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Nedleggelser
HermAn H. BAy
Leder av Ringerike kommune 
foreldreutvalg (RKFU)

I       morgen skal kommunestyret 
behandle forslaget om 

nedleggelse av Stranden skole. 
Dette er et tema som opprører 
mange. 

Foreldrene ved skolene på 
Ringerike organiserer sitt ar-
beid for samarbeid hjem – sko-
le gjennom foreldrerådet ved 
hver enkelt skole (FAU) og er 
også representert i hver enkelt 
skoles samarbeidsutvalg og 
miljøutvalg (SU og SMU)I disse 
utvalg, sitter lærere, elever, 
foreldre og de folkevalgte.

For at skolene skal ha en mu-
lighet til å fremme noen saker 
med en stemme, velger alle 
FAU-ene på Ringerike et styre 
til Ringerike Kommunale For-
eldreutvalg (RKFU). Jeg tilhø-
rer en gruppe foreldre, som ut-
gjør RKFU.

Krever planlegging
Skolepolitikk og skoleutvikling 
er ingen enkel sak for oss for-
eldre som er «amatører» i sam-
spill med kommunens skole-
faglige ressurser, men noe vet 
vi. 

Når politikerne i morgen skal 
beslutte om Stranden skole 
skal nedlegges, tar de denne 
beslutningen uten at det finnes 
noen plan for ny skole, og hel-
ler ikke for hvordan vedtak om 
nedleggelse av Vegård-/, Eikli-/ 
Stranden-/ og Kirkeskolen skal 
gjennomføres, ved å bygge en 
ny skole som erstatning.

Det er ikke bare foreldrene 
ved Stranden skole som er 
opprørt over at folkevalgte blir 
bedt om å ta en beslutning 
uten plan eller kjennskap til 
konsekvenser. 

I de fleste andre steder i sam-
funnet vårt fatter man aldri be-
slutninger uten at dette er be-
lyst og kjent. 

Hvorfor tillater vi det i Rin-
gerike kommune?

Skole der vi bor
Rolf Solheim fra Ask, stiller i et 
leserinnlegg i Ringerikes Blad 
noen gode spørsmål om hvor 
skolen bør ligge. I leserinnleg-

get svarer han også på sitt eget 
spørsmål, slik alle foreldre sva-
rer:

Vi vil ha skolen der vi bor.
Benterud er den eneste sko-

letomten i Hønefoss by. Etter å 
ha deltatt i en arbeids/referan-
segruppe som har jobbet med 
ny skole Hønefoss Syd, er det 
blitt klart for meg at våre folke-
valgte har glemt å regulere om-
råder som kan brukes til skole. 
Det at det ikke planlegges nok 
på Ringerike, er altså ikke helt 
nytt.

Pest og Kolera
Uansett hvilken lokalisering 
som velges for en ny skole, vil 
noen barn måtte ha skoleskyss. 
Ved å velge Benterud vil det 
være noe færre barn som må 
ha skyss til skolen, og noen fle-
re barn som vil ha skolen i sitt 
bo- og nærområde, slik de fles-
te foreldre vil. Mange vil her li-
kevel være sterkt misfornøyde.

Det er langt frem, til en even-
tuell skole på Benterud

Det er nå 6 år siden, beslut-
ningen om skolenedleggelser, 
ble fattet, og det er ikke tatt 
noen beslutning for hvor ny 
skole skal bygges.

Det er stor forvirring om hva 
kommunens planer til byut-
vikling vil være og det fines pr. 
i dag ingen konkret og helhet-
lig plan. 

Det pågår en aktiv diskusjon 
og planarbeid om ny vei/bane. 
Dette er viktige premisser for 
hvor utviklingen i vårt distrikt 
faktisk vil skje.

Alle beslutninger om viktig 
infrastruktur knyttet til utvik-
lingen i vårt distrikt, før vei/
bane beslutninger tas, er i bes-
te fall kvalifisert gjetning. Det 
er ikke riktig å be våre folke-
valgte om å delta i denne gjete-
leken.

Positive brukere
Vi i RKFU har registrert at vår 

nye rådmann er beslutnings-
dyktig og også vil vise handle-
kraft. Det pågår også et arbeid 
med å sette sammen en ny le-
dergruppe rundt rådmannen. 
En av kompetanseområdene, 
som trekkes frem hos søkere til 
disse viktige stillinger, er kom-
petanse i endringsledelse. In-
gen er uenig i at dette er  viktig, 
hvorfor?

Uten å virke belærende på 
noen vil jeg trekke frem det al-
ler mest grunnleggende ved 
endringsledelse. Simpelthen:

Endringsledelse, dreier seg 
om å få de som berøres, til å 
glede seg til endringen.

Det vil si, at vi skal tro og for-
stå at endringene bringer oss til 
noe bedre. 

Det er vanskelig å se at dette 
er tilfelle rundt diskusjon og 
planer for ny skole, til mange 
hundre millioner kroner.

Det var lite glede å spore, da 
jeg deltok på et møte i Forel-
drerådet ved Stranden skole, 
for dem var det et krisemøte.

Besøket på Stranden skole ga 
mange inntrykk, to viktige inn-
trykk er:

Jeg så en flott skole hvor ab-
solutt all veggplass, var fylt 
opp med skisser, tegninger, 
historier, grener, blader og an-
dre gjenstander. 

Veggene var fulle av alle bi-
drag som barna med stolthet 
har hengt opp. 

Dette er det som gjør en sko-
le til noe hver enkelt elev gle-
der seg over og er stolt av. 

Sjokkreaksjon
Jeg traff en gruppe ansvarlige 
og engasjerte foreldre som er 
sjokkert over hvordan de be-
handles i dialog med Ringerike 
kommune. 

Foreldrene ved skolen er re-
flekterte og forstår utmerket 
godt at en mindre skole kan 
være noe dyrere å drifte sam-
menlignet med en stor skole. 
Det som opprører foreldrene 
aller mest, er mangel på dialog 
og riktig informasjon. Retten 
til å bli sett og hørt oppleves 
som rent illusorisk av foreldre-
ne. 

Foreldre ved andre skoler, 
som frykter at de vil få samme 
behandling, har gitt foreldrene 
ved Stranden sin uforbeholdne 
støtte og bedt om at en nedleg-
gelse av Stranden skole, utset-

Ikke ta beslutninger med bind for øynene!

Skolepolitikk og 
skoleutvikling er ingen 
enkel sak for oss foreld-
re som er «amatører» 

leDer

Elevbedrifter 
virker
I en artikkel i tirsdagens avis etterlyses kandidater til 
prisen «Helt sjef». Dette er en årlig pris for unge 
ledere i hele landet. Foreløpig er bare sju unge ledere 
fra Buskerud foreslått til prisen, men det burde ha 
vært flere. Vi har da langt flere unge ledertalenter enn 
som så?

Det jobbes godt med å utvikle framtidens entrepre-
nører og ledere i vår region. Særlig det å få det inn i 
skoleverket er et viktig grep. Faget ungt entreprenør-
skap har allerede gitt mange elever i vår region mulig-
het til å opprette og drive en bedrift. Så sent som i 
februar gikk tre lokale ungdomsbedrifter videre til 
fylkesfinalen Innovation Camp.

Tiltaket er ikke bare et avbrekk fra teoretisk under-
visning. Ungt entreprenørskap virker. Det viser en 

fersk svensk undersøkel-
se. Funnene viser at elever 
som har vært gjennom 
programmet med egen 
elevbedrift har lettere for å 
få jobb når de er ferdig 
med utdanning. De blir 
oftere ledere, og de har i 
gjennomsnitt høyere lønn 
enn dem som ikke har 
vært med i en elevbedrift.

Det er gode argumenter 
for å intensivere arbeidet med ungt entreprenørskap. 
Det er viktig læring som gjør elevene bedre rustet til å 
møte arbeidslivet. Vi er avhengig av at gründerskapet 
får næring. Da hjelper det å bygge ned tersklene som 
ligger på veien til å etablere ny virksomhet. Derfor: Ta 
godt vare på unge entreprenører, og gi dem ansvar.

Unntaket
Mens enkelte norske fotballklubber later til å leve i 
en boble, er vår toppfotballklubb HBK et hederlig 
unntak. HBK har fått orden i økonomien.

Underskuddet i norske klubber vokste fra 2012 til 
2013 fra 57 til 143 millioner kroner. Vi kan trygt kalle 
det kunstig stimuli, for pengene er åpenbart ikke der. 
Sammenligningen med doping er nærliggende. 
Derfor er det bra at Fotballforbundet jobber aktivt 
med dette. Skal fotballen bli rettferdig, kan vi ikke 
leve med en situasjon der enkelte klubber kan kjøpe 
seg til gode resultater på kunstig vis, og på kreditors 
regning. Fotballen må ha samme spilleregler for alle, 
og da er økonomi et viktig element.

Vi ser at HBK sliter med billettinntektene i år. 
Publikum er mer reserverte. Det betyr at utfordrin-
gene ikke er over for HBKs del. De må gjøre det 
attraktivt å komme på kamp, og alle som ønsker at 
regionen skal settes på kartet gjennom fotballen må 
kjenne sin besøkelsestid nå – også i motgang.

Elever med 
egen elevbedrift har 
lettere for å få jobb 
når de er ferdig med 
utdanning.
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Hvorfor er ikke minnesteinen flyttet?
For noen måneder siden ble 
det fra den øverste politiske le-
delse i Ringerike kommune 
sagt ja til at minnesteinen over 
marineflyger Leif Ragnar Die-
trichson skulle flyttes fra sin 
bortgjemte plass i Søndre park.

Passelig dag
 Det ble til og med sagt at 17. 
mai ville være en fin dag å fore-
ta «nyavdukingen» på. 

Den tidligere Livbanen har 
blitt nevnt som en fremtidig 
plass, men hele flyttesaken har 
tydeligvis «kokt bort i kålen».

Avduket i 1949
  I Ringerikes Blad for 15. og 

16. mai var det to notiser om 
denne minnesteinen som ble 
avduket i Søndre park 17. mai 
1949. 

Det var Dietrichsons venn og 

kollega, kontreadmiral Hjal-
mar Riiser-Larsen, som sto for 
den høytidlige handlingen.

Bare at samme sak blir nevnt 
to dager på rad, og med bilder, 
viser at lokalavisen ser saken 
som viktig. Noe kommunen ty-
deligvis ikke gjør.

38-årige Leif Ragnar Die-
trichson, som var fra Hønefoss, 
forsvant sammen med Roald 
Amundsen og fire andre da de 

var på leting etter Umberto No-
biles ekspedisjon i 1928.

Stor skam
Det er stor skam at minne-

steinen over Leif Ragnar Die-
trichson blir så dårlig verdsatt 
at den gjemmes bort i en elen-
dig  besøkt park i Hønefoss 
sentrum.

Hvem er det i kommunen 
som ikke har gjort jobben sin 

med å få denne minnesteinen 
flyttet, og hvorfor benyttet 
man ikke anledningen til å 
markere det på årets 17. mai, 
altså 65 år etter avdukingen i 
Søndre park?

                         Svenn Bagaasen

Ikke ta beslutninger med bind for øynene!

tes. For å nå endringsmål er det 
avgjørende at de som tar initia-
tivene, har tillit hos de som be-
røres. 

må lytte
Denne tilliten oppnås gjen-

nom faktuell riktig informa-

sjon, og ved å lytte til hva de 
berørte mener. Foreldrene ved 
Stranden skole føler seg i ste-
det feilinformert og oversett. 

Det hadde vært enkelt å hen-
ge et flott bilde av en plan eller 
en skole, for å skape entusias-
me rundt en ny skole, for barna 

ved Stranden skole. Problemet 
her er at planer eller bildene 
ikke eksisterer.

Jeg vil gi vår nye rådmann, 
de aller beste ønsker om en 
spennende jobbsituasjon i Rin-
gerike kommune, og gleder 
meg til å se resultatene av godt 

arbeid og handlekraft. 
Jeg kan love deg at foreldre-

ne på Ringerike vil støtte deg 
og ledergruppens arbeid med 
en bedre skole på Ringerike.

må ikke ødelegge
Jeg håper derimot at vårt 

kommunestyre ikke ødelegger 
de viktige verdier som er skapt 
ved Stranden skole, uten at 
noen har tatt seg tid å planleg-
ge den nye hverdagen for man-
ge av kommunens yngste be-
boere, elevene ved Stranden 
skole.

PlAnløSt: - For å nå endringsmål er det avgjørende at de som tar initiativene, har tillit hos de som berøres, sier Herman Henrik Bay.  Foto: Pål tr. mAnnSverk


