10 uker i 2017/18

Kan en statsråd ta seg pappaperm?
Jeg har hatt pappaperm med to barn og skal vel om ikke lenge ut i min tredje.
Pappapermen var først og fremst en mulighet til å være sammen med barna.
Med den første endte jeg med en oppdelt pappaperm hvor jeg først tok 8 uker
og så spredte ut resten av tiden med litt jobb innimellom. Med nummer to tok
jeg ut hele permen i ett strekk. I første periode var det statssekretærene som
tok mange av mine oppgaver. I andre permen fikk jeg en vikar som tok oppgaven
som statsråd. Det gikk strålende i begge tilfeller.
Under første pappaperm ble jeg faktisk intervjuet av BBC og et sveitsisk dameblad. En TV-kanal fra Sør Korea sendte et helt team. Alt for å finne ut hvordan
det gikk an å være minister og ta pappaperm. Jeg forklarte at damer faktisk
både har vært statsråder og tatt permisjon før, og at det også gikk helt fint. Selv
angrer jeg ikke på én eneste dag med pappaperm.
Med tredje barn blir det trolig 15 uker perm. Det er ikke planlagt hvordan den tas
ut, men jeg gleder meg stort. Vi skal garantert ha det både gøy og utfordrende!

Beste tips:
Gjør noe. Jeg synes
dagene gikk fort, men vet
at noen synes
dagene kan bli litt
lange dersom man bare
er inne med barna og
så triller en tur.

Pappaenes permisjon er derimot altfor ofte synonymt med trilleturer. I denne
boken får du jo tips om mange andre ting du kan gjøre, men det betyr ikke at du
ikke kan unne deg noen kafébesøk du også.
Det er derimot en stor forskjell mellom pappaenes og mødrenes permisjon. Mens
mødrene er ute i permisjon, er barna ofte små og ligger fint i ro. Enten i vogna eller
der de måtte bli plassert på gulvet. Vi pappaer går derimot som oftest ut i permisjon i en periode hvor barna blir mer aktive og også sover mindre.
Det er derfor essensielt at kaféen du besøker ikke bare har god kaffe, men også byr på
aktivitetsmuligheter for barnet. Mange kaféer har heldigvis oppdaget det og har
laget egne lekerom for å tiltrekke seg besøkende med små barn.
Det er god business for dem, og et pluss for både deg og barnet.

23.

STUDÉR MENNESKENE I MORGENRUSHET

Pappapermisjonen er lang og det er ikke slik at du må gjøre noe hele tiden. Av og
til, og helst ganske ofte, er det lov å roe det helt ned. I og med at småbarn liker å
våkne uanstendig tidlig, er permisjonstiden en ypperlig anledning til å beskue alle
andre som må haste til jobb.
Så ta med deg noe godt å spise til deg og barnet, litt juice, en smoothie og litt
kaffe. Finn dere en god plassering hvor dere sammen kan studere og le av alle
menneskene som haster til jobb i morgenrushet.
Eller enda bedre, gjør dette 18. mai. Om dagen faller på en hverdag kan jeg
garantere at dere får se en god blanding av mennesker gå forbi. Enkelte klare for
jobb, mens andre er mer klare for senga.

Hvilken pappapermtype er du?

FERSKINGPAPPAEN
Dette er pappaen som nettopp har gått ut i permisjon. Han gjenkjennes best
på det smått paniske blikket og ikke minst klesstilen. Enhver pappa med litt
permisjon på baken vet at skjorter, dressbukser og finsko ikke er tingen når en
skal tilbringe dagen med en baby. Ferskingpappaen kler seg derimot fortsatt
som om han skal på jobb.
Av detaljer kan halvferdig morgenstell og at ungen sjelden har på seg mer enn
en sokk eller eventuelt en body, nevnes. Sistnevnte vel og merke festet utenpå
strømpebuksa.
Det er disse pappaene som i løpet av dagen forstår at selv om de har husket å
pakke både bøker, nøttemix til egen lunsj og nødlader til mobil, så har de glemt
ekstra bleier, smokk, klesskift og mat til ungen.
Mor har selvfølgelig allerede gjort dette klart, men det finner ikke pappaen ut før
uker ut i permisjonen når han graver seg dypere ned i stelleveska.

Observeres ofte:
Gatelangs, frenetisk trillende, eller sittende halvsovende over en kaffe på kafé
når ungen endelig sovner.

Typiske sitater:
– Når kommer du hjem?
– Vil du ikke ha banan, hva med grøt? Kan du ikke bare si hvorfor du
gråter. Er det noen andre som kjenner den merkelige lukten?
– Jeg har en plan om å få jobbet litt innimellom i permen. Kan jo ikke
forvente at jobben klarer seg helt uten meg.

GRATULERER MANN*, DU SKAL I PAPPAPERM!
GLED DEG, FOR DETTE BLIR GØY!
Ole Morten Knudsen, også kjent som «Superpapsen»,
startet pappabloggen med samme navn da han gikk
ut i sin første pappaperm i 2012. Målet var å berolige
mammaen om at alt gikk bra hjemme. Mammaen ble
slett ikke beroliget, men det var mange som med stor
glede kunne bivåne en fersk pappa på glattisen for
første gang.
Tre barn senere, og med til sammen over halvannet år med
pappaperm bak seg, er han hakket mer erfaren, men fortsatt
like engasjerende.
I denne boken har han samlet sine aller beste tips for pappapermen. Gode forslag til aktiviteter, en skikkelig dose nyttige
tips om både hva pappaen egentlig bør pakke i stelleveska,
hvordan overleve permisjonen økonomisk, hvordan navigere
seg i NAVs foreldrepengekabal og mye annet gøy. Alt for at
du og barnet skal kunne makse denne unike tiden dere har
sammen, og virkelig oppleve pappapermens magi, helt på
egne premisser.
Kos dere masse!
*Boken er selvfølgelig også nyttig for mødre
og medmødre som skal ut i permisjon.

