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Takk
I dette nummeret av Barn takker vi av vår kjære redaktør, professor Vebjørg Tingstad. Vebjørg har vært redaktør for tidsskriftet i nesten to tiår, og ansvarlig redaktør siden 2011.
Vebjørgs bidrag i redaksjonsarbeidet kan ikke undervurderes. Hun har vært dedikert, produktiv og nytenkende, samtidig som hun har ivaretatt Barns sterke røtter i en tid med store
endringer. Vebjørg har bidratt til et økt nordisk fokus i Barn, forankret i en utvidet redaksjon
med nordiske medlemmer og et nordisk redaksjonsråd. I hennes tid har tidsskriftet opplevd
et økt antall temanummer, som har belyst høyaktuelle tematikker og problemstillinger på
tvers av disiplin og geografi, f.eks.: Barn, innvandring og integrering; Fritidshjemspedagogikk; Barnekultur som interdisiplinært forskningsfelt; Digitale medier i barn og unges
hverdag; Barn og mat. Videre har tidsskriftet viet større oppmerksomhet til den kommende
generasjon barne- og barndomsforskere gjennom en egen spalte med prøveforelesninger
og sammendrag av nordiske doktorgradsavhandlinger. Kvalitetssikringen har økt, blant
annet gjennom innføringen av fagfellevurdering, noe som har sikret at Barn akkrediteres
som poenggivende i de nordiske landene. I de senere årene har Vebjørg også bidratt i en
viktig, men krevende omstillingsprosess i overgangen til Open Access.
For oss som har hatt gleden av å arbeide tett sammen henne i redaksjonsarbeidet, har
Vebjørg vist en unik evne til å følge opp manuskripter på en gjennomtenkt og god måte, stille
kritiske spørsmål, og ta kloke sjefbeslutninger i den daglige driften. Samtidig har hun gitt
en varm velkomst til nyrekrutterte redaktører og vist åpenhet for forslag om det fremtidige
Barn. Basert på lang fartstid som forsker og redaktør, har Vebjørg opparbeidet seg en teft
for det redaksjonelle arbeidet som vi som medredaktører har nytt godt av, og som dere som
lesere og forfattere har dratt nytte av. Dette er en teft som vil bli savnet, og som det trolig
vil ta mange år for oss etterkommere å opparbeide oss.
Vi ønsker Vebjørg alt godt i pensjonisttilværelsen, og håper at hun vil bla i Barn i ny og ne,
innimellom hagearbeid, barnebarn, korsang og annen hygge.
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