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Implementering av TIBIR
Arkivsaksnr.: 15/2015

Saksnr.: Utvalg
7/15
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

Arkiv: F40

Møtedato
11.03.2015

Forslag til vedtak:
Redegjørelsen om implementering av tidlig innsats for barn i risikosonen (TIBIR) tas til
orientering.

Sammendrag
TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker, hvor ansatte i
kommunen blir gitt opplæring i å håndtere disse utfordringene etter prinsippet, rett hjelp til
rett tid. Implementeringen er i tråd med signalene fra folkehelsemeldingen12/4733-14
Implementeringsplanen gir en oversikt over innholdet i TIBIR, hvordan Ringerike kommune
vil jobbe med å etablere og bruke dette programmet, samt ressurser og kostnader forbundet
med dette.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har gjennom prosjektet Helhetlige tiltak for barn og unge arbeidet for å
sikre best mulig tjenester til barn og unge i kommunen. Prosjektet ble oppløst og gikk inn i
driften i 2013. Gjennom prosjektet ble det satt fokus på tverrfaglige samarbeidssystem og
viktigheten av flerfaglighet. Det ble også drøftet om Ringerike kommune har de riktige
arenaer og verktøy for å bidra til effektiv ressursutnyttelse og brukermedvirkning. Gjennom
prosjektet oppnådde man en høyere grad av felles forståelse og viten i tillegg til sin egen
faglighet. Ringerike kommunestyre har gjennom Folkehelsemeldingen 2012-2030 vedtatt
satsning på forebygging slik at det blir mindre å reparere. Ringerike kommune inngikk 2013
en intensjonsavtale med Atferds senteret og BUFETAT, (barne- ungdoms- og familieetaten),
om implementering av TIBIR.

Beskrivelse av saken
TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn tilpasset det
kommunale tjenestenivået.
Programmet består av seks ulike intervensjonsmoduler, som til sammen representerer en
helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til, eller allerede utviklede
atferdsvansker hos barn, samt å styrke deres sosiale kompetanse.
Teoretisk bygger programmet på forskning om familiesamspill og behandlingsmodellen
PMTO, (parent management training Oregon), utviklet ved Oregon Social Learning Center,
USA.
Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt,
samt bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. Videre å gi ansatte og ledere som
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arbeider og har ansvar for barn en felles forståelse og språk, for hvordan atferdsproblemer
oppstår og verktøy for hvordan utfordringene kan avhjelpes.
Målgruppen for TIBIR er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre, der barna allerede har
utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsvansker (moderat og høyrisiko gruppe).
Det er påvist at mellom 2-5 % av barnebefolkningen befinner seg i høyrisikogruppen og
mellom 10-12 % i den moderate gruppen. TIBIR sine intervensjoner retter seg mot barn i de
to ovennevnte grupper.
Hovedmål for folkehelsearbeid i Ringerike kommune er bedret helse og trivsel i
befolkningen. Ringerike kommune har gjennom folkehelsemeldingen prioritert spesielt å
tilstrebe og påvirke faktorer som kan høyne befolkningens levekår gjennom å satse på barn
og unges oppvekst- og opplæringsmiljø. TIBIR er et av valgte tiltak rettet mot grupper med
kjente og /eller forhøyet risiko for å utvikle problemer. Målet er at det etableres en
tiltakskjede i Ringerike kommune som bygger på den best tilgjengelige kunnskap. Tiltaket
skal motvirke negativ utvikling hos barn og unge og/eller hos deres foreldre. Målet er å gi
familien rask og effektiv hjelp gjennom ulike tiltak eller kombinasjoner av tiltak.
Gjennom implementeringen av TIBIR i kommunen vil ansatte med direkte kontakt med
familier i målgruppen, få opplæring i metoder/ programmer som gjennom forskning har vist
seg å være svært godt egnet til å behandle og forebygge samspillsutfordringer og
atferdsproblemer.
Første trinn i TIBIR, er å utdanne PMTO terapeuter.
Disse vil etter sertifisering våren 2015, tilby PMTO terapi til foreldre til barn med
atferdsproblemer/ samspillsutfordringer.
I tillegg vil PMTO terapeutene utdanne og veilede ansatte i de andre TIBIR modulene.
De øvrige modulene er rådgiving, sosial ferdighetstrening, konsultasjon og kartlegging.,
Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med Atferdssentret, som har ansvar for den
grunnleggende opplæringen.
Når TIBIR er ferdig implementert i 2017, vil kommunen ha en mangfoldig og tverrfaglig
tiltaksrekke rettet mot målgruppen. Den vil også være selvdreven i den forstand at
veiledning, nyrekruttering og ytterligere opplæring vil skje av kommunenes ansatte.

Økonomiske forhold
Kostnader direkte knyttet til opplæring og materiell dekkes av Atferdssentret.
Reise og opphold i forbindelse med utdanning dekkes av tjenestested for den enkelte PMTO
kandidat.
PMTO terapeutene vil bruke metoden inn i det daglige arbeidet, og utgiftene forbundet med
dette vil være en del av den daglige driften.
For videre implementering av de øvrige modulene vil kostnaden bestå i at den enkelte enhet
vil måtte sette av tid for de ansatte til opplæring og veiledning.
Modul / utdanning

Antall
ansatte

PMTO terapeut
utdanning
PMTO rådgivning

4
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Antall dager i
prosjekt
perioden
21 dager opplæring
54 dager veiledning
9 dager opplæring

Total ressursbruk
i prosjekt
perioden
84 dagsverk
216 dagsverk
144 / 288 dagsverk
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Konsultasjon

Inntil 16

Kartlegging
Sosial ferdighetstrening.

Inntil 16
16 / 32

12 dager veiledning
4 dager opplæring
12 dagers veiledning
3 dager opplæring
6 dager opplæring
24 timers veiledning

192 / 384 dagsverk
Inntil 64 dagsverk
Inntil 192 dagsverk
Inntil 48 dagsverk
96 / 192 dagsverk
384 / 768 timer

Opplæringen i de øvrige modulene vil skje i kommunens egne lokaler, og vil derfor ikke
medføre ekstra utgifter.
Barneverntjenesten har søkt midler hos fylkesmannen og departementet for å dekke noen av
utgiftene knyttet til prosjektet. Fylkesmannen har innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.
Det ble ikke innvilget midler fra departementet.
Når opplæringen i TIBIR modulene er fullført, skal den enkelte bruke metoden i sitt daglige
arbeid med barn og familier. Målsettingen er at gjennom TIBIR programmet og økt flerfaglig
innsats i kommunenes tjenester, skal kommunen komme tidligere i gang med riktig tiltak.
Dette vil på sikt bidra til kostnadseffektive tjenester.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser TIBIR som et godt redskap for å møte enkelte av de utfordringene
folkehelsemeldingen peker på.
Å etablere egne tiltak i kommunen møter de endringene man ser i forholdet mellom stat og
kommune. Kommunen blir i stadig større grad ansvarlig for å etablere tiltak for å ivareta
befolkningens helse og velferd.
TIBIR er et godt gjennomarbeidet og utprøvd program. Rådmannen anbefaler at
implementeringsplan for TIBIR tas til orientering.

Vedlegg
 Plan for implementering av TIBIR
Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 26.02.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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Vegård skole
Arkivsaksnr.: 14/3682

Saksnr.:
8/15
/
/

Arkiv: A20

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.03.2015

Forslag til vedtak:
1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15.
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15.
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.

Sammendrag
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 152/14 følgende:
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak
med sikte på vedtak i løpet av mars 2015.
Denne saken dreier seg om tidspunktet for nedlegging av Vegård skole. Alternativene er å
framskynde nedleggelsen til 01.08.15, eller vente til ny skole på Benterud står klar 01.01.19.
Utredningen viser at en nedleggelse av Vegård skole fra 01.08.15 tilsammen vil redusere
kostnadene med ca. kr 7 millioner kroner fram til ny skole på Benterud står klar.
Rådmannen mener en slik strukturell endring fortsatt vil gi elevene et godt skoletilbud,
samtidig som Ringerike kommune med anstrengt økonomi reduserer driftskostnadene med
ca. 2 millioner kroner årlig.

Beskrivelse av saken
Vegård skole i Åsa har inneværende skoleår 48 elever fordelt på trinn slik:
Elevtall Vegård skole pr. januar 2015
Trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
Elevtall
7
3
8

4. trinn
2

5. trinn
10

6. trinn
9

7. trinn
9

Elevtallet ved Vegård skole forventes de nærmeste årene å ligge mellom 40 og 50 elever.
Skolestruktur og løsninger på skolesteder i og rundt Hønefoss by har vært til behandling de
flere ganger siste10 årene. I 2008 fattet kommunestyret følgende vedtak i sak 135/08 punkt
3.:
3. Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i
Hønefoss syd står klar.
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Våren 2014 ble et innbyggerinitiativ fra FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) ved Vegård skole
og oppsittere i Åsa behandlet. Dette innbyggerinitiativet krevde at sak 138/08 skulle tas opp
til ny behandling. Henvendelsen, innbyggerinitiativet, var fulgt av over 300 underskrifter.
Kommunestyret behandlet innbyggerinitiativet i sak 49/14, og opprettholdt vedtaket fra 2008.
1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole,
Kirkeskolen og Stranden skole legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud,
eller annen eiendom i dette området står klar.
Denne saken dreier seg derfor ikke om Vegård skole skal legges ned, men når en nedleggelse
skal skje.
Endelig valg av tomt for ny skole i Hønefoss sør ble gjort i sak 119/14 i september:
1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg, og
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.
Planlegging av den nye skolen og flerbrukshallen er i gang, og nytt skoleanlegg på Benterud
forventes å stå klart til bruk innen 01.01.19.
Sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet
Alle formålene (faktorene) i skolen representerer ulike mål på kvalitet. Dette dreier seg om:
 Elevenes faglige utbytte
 Elevenes sosiale kompetanse
 Elevenes motivasjon for læring
 Elevmedvirkning
 Tilpasset opplæring og like muligheter
 Samarbeid med hjemmene
 Samarbeid med lokalsamfunnet
Et spørsmål er hva som er en liten, og hva som er en stor skole.
Dette varierer mye fra land til land. I 2012 var det 2957 grunnskoler i Norge. Gjennomsnittlig
elevtall ved skolene var 208. Det har vært en betydelig nedgang i antall grunnskoler de siste
ti årene. I Norge viser SSBs statistikk at ca. 32 % av skolene i Norge har mindre enn 100
elever, ca. 32 % har mellom 100 og 300 elever og ca. 28 % av skolene har mer enn 300
elever. Over 50 % av elevene går på skoler med mer enn 300 elever.
Ulike forskningsprosjekter, faglige resultater og brukerundersøkelser viser at det er andre
faktorer enn størrelsen på skolen som har betydning for kvaliteten. Det eneste man med
sikkerhet kan si er at, små skoler har større utfordringer enn større skoler med å rekruttere og
utvikle faglig kompetanse.
Konklusjon
Man kan derfor konkludere med at andre faktorer i skolens rammebetingelser og virksomhet
har større betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene.

Forholdet til overordnede planer
Gjeldende kommuneplan (kortversjonen) sier under visjon og mål:
3.1 Opprettholde gode basistjenester
 Kommunen skal ha hensiktsmessige tilbud innen skole, barnehage, helse og omsorg.
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 Barn, unge og funksjonshemmede skal spesialt ivaretas.
3.3 Kommunens tjenester skal være forutsigbare og ha et godt omdømme.
Ringerike formannskap behandlet i sak 56/13 sak om livskraftige lokalsamfunn. Åsa ble ikke
vedtatt å være et av disse områdene i kommunen.
I soneplan Åsa er det regulert 3 områder for boligbygging slik:
 Tjyruhjellen 3 eneboliger
 Småbråten-Johnsrud 2 eneboliger
 Grenda 11 eneboliger
Til sammen er det regulert 16 boliger i de tre områdene.

Juridiske forhold
Nærskoleprinsippet, som opplæringsloven beskriver i § 8-1 sier i første ledd:
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i
nærmiljøet dei soknar til.
Opplæringsloven § 7-1 omhandler skyss og innlosjering – første ledd gjengis under:
- Elevar i 2. – 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis
skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa 2 kilometer. Elever som har særleg farleg
skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.
Barnekonvensjonen er en del av norsk lov og omhandler hensynet til barnets beste.
Fra artikkel 3:
- Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private,
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer,
skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
 Elevrådets høringsuttalelse er oppsummert under punktet informasjon og høringer.

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyrevedtak i sak 135/08:
3. Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i
Hønefoss syd står klar.
Formannskapet i sak 56/13 – livskraftige lokalsamfunn
Åsa er ikke av de 7 prioriterte områdene for utvikling og vekst i Ringerike kommune
Kommunestyrevedtak i sak 49/14:
2. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole,
Kirkeskolen og Stranden skole legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud,
eller annen eiendom i dette området står klar.
Kommunestyrevedtak i sak 119/14:
1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg, og
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.
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Økonomiske forhold
Ressursene følger i stor grad elevene når det gjelder drift av skolene. Det betyr at
elevkostnaden er tilnærmet den samme uavhengig av ved hvilken skole eleven mottar
opplæring. I tillegg har hver skole en basisressurs som særlig brukes til administrasjon og
ledelse. For inneværende skoleår er Vegård skole tildelt en basisressurs på kr. 1.220 000,-.
Elever som bor mer enn 2 kilometer fra skolen (elever på 1. trinn) og mer enn 4 kilometer fra
skolen (øvrige trinn) har rett til gratis skoleskyss.
Inneværende skoleår er 27 av de 48 elevene ved Vegård skole innvilget gratis skoleskyss.
Grunnen til at så mange av elevene har fri skoleskyss er at Åsaveien er vedtatt som særlig
trafikkfarlig skolevei, og elever som må ferdes langs denne får gratis skoleskyss uavhengig
av avstand. 19 av skyss- elevene får gratis skyss på grunn av særlig farlig skolevei, og 8 på
grunn av avstand. Skysskostnader for elever som bor nærmere skolen enn den offentlige
grensen for fri skyss, men som er innvilget gratis skyss på grunn av særlig trafikkfarlig
skolevei, belastes kommunen fullt ut. For skoleskyss innvilget etter rettigheter jf.
opplæringsloven § 7-1, betaler kommunen en takst, og fylkeskommunen (Brakar) dekker en
større andel.
Ved en nedleggelse av Vegård skole faller kostnadene til skoleskyss for elever med særlig
farlig skolevei bort, og samtlige av elevene vil ha rett til gratis skoleskyss på grunn av
avstand.
Brakar uttaler at en flytting av elevene til Vang skole vil bety ekstra buss både morgen og
ettermiddag og følgelig økte kostnader. Disse kostnadene har ikke Brakar beregnet, men dette
kan bli lagt inn som en justert egenandel for all skoletransport i Ringerike.
Det var slik Brakar agerte da Stranden skole ble lagt ned og alle elevene måtte transporteres
til Tyristrand.
Vang skole har kapasitet til å ta i mot alle elevene fra Vegård skole. Avstanden fra Vegård
skole til Vang skole er 11 kilometer. Elevene fra Vegård skole har Haugsbygd ungdomsskole
som sin nærskole på ungdomstrinnet.
Teknisk drift av skoleanlegget ved Vegård deles slik:
 Vedlikehold drift
 Renhold
 Vaktmester
Regnskapet de 2 siste årene viser følgende kostnader på disse områdene:
Ansvar
Regnskap 2013 Regnskap 2014
560002
Renhold
166 139
193 009
560003
Vaktmester
285 588
332 810
560006
Vedlikehold
158 150
283 418
Sum teknisk drift
609 877
809 237
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Ledelse og administrasjon - Vegård skole
Vegård skole har i 2015 en grunnressurs til blant annet ledelse og administrasjon på
kr. 1 220 000,-.
Kostnadsreduksjon ved å legge ned Vegård skole
År
2015
2016
Teknisk drift
350 000 840 000
Pedagogisk ledelse
505 000 1 220 000
Sum kostnadsreduksjon
855 000 2 060 000

2017
840 000
1 220 000
2 060 000

2018
840 000
1 220 000
2 060 000

Eventuelle merkostnader til skoleskyss er ikke kjent.
Kostnadsreduksjonen blir ca. 2 millioner kroner årlig og totalt ca. kr 7 millioner kroner fram
til 01.01.19.
Vegård skole og framtida på kort og mellomlang sikt
Når Vegård skole legges ned, er det viktig at Ringerike kommune som eier har en mening om
etterbruken av eiendommen og skoleanlegget.
Rådmannen vil komme tilbake med egen sak om etterbruk av skoleanlegget tidlig høsten
2015.

Behov for informasjon og høringer
I arbeidet med denne utredningen om Vegård skole, har både organer ved skolen,
lokalmiljøet, naboskoler og transportselskapet Braker blitt invitert til å avgi uttalelser.
Høringsbrev ble sendt ut 20.12.14, og høringsfristen satt til 20.02.15, en høringsperiode på 8
uker. Responsen har vært god. Ringerike kommune har mottatt 11 høringsuttalelser.
I uttalelsene blir særlig dette påpekt;
 Åsa har en fin plassering sør i Ringerike, og vil kunne bli et attraktivt bo og
vekstområde når ny E-16 og forkortelsen av Bergensbanen blir en realitet. Vann og
avløp til Åsa kommer på plass i løpet av 2015.
 Flere uttalelser påpeker at tidligere vedtak og beslutninger om når Vegård skole skal
legges ned må opprettholdes.
 FAU ved Vang skole forstår at beboere i Åsa synes det er tungt når skolen legges ned,
men de vil gjøre sitt beste for å ta godt i mot nye elever.
Rådmannen ønsker ikke å kommentere uttalelsene, - men alle følger saken som vedlegg.
Uttalelsen fra elevene, elevrådet oppsummeres i henhold til Barnekonvensjonen artikkel
12 og elevenes rett til å bli hørt
Artikkel 12 -2
- For dette formål skal barnet særlig gis anledning til bli hørt i enhver rettslig og
administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom
representant eller eget organ, på en måte er i samsvar med saksbehandlingsreglene i
nasjonal rett.
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Elevrådets høringsuttalelse er oppsummert under:
Elevrådet peker på flere positive sider ved å få begynne på en ny og større skole. De mener
det er lettere å få flere venner i et større elevmiljø, og at det er positivt at flere på samme
skole driver samme idrett. For SFO brukere, mener elevrådet det er fint å slippe å reise til
Kirkeskolen for å bruke SFO – tilbudet. Elevrådet mener videre at det er positivt for elevene
å bli kjent med de elevene de skal gå sammen med på ungdomsskolen.
Av negative sider trekker elevrådet fram:
Det er negativt med lengre skolevei og ikke kunne gå til skolen. Noen gruer for å ta buss.
Elevrådet uttrykker engstelse for at Vegård skole ikke kan brukes til aktiviteter på kveldstid,
videre at de mister kontakten med Åsatua barnehage. De mener det er negativt å miste det
flott uteområde med skog og fjord rett ved. Elevrådet ser på skolen som en del av bygda – og
påpeker at en nedleggelse vil ramme hele lokalsamfunnet. Elevrådet mener det blir
vanskeligere «å bli sett» på skolen, og til slutt at kommunen har ikke holdt det de har lovt; de sa at de skulle legge ned Vegård skole når den nye skolen stod klar.
Elevene tar i sin uttalelse opp både hvordan det enkelte barn kan oppleve et skolebytte til en
større skole, at de er engstelige for at bygdas bruk av skolen ikke kan fortsette som nå, men
stenges, noe de mener rammer hele lokalsamfunnet. Elevrådet trekker også fram det de mener
er et løftebrudd i forhold til kommunestyrevedtaket i sak 49/14
Ansatte i Ringerike kommune som har Vegård skole som arbeidsplass
Vegård skole har et stabilt godt utdannet personale. Ansatte vil få tilbud ved andre
grunnskoler i kommunen. Arbeidet med å rekruttere lærere til kommende skoleår har så vidt
begynt. Med en avklaring i denne saken om Vegård skole i løpet av mars, vil disse
medarbeiderne bli hensyntatt på en god måte i denne prosessen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker å framskynde nedleggelsen av Vegård skole av økonomiske grunner.
Elevene vil ved en overføring til Vang skole få et godt opplæringstilbud der. Selv om ny
skole på Benterud blir ferdig før flere av elevene fra Vegård har fullført barnetrinnet, vil disse
elevene få fullføre barnetrinnet ved Vang skole. Ansatte med arbeidsplass ved Vegård skole,
vil få overføring til andre skoler i Ringerike kommune. Rådmannen ønsker at Ringerike
kommune bruker denne muligheten til å redusere årlige kostnader på ca. 2 millioner kroner.

Vedlegg
Høringsbrev og høringsuttalelser fra:
 Høringsbrev til SU ved Vegård skole, lag og foreninger og naboskoler og RKFU
 Høringsbrev til Buskerud kollektivtrafikk (Brakar)
 Høringsbrev til elevrådet ved Vegård skole
 Uttalelse fra SU ved Vegård skole
 Uttalelse fra Åsa pensjonistforening
 Uttalelse fra Åsa Sanitetsforening
 Uttalelse fra elevrådet ved Vegård skole
 Uttalelse fra FAU og SU ved Kirkeskolen
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Uttalelse fra FAU ved Vang skole
Uttalelse fra Steinsfjorden skole SA
Uttalelse fra Åsa utvikling
Uttalelse fra Brakar
Uttalelse fra arbeidsgruppa for nærmiljøet
Uttalelse fra 4 oppsittere i Åsa

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 23.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Fylkesmannens tilsynsrapport
Arkivsaksnr.: 15/2091

Saksnr.: Utvalg
9/15
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

Arkiv: A20 &58

Møtedato
11.03.2015

Forslag til vedtak:
Fylkesmannens tilsynsrapport tas til orientering

Sammendrag/saksutredning
Fylkesmannen gjennomførte høsten 2014 et tilsyn med Ringerike kommune og Veienmarka
ungdomsskole.
Elevenes utbytte av opplæringen er et kjerneområde i grunnskolen. Fylkesmannen fikk
tilsendt etterspurte dokumenter, og gjennomførte varslet tilsynsbesøk på skolen.
Etter avsluttet tilsyn utarbeidet fylkesmannen den vedlagte tilsynsrapporten.
Rapporten inneholder 4 pålegg som må rettes, påleggene er gjengitt under:
PÅLEGG 1:
Ringerike kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Veienmarka
ungdomsskole oppfyller kravene til opplæringsloven § 2-3, jf. forskrift til opplæringsloven §
1-1, 3-1 og 3-2. Ringerike kommune må i denne forbindelse se til at Veienmarka
ungdomsskole:
a)
Rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til
kompetansemål i faget.
b)
Rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for
opplæringen, hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse, og hva som er
grunnlaget for vurderingen.
c)
Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i
faget og individuelle opplæringsmål i IOP
PÅLEGG 2:
Ringerike kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved Veienmarka
ungdomsskole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for
opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5 og forskrift til opplæringsloven § 3-1, 3-2, 3-11, 3-12
og 3-13. Ringerike kommune må i denne forbindelse se til at Veienmarka ungdomsskole:
a)
Lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.
b)
Lærerne veileder elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i faget.
c)
Lærerne sørger for å involvere elevene i eget læringsarbeid
d)
Skolen har en implementert rutine for halvårsvurdering og årsrapportering ved
spesialundervisning hvor det.
gis informasjon om elevens kompetanse i fagene
gis veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin
PÅLEGG 3:
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Ringerike kommune må sørge for at Veienmarka ungdomsskole sikrer at den enkelte elevs
utbytte av opplæringen blir systematisk vurdert og fulgt opp, jf. opplæringsloven § 1-3, 5-1,
5-4, 3-12 og 5-5 og forskrift til opplæringsloven § 3-11. Ringerike kommune må i denne
forbindelse se til at Veienmarka ungdomsskole:
a)
Skolen har en implementert rutine for å sikre at lærerne systematisk vurderer om alle
elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
b)
Rutinen (for systematisk vurdering om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen) sikrer at det for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av
opplæringen, gjennomføres vurdering av
- arbeidsmåter
- vurderingspraksis
- læringsmiljøet
a)
Skolen har implementert rutine for
- å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning
- at læreren melder behov for spesialundervisning til rektor
PÅLEGG 4:
Ringerike kommune må sørge for at Veienmarka ungdomsskole sikrer at elever som ikke har
norsk eller samisk som morsmål, får vurdert sitt behov for særskilt språkopplæring, jf.
opplæringsloven § 2-8. Ringerike kommune må i denne forbindelse se til at:
a)
Skolen har en implementert rutine for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk.
b)
Skolen har rutiner som sikrer at det blir vurdert om eleven også har behov for
morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring når eleven har behov for særskilt
norskopplæring.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er opptatt av at elevene i grunnskolen i Ringerike skal få et godt læringsutbytte.
De pålegg fylkesmannen ga i sluttrapporten fra tilsynet, vil bli fulgt opp og rettet.
Rådmannen vil sikre at alle grunnskolene i Ringerike har dette på plass. På den måten blir
opplæringen i tråd med lovverket med forskrifter

Vedlegg


Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Buskerud

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 24.02.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO
Arkivsaksnr.: 15/1003

Saksnr.:
10/15
/
/

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: C12

Møtedato
11.03.2015

Forslag til vedtak:
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier.
2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra
skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august.
3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende
«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost.

Innledning / bakgrunn
Bakgrunn:
Saken tas opp etter initiativ fra bl.a. FAU Hønefoss skole og RKFU med ønske om at det sees
på muligheten for at SFO er åpent flere uker ut over skoleårets lengde. Dette innebærer å
omorganisere «Aktiv» - tilbudene som er en del av oppvekstsektorens ordinære tilbud.
Rådmannen har bedt en sammensatt gruppe utrede dette og ta hensyn til at det skal gis et
fortsatt godt, variert og helhetlig tilbud til elever på småtrinnet også i skolefrie uker.
Utredningen har gitt grunnlag for denne saken.
Det pekes på tre ulike modeller som gir barn et aktivitetstilbud i skolefrie uker. Alle
modellene presenteres innenfor rammen av selvkost.
Forutsetninger som er hensynstatt:
- Kan i prinsippet gjennomføres ved alle skoler
- Rektor er ansvarlig for å gjennomføre tilbudet ved sin skole
- Det bør være minimum to ansatte til stede pr uke.
- Er det mindre enn 20 barn påmeldt en uke søker skolen samarbeid med naboskole.
- Det er tatt utgangspunkt i lønn til assistent med 10 års ansiennitet i de økonomiske
beregningene.
- Ekstra utgifter til renhold er innarbeidet.
- Åpningstiden vil være innenfor kl 07.00-17.00. Samarbeidsutvalget avgjør
åpningstiden ved den enkelte skole.
- For innhold og aktiviteter vises til kommunens SFO-plan 2011-2015.
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Beskrivelse av saken
Det er vurdert tre ulike modeller.
Modell 1: SFO utvider med seks uker.
Alle de seks «Aktiv ukene» legges inn i det ordinære SFO året. Det innebærer et tilbud alle
skoledager, høst og vinterferie, to uker etter skoleslutt i juni og to uker før skolestart i august.
Den enkelte skole er ansvarlig for organisering og gjennomføring av tilbudet.
Det vil være mulig å melde seg på disse ukene enkeltvis med bindende påmelding. Faktura
vil bli sendt på antall bestilte uker. Egenbetalingen vil være kr 1000,- per uke i 2015.
Modellen med ekstra påmelding til ferieukene gir foresatte muligheten til å velge private
aktivitetstilbud i feriene uten å betale dobbelt.
Nå det gjelder innhold, vil skolene har fokus på aktiviteter i tråd med kapittel 5 i Kommunens
SFO- plan: Fritidsaktiviteter – idretts og uteaktiviteter» Målet er da at barna ivaretas og får
gode opplevelser både innenfor og utenfor skolegården, at nærmiljøene tas i bruk og at det er
mulig å søke samarbeid med andre skoler for å organisere blant annet bussturer ut av byen og
ut i naturen i ulike deler av distriktet.
Når det er under 20 påmeldte barn ved en skole så søker skolen samarbeid med naboskolen
om et felles tilbud.
Modell 2: SFO utvider med to uker
«Aktiv Høst» og «Aktiv Vinter» legges inn i det ordinære SFO-året.
SFO-prisen legges flatt slik at høstferien og vinterferien inngår i den ordinære betalingen.
Kostnaden på SFO vil da være kr 2657,- per måned om en velger å ha betaling i 11 måneder
i stedet for 10 måneder som det er i dag.
Tilbudet «Aktiv Sommer» opprettholdes som nå, egen påmelding, ett oppmøtested og
aktiviteter utfra antall påmeldte og innenfor rammen av egenbetalingen på kr 1000,- pr uke.
Utfordringene ved valg av modell to kan være:
Økte årsbetaling kan føre til noe færre barn i SFO. (tilbudet blir for kostbart)
Noen foresatte vil likevel velge andre «ferietilbud» til barna sine. Tilbudene er mange;
håndballskole, basketskole, fotballskole, musikkskole, og andre kulturtilbud gjennom bla.
Showskolen.
Modell 3: Nåsituasjon
I dag er det 38 uker SFO i året. I tillegg er det Aktiv Høst, Aktiv Vinter og Aktiv Sommer
organisert under Barneverntjenesten sin leder. Dette gir et ferietilbud på til sammen 5 uker.
Det er i dag klubbansatt/ungdomskontakt som har hatt ansvar for gjennomføringen.
I dag går «Aktiv Sommer2 - tilbudet til alle barn i barneskolen (1.-7. klasse). «Aktiv Høst»
og «Aktiv Vinter» er tilbud til alle barn i 1-4 klasse. Oppmøtested er Hønefoss skole. Det
leies inn ansatte etter antall påmeldte barn. De ansatte er ungdom i høyere utdanning til yrker
som har med barn å gjøre; lærer, tannlege, barnevern, sosionom, barnehage o.l.
Oppmøtested er Hønefoss skole; SFO sine lokaler samt gymsal og utearealet benyttes.
Nærmiljøet brukes mye og det settes opp buss ut til distriktets fasiliteter et par dager i uken.
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Barna skal være ute, oppleve skogen og naturen, padle kano, bade, plukke bær, ulike typer
ballspill, bygge trehytter, gå natursti og så videre.
Ved denne organiseringen treffer barn andre typer voksne, de treffer barn fra andre skoler, de
kan treffe igjen venner fra tidligere «Aktiv ferier» Da det er mange barn påmeldt er det mulig
å lage grupper på tvers av alder og det er mulig å la de eldste få tilbud som passer de. Det kan
være å padle i strykene i Storelva, gå Mørkgonga og dra på lengre padleturer på Ringkollen.

Økonomiske forhold
Ulike betalingssystem ved de ulike modellene.
1. Det bestilles uker og betales enkeltvis som nå. Dette administreres av skolen.
Tilbudet vil koste 1000,- pr uke, fakturering på bakgrunn av påmeldinger
2. Ny ordinær betalingssats som dekker utvidet SFO-år. (eks morgentilbud)
SFO pris pr i dag er kr 2730,- per mnd i 10 mnd.
Modell Ant nye uker Pris
1 og 3 Bestille pr uke 1000,- per uke
2
2 uker
192,- pr mnd ekstra i 10
måneder
1
6 uker
575,- pr mnd ekstra i 10
måneder

Mnd pris 10 mnd Mnd pris 11.mnd
2730.2922,2657,3305

3005,-

Tabellen viser at dersom en utvider SFO-tilbudet med to uker for alle og beholder 10
månedlige innbetalinger, vil månedsprisen øke til kr 2922.Tabellen viser også at viss en øker tilbudet med 6 uker for alle, vil månedsprisen bli kr 3005,om en holder juli betalingsfri.

Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at i denne omgang overtar skolen ansvaret for å administrere 6 nye
SFO-uker fra skoleåret 2015/2016. Ukene legges inn i SFO året og bestilles enkeltvis.
Påmelding er bindende og faktura sendes for antall bestilte uker. Ved å opprettholde betaling
av bestilte uker unngås økte SFO satser. En gir ved denne modellen og foreldre mulighet til å
velge SFO eller aktivitetstilbud fra andre tilbydere uten å måtte betale dobbelt.
Rådmannen vurderer at en utviding SFO-tilbudet vil vi sikre at flere barn får et mer
likeverdig tilbud i feriene. En kan da tilby flere barn gode aktivitetstilbud i feriene, der de blir
inkludert i felleskapet, får gode ferieopplevelser, blir sett og ivaretatt av trygge og stabile
voksne.

Vedlegg
SFO- Skolefritidsordningen 2011-2015 ( K-sak 72/2011)
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
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Ringerike kommune, 25.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

Side 18

Sak 11/15
MC-kriminalitet 1%miljøene
Arkivsaksnr.: 15/1012

Saksnr.:
11/15
/
/

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: X49 &37

Møtedato
11.03.2015

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.
2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet.

Sammendrag
Denne saken tas opp etter initiativ fra Politirådet. Rådmennene i Regionen har drøftet saken
med politiet og SLT-koordinator og er enige om å fremme likelydende strategi for de tre
kommunene.
Dette strategidokumentet vil være overordnet og vil danne grunnlag for de handlingsplaner
kommunene utarbeider. Disse handlingsplanene må av forståelige grunner unntas
offentlighet.
Rådmann i Ringerike kommune ønsker å iverksette "arbeid med felles strategi for
bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet og rekruttering til
disse miljøene."
Denne strategiplanen vil kort beskrive hvilke strategier som kommunen vil benytte for å nå
målene:
 Bekjempe nyetableringer av 1% MC-klubber i regionen.
 Bekjempe kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet.
 Bekjempe rekruttering til disse miljøene.

Innledning / bakgrunn
I Norge er det hovedsakelig fire MC — klubber som er definert som kriminelle. Disse
klubbene anser seg som et brorskap, og mange av medlemmene er straffet.
Denne strategiplanen omhandler ikke det ordinære motorsykkelmiljøet.
Målgruppen er den del av motorsykkelmiljøet som selv har definert seg som 1% - klubber.
Målgruppen omfatter også motorsykkelklubber som er støttegrupper til 1% -klubbene og som
utfører gjentatte kriminelle handlinger.
Eksempler på klubber som regner seg selv som 1% -klubber, er Bandidos MC, Coffin
Cheaters MC, Hells Angels MC, Mongols MC, Outlaws MC, Gremium MC og Pagans MC.
Det finnes flere 1% -klubber.
Hva er 1% MC klubber?
1% begrepet sies å ha blitt innført etter et motorsykkeltreff i California i 1947 hvor det fant sted en
del ulovligheter. Den Amerikanske motorsykkelforeningen (American Motorcyclist Association—
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AMA), som arrangerte motorsykkeltreffet skal ha uttalt at problemene ble forårsaket av den
eneprosenten avvikere som sverter publikums syn på motorsykler og motorsyklister. Begrepet ble
adoptert av en liten del av motorsykkelmiljøet.

Beskrivelse av saken
Kriminelle MC — gjenger.
Her er en oversikt over 1% motorsykkelklubber i Norge, noen også forsøkt etablert i vår
region.
Hells Angels
"When we do right nobody remembers. When we do wrong nobody forget "
Under dette motto ble klubben grunnlagt i mars 1948 I California. I dag har Hells Angels 310
avdelinger fordelt på 32 land og er den største enprosentklubben. Hells Angels MC
Copenhagen betraktes i dag som den førende Hells Angels-avdelingen i Norden. Hells
Angels MC Trondheim ble fullverdig medlem av organisasjonen 1. august 1992. Over 90
prosent av de øvrige enprosentklubbene i Norge støtter Hells Angels. Norgesmodellen som
ble innført av Hells Angels gir ingen ny enprosentklubb anledning til å starte opp uten å ha
innhentet godkjenning fra den klubben som har regionsansvaret. På denne måten har Hells
Angels lagt mesteparten av enprosentmiljøet under seg.
Også det "ordinære" motorsykkelmiljøet har til en viss grad blitt presset til å være
støttegruppe for Hells Angels. I Norge, som i andre land med Hells Angels, har Hells Angels
opprettet støttegrupperinger som står for en stor del av den synlige kriminaliteten. Red &
White Support Crew er den offisielle støttegruppen til Hells Angels. I Norge har disse fått
navnet AK 81. ( Alltid klar Hells Angels, hvor 8 står for H og 1 for A ). I Trondheim heter
disse AKT 81, Alltid klar Trondheim Hells Angels. Støttegruppene er ikke medlem av Hells
Angels og er i stor grad rekruttert blant kriminelle unge menn. I Norge har Hells Angels
avdelinger i følgende byer: Trondheim, Oslo, Stavanger, Hamar, Skien, Tromsø, Drammen
og Bergen.
Hells Angels er alliert med andre kriminelle sammenslutninger som Aryan Brotherhood (en
hvit kriminell gjeng av tidligere straffedømte i USA) Cali- kartellet i Colombia, gjengen
Indian Posse i Canada og de kriminelle MC —klubbene Iron Horsemen og Warlocks i USA.
Bandidos
Motto " We are the people our parents warned us about".
Stiftet i1966 I Texas, USA med Hells Angels sin oppbygning som modell. Ekspanderte
betydelig i 1970 årene, hovedsakelig i de sørøstlige statene i USA. Kom til Europa i 1989
med en avdeling i Sør- Frankrike, Bandidos MC Marseilles. Fra 1992 ekspanderte Bandidos i
Europa og har i dag 246 avdelinger fordelt på 15 land. I 1997 ble det opprettet avdelinger i
Oslo og Drammen. Bandidos har siden etableringen i Norge styrket sin posisjon i MCmiljøet ved å rekruttere og bygge opp støttegrupperinger som Red & Gold Crew og Support
X-team. Støttegrupperingene er ikke nødvendigvis motorsykkelentusiaster og består i stor
grad av unge kriminelle menn. Det er etablert ca ti støttegrupperinger i forskjellige byer i
Norge.
Outlaws
Motto " God Forgives, Outlaws Don't —GFOD ".
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McCook Outlaws Motorcycle Club ble etablert i 1935 ved den gamle motorveien Route 66 i
Illinois, USA. Klubben ekspanderte kraftig i de første etterkrigsårene i Chicago — området
og etablerte seg i 1950 i Chicago og endret navn til The Chicago Outlaws. I 1963 ble Outlaws
offisielt medlem av enprosentbrorskapet av MC — klubber og fortsatte sin vekst i USA.
Første utenlandske etablering var i 1977 i Canada. Etablerte seg i 1993 i Frankrike og i
Australia i 1994. Det neste tiåret ekspanderte Outlaws kraftig. I dag er det ca. 264 avdelinger
og prøveavdelinger i USA, Canada, Europa, Australia og Sørøst Asia. I Norden er Outlaws
representert i Sverige og Norge. I Norge er Outlaws den klubben som har rekruttert flest
medlemmer de siste årene. Har avdelinger i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Jessheim,
Stavanger, Trondheim, Sarpsborg og Eidsvoll. Norway North og Kristiansand er
prøvemedlemmer.
Outlaws er alliert med MC — gruppene Bandidos, Mongols, Pagans i USA og en gruppering
i den amerikanske mafia, The Chicago Outfit.
Coffin Cheaters MC
Coffin Cheaters ble etablert i byen Perth, Australia i 1970. Er en av Australias mest
veldrevne enprosentklubber med bra ressurser og god økonomi. I Australia er Coffin
Cheaters større enn Hells Angels. Coffin Cheaters er kun etablert i Australia og Norge.
Klubben finnes i Lillestrøm, Gjøvik og Stjørdal. Coffin Cheaters har ambisjoner om å
ekspandere.
Klubbenes medlemmer i et lovbryterperspektiv.
Medlemmene i de kriminelle MC — klubbene er ofte involvert i grov kriminalitet, særlig
narkotikainnførsel og narkotikaomsetning, torpedovirksomhet og vold. Det finnes ingen
opplysninger om at personer som har ønsket seg inn i de kriminelle MC — gjengene, har blitt
avvist med begrunnelse i vedkommende sin kriminelle bakgrunn. Til gjengjeld finnes det
flere eksempler på prøvemedlemmer som har oppnådd fullverdig medlemskap kort tid etter
domfellelse i alvorlige saker. Domfelte medlemmer forventes å ta sin straff uten å tyste.
Samtidig trer klubben støttende til økonomisk gjennom sine " Defence Funds" og moralsk
gjennom tildeling av egne merker for fengselsstraff. Av Hells Angels 113 medlemmer og
prøvemedlemmer i Norge er 75 % domfelt for straffbare forhold. Av Bandidos sine
medlemmer er 62 % domfelt, og for Coffin Cheaters er 56% straffet. I 2007 ble rullebladet til
184 medlemmer og prøvemedlemmer i Hells Angels, Bandidos og Outlaws undersøkt av
Kripos. 69 % av medlemsmassen var straffedømt. MC — kriminaliteten har i en årrekke
generert tilstrekkelig avkastning til å finansiere livsstilen. Kriminaliteten har nå et volum som
medfører at bare en del av avkastningen konsumeres, mens resten reinvesteres. Det er derfor
ikke holdepunkter for å anta at klubbene vil avstå fra å videreutvikle sine relasjoner med
legale aktører, blant annet næringslivet. En slik utvikling ivaretar klubbenes finanser og
fleksibilitet og utgjør derved en trussel mot samfunnet.
Bekjempelse av nyetablering av 1% MC-klubber i regionen.
Tett samarbeid med politiet er en forutsetning for å avdekke mulige nyetableringer av 1%
MC-klubber. Gjennom informasjon til aktuelle samarbeidspartnere om konsekvenser ved
nyetableringer ønsker kommunen å bekjempe mulighetene for at 1% MC- klubber får fotfeste
i regionen. Dette krever et tett samarbeid, og felles forståelse for utfordringene, både fra
befolkningen generelt, og næringslivet og kommunen spesielt. Rutiner for informasjonsflyt i
denne type saker må utarbeides, og kontinuerlig oppdateres. Bekjempelse av kriminell
virksomhet knyttet til 1% MC klubber vil følge samme mal som bekjempelse av
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nyetableringer. Her vil samarbeid med politi, skatt, toll, NAV og næringslivet være relevante
aktører.
Bekjempelse av rekruttering.
Det danske justisministeriets forskningsenhet i samarbeid med forskernettverket Eurogang,
har gjennomført en undersøkelse for å se på hvilke ungdommer som rekrutteres til de
kriminelle MC miljøene. Konklusjonene viser at unge som rekrutteres til MC-kriminalitet er
lik ungdom som rekrutteres til annen type alvorlig kriminalitet. En sterk og synlig kriminell
MC klubb i nærmiljøet er en drivende kraft til denne type rekruttering.
I Ringerike har vi gjennom mange år arbeidet forebyggende for å redusere
ungdomskriminalitet. SLT er valgt som strategisk modell for arbeidet i Ringerike kommune.
Utsatte barn og unge har fått individrettede tiltak for å snu en negativ utvikling. Den
registrerte ungdomskriminaliteten i Ringerike kommune har gått tilbake de senere år. Dette
viser at systematisk arbeid og en bred tiltaksvifte hvor unge opplever mestring, fungerer. Det
primærforebyggende arbeid foregår på skolene, av de ulike enhetene og tildels i samarbeid
med frivillige lag og organisasjoner.
For de mest utsatte ungdommer har Ringerike kommune ungdomskontakter som arbeider
individrettet. Ungdomskontakten samarbeider med relevante aktører innen kommune og
frivillighet.
Unge voksne som ikke har nyttiggjort seg bistand av barnevernets tilbud og tiltak, gis
oppfølging gjennom et samarbeid mellom Ringerike kommune, Kriminalomsorgen,
Konfliktrådet, Politiet og NAV. Dette samarbeidet vil bli satt i nytt og bedre system gjennom
innføring av Oppfølgingsteam. Ungdom som er i risikosonen for å bli rekruttert inn til
kriminelle MC miljø blir fanget opp av de ordinære samarbeidsfora, og tiltak iverksettes
raskt. Tiltakene vil variere etter alder og graden av bekymring. Målet er at ingen ungdommer
skal bli rekruttert inn til et kriminelt nettverk, uavhengig av det kriminelle nettverkets
tilknytning.
Forslag til tiltak som kan vurderes i en handlingsplan:
 Det bør/skal etableres et samarbeid med Næringslivsforeningen.
 Det bør/skal etableres et samarbeid med Skatteetaten, NAV og Tollvesenet.
 Opplæring til ansatte hos kommunen og samarbeidspartene om 1% MC kriminalitet.
 Gjennomgang av de etiske retningslinjene for ansatte i kommunen.
 Det vil bli laget interne rutiner ved byutvikling og eierskapsenheten i Ringerike
kommune for å nå målet.
 Fortsette med tiltak for barn og ungdom i risikogrupper for kriminell adferd.
 Fortsette med rehabilitering av personer som har kriminell adferd med formål å hindre
videre kriminalitet og tilknytning til negative miljøer.
Tiltakene vil kontinuerlig bli evaluert i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.
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Forholdet til overordnede planer
I stortingsmelding 7 (2010 — 2011) "Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats",
beskrives bekjempelse av MC — kriminalitet som en sentral del av innsatsen mot organisert
kriminalitet i Norge.
Politidirektoratet har i sin rapport " Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i
perioden 2011 til 2015" gitt bakgrunnsmateriale og strategiske føringer for hvordan dette
arbeidet skal videreføres.
Våren 2011 var det en KS-samling i København med deltakelse fra politisk nivå og
administrasjonen fra de største byene i Norge. Hensikten med møtet var å informere om 1% klubbene i Norge og få kjennskap til hvordan man jobber med problemstillingen i Danmark.
Ringerike kommune og Hole kommune deltok ikke på denne samlingen.
Der ar en samling på Gardermoen våren 2013 hvor Rådmannen og Ordfører deltok sammen
med SLT-koordinator og Politiet. Vi ble enige om å avvente videre arbeid til utgivelse av
«Håndboken for politi og kommunale myndigheter»
Håndboken; «Forebygge og bekjempe kriminalitet fra enprosentmiljøet og kriminelle MC –
gjenger» ble utgitt februar 2014.
Det ble på møte i Politirådet mars 2014 bestemt at SLT koordinator, politiker og politiet
deltok på lukket Regionalt tverrfaglig seminar - Kriminelle MC miljøer- i Sarpsborg april
2014.
Tiltak i arbeidet for å bekjempe 1% MC kriminalitet.
Formelt samarbeid med politiet, gjennom Politiråd.
Kunnskap om Politiloven. Plan- og bygningsloven, passloven og alkoholloven slik at disse
lovene brukes om nødvendig.
Unngå etablering og oppfølging i forhold til endringer i lovlig bruk av lokaler/eiendom.

Rådmannens vurdering
Rådmann i Ringerike kommune mener det bør i å iverksettes arbeid med felles strategi for
bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet og rekruttering til
disse miljøene."
Strategiplanen er overordnet og Ringerike kommune må lage egen handlingsplan for å møte
denne utfordringen.
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
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Ringerike kommune, 25.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg
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Støtte til filmprosjekt / dokumentarserie om Holleia
Arkivsaksnr.: 15/1446

Saksnr.: Utvalg
12/15
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
/
Formannskapet

Arkiv: 223 C34

Møtedato
11.03.2015

Forslag til vedtak:
Formannskapet gir ikke tilskudd til filmprosjektet Holleia – en miniserie i to deler av Arne
Nævra.

Beskrivelse av saken
Arne Nævra er godt kjent gjennom sine naturprogrammer i NRK. Denne gangen skal han
produsere en naturfilm om dyrelivet på Holleia, skogsområdet mellom Tyrifjorden og
Krøderen i Buskerud. Filmen er i to deler hver på 29 minutter. Dette er et stort prosjekt med
totalutgifter på 2.160.000,-. Foruten støtte fra NRK og eget bidrag har Viken filmsenter og
Norsk filminstitutt mottatt søknad. Arne Nævra har søkt kommunene Ringerike, Modum og
Krødsherad om støtte på kr. 60.000,- fra hver av kommunene. De andre to kommunene har
per d.d. ikke behandlet søknaden ennå.
Premiere på filmene vil bli på et lokalt sted rundt Holleia. Kommunene som bidrar i
produksjonen vil også få rettigheter til fri bruk av filmene i skoler og kulturliv. Filmene vil
være tilgjengelige for nedlasting i HD-kvalitet – eller som standard DVD-er (inntil 3 stk. til
hver kommune.)

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at dette er et omfattende og interessant prosjekt. Søknaden gjelder et beløp
som er høyere enn det en kan tildele av administrative kulturmidler innenfor årets budsjett. I
disse midlene er lokale arrangementer prioritert. Rådmannen innstiller derfor på at søknaden
om støtte på kr 60.000,- til filmprosjekt av Arne Nævra avvises.

Alternativ innstilling
Formannskapet gir kr 60.000,- i tilskudd til filmprosjektet Holleia – en miniserie i to deler av
Arne Nævra. En mulig inndekning kan være formannskapets disposisjonskonto.

Vedlegg
Søknad fra Arne Nævra med finansieringsplan
Prosjektbeskrivelse
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Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 24.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef: Magnar Ågotnes
saksbehandler: May Waagbø
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I 2015 er det 75 år sidenden andre verdenskrigen starteti Norge, og 70 år siden landet ble
fritt. Kulturminnemyndighetene vil ha krigens kulturminner som hovedsatsing i 2015.
Mange av de fysiske sporene fra den andre verdenskrigen er forståelig nok borte. Det gjør det
desto viktigere å ta vare på de gjenværende anleggene, bygningene og, ikke minst, sporene
etter krigshandlinger og andre alvorlige hendelser.
Krigsminner som en del av vårt kollektive minne
Den andre verdenskrigen er en del av vår nasjonale historie og blir formidlet bredt gjennom
undervisning, bøker og populærkultur. NRKs storsatsing på dramaserien ”Kampen om
tungtvannet” er et aktuelt eksempel på dette. Stadig dukker det opp nye spørsmål, som bidrar
til å utfylle og supplere de kjente fortellingene som har blitt fonnidlet siden 1945. Beretninger
fra enkeltpersoner og brede historiske fremstillinger har bidratt til å forme det kollektive
minnet om krigsårene.
Kulturminnene fra denne perioden har i mindre grad vært vektlagt i vemearbeidet. Det ønsker
vi å gjøre noe med. Krigens kulturminner og fortellingene som er knyttet til dem bør få en
mer fremtredende plass i det kollektive minnet om den andre verdenskiigen.
Registrere krigens kulturminner
Det har aldri blitt gjennomført noen landsomfattende registrering av slike kulturminner.
Denne manglende kunnskapen øker faren for at de kan bli ødelagt.

Postadresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Kongens gate 20 Telefon: 22 24 57 00 Telefaks: 22 24 60 34
Org. nr.: 972 417 882

Sammen med Riksantikvaren, inviterer derfor Klima~ og miljødepartementet kommunene til
et samarbeid om å registrere, formidle og markere krigens kulturminner

i 2015. Denne

henvendelsen er ment som innledende informasjon om prosjektet.
Prosjektets mål er å innhente kunnskap om den andre verdenskrigen slik den har manifestert
seg i fysiske spor. Det vil bli lagt til rette for at krigsminnenei de enkelte kommunene kan

registreresi kultunninnedatabasenAskeladden.Ved å registrereslike kulturminner,sikrer man både at den materielle historien blir dokumentert, og at fortellingene om krigen kan
knyttes til de konkrete objektene. Denne dokumentasjonen kan være et utgangspunkt for å
formidle krigshistorien og vil også bidra til at krigsminnene kan bli en ressurs i det lokale
utviklingsarbeidet.
Kultunninnene vil kunne inngå i kommunenes kulturrninneplaner. Registeret vii også kunne
være utgangspunkt for et formelt vern av krigsminner, ikke minst gjennom bruk av
kommunens egne virkemidler, som kommuneplan og reguleringsplan.
Hva er et krigsminner?

.

Det er ikke alltid like opplagthva som skal forståsmed et kulturminnefra den andre
verdenskrigen. Okkupasjonsmaktens militære anlegg, samferdselsanlegg, fangeleire og

administrasjonsstederer synlige objekter.Åsteder for sabotasje,annen motstandskampog
krigshandlinger trenger derimot ofie en forklaring for at vi skal bli i stand til å forstå hvilken
betydning de hadde. Kultunninner knyttet til de delene av okkupasjonshistorien som har vært
underkommunisert, eller som er lite dokumentert gjennom fysiske spor, vil ha en sentral plass
i kartleggingsarbeidet.
Bredt engasjement
Den andre verdenskrigen engasjerer forts att. Flere fylkeskommuner og kommuner arbeider
ailerede systematisk med krigens kulturminner. Feltet engasjerer også museumssektoren,
kunnskapsmiljøene og, ikke minst, iiivillige lag og foreninger. En rekke nasjonale
institusjoner har ansvaret for å forske på og fonnidle deler av kiigshistorien (se lista over
kopiadressater under).
Det er ønskelig at kommunene inviterer disse til et samarbeid, og at kunnskapen om
krigsminnene i bred forstand blir samlet. Krigsgenerasjoneii eri ferd med å falle fra, og det er
viktig at de ufortalte historiene blir dokumentert. Arbeidet med krigens kulturminner kan

påvirkebåde den lokale og den nasjonale identiteten.Kulturminneforvaltningenskal være
bevisst sin rolle som en aktør som aktivt griper inni de langsomme endrings- og
i forsoningsprosessene. Arbeidet skal utføres med forståelse og respekt for ofrene, de etterlatte
og lokalsamfunnene.
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Veien videre

Klima- og miljødeparteinentet og Riksantikvaren ønsker en bred deltakelse i
krigsminneprosjektet i 2015, og ser frem til samarbeidet i året som kommer. Vi vil sende
utfyllende informasjon til alle kommunene og fylkeskommunene i februar 2015.
l mellomtiden ber vi dere rette oppmerksomheten mot krigsminnene i deres egen kommune kanskje kjenner dere allerede til kultunninner dere ønsker å løfte fram i 2015?
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Arkivsaksnr.: 15/2015-1

Arkiv:

Implementering av TIBIR
Forslag til vedtak:
Redegjørelsen om implementering av tidlig innsats for barn i risikosonen (TIBIR) tas til
orientering.

Sammendrag
TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker, hvor ansatte i
kommunen blir gitt opplæring i å håndtere disse utfordringene etter prinsippet, rett hjelp til
rett tid. Implementeringen er i tråd med signalene fra folkehelsemeldingen12/4733-14
Implementeringsplanen gir en oversikt over innholdet i TIBIR, hvordan Ringerike kommune
vil jobbe med å etablere og bruke dette programmet, samt ressurser og kostnader forbundet
med dette.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har gjennom prosjektet Helhetlige tiltak for barn og unge arbeidet for
å sikre best mulig tjenester til barn og unge i kommunen. Prosjektet ble oppløst og gikk inn i
driften i 2013. Gjennom prosjektet ble det satt fokus på tverrfaglige samarbeidssystem og
viktigheten av flerfaglighet. Det ble også drøftet om Ringerike kommune har de riktige
arenaer og verktøy for å bidra til effektiv ressursutnyttelse og brukermedvirkning. Gjennom
prosjektet oppnådde man en høyere grad av felles forståelse og viten i tillegg til sin egen
faglighet. Ringerike kommunestyre har gjennom Folkehelsemeldingen 2012-2030 vedtatt
satsning på forebygging slik at det blir mindre å reparere. Ringerike kommune inngikk 2013
en intensjonsavtale med Atferds senteret og BUFETAT, (barne- ungdoms- og familieetaten),
om implementering av TIBIR.

Beskrivelse av saken
TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn tilpasset det
kommunale tjenestenivået.
Programmet består av seks ulike intervensjonsmoduler, som til sammen representerer en
helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til, eller allerede utviklede
atferdsvansker hos barn, samt å styrke deres sosiale kompetanse.
Teoretisk bygger programmet på forskning om familiesamspill og behandlingsmodellen
PMTO, (parent management training Oregon), utviklet ved Oregon Social Learning Center,
USA.

Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig
tidspunkt, samt bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. Videre å gi ansatte og
ledere som arbeider og har ansvar for barn en felles forståelse og språk, for hvordan
atferdsproblemer oppstår og verktøy for hvordan utfordringene kan avhjelpes.
Målgruppen for TIBIR er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre, der barna allerede har
utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsvansker (moderat og høyrisiko gruppe).
Det er påvist at mellom 2-5 % av barnebefolkningen befinner seg i høyrisikogruppen og
mellom 10-12 % i den moderate gruppen. TIBIR sine intervensjoner retter seg mot barn i de
to ovennevnte grupper.
Hovedmål for folkehelsearbeid i Ringerike kommune er bedret helse og trivsel i
befolkningen. Ringerike kommune har gjennom folkehelsemeldingen prioritert spesielt å
tilstrebe og påvirke faktorer som kan høyne befolkningens levekår gjennom å satse på barn
og unges oppvekst- og opplæringsmiljø. TIBIR er et av valgte tiltak rettet mot grupper med
kjente og /eller forhøyet risiko for å utvikle problemer. Målet er at det etableres en
tiltakskjede i Ringerike kommune som bygger på den best tilgjengelige kunnskap. Tiltaket
skal motvirke negativ utvikling hos barn og unge og/eller hos deres foreldre. Målet er å gi
familien rask og effektiv hjelp gjennom ulike tiltak eller kombinasjoner av tiltak.
Gjennom implementeringen av TIBIR i kommunen vil ansatte med direkte kontakt med
familier i målgruppen, få opplæring i metoder/ programmer som gjennom forskning har vist
seg å være svært godt egnet til å behandle og forebygge samspillsutfordringer og
atferdsproblemer.
Første trinn i TIBIR, er å utdanne PMTO terapeuter.
Disse vil etter sertifisering våren 2015, tilby PMTO terapi til foreldre til barn med
atferdsproblemer/ samspillsutfordringer.
I tillegg vil PMTO terapeutene utdanne og veilede ansatte i de andre TIBIR modulene.
De øvrige modulene er rådgiving, sosial ferdighetstrening, konsultasjon og kartlegging.,
Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med Atferdssentret, som har ansvar for den
grunnleggende opplæringen.
Når TIBIR er ferdig implementert i 2017, vil kommunen ha en mangfoldig og tverrfaglig
tiltaksrekke rettet mot målgruppen. Den vil også være selvdreven i den forstand at
veiledning, nyrekruttering og ytterligere opplæring vil skje av kommunenes ansatte.

Økonomiske forhold
Kostnader direkte knyttet til opplæring og materiell dekkes av Atferdssentret.
Reise og opphold i forbindelse med utdanning dekkes av tjenestested for den enkelte PMTO
kandidat.
PMTO terapeutene vil bruke metoden inn i det daglige arbeidet, og utgiftene forbundet med
dette vil være en del av den daglige driften.
For videre implementering av de øvrige modulene vil kostnaden bestå i at den enkelte enhet
vil måtte sette av tid for de ansatte til opplæring og veiledning.
Modul / utdanning

Antall
ansatte

PMTO terapeut

4

Antall dager i
prosjekt
perioden
21 dager opplæring

Total ressursbruk
i prosjekt
perioden
84 dagsverk

utdanning
PMTO rådgivning

16 / 32

Konsultasjon

Inntil 16

Kartlegging
Sosial ferdighetstrening.

Inntil 16
16 / 32

54 dager veiledning
9 dager opplæring
12 dager veiledning
4 dager opplæring
12 dagers veiledning
3 dager opplæring
6 dager opplæring
24 timers veiledning

216 dagsverk
144 / 288 dagsverk
192 / 384 dagsverk
Inntil 64 dagsverk
Inntil 192 dagsverk
Inntil 48 dagsverk
96 / 192 dagsverk
384 / 768 timer

Opplæringen i de øvrige modulene vil skje i kommunens egne lokaler, og vil derfor ikke
medføre ekstra utgifter.
Barneverntjenesten har søkt midler hos fylkesmannen og departementet for å dekke noen av
utgiftene knyttet til prosjektet. Fylkesmannen har innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.
Det ble ikke innvilget midler fra departementet.
Når opplæringen i TIBIR modulene er fullført, skal den enkelte bruke metoden i sitt daglige
arbeid med barn og familier. Målsettingen er at gjennom TIBIR programmet og økt
flerfaglig innsats i kommunenes tjenester, skal kommunen komme tidligere i gang med
riktig tiltak. Dette vil på sikt bidra til kostnadseffektive tjenester.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser TIBIR som et godt redskap for å møte enkelte av de utfordringene
folkehelsemeldingen peker på.
Å etablere egne tiltak i kommunen møter de endringene man ser i forholdet mellom stat og
kommune. Kommunen blir i stadig større grad ansvarlig for å etablere tiltak for å ivareta
befolkningens helse og velferd.
TIBIR er et godt gjennomarbeidet og utprøvd program. Rådmannen anbefaler at
implementeringsplan for TIBIR tas til orientering.

Vedlegg
 Plan for implementering av TIBIR
Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 26.02.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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1.0 Innledning.
Definisjon TIBIR ( Tidlig innsats for barn i risiko.):
TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn tilpasset det
kommunale tjenestenivået.
Programmet består av seks ulike intervensjonsmoduler som til sammen representerer en
helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til, eller allerede utviklede
atferdsvansker hos barn, samt å styrke deres sosiale kompetanse.
1.1 Bakgrunn for oppstart av TIBIR i Ringerike Kommune.
Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig og tenker og handler langsiktig.
Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt
oppvekstmiljø for alle. FNs konvensjon om barnets rettigheter fremhever at barnets beste skal
være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som angår barn. Barnekonvensjonen
gjelder som norsk lov. Forebyggende innsats er forankret i en rekke lovverk og fordelt på
mange offentlige tjenester og aktører. Foreldre og andre omsorgspersoner spiller den viktigste
rollen i barns oppvekst. Arbeid med barn og unges oppvekstmiljø bør derfor i stor grad
involvere foreldrene.
Ringerike kommune har gjennom prosjektet Helhetlige tiltak for barn og unge arbeidet for å
sikre best mulig tjenester til barn og unge i kommunen. Prosjektet ble oppløst og gikk inn i
driften i 2013. Gjennom prosjektet ble det satt fokus på tverrfaglige samarbeidssystem og
viktigheten av flerfaglighet. Det ble også drøftet om Ringerike kommune har de riktige
arenaer og verktøy for å bidra til effektiv ressursutnyttelse og brukermedvirkning. Gjennom
prosjektet oppnådde man en høyere grad av felles forståelse og viten i tillegg til sin egen
faglighet. Ringerike Kommunestyre har gjennom Folkehelsemeldingen 2012-2030 vedtatt
satsning på forebygging slik at det blir mindre å reparere. Etter administrativ vurdering ble
Atferdssentret (Norsk senter for studier av problem adferd og innovativ praksis) kontaktet for
å gjøre Ringerike til en TIBIR-kommune. Ringerike kommune inngikk den 14.04.13 en
intensjonsavtale med atferds senteret og bufetat om implementering av TIBIR ( se vedlegg).
1.2 Bakgrunn for satsningen på TIBIR i Norge
På begynnelsen av 1990-tallet var det en økende kritikk og bekymring i forbindelse med
tilbudet som ble gitt til barn og unge med atferdsproblemer. Det ble på oppdrag fra barne og
familiedepartementet og Sosial og helsedepartementet arrangert en ekspertkonferanse i 1997.
Målet for konferansen var å finne egnede og forskningsdokumenterte tiltak for målgruppen.
Det ble anbefalt å innføre tre veldokumenterte metoder: Multisystemisk terapi (MST) for
ungdom, Parent Management Training – Orgeon-modellen (PMTO) for de mellom 4 og 12 år
samt Webster Strattons modell(De Utrolige Årene) for barn mellom 3-8 år. Beslutningen om
implementering av PMTO innebar at kompetansen skulle være landsdekkende. Den skulle
gjøres tilgjengelig i spesialisthelsetjenesten, fylkesbarnevernet(nå Bufetat) så vel som i
kommunens tjenester både i et behandlingsmessig og i et forebyggende perspektiv. Denne
strategien ble bla forankret i de involverte departementene gjennom utarbeidelse av rundskriv
Q16/01 og Q25/05.
I dag er behandlingsmodellen PMTO en del av den helhetlige TIBIR-modellen som består av
seks intervensjons-moduler. Modellen bygger på erfaringer fra implementeringen av PMTO,

det skoleomfattende programmet PALS(positiv Atferd, støttende læringsmiljø og
samhandling i skolen), samt prosjektet ”Lokalt samarbeid om barns sosiale utvikling og
tilpasning” som ble prøvd ut i Lørenskog kommune i 2004-2005. Alle intervensjoner bygger
på det samme teoretiske og forskningsmessige grunnlaget som PMTO.
Ansvarlig for implementeringen av TIBIR og PMTO er Atferdssenteret, tilknyttet
Universitetet i Oslo. Atferdssenteret har i tillegg som oppgave å forske på metodene som
implementeres. Gjennom forskning bidrar Atferdssenteret til at barn og unge med alvorlige
atferdsproblemer og deres familier får bistand som er forskningsbasert, relevant, individuelt
tilpasset og resultateffektivt.

1.3 Modellens mål og hensikt
TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn tilpasset det
kommunale tjenestenivået. Teoretisk bygger programmet på forskning om familiesamspill og
behandlingsmodellen PMTO utviklet ved Oregon Social Learning Center, USA.
Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt
samt bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. Videre å gi ansatte og ledere som
arbeider og har ansvar for barn en felles forståelse og språk på hvordan atferdsproblemer
oppstår og kan avhjelpes.
Målgruppen for TIBIR er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre, der barna allerede har
utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsvansker (moderat og høyrisiko gruppe)
Som vist i modellen under ser vi at mellom 2-5 % av barnebefolkningen befinner seg i
høyrisikogruppen og mellom 10-12 % i den moderate gruppen. TIBIR sine intervensjoner
retter seg mot barn i de to ovennevnte grupper.

1.4 TIBIR - kommunemodellen
Opplæringsprogrammet TIBIR består av fire hovedmoduler og to påbyggingsmoduler. Disse
er beskrevet i tabellen under. Kommunemodellen har som mål å etablere et system for
opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og familier med atferdsproblemer rettet
mot risikogrupper (moderat nivå) og de som allerede har identifiserte atferdsproblemer
(høyrisiko nivå).
INTENSJON

INNHOLD

PMTO – behandling

Et behandlingstilbud til foreldre
som har barn med identifiserte
atferdsvansker
Et korttidsorientert
rådgivningstilbud til foreldre
som har i risiko for å utvikle
atferdsvansker
Et gruppetilbud til foreldre som
har barn som er i risiko for å
utvikle atferdsvansker ( i noen
tilfeller også foreldre til barn
som har identifiserte
atferdsvansker)
Et tilbud om
veiledning/konsultasjon til
ansatte i skole og barnehage
som arbeider direkte med barn i
risiko eller med identifiserte
atferdsvansker
Direkte arbeid med barn i risiko
eller med identifiserte
atferdsvansker for å forebygge
og redusere problematferd, samt
utvikle barn sosiale ferdigheter
Et tilbud til alle foreldre som
oppsøker hjelpeapparatet for å
identifisere atferdsvansker og
vurdere risiko på et så tidlig
tidspunkt som mulig, slik at
familien kan få et tilpasset
tilbud.

Foreldrerådgiving

PMTO foreldregruppe

Konsultasjon for
ansatte i barnehage
og skole

Sosial
ferdighetstrening

Kartlegging og
identifisering av
atferdsvansker

OMFANG AV
TILTAK
20-30 ukentlige
møter med
foreldrene
3-5 ukentlige
møter med
foreldrene

KURS

12 ukentlige
møter med
foreldregruppen

2 kursdager

6-8 møter med
ansatte i
barnehage/skole

4 kursdager,
påbygging på
foreldrerådgiverkurs
et

21 dager over 1.5 år
med veiledning hver
annen uke.
9 dager over 2-3
mnd. med veiledning
hver mnd.

8-10 ukentlige
6 dager
møter med barnet.

3 dager

Den skoleomfattende modellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i
skolen) vil kunne benyttes sammen med TIBIR.
I Ringerike kommune er det pr. i dag en PALS skole. (Veien Skole)
Kommunen har siden 2007 tilbudt foreldre veiledningsprogrammet DUÅ (de utrolige årene).
Kommunen har 6 utdannede DUÅ kurs holdere. Dette tilbudet vil i stor grad tilsvare modulen
PMTO foreldre grupper, og kommunen vil derfor ikke implementere denne modulen.

2.0.

Kommunens innføring av TIBIR

PMTO nettverket i kommunen består av:
2.1 Styringsgruppen
-Sammensetning;
Kommunalsjef Oppvekst
Barnevernleder
Leder PPT
En Rektor
Enhetsleder helsetjenester
Leder Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester
PMTO koordinator
Styringsgruppens mandat er å legge til rette for et verktøy som fremmer barns positive
utvikling og tilpasning.
Målsettingen er at TIBIR skal øke forståelsen for at samarbeid og et blikk på helhet lønner seg
både for den enkelt og for samfunnet(samfunnsøkonomisk lønnsomt) samt at Ringerike
kommune får færre som trenger reparerende tiltak.
2.2 Arbeidsgruppens Sammensetning. Pr .01.08.14
Representant for helsesøstertjenesten
Representant for forebyggende arbeid
Representant for barnevern
Representant for PPT
Representant for barnehagene. V /styrer
Representant for skolen v/Rektor
Leder avlastning Austjord.
PMTO koordinator
-Gruppens mandat
Å utføre oppgaver i tråd med styringsgruppens bestemmelser.
Å gjennomføre målsettingene i implementeringsplanen.
-Gruppens mål
Implementere Tibir i kommunen i henhold til planen
Å informere om Tibir i eget nettverk.
Å rekruttere medarbeidere til utdanning innen Tibir modulene.
Sikre samarbeid, tverrfaglig og tverretatlig.

2.3: PMTO- koordinator:
Delta i styringsgruppe og fungere som bindeledd til arbeidsgruppa.
Lede arbeidsgruppa.
Holde oversikt over framdrift av prosjektet, og holde styringsgruppa orientert.
Ha ansvar for at evaluering av prosjektet blir gjennomført etter plan.
Ha ansvar for at informasjon om TIBIR blir formidlet ute i kommunens enheter, og at denne
informasjonen er i tråd med Atferdssenterets retningslinjer for informasjon vedrørende TIBIR.
2.4: PMTO-terapeutene pr. 01.08.14
Anne Solvang, PPT, 50 % PMTO terapeut.
Laila Krokengen, barnevern, 50 % PMTO terapeut.
Nanna Kristoffersen, tiltak barn og unge, 40 % PMTO terapeut
Lise Thurmann-Moe, barnevern, 50 % PMTO terapeut. ( gradvis utvide til 100% TIBIR
arbeid)
Plan for utdanning og sertifisering.
Alle terapeutene skal ha fullført behandling av 5 familier, og ha sertifisert seg som PMTO
terapeut i løpet av våren 2015.
Etter sertifisering vil man bruke deler av tiden på videre opplæring og veiledning knytet til
implementering av de øvrige TIBIR modulene.
Hver terapeut vil til en hver tid ha minst to familier til behandling.
PMTO terapeutene har ukentlig inntaksmøte for fordeling av saker.
Henvendelser om PMTO skjer gjennom direkte kontakt med terapeutene.
2.5 Bufetats ansvar
Bufetat bidrar med ressurser i form av opplæring og veiledning av PMTO terapeutene.
Samt vedlikeholdsveiledning etter endt utdanning.
For Ringerike kommune er det Birgitte Tallaksen som fungerer som veileder.
2.6: Atferdssenterets ansvar
Atferdssenteret har ansvar for og har fastsatt program for utdanning av PMTO kandidater,
samt opplæring i de øvrige TIBIR modulene. Dette innebærer utgifter til opplæring,
veiledning og materiell.
Atferdssenteret bistår også kommunen som støtte og rådgiver i arbeidet med å implementere
TIBIR.
Se ellers intensjonsavtalen, hvor dette beskrives mer detaljert.

3.0: Mål for implementering i Ringerike kommune.
3.1: Beskrivelse av dagens situasjon.
I følge folkehelseprofilen fra folkehelseinstituttet har Ringerike kommune utfordringer på en
rekke områder som er relevante for målgruppen TIBIR retter seg mot.
Ringerike kommune har færre innbyggere enn i landet for øvrig med videregående eller
høyere utdanning.
Kommunen ligger nå på landsgjennomsnittet når det gjelder frafall fra videregående skole.
Se man på barneskolegruppen ligger kommunens 5 klassinger på laveste mestringsnivå i
lesing.
Flere barn lever i husholdninger med lav inntekt , enn i landet forøvrig. Kommunen har også
flere barn som bor med enslige forsørgere, enn i landet for øvrig.
Helsemessig har kommunen høyere antall innbyggere med psykiske symptomer og lidelser,
samt større utbredelse av hjerte og karsykdommer, flere med type 2 diabetes, flere med
sykdommer knyttet til muskel og skjelett.
Barn som lever i en situasjon som beskrevet ovenfor, vil i følge forskning, ha en økt sårbarhet
for å utvikle vansker. Det er nettopp disse barna og familiene deres kommunen vil utvikle
gode tiltak for gjennom satsingen på TIBIR.
3.2 : Hovedmål for Ringerike kommune
Hovedmål for folkehelsearbeid i Ringerike kommune er bedret helse og trivsel i befolkningen.
Ringerike kommune har gjennom Folkehelsemeldingen prioritert spesielt å tilstrebe og
påvirke faktorer som kan høyne befolkningens levekår gjennom å satse på barn og unges
oppvekst- og opplæringsmiljø. TIBIR er et av valgte tiltak rettet mot grupper med kjente og
/eller forhøyet risiko for å utvikle problemer. Målet er at det etableres en tiltakskjede i
Ringerike kommune som bygger på den best tilgjengelige kunnskap. Tiltaket skal motvirke
negativ utvikling hos barn og unge og/eller hos deres foreldre. Målet er å gi familien rask og
effektiv hjelp gjennom ulike tiltak eller kombinasjoner av tiltak.
3.3: Hvilke TIBIR tiltak ønsker kommunen og i hvilken rekkefølge skal tiltakene
implementeres
FORELØPIG MILEPÆLSPLAN.
nr dato
1 14.04.13
2

26.08.13

3.

31.01.14

milepæl
Intensjonsavtalen mellom atferdsenteret og Ringerike
kommune underskrives.
Oppstart av utdanning av 4 PMTO kandidater.
Deretter jevnlig veiledning og 7 påfølgende arbeidsseminarer
i utdanningsforløpet.
Etablering av foreløpig arbeidsgruppe.

4.

14.03.14

Møte med atferdssenteret med fokus på dagens status og om
videre arbeid for implementering.
5. 26.03.14
Første møte i styringsgruppa. Med etablering av
arbeidsgruppe.
6. 20.05.14
Første møte i arbeidsgruppa
7. Høst 2014
Politisk behandling av implementeringsplan
8. Høst 2014
Informasjonsspredning og rekruttering til PMTO
rådgivnings utdanning.
9. Vår 2015
Sertifisering av PMTO kandidater.
10. Høst 2015-vår Innføre de øvrige TIBIR-modulene
2017
11. Høst 2017
Ringerike er TIBIR kommune med alle modulene iverksatt.

3.4: Måltall.
PMTO terapeutene vil etter sertifisering tilby PMTO terapi til foreldre til barn med
samspillsutfordringer.
I tillegg vil PMTO terapeutene utdanne og veilede ansatte til de andre PMTO modulene.
Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med Atferdssenteret, som har ansvar for den
grunnleggende opplæringen.
I løpet av 2015 vil kommunen i samarbeid med atferdssenteret utarbeide en plan for
opplæring i de øvrige modulene. Ut fra denne planen vil man kunne anslå hvor mange og når
kommunens ansatte i de berørte enheter vil få opplæring. Tilbud om tjenestene ut til
målgruppen vil komme som en følge av dette. Nærmere detaljer om prioriteringer og antall vil
arbeidsgruppen komme tilbake til når dette er avklart.
3.5: Henvisning og inntaksrutiner
Kommunen har som mål at PMTO skal være et lavterskel tilbud for innbyggere i Ringerike.
Familier med behov for tilbud kan henvende seg direkte til PMTO terapeutene via
kommunens servicetorg. Alternativt kan de få hjelp til henvendelse via andre instanser i
kommunen. Som barnehage, PPT, skole, barnevern og helsestasjon.
Familien blir så innkalt til en vurderingssamtale hvor problemomfang blir kartlagt.
I dette arbeidet bruker man Eybergs registrering av atferd hos barn. Ut fra resultatene og
familiens beskrivelse av samspills utfordringene, vil familien få tilbud om det tiltaket som
best ivaretar deres behov.
Når kommunen har ansatte med opplæring i de enkelte PMTO modulene, vil tilbudet være
tilgjengelig for familier og barn innen målgruppen gjennom den arenaen barnet har en
tilhørighet til.

4.0 Informasjonsstrategier
Tilbudet om PMTO behandling for familier, blir i dag formidlet på kommunenes hjemmeside,
og i lørdagsannonsen. Det er utarbeidet en brosjyre som er å finne hos NAV, på helsestasjon,
barnevern, servicetorg.
PMTO terapeutene vil ha et ansvar for videre informasjon om tilbudet til de av kommunenes
enheter som møter barnefamiliene.
Spes. Ped. Teamene, helsesøstertjenesten og barneverntjenesten har mottatt informasjon
gjennom korte foredrag om tilbudet. Videre blir det aktuelt å henvende seg til skoler og
barnehager.
Arbeidsgruppen har ansvar for informasjon og rekruttering av ansatte til opplæring innen de
ulike TIBIR modulene. Dette arbeidet blir aktivisert høsten 2014 / våren 2015, for å sikre
deltakere til PMTO Rådgivningsmodulen.

5.0: Andre eksiterende forebyggende tiltak i Ringerike kommune
 De utrolige årene (DUÅ): foreldreveiledningsprogram
 4 år trygg og klar: et samarbeid mellom barnehage, helsestasjon og foreldre for å
kvalitetssikre 4 års kontrollen.
 Liv og Røre: Kurs for barneskolebarn med overvekt og deres foreldre
 Familieråd: Et tilbud til de som har et barn mellom 0-23 år de er bekymret for
 Unge mødre gruppe: Det tilbys veiledning i gruppe for unge mødre.
 Utstyrssentral, utlån av utstyr til fysisk aktivitet
 PIS: skilsmissegrupper i skolen

6.0: Risiko analyse
Mange faktorer vil kunne påvirke hvordan implementering av TIBIR lykkes i kommunen.
Her er noen :
FREMMENDE
Støtte fra politisk og administrativ ledelse

HEMMENDE
Manglende forståelse og tilrettelegging på
politisk nivå
Vilje til forpliktende innsats, langsiktig
Implementering tar tid. Lavere effektivitet på
finansiering og prioritert ressursbruk over tid. kort sikt.
Forankring hos ledelse og i utførerleddene
Manglende engasjement hos ledere, eller høy
turnover hos sentrale aktører.
God og jevnlig informasjon ut i
Lite aksept for metoden/kritiske fagmiljøer
organisasjonen
Åpenhet for nye tiltak i organisasjonen
Mangel på informasjon / informasjonen når
ikke ut til dem det gjelder

Interesse / motivasjon for å delta i
opplæringsprogrammet
Interesse for å henvise saker til tiltakene
Stabilitet i personalet.
Tilgang til nødvendige ressurser. I form av
tid, penger og personale.
Kvalitetsikrings og evalueringsrutiner utvikles
og følges opp.

Brukerne ønsker noe annet
Andre tiltak/programmer konkurrerer om
målgruppen og skaper utydelighet i forhold til
bruker
Tilfeldig eller lite strategisk utvelgelse av
utøvere.
Manglende tid og / eller konkurrerende
gjøremål.

7.0: Økonomi
Kostnader direkte knyttet til opplæring og materiell dekkes av atferdssenteret.
Reise og opphold i forbindelse med utdanning dekkes av tjenestested for den enkelte PMTO
kandidat. Dette beløper seg til kr. 66.000,- i hotell utgifter, kr. 15.000,- i reiseutgifter.
I tillegg har kommunen måttet investere i noe utstyr i form av kameraer m. stativ og annet
tilbehør, totalt kr. 25.000,PMTO terapeutene vil bruke metoden inn i det daglige arbeidet, og utgiftene forbundet med
dette vil være en del av den daglige driften.
For videre implementering av de øvrige modulene vil det bli en ekstra kostnad forbundet med
opplæringen, gjennom at den enkelte enhet vil måtte sette av tid for de ansatte til opplæring
og veiledning.
Modul / utdanning

Antall ansatte Antall dager i prosjekt
perioden
PMTO terapeut utdanning 4
21 dager opplæring
54 dager veiledning
PMTO rådgivning
16 / 32
9 dager opplæring
12 dager veiledning
Konsultasjon
Inntil 16
4 dager opplæring
12 dagers veiledning
Kartlegging
Inntil 16
3 dager opplæring
Sosial ferdighetstrening. 16 / 32
6 dager opplæring
24 timers veiledning

Total ressursbruk
i prosjekt perioden
84 dagsverk
216 dagsverk
144 / 288 dagsverk
192 / 384 dagsverk
Inntil 64 dagsverk
Inntil 192 dagsverk
Inntil 48 dagsverk
96 / 192 dagsverk
384 / 768 timer

Opplæringen i de øvrige modulene vil skje i kommunens egne lokaler, og vil derfor ikke
medføre ekstra utgifter, utover noe utlegg til bevertning.
Barneverntjenesten har søkt midler hos fylkesmannen og departementet for å dekke noen av
utgiftene knyttet til prosjektet. Fylkesmannen har innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.
Det ble ikke innvilget midler fra departementet.

Når opplæringen i TIBIR modulene er fullført, skal den enkelte bruke metoden i sitt daglige
arbeid med barn og familier. Målsettingen er at gjennom TIBIR programmet og økt
tverrfaglig innsats i kommunenes tjenester, skal kommunen komme tidligere i gang med riktig
tiltak. Dette vil på sikt bidra til kostnadseffektive tjenester.

8.0: Oppfølging
Utover å styrke tilbudet til målgruppen knytter målsettingen seg til reduksjon av forekomst
ved antall henvisninger med atferdsproblemer til PP- tjenesten, BUP og barneverntjenesten
etter Handlingsplan perioden 2014-2017.
Styringsgruppen har ansvar for å følge opp evalueringen. Evalueringen gjøres av
arbeidsgruppen. Tilbudet følges opp kontinuerlig i samarbeid med Atferdssenteret.
Det er utarbeidet et internettbasert kvalitetssikrings og rapporterings system som gir
kommunen mulighet til å følge med på, og ha konstant oversikt over TIBIR aktivitetene i
kommunen.
Systemet vil også kunne gi informasjon om måloppnåelse hos familier som har mottatt
tilbudet og familienes brukerfornøydhet.
På bakgrunn av denne informasjonen vil man kunne ta gode beslutninger i forhold til den
videre driften av TIBIR.

Litteratur:
Folkehelsemeldingene 2012-2013 Ringerike kommune
Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: www.bufetat.no/bufdir/
Aktuelt lovverk:
Helse og omsorgstjenesteloven § 3.2 - Kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester
Helse og omsorgstjenesteloven § 3.3 - Helsefremmede og forebyggende arbeid.
Lov om folkehelsearbeid. Den sier vil skal forebygge mer og utjevne sosiale helseforskjeller.
Folkehelseloven § 5 - oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen.
St. melding nr 47 (2008 - 2009) Samhandlingsreformen.
Nasjonal helse og omsorgsplan 2011 - 2015 (st. meld 16 2010 - 2011) som sier at
frisklivsentraler er viktig tiltak for å nå målene om å forebygge mer og bedre.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
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Arkivsaksnr.: 14/3682-16

Arkiv: A20

Vegård skole – utredning
Forslag til vedtak:
1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15.
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15.
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.

Sammendrag
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 152/14 følgende:
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk
sak med sikte på vedtak i løpet av mars 2015.
Denne saken dreier seg om tidspunktet for nedlegging av Vegård skole. Alternativene er å
framskynde nedleggelsen til 01.08.15, eller vente til ny skole på Benterud står klar 01.01.19.
Utredningen viser at en nedleggelse av Vegård skole fra 01.08.15 tilsammen vil redusere
kostnadene med ca. kr 7 millioner kroner fram til ny skole på Benterud står klar.
Rådmannen mener en slik strukturell endring fortsatt vil gi elevene et godt skoletilbud,
samtidig som Ringerike kommune med anstrengt økonomi reduserer driftskostnadene med
ca. 2 millioner kroner årlig.

Beskrivelse av saken
Vegård skole i Åsa har inneværende skoleår 48 elever fordelt på trinn slik:
Elevtall Vegård skole pr. januar 2015
Trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
Elevtall
7
3
8

4. trinn
2

5. trinn
10

6. trinn
9

7. trinn
9

Elevtallet ved Vegård skole forventes de nærmeste årene å ligge mellom 40 og 50 elever.
Skolestruktur og løsninger på skolesteder i og rundt Hønefoss by har vært til behandling de
flere ganger siste10 årene. I 2008 fattet kommunestyret følgende vedtak i sak 135/08 punkt
3.:

3.

Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i
Hønefoss syd står klar.

Våren 2014 ble et innbyggerinitiativ fra FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) ved Vegård skole
og oppsittere i Åsa behandlet. Dette innbyggerinitiativet krevde at sak 138/08 skulle tas opp
til ny behandling. Henvendelsen, innbyggerinitiativet, var fulgt av over 300 underskrifter.
Kommunestyret behandlet innbyggerinitiativet i sak 49/14, og opprettholdt vedtaket fra
2008.
1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole,
Kirkeskolen og Stranden skole legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud,
eller annen eiendom i dette området står klar.
Denne saken dreier seg derfor ikke om Vegård skole skal legges ned, men når en
nedleggelse skal skje.
Endelig valg av tomt for ny skole i Hønefoss sør ble gjort i sak 119/14 i september:
1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg, og
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.
Planlegging av den nye skolen og flerbrukshallen er i gang, og nytt skoleanlegg på Benterud
forventes å stå klart til bruk innen 01.01.19.
Sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet
Alle formålene (faktorene) i skolen representerer ulike mål på kvalitet. Dette dreier seg om:
 Elevenes faglige utbytte
 Elevenes sosiale kompetanse
 Elevenes motivasjon for læring
 Elevmedvirkning
 Tilpasset opplæring og like muligheter
 Samarbeid med hjemmene
 Samarbeid med lokalsamfunnet
Et spørsmål er hva som er en liten, og hva som er en stor skole.
Dette varierer mye fra land til land. I 2012 var det 2957 grunnskoler i Norge.
Gjennomsnittlig elevtall ved skolene var 208. Det har vært en betydelig nedgang i antall
grunnskoler de siste ti årene. I Norge viser SSBs statistikk at ca. 32 % av skolene i Norge
har mindre enn 100 elever, ca. 32 % har mellom 100 og 300 elever og ca. 28 % av skolene
har mer enn 300 elever. Over 50 % av elevene går på skoler med mer enn 300 elever.
Ulike forskningsprosjekter, faglige resultater og brukerundersøkelser viser at det er andre
faktorer enn størrelsen på skolen som har betydning for kvaliteten. Det eneste man med
sikkerhet kan si er at, små skoler har større utfordringer enn større skoler med å rekruttere og
utvikle faglig kompetanse.
Konklusjon
Man kan derfor konkludere med at andre faktorer i skolens rammebetingelser og virksomhet
har større betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene.

Forholdet til overordnede planer
Gjeldende kommuneplan (kortversjonen) sier under visjon og mål:

3.1 Opprettholde gode basistjenester
 Kommunen skal ha hensiktsmessige tilbud innen skole, barnehage, helse og omsorg.
 Barn, unge og funksjonshemmede skal spesialt ivaretas.
3.3 Kommunens tjenester skal være forutsigbare og ha et godt omdømme.
Ringerike formannskap behandlet i sak 56/13 sak om livskraftige lokalsamfunn. Åsa ble
ikke vedtatt å være et av disse områdene i kommunen.
I soneplan Åsa er det regulert 3 områder for boligbygging slik:
 Tjyruhjellen 3 eneboliger
 Småbråten-Johnsrud 2 eneboliger
 Grenda 11 eneboliger
Til sammen er det regulert 16 boliger i de tre områdene.

Juridiske forhold
Nærskoleprinsippet, som opplæringsloven beskriver i § 8-1 sier i første ledd:
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i
nærmiljøet dei soknar til.
Opplæringsloven § 7-1 omhandler skyss og innlosjering – første ledd gjengis under:
- Elevar i 2. – 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis
skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa 2 kilometer. Elever som har særleg farleg
skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.
Barnekonvensjonen er en del av norsk lov og omhandler hensynet til barnets beste.
Fra artikkel 3:
- Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private,
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.


Elevrådets høringsuttalelse er oppsummert under punktet informasjon og høringer.

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyrevedtak i sak 135/08:
3. Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i
Hønefoss syd står klar.
Formannskapet i sak 56/13 – livskraftige lokalsamfunn
Åsa er ikke av de 7 prioriterte områdene for utvikling og vekst i Ringerike kommune
Kommunestyrevedtak i sak 49/14:
2. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole,
Kirkeskolen og Stranden skole legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud,
eller annen eiendom i dette området står klar.
Kommunestyrevedtak i sak 119/14:

1.

Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg, og
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.

Økonomiske forhold
Ressursene følger i stor grad elevene når det gjelder drift av skolene. Det betyr at
elevkostnaden er tilnærmet den samme uavhengig av ved hvilken skole eleven mottar
opplæring. I tillegg har hver skole en basisressurs som særlig brukes til administrasjon og
ledelse. For inneværende skoleår er Vegård skole tildelt en basisressurs på kr. 1.220 000,-.
Elever som bor mer enn 2 kilometer fra skolen (elever på 1. trinn) og mer enn 4 kilometer
fra skolen (øvrige trinn) har rett til gratis skoleskyss.
Inneværende skoleår er 27 av de 48 elevene ved Vegård skole innvilget gratis skoleskyss.
Grunnen til at så mange av elevene har fri skoleskyss er at Åsaveien er vedtatt som særlig
trafikkfarlig skolevei, og elever som må ferdes langs denne får gratis skoleskyss uavhengig
av avstand. 19 av skyss- elevene får gratis skyss på grunn av særlig farlig skolevei, og 8 på
grunn av avstand. Skysskostnader for elever som bor nærmere skolen enn den offentlige
grensen for fri skyss, men som er innvilget gratis skyss på grunn av særlig trafikkfarlig
skolevei, belastes kommunen fullt ut. For skoleskyss innvilget etter rettigheter jf.
opplæringsloven § 7-1, betaler kommunen en takst, og fylkeskommunen (Brakar) dekker en
større andel.
Ved en nedleggelse av Vegård skole faller kostnadene til skoleskyss for elever med særlig
farlig skolevei bort, og samtlige av elevene vil ha rett til gratis skoleskyss på grunn av
avstand.
Brakar uttaler at en flytting av elevene til Vang skole vil bety ekstra buss både morgen og
ettermiddag og følgelig økte kostnader. Disse kostnadene har ikke Brakar beregnet, men
dette kan bli lagt inn som en justert egenandel for all skoletransport i Ringerike.
Det var slik Brakar agerte da Stranden skole ble lagt ned og alle elevene måtte transporteres
til Tyristrand.
Vang skole har kapasitet til å ta i mot alle elevene fra Vegård skole. Avstanden fra Vegård
skole til Vang skole er 11 kilometer. Elevene fra Vegård skole har Haugsbygd
ungdomsskole som sin nærskole på ungdomstrinnet.
Teknisk drift av skoleanlegget ved Vegård deles slik:
 Vedlikehold drift
 Renhold
 Vaktmester
Regnskapet de 2 siste årene viser følgende kostnader på disse områdene:
Ansvar
Regnskap 2013 Regnskap 2014
560002
Renhold
166 139
193 009
560003
Vaktmester
285 588
332 810
560006
Vedlikehold
158 150
283 418
Sum teknisk drift
609 877
809 237

Ledelse og administrasjon - Vegård skole
Vegård skole har i 2015 en grunnressurs til blant annet ledelse og administrasjon på
kr. 1 220 000,-.
Kostnadsreduksjon ved å legge ned Vegård skole
År
2015
2016
Teknisk drift
350 000 840 000
Pedagogisk ledelse
505 000 1 220 000
Sum kostnadsreduksjon
855 000 2 060 000

2017
840 000
1 220 000
2 060 000

2018
840 000
1 220 000
2 060 000

Eventuelle merkostnader til skoleskyss er ikke kjent.
Kostnadsreduksjonen blir ca. 2 millioner kroner årlig og totalt ca. kr 7 millioner kroner fram
til 01.01.19.
Vegård skole og framtida på kort og mellomlang sikt
Når Vegård skole legges ned, er det viktig at Ringerike kommune som eier har en mening
om etterbruken av eiendommen og skoleanlegget.
Rådmannen vil komme tilbake med egen sak om etterbruk av skoleanlegget tidlig høsten
2015.

Behov for informasjon og høringer
I arbeidet med denne utredningen om Vegård skole, har både organer ved skolen,
lokalmiljøet, naboskoler og transportselskapet Braker blitt invitert til å avgi uttalelser.
Høringsbrev ble sendt ut 20.12.14, og høringsfristen satt til 20.02.15, en høringsperiode på 8
uker. Responsen har vært god. Ringerike kommune har mottatt 11 høringsuttalelser.
I uttalelsene blir særlig dette påpekt;





Åsa har en fin plassering sør i Ringerike, og vil kunne bli et attraktivt bo og
vekstområde når ny E-16 og forkortelsen av Bergensbanen blir en realitet. Vann og
avløp til Åsa kommer på plass i løpet av 2015.
Flere uttalelser påpeker at tidligere vedtak og beslutninger om når Vegård skole skal
legges ned må opprettholdes.
FAU ved Vang skole forstår at beboere i Åsa synes det er tungt når skolen legges
ned, men de vil gjøre sitt beste for å ta godt i mot nye elever.

Rådmannen ønsker ikke å kommentere uttalelsene, - men alle følger saken som vedlegg.
Uttalelsen fra elevene, elevrådet oppsummeres i henhold til Barnekonvensjonen
artikkel 12 og elevenes rett til å bli hørt
Artikkel 12 -2
- For dette formål skal barnet særlig gis anledning til bli hørt i enhver rettslig og
administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom
representant eller eget organ, på en måte er i samsvar med saksbehandlingsreglene i
nasjonal rett.

Elevrådets høringsuttalelse er oppsummert under:
Elevrådet peker på flere positive sider ved å få begynne på en ny og større skole. De mener
det er lettere å få flere venner i et større elevmiljø, og at det er positivt at flere på samme
skole driver samme idrett. For SFO brukere, mener elevrådet det er fint å slippe å reise til
Kirkeskolen for å bruke SFO – tilbudet. Elevrådet mener videre at det er positivt for elevene
å bli kjent med de elevene de skal gå sammen med på ungdomsskolen.
Av negative sider trekker elevrådet fram:
Det er negativt med lengre skolevei og ikke kunne gå til skolen. Noen gruer for å ta buss.
Elevrådet uttrykker engstelse for at Vegård skole ikke kan brukes til aktiviteter på kveldstid,
videre at de mister kontakten med Åsatua barnehage. De mener det er negativt å miste det
flott uteområde med skog og fjord rett ved. Elevrådet ser på skolen som en del av bygda –
og påpeker at en nedleggelse vil ramme hele lokalsamfunnet. Elevrådet mener det blir
vanskeligere «å bli sett» på skolen, og til slutt at kommunen har ikke holdt det de har lovt; de sa at de skulle legge ned Vegård skole når den nye skolen stod klar.
Elevene tar i sin uttalelse opp både hvordan det enkelte barn kan oppleve et skolebytte til en
større skole, at de er engstelige for at bygdas bruk av skolen ikke kan fortsette som nå, men
stenges, noe de mener rammer hele lokalsamfunnet. Elevrådet trekker også fram det de
mener er et løftebrudd i forhold til kommunestyrevedtaket i sak 49/14
Ansatte i Ringerike kommune som har Vegård skole som arbeidsplass
Vegård skole har et stabilt godt utdannet personale. Ansatte vil få tilbud ved andre
grunnskoler i kommunen. Arbeidet med å rekruttere lærere til kommende skoleår har så vidt
begynt. Med en avklaring i denne saken om Vegård skole i løpet av mars, vil disse
medarbeiderne bli hensyntatt på en god måte i denne prosessen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker å framskynde nedleggelsen av Vegård skole av økonomiske grunner.
Elevene vil ved en overføring til Vang skole få et godt opplæringstilbud der. Selv om ny
skole på Benterud blir ferdig før flere av elevene fra Vegård har fullført barnetrinnet, vil
disse elevene få fullføre barnetrinnet ved Vang skole. Ansatte med arbeidsplass ved Vegård
skole, vil få overføring til andre skoler i Ringerike kommune. Rådmannen ønsker at
Ringerike kommune bruker denne muligheten til å redusere årlige kostnader på ca. 2
millioner kroner.

Vedlegg
Høringsbrev og høringsuttalelser fra:
 Høringsbrev til SU ved Vegård skole, lag og foreninger og naboskoler og RKFU
 Høringsbrev til Buskerud kollektivtrafikk (Brakar)
 Høringsbrev til elevrådet ved Vegård skole
 Uttalelse fra SU ved Vegård skole
 Uttalelse fra Åsa pensjonistforening
 Uttalelse fra Åsa Sanitetsforening
 Uttalelse fra elevrådet ved Vegård skole
 Uttalelse fra FAU og SU ved Kirkeskolen
 Uttalelse fra FAU ved Vang skole
 Uttalelse fra Steinsfjorden skole SA
 Uttalelse fra Åsa utvikling
 Uttalelse fra Brakar
 Uttalelse fra arbeidsgruppa for nærmiljøet
 Uttalelse fra 4 oppsittere i Åsa

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 23.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim

Samarbeidsutvalget ved Vegård skole

Ringerikekommune

Dato

Rådmannens stab

19. februar 2015

H¢R§NGSU'l'l'Ai.ELSE
OM VEGÅRDSKOLE,UTREDNINGAV FORTSATTDRIFT,ELLER
NEDLEGGELSE
FRA01.08.2015.
Samarbeidsutvalget ved Vegård skole (SU)viser til tidligere høringsuttalelse datert november
2014 hvor vi stilte spørsmålved og etterlyste en detaljert forklaring på den økonomiske
gevinsten ved å legge ned Vegård skole. Vi har fortsatt ikke mottatt en slik forklaring, og
holder fast ved våre egne beregninger som viser at den økonomiske gevinsten ved å legge
ned skolen vil bli negativ både på kort og lang sikt sett i forhold det samfunnsøkomiske
tapet. l tillegg vil et Åsa uten skole i mindre grad kunne bidra til kommunens langsiktige
målsettinger om næringsutvikling og befolkningsvekst i Ringerike.
Barnefamiliene trives i og har etablert seg i Åsa for å komme bort fra bymiljøet til omgivelser
som har andre verdier enn storbylivet, herunder naerhettil skolen, engasjement i
nærmiljøet, utendørs turnleplass for barna og ikke minst det at hvert barn blir sett både på
skolen og av «nabokjaeringa».Det viktigste kriteriet for trivsel og valg av bosted er nærhet til

skoleogbarnehage,et tilbud Åsahar i daggjennomVegårdskoleogÃsatua
Naturbarnehage.
Nedieggelseav Vegård skole vil være mest kritisk for de minste barna i Ãsa og deres familier.
Langreisevei medfører lange dager borte fra hjemmet og den sosiale basen som skal
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etableres og vedlikeholdes på hjemstedet. Belastningenfor en 6-9 åring med lengre reisevei
til og fra skole og SFOvil til daglig være borte fra hjemmet i rundt 10timer pr dag (071O1710). Dette medfører økt stress og vil på sikt kunne gi psykososialeproblemer og redusere
laeringsevnen. Samtidig vil det bli vanskeligere for barnefamiliene å få hverdagen til å gå i
hop med kjøring til og fra fritidsaktiviteter som ved en nedleggelse av skolen isin helhet vil
foregå i Hønefoss,Hole eller Haugsbygd.Her vil de minst ressurssterkefamiliene være de
største taperne.

i grender som Åsa,er barnas omgang med venner og naboer mye mer avhengig av foreldre
enn i by-områder fordi vi trenger å planlegge og ofte kjøre i forbindelse med vennebesøk og
fritidsaktiviteter. Denne planleggingen vil bli mye vanskeligere hvis elevene overføres til
Vang eller annen skole fordi det blir uoversiktlig for foreldre og det kan være vanskelig å

kommeinn i et miljø hvor du ikkebor.
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Enannen viktig faktor som må hensyn tas er skolens rolle som sosial møteplass og
rekreasjonslokalefor alle innbyggerne i Åsa uavhengig av alder. Skolen er møteplassen hvor
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barn, voksne og gamle møter hverandre, har sosial omgang og etablerer relasjoner for
gjensidig støtte og sosial omgang i hverdagen. Dette er spesielt viktig for barna og de eldre.
Av årlige aktiviteter som arrangeres med utgangspunkt i Vegård Skole som betyr mye for
både ung og gammel kan nevnes: 17 mai tilstelning, kulturuke med skuespill, fotball,
innebandy, basketball, frokost med sanitetsforeningen,

Det er ikke mulig å

kostnadsberegne hva dette betyr for ung og gammel i en bygd som Ãsa og man må trolig
oppleve samholdet som er etablert over generasjoner for å kunne forstå.
Byggopp ikke ned - det er en fremtid som skal bygges.
Åsa tok denne uken initiativ til et samarbeid med kommunen for utvikling av Ãsaog
Ringerikeog vi ber nå kommunen om å imøtekomme dette initiativet utover et folkemøte
gjennom å utsette nedleggelse av VegårclSkole inntil en bred samfunnsøkonomisk vurdering
er gjort og vi sammen har vurdert potensialet og muligheten for videreutvikling av bygda,
herunder nybygging og Åsa som rekreasjonsstedfor et nytt og mer folkerlkt Ringerike.
Tilflyttning før Ririgeriksbanen er på plass
Vi er ikke alle like og et mangfold i samfunnet er viktig for at folk flest skal kunne finne seg til
rette. Ãsa er i så måte et unikt alternativ i Ringerike hvor småbarnsfamilier kan bo landlig
samtidig som minst en av foreldrene kan jobbe i storbyen (les Oslo, Bærum, Asker). En av

grunnene til at ikke flere har funnet veien fra Oslo til Ãsa har trolig vært de strenge
restriksjonene for nybygging og de stadige truslene om nedleggelse av skolen. Med avklaring
på Ringeriksbanenog planer om ny kloakkledning til Ãsa vil kommunen sammen med
grunneiere og utbyggere lettere kunne legge til rette for nybygging og vekst i Ãsa og kunne
markedsføre tilbudet på en troverdig måte.
Tilførsel av kompetanse er viktig for nyetablering av næringsvirksomhet på Ringerike
Ãsa vil med sin nærhet til bussforbindeise på Sundvollen og Steinsletta kunne være et
attraktivt bosted for Oslo famiiier ogsåfør etablering av den nye Ringeriksbanen.Sammen
kan vi her skaffe en moderat tilvekst og økt kompetansebase til Ringerikesom igjen kan
være avgjørende for bedrifters interesse til nyetablering i Ringeriksregionen.
Et satsningsområde Sør vil være viktig for de allerede definerte satsningsområdene
Etablering av Ãsa som satsningsområde Sørvil kunne føre til raskere befolkningsvekst, bedre
vilkår for nyetablering av bedrifter og derved ogsågrunniag for de tettstedene (Tyristrand,
Sokna,Nes, osv.) som ligger lengre borte fra de folkerike områdene i og rundt Oslo og som
vii være langt mer avhengig av nyetablering av næringsvirksomhet før befolkningsvekst enn
Åsa som gjør det mulig å bo landlig og jobbe i byen inntil nye arbeidsplasserer på plass i eget
nærområde.
Åsa har som vist under folkemøtet vist interesse og vilje til å utvikle seg til et
satsningsområde sør for Hønefoss på lik linje med tettsteder som Haug,Haliingby og Sokna.

For å få dette til må vi ha kommunen som medspiller. Det viktigste kommunen kan gjøre nå
er å sikre at viktig infrastruktur som skole og barnehage består, videreutvikling av kloakk og
på sikt veier, gang- og sykkelsti.
Bli med å skape en vinn - vinn situasjon
SU mener denne vinn - vinn tilnærmingen

vil gi langt flere positive effekter enn en

konfronterende linje hvor politikere beslutter nedleggelse mot innbyggernes vilje for å
spare, iht Rådmannensregnestykke, 2,5 millioner kroner.
Konklusjon
Samarbeidsutvalget ber om fortsatt drift av Vegård Skoleog at det etableres en
samarbeidsgruppe med representanterfra interesseorganisasjoneni Åsa, Ringerike utvikling
og Kommunen for å oppnå ønsket utvikling og vekst i Åsa og Ringerike Kommune.

Vennlig hilsen
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Trude Hovden Sjøli
Leder Samarbeidsutvalget
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Vegård Skole

Samarbeidsutvalget

Høringsuttalelse vedrørende nedleggelse av Vegård skole fra høsten 2015.
Nærmiljøskolen:
I Åsa har det den siste tiden vært stor aktivitet, folk i alle aldre har engasjert seg og de fleste er
opptatt av hvordan Åsa skal utvikle seg i fremtiden. Vi er enige om at det er viktig med en skole i
nærmiljøet for å få vekst og utvikling.







Å legge ned en skole er ikke det samme som å stenge en hvilken som helst annen
virksomhet. Kommunen kan stenge skole- bygget, men ikke «legge ned elevene» de
bor der de bor og skal ha sin lovfestegrunnskole-opplæring.
Skoletransport og andre kostnader øker. Fylkeskommunen betaler det meste av
transport regningen, men foreldre får nye, store kostnader. Derfor gir
skolenedlegging alltid store samfunnsøkonomiske tap. I de fleste kommuner utgjør
lærerlønn 85-90% av kostnadene av skole budsjettet. Således kan man grovt sett si
at kommunen kan spare på to måter: Nedbemanne – eller fylle opp ledig kapasitet
på andre skoler.
I slike saker kan man se at kommunen sparer på en skjult nedbemanning – mens den
ikke vinner stort på selve strukturendringen. De skolene som blir opprettholdt får da
flere elever med færre lærere. Med andre ord en kvalitets- senkning for alle.
Kommunen kan bare spare penger ved å fylle opp ledig kapasitet (plasere flere elever
inn i eksisterende klasser eller grupper) – uten å måtte tilsette flere lærere. Slike
sammenhenger er veldokumenterte – feks i Agder forsking sin rapport "Innsparing
ved skolenedlegging?" (1995).



Ledig kapasitet finnes oftest ved de mindre nærmiljøskolene. Men å sende elever fra
velfylte sentrums-skoler til mindre nær- miljøskoler med bedre plass, er for mange en
utenkelig tanke. En møter mindre motstand ved å foreslå å fjerne grendeskoler med
ledig kapasitet. Men penger sparer man ikke. Enten skaper man dårligere kvalitet på
mottakerskolen, med større klasser og mindre lærertetthet. Eller så vil flyttingen føre
til økt klassedeling. Da trenger man flere lærere, og kostnadene øker igjen.



I Ringerike kommune rigges det til vekst og det er fint, det blir sagt at den nye skolen,
Sentrum Syd blir fylt opp av de elevene som nå er regnet med skal gå der. Hvor
elevene som kommer med veksten i regionen skal gå, vet man ikke. De må gå der de
bosetter seg. Vi i Åsa vil gjerne ha flere innbyggere og vi vil beholde skolen vår for å
rigge til vekst i Åsa. Et Ringerike i vekst trenger gode etablerte nærmiljø til å ta i mot
ny innflyttere. Rådmannen uttalte i folkemøte den 17.2 2015 på Vegård skole at han
synes «det var bra å være rådmann i Ringerike kommune, og en av grunnene var at
det var så stort engasjement i lokalsamfunnene rundt om i kommunen.» Hvorfor
ikke ta vare på dette? Når man satser på utvikling skal man heller ikke glemme de
menneskene som alt bor i kommunen nå. De er viktige aktører for å skape attraktive
miljøer både for bolig og næringsutvikling.
Det har også blitt sagt at nye innbyggere er kresne og ikke vil ha gamle skolebygg.
Skolebygget til Vegård skole har slik vi ser det mange gode kvaliteter som vil være



gode argumenter for å få nye innbyggere til Åsa. Skolen har en unik plassering i
naturen og et godt og trygt nærmiljø. Den er bygget for å kunne utvides med en
etasje. Dugnadsånden og folks tilhørighet til skolen og viktigheten den der er stor.


Kjære kommune snu på tankene! Vi i Åsa er ikke bakststreveske og gammeldagse. Vi
er opptatt av utvikling, men samtidig å bevare det som er bra både for folk som bor i
kommunen og for fremtidige innbyggere. De voksne, høyt utdannede barnefamiliene
fra Bærum/ Oslo som vi ønsker oss skal flytte til Ringerike er nok mer opptatt av gode
nærmiljøer, trygge oppvekstvilkår, nærhet til naturen, og økologisktenkning, enn
flertallet av oss som er godt voksne nå. Vi mener Ringerike kommunen vil tjene på å
si ja til fortsatt drift av Vegård skole.
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Høringsuttalelse vedrørende nedleggelse av Vegård skole fra høsten 2015

I argumentasjonen rundt nedleggelse av Vegård skole har det vært sagt at det først og
fremst er økonomi som er motivet, og forslaget om å fremskynne nedleggelsen fra høsten
2015 kommer som en del av budsjettforslaget. I etterkant av dette har vi hørt at det også er
et pedagogisk argument for nedleggelsen. Pedagogikk handler om læring og hva som skal til
for å lære. Det er mange faktorer som spiller inn og vi mennesker er forskjellige og har ulike
læringsstrategier. Argumenter som ofte blir brukt for å sentralisere skoletilbudet er ofte at
elevene må få:







gode lærere.
godt og variert utstyr
god organisatorisk differensiering
stor valgfrihet
for å kunne lære mest mulig og utvikle seg etter evner, og forutsetninger.
større grupper klasser fører til større stimulans. Elevene får bedre sosial trening.

Til dette har vi følgende kommentarer.
Alle lærere som i dag har godkjent utdanning er "like gode". At elever og foreldre er fornøyd
eller misfornøyd med en lærer kommer ikke ann på om skolen er liten eller stor. Selv om den
enkelte lærer «synes» mer på en liten skole kan dette være både positivt og negativt.
Gode hjelpemidler er viktige, men er ingen garanti for god undervisning. Hva er godt utstyr?
Lærere skal kunne bruke varierte arbeidsmåter for å fange opp flest mulig av elevene og vi
mener at et variert miljø, med undervisning, både ute, inne og ved hjelp av digitaleverktøy er
viktig. Dette kan like gjerne gjøres på en liten som på en stor skole, selv om det på en mindre
skole vil være lettere for elevene å prøve ut utstyr og få opplæring i dette.
Når det gjelder organisatorisk differensiering og valgfrihet, er de små skolene ofte mer
fleksible og kan lettere tilpasse seg elevene sine behov og interesser.
At elevene får bedre sosial trening på en stor skole er ikke riktig. Forskning når det gjelder
skoler i andre land, viser at elevene på en stor skole kun regner jevnaldrende eller
klassekameratene som sine venner, regner elevene ved en liten skolen alle elevene ved
skolen som sine venner. (Jfr. Adrian Bell & Alan Singsworth: The Small Rural School. A Matter
of Quality, Falmer Press 1987.) Møreforskning sin gransking av elevrelasjoner i friminutt viser
at på de små skolene leker man sammen alle sammen. Både små og store, jenter og gutter
er med i leken. Den sosiale gruppen er som regel større på en liten skole der alle er sammen,
enn på en stor skole der en ofte har grupperinger på noen få elever (jfr. Kvalsund: Elevmiljø i
oppløysing?, Møreforsking 1992.)
Forskning når det gjelder aldersblanede grupper viser videre at aldersblanding er en stor
fordel for den sosiale utviklingen . (Jfr. t.d. Dag Skram i "Kvifor aldersblanda grupper" i BARN,

Nytt frå forsking om barn i Noreg, nr.3 1986.) At elevene får bedre sosial trening ved en stor
skole er en tvilsom påstand.
Videre vil vi trekke frem noen fordeler vi mener nærmiljøskoler har:
1. TRYGT OG GODT MILJØ PÅ EN NÆRMILJØSKOLE.




elevgruppene er mindre totaltsett.
færre elever gir et mer oversiktlig miljø.
trygt miljø: en forutsetning for læring.

l en tid da det fra ulike hold blir pekt på at barn og unge har for liten voksenkontakt, er dette
et viktig argument. Å strebe etter å ha flest mulig barn pr voksen handler ikke om god
læring, men om misforstått god økonomi. Samfunnet opplever at barn og unges bruk av
krisetelefoner øker, og hovedproblemet er omsorgssvikt og mangel på voksenkontakt. Det er
økt fokus på mental helse og tiltak for barn og unge.
Ungene våre er levende unike mennesker som trenger å bli sett, bekreftet og likt for å kunne
like seg selv og utvikle seg til voksne som kan bidra i samfunnet. Det er i dag stort press på
disse ungdommene for å lykkes og mange streber etter høye mål, og for noen blir det for
mye press. De unge har behov for trygge gode voksne, et trygt miljø som kan gi dem den
balast som skal til for å takle livet.

2. OMSORG OG SAMARBEID




mer omsorg fra medelever
eldre elever kan hjelpe yngre på mange områder
samarbeid på tvers av klassetrinn er gir rom for å jobbe på flere nivåer.

Når elever jobber sammen på tvers av klassetrinn er det lettere for den enkelte elev å få
jobbe på det nivået den er. Det gir større rom for mestring og elevene kan strekke seg etter
de eldre eller føle mestring blant de som er yngre. Det blir større aksept for ulikheterheter
og det gjør at flere elever føler mestring, noe som er avgjørende for å kunne utvikle seg å
lære. Ved å jobbe sammen på tvers av alder får elevene trening i å samarbeide med ulike
elever på ulike trinn og får flere perspektiver på ting. De blir flinkere til å ta hensyn til andre
og får brukt ulike sider av seg selv i større grad.

3. LOKALORIENTERT UNDERVISNING
et kjent og fysisk avgrenset lokalmiljø gjør det lettere:





å hente lærestoff utenfor skolen
å la elevene gå ut alene og sammen med læreren
å gi elevene eksempler og konkretiseringer som de kjenner fra nærmiljøet.
Å la elevene bli glad i nærmiljøet for senere å ville ta vare på verdier både i naturen
og menneskene som bor der.

Det å ha mulighet til å ta turen ut av klasserommet og fysisk kunne bruke konkreter i
undervisningen er lettere på en nærmiljøskole som ligger der elevene bor. Vegård skole har
en unik beliggenhet slik at man har mulighet til å bruke naturen i undervisningen. Dette har
skolen praktisert til alle tider og er en viktig del av skolens fortrinn skolen. I fremtiden blir
det viktig å gi barna kunnskaper, ferdigheter og holdninger som fremmer det å ta vare de
rundt seg. Det er viktig både i et mennesklig-, samfunnsmessig-, og et globalt perspektiv.
Nærmiljøskoler som Vegård vil ha gode forutsettinger for å gi denne kompetansen.

4. FYSISK UTVIKLING





de elevene som kan gå til skolen, og har lengst vei å gå (ca. 3 km) er i best fysisk form
mange elever er direkte fysisk og psykisk plaget av skoletransport, (kvalme,
mageknip, hodepine, mobbing fra større elever, eller for å komme for sent til bussen
etter skoletid m.m.)
lang daglig skoletransport, (over 1 time) er med på å bryte ned den fysiske
kondisjonen til elevene.

Vi mener at Vegård skole er med på å gi elevene god fysisk utvikling, skolen bruker
nærmiljøet etter årstider og har mange fine opplevelser som er gode og varierte. Dette er
mulig fordi nærmiljøet er unikt og det er et godt samarbeid mellom skole, nærmiljø og
foreldre. Ved å sende barna på skolebuss ut av nærmiljøet vil elevene bruke mer tid på
transport noe som er uheldig både med tanke på tidsbruk og det at vi vet at skoletransport
er en faktor som mange ganger ikke er god for elevene.
5. FRITID OG FRITIDSAKTIVITETER




skolen blir brukt til forskjellige fritidsaktiviteter
barna bruker den etter skol tid, og de bruker aktivt nærmiljøet.
Ungdom og voksne har aktiviteter som høyner samhold og livskvaltitet i nærmiljøet.

Skolen blir brukt av folk i alle aldre og er med på å skape samhold og tilhørighet. Barna får ta
del i disse ulike aktivitetene og ser at ungdom og voksne trives. Dette gjør skolen til et viktig
treff punkt og et sentrum i nærmiljø. Skolen blir derfor noe positivt og viktig, og vi vet at et
positivt syn på skolen er en av de viktigste faktorene for læring.
6. SKOLE HJEM SAMARBEID


Skole i nærmiljøet gjør at læreren, foreldre og barn møtes på flere arenaer:, i
butikken, og i lag og foreninger, og denne uformelle kontakten er svært nyttig for
begge parter.

Vi kan vise til rapport 9107 fra Møreforsking: Relasjonar som raknar. Konklusjonene der er
helt klare: "Samarbeidet er tettest og mest slitesterkt i de små skolene. I de store skolene er
det tendenser til at relasjonene rakner." Det at man møter hverandre på forskjellige arenaer

og har forskjellige roller er en styrke i et miljø, for barn og unge oppleves dette som trygt.
Det er lettere å ta kontakt med skolen for foreldre og man tar vare på hverandre og stiller
opp for hverandre hvis det trengs. Skolen får hjelp av foreldre om de trenger det og man er
sammen opptatt av å skape et godt læringsmiljø.

7. SKOLEPRESTASJONER OG INTELLEKTUELL UTVIKLING



Aldersblanding gir fordeler.
Selvfølelse og motivasjon viktig for utvikling.

(Goodlad & Nissen) Barn som har gått i klasser som har aldersblanding viste seg på alle
område å være klart betre faglig enn barna de ble sammenlignet med.
Faglig virker det som både de flinke og svake tjente på aldersblanede grupper. De flinke fordi
de får stimulans fra de eldre elevene. De svake fordi, trass i at de er svake, kan noe som de
yngre ikke kan, og således kan være til hjelp for de. Dette hjelper på selvtilliten og
selvfølelsen. Forskning viser også at yngre kan lære mye av eldre elever. De dra nytte av
deres erfaringer og dermed raskere tilegne seg ny kunnskap, enn om de bare er sammen
med jevnaldrene eller voksne. Aldersblanding er nødvendig på små skoler, og forsking viser
at elevene tjener på være i aldersblanda grupper både når det gjelder faglig og sosial
utvikling. Barna blir ikke «snevre» fordi de går på skole i nærmiljøet. Tvert imot trenger de et
trygt ståsted med røtter for å ha evne til å bli gode verdensborgere.

KONKLUSJON
En skole i nærmiljøet er viktig. Den gir gode læringsmuligheter og gjennom forskjellige
aktiviteter skaper den samhold, trygghet, og rom for å bli sett og for å utvikle seg i
samhandling med andre.
Skolen er den viktigste forutsetningen for å skape vekst i et lokalsamfunn. Problemet i skole
nedleggings debatter er at humanverdiene ved å ha gode trygge og utviklende nærmiljøer
ikke er så lette å tallfeste. Det blir sagt at den viktigste kapitalen Norge har i fremtiden, er
humankapitalen. De unge skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er
viktige for å kunne gå ut å møte verden. Trygge gode nærmiljøer som base for læring og
utvikling har mye verdi. Ringerike kommune har netto ingen økonomisk gevinst av å legge
ned Vegård skole nå. Pedagogisk har den mange fordeler og det er en faglig og sosial god
skole.
Vi håper dette gir en dypere innsikt i våre argumenter for å ville beholde Vegård skole. Et «
levende Åsa» med Vegård skole har en høyere samfunnsøkonomisk verdi for Ringerike
kommune en andre alternativer.
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Høringsuttalelse
Vegård skole.

vedrørende

nedleggelse

av

Rådmannen

foreslår å legge ned Vegård skole fra høsten 2015.

Vi vil komme

med

I

noen

kommentarer

til dette:

Konnnunestyret
bestemte våren 2014 at Vegård skole skulle bestå
inntil ny skole står ferdig. Vi synes det er merkelig og gjøre
forandringer på dette nå.
Vi forventer at flere synes det blir enklere å søke og bosette seg i Åsa
når det nå er vedtatt å legge kloakk og vanniedning frem til nesten
hele Åsa. Dette løser jo et problem som har vært stort her.
Trasé for ny E 16 og Ringeriksbanen
er lagt frem. Det vil også gjøre
det naturlig at boligsøkende vil finne det attraktivt og se etter
bolig/tomt i Åsa.
Ringerike kommune ønsker vekst i befolkningen, den kan vi få til i
Åsa. Langs hele østsiden av Steinsfjorden ligger det solrike attraktive
tomter, som kan benyttes uten at berører dyrket mark.
Åsa har hatt et godt ord på seg når det gjelder dugnadsånd. Den har
hatt sitt utgangspunkt i skolen og dens aktiviteter blant annet. Blir
skolen borte mister vi mye av den kontakten som vi har der.
Til politikerne i Ringerike kommune, la oss beholde skolen inntil ny
skole står ferdig.

Med hilsen
Ve gård Pensj onistforening
Arild Myhre

Foreldre Arbeidsutvalget
Vang skole
19.februar 2015

Ringerike Kommune
Oppvekst
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

Foreldre Arbeidsutvalget (FAU) ved Vang Skole ønsker med dette å komme med følgende
høringsuttalelse til Høringsbrev, saksnr 14/3682-2 Løpenr 6942/14 Arkivkode A20
Sak: Vegård skole, utredning av fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15

Samarbeidsutvalget har, i et høringsbrev fra kommunen, blitt invitert til å uttale seg om sitt
syn på en eventuell nedleggelse av Vegård skole. SU har bedt FAU om å komme med en
kommentar til dette. Som småbarnsforeldre har vi i FAU forståelse for at det er tungt for
beboere i Åsa at skolen legges ned. Men alle hensyn tatt i betraktning, støtter vi
kommunestyrets forslag om nedleggelse. Vi i FAU vil gjøre vårt beste for å ta godt imot de
nye elevene som eventuelt kommer. I tillegg mener vi at de elevene som kommer fra Vegård
må få valget om å fortsette på Vang eller bytte til den nye skolen på Benterud når den står
ferdig. Vi synes barna bør få slippe å bytte skole to ganger.
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høringsdokument utvikling 2015(2).doc

Setter pris på at dere leser hele høringsdokumentet,

samt de andre høringsdokumentene

som kommer

vedrørende skoleutviklingen i Ãsa og Ringerike. Dette legger et mer korrekt grunnlag for rette avgjørelser, og ikke
Eadeg bli behandlet som leiiending , men som selvstendig politiker for barn og eldre i heie Ringerike kommune.
Vi skjønner at Ringerikeer i vanskeiig økonomisk situasjon, men når vi begynner å tenke samfunnsøkonomisk,
utviklingspotensialer, pedagogiskeog Ievekårsrelaterte viktige momenter, forventer vi at dere ser på Ãsa som
dagens og fremtidens mulighet. Vi har blitt oppfordret på å ta grep i utviklingen iÃsa Fra Ordfører Hansen og
Rådmann lsaksen,og som mange vetjobber vi fortsatt med privat alternativ til skole. Dette kan innebære reduserte
inntekter til kommunen, uforutsigbare forhoid for skolestruktur i Ringerike.
Vi forventer ro rundt Vegård skole nå. Utvikling og utbygging i Åsa ville vært i full aktivitet hadde det ikke vært for at
dere valgte KURanlegg i Åsafor noen år siden, noe vi frarådet. Dere lovet å la Vegård bestå, inntil ny sentrum syd
skole sto ferdig.
Vijobber nå konstruktivt i fellesskap i Ãsa for utvikling, nå som godt dimensjonerte kloakkledninger og
vannledninger kommer i 2015.
Vi har fremtidstegninger på tegnebrettet og snakket med flere aktuelle utbyggere.
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Innspill til høring, Vegård skole
Demokrati
Den prinsippielt sterkeste byggesteinen det Norske samfunnet er
bygget på, er demokrati.
Det er høring i Ringerikekommune der flere dyktige politikere skal legge
føringer for skole utviklingen av Ringerike kommune.
Ringerike kommune har mange flotte tettsteder og bygder som innbyggerne
bor i, og som innbyggerne ønsker å utvikle tii trygge steder for oppvekst og

leveområde. Mange dyktige iidsjeler legger inn hundrevis av dugnadstimer,
samholdet er godt utviklet og ait ligger til rette for videre fremtidig vekst med
litt velvilje fra politikere.

For å få til dette må vi lytte tii alle, barn og unge, voksne og gamle. Det er disse
som stemmer dere frem, noen stemmer i dag, andre i fremtiden.
Økning i befolkningen i Ringerike:
Resurssterketilflyttere fra Oslo, Bærum, Asker og andre steder flytter i dag til Hole
Kommune. De har større befolkningsvekst enn de pianla, hvorfor? Fordi de legger til rette så
folk kan bygge og bo der de vil. Landlig, men sentralt, ikke i bykjernen, men i nærheten til
Steinsfjorden og flotte tomter hvor de har et butikksenter i nærheten.
Hole bygger mye på dugnad, ref: skiløyper, fotbali, sykiing, håndball, sangog kultur samt
mye mer. Dette skjer også i Ringerike, men hvorfor skal vi fortsette, når vi ikke får noe
tilbake?
Ringerike bør også se at dette er noe av fasiten til å lykkes. Ønsker å dra en paralell: For noen
år siden ønsket sentrale aktører å bygge ned Ringerikesykehus,da de fjernet ledelsen og
splittet de ansatte. De ønsket å sentralisere. Men de ansatte sammen med venneforening og
politikerne mobiliserte, som resulterte i fullverdig sykehustilbud ti! innbyggerne i Ringerike
og nabokommunene. Dette samarbeidet var jeg med på, og var så flott å se. Vi ønsker nå
også at dere Iytter tii innbyggerne i hele kommunen.
i samarbeid bør vi bygge regionen på alle de gode resursene vi har.
Vi ønsker utvikling í Åsa med en levende bygd og en skote, ved at dere åpner for mer
utbygging, og at VEGÃRDSKOLEkan bygges ut når nye innbyggere flytter til.
De barna jeg har snakket med er storførnøyd med den skolen de har, og forventer å få
fortsette på Vegård skoie.
Vi Ønskerstabilitet i skoletilbudet for våre barn, barna Ønskerflere naboer og
lekekamerater. Det er vedtatt at offentlig infrastruktur skal komme i 2015 og dette åpner
mange muligheter tii mindre utbygginger i Åsa. Dette har vi sett frem til i mange år, og er
veidig bra.
Forslagettil iernbanetraseen som lå gjennom Åsa er lagt død og fjernet.

Utviklingi Åsa:
Det har gjennom mange år vært ønskelig med et enklere livsløpstandard / bo- alternativ, for
eldre og andre i Åsa. Det vil være flere som kan bo lenger hjemme, ved at de er i sitt

nærmiljø hvor de er trygge. Vi vil prøve å leggetil rette for dette med tanke på utbygging.
Det er i kommunens planer ønsket at eldre blir boende hjemme lenger, og med en slik
løsning vil det bli mulig.

Gruppe utnevnt fra ÅsaVel jobber med saken, og det er sendt inn innspill til
Kommuneplanen.
Det er fra rådmannen i Ringerikekommune antydet at det er ønskelig med befolkningsvekst
eller flere. For å få til dette, er det mange som ønsker å bo sentralt, men
opp i mot 40000
også flere som setter pris på å bo utenfor bykjernen. Gjerne i tilknytning til marka og fjorden,
med de fordeler dette har for helse og rekreasjon. Åsa er et yndet sted for denne
kombinasjonen.
Nå som nyjernbane og E-16 blir planlagt ved Sundvollen er alt lagt til rette for utvikling i
denne delen av Ringerikekommune. NHO konferansen sa ogsåsitt til at regionen vi bor i vil
bli et yndet sted for utvikling, og husk de sa ikke bare Hønefossby, men de sa
Ringeriksregionen..

Vi har hatt folkemøte og satt grupper som jobber med utvikling på oppfordring av
Ordfører Kjell Hansen og Rådmann Tore Isaksen,og vi har orientert om våre søknader til
USIR vedrørende etablering av privat skole.
Byfortetting

i Hønefoss er greit, men dere skal også vurdere ulempene ved stor fortetting.

Stor mennesketetthet gir problemer, klimaet blir påvirket av mye trafikk i byene, støy og
slik barnefamilier ønsker når vi tenker på
annen forurensing. Boforholdene bfirw
forebyggende fysisk aktivitet, frisk luft, bruk av naturen rundt seg, naturlig fysisk aktivitet

uteblir. Vi/ Ringerikekommune bør tenke både land og by, da vil Ringerike kommune bli
beriket til felles beste.
Her er noen momenter og muligheter for ”indrefileen” til Ringerike kommune ÃSA.
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø

Solrike tomter med fjorden, Krokskogen og bygda som rekreasjonsområdet.
Arealet ligger inntil eksisterende bebyggelse.
Vi har fått henvendelser fra resurssterke personer som ønsker å flytte til Åsa.
Muligheter for å starte opp igjen butikk og næringsvirksomhet Øker.
Livsstilsenter, hvor unge og gamle får veiledning/ kursing i forebyggende arbeid om god
helse, mat og kost, aktivitet, og arbeid med mer.
Sørvissenter for beboere og turister
Bebyggelsesentralt i bygda med eneboliger og boligtun.
Eldretun med pilking og aktiviteter
Galleri, maleri, kursvlrksomhet, førjulsaktíviteter
Aktivitetssenter i tilknytning til jord og skog.
Kjerraten, kjerrat sti, historie
Krokskogenshemmeligheter...
Vannsklie i rørgata fra Damtjern
Damtjern, Stubdal, Løvlia med en av Ringerikesstørste utfartartsstecler for ski, sykling, turer,
jakt, fiske og mye mer.
Aktiviteter i tilknytning til Steinsfjorden sommer: padling, fiske, svømming, båtliv, caiting,
seiling, dykking, krepsing,
Vinter: Skøyter, pilking, ísseílíng,isbading.
Marka med ski og sykling, turer og bærplukking, jakt.
Mørkgonga en solrik sommerkveld med utsikt over hele Ringerike

ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø

Lokal lysløype og yppelige treningsforhold
Klatrepark
Flere lag og foreninger
Aktiviteter rundt Steinsfjorden
Kulturinnslag med Ølbrygging,Kjentmannsturer, kjerratmuseet,
Flere lokale bedrifter, Tømrere og andre selvstendig næringsdrivende
Landbruk med aktivt dyrehold og mulighet for lokale produkter.
Unge og eldre som forebygger helseplager med naturlig livsløp og aktivitet.
Bygdeservice og Hjemmeservice for hjemmetjenester

ø

Ãsatangen med ballbaner, brygge, sandvollyball,

ø
ø

Beholde og Utvikling av Vegârd skole
Beredskapsbrygge for brannvesen og andre brukere ved den kommunale badeplassen

sosialt samvær, kjerratfest

Grantopp

ø

Opprustíng av Båtutsettingsplass for allmennheten på Grantopp, Lageuniversell utforming
for funksjonshemmet og gamle.

Vi ser frem til en positiv og konstruktiv tilbakemelding, da vi i samarbeid med utbygger og
eiendomsutviklingsfirma ser på dette som attraktive løsninger, for Ringerike kommune og
befolkningen.

PSrødt punkter kunsenteri Åsa.
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Sjorvolllangen

Med hilsen Fra Ãsa, en gruppe som jobber med naturlig utvikling i Åsa, som er en del av Ringerike
kommune.
Vi ønsker å bidra til å utvikle denne delen av Regionen bare vi får lov av Politikere og Rådmann....

MVH
Espen Hval, Hans Petter Erlandsen, Arild Myhre, Elin Andreassen Johnsrud.
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Rfngergke komm une
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Radmannens stab
Postboks 123
3502 Hønefoss

Saksbehandler;
MBAndersen
T If :
92440517
Díêgfef.
Várref.:
Dato:
1a.o2.2o15

Uttalelse nedlegging

Vegard skole fra 01.08.15

Vi viser til mottatt høringsbrev datert 05.01
da. der kommunen bekrefter at elevene ved
nedlegging av Vegard skole vil ha krav pa daglig skoleskyss uavhengig av valg av videre
Skolested. l høringsbrevet kommer det fram at Kirkeskolen, som i avstand ligger nærmest
Vegard skole, neppe har kapasitet til ata imot særlig mange elever fra Vegard. Ansvar for
tilrettelegging av skoleskyss vil bli ivaretatt av oss.
Vi har uttalt oss til og forstått at bygging av ny skole på Benferud vil påbegynnes snarest mulig.
Av saksframlegget ser vi at elevene ved Vegard skole er tenkt flyttet til ny skole. Vi antar det vil
være til elevenes beste at de ved en eventuell nedlegging av Vegard, allerede na overføres til
en av skolene som senere skal overtlytte alle sine elever til den nye skolen. Nyskolen vil ta
ungdomstrinn 8-10 og elevene vil kunne fortsette på samme skole til de skal starte pa

videregåendeskole.Dersomeleveneflyttes til Vang skole,vil de fa skolebyttetil Haugsbygd
ungdomsskole senere.
Transportmesslg vil flytting av elever langs eksisterende hovedlinje i retning mot Hønefoss
sentrum være mest riktig sett ut fra naturlig trafikkstrøm og kombinasjonsmulighet med øvrig
trafikk. Vi ser for oss at flytting av elever til Kirkeskolen ogleller Eikli skole derfor vil gi mtnst
kostnad samt gi best utnyttelse av transportkapasitet.
Flytting til Vang skole: Vegard skole har per i dag ca 50 elever og kapasitet i transporten tilffra

Haugsbygdomradeter på bristepunktet.Det antasderfor å bli behovfor en ekstrabuss i bade i
morgen- og ettermiddagstransporten alle skoledager dersom elevene flyttes hit.
Med vennlig hilsen
Brakar as

Wuvziwifi
Aa(tørst/q
May Britt Andersen
Driftskonsulent

Brakar as
Bragernes torg 1, Postboks 3, Bragernes, 3001Drammen
Telefon: +47 32 B2 06 66 -org.nr.: 995 082 454 —Bank: 1503.13.7629-$
\'Mw.brakar.r1o
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Ringerike kommune

åå' EI'

Rådmannen

HØRINGSUTTALELSE
VDR. RÅDMANNENSUTREDNINGAV
VEGARDSKOLEMED SIKTEPA POLITISKBEHANDLINGI MARS

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Asa sanitetsforening.
Uttalelsen ble behandlet på vårt årsmøte 4. februar 2015.

Asa, 17.februar 2015

IVled hilsen
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Else W. Dahle

Leder i Asa Sanitetsforening

Høringsuttalelse
fraÃsaSanitetsforening.
Vi ber om at de som skal avgjøre Vegård skole sin skjebne, både om å se noen år lengre inni

fremtidensamtå overholdede vedtaksomer fattet tidligereom at skolenskalbeståinntil
ny storskoleer byggetsør i Hønefoss.

Deterfra rådmanneniRingerike
kommuneantydetat deter ønskeligmedbefolkningsvekst
20000eller fler i Ringeriksregionen.

opp i mot

Selvom man ønskerå fortette bebyggelsenei Hønefossog sentrelangsaksenefor
hovedveienesomHallingby,Sokna,Tyristrandog Neslar dette segikkegjøreå byggeså
mangeboenheteri Hønefossuten at man må byggei høyden- noe som ikkeer ønsket.
For å få til dette, er det nok av planer for de som ønsker å bo sentralt, men det er også

mangesomsetter prispå å bo utenfor bykjernenmed muligheterfor et aktivtfriluftsliv.
Når det nå høystsannsynligblir en stasjoni Sundvoldenerdet rimeligå anta at det vil
en fortetninghva bebyggelseangåri dette omrâdet.
Det er muligå byggesammenhengendefra Sundvoldentil Ãsakrysset,med tanke på
infrastruktur som vei, vann, kloakk og strøm, uten at dette vil berøre store områder med

dyrkbarjord. Terrengether passerbådetil eneboligermed romsligetomter samt
terrassehussomvil gli inn i landskapet.
Om dette skjervil det være behovfor skole. Vi ber derfor de somskalavgjøreVegårdskole
sinskjebneom ogsåå se litt lengerinn i fremtiden. Vi ønskerikkeher å gå inn i diskusjonen
om hvorvidtdet bestefor barnavil væreen mindreskoleeller en stor enhet. Der stridesselv
de lærde. Det vi derimot vet er at Ãsa/Vegårdkantilby et godt oppvekstmiljø,nærhettil
naturen,en mengdemed aktivitetersamt en bygdmed sterketradisjonerfor dugnadog
omtanke for sitt nærmiljø.

Vi ønskerutviklingi Ãsamed en levendebygdogen skole,ved at det åpnesfor mer
utbygging,og at VEGÅRDSKOLEbestårog kan byggesut når nye innbyggereflytter til.
Vi ønskerstabiliteti skoletilbudetfor bygdasbarn. Vi tillater osså minneom at det er blitt
vedtatt at VegårdskoleIKKEskalnedlegges,men opprettholdesinntilen nystorskoleer
byggetsøri Hønefoss.
Vi i ÃsaSanitetsforeningforventer at man overholderde løftene ogvedtakene som er
fattet tidligere.
Ovennevnteinnspillble behandletpå årsmøtetil ÃsaSanitetsforeningogvedtatt oversendt
kommunen.

Åsa,11.februar2015

f/afrff /:,.f.after

ElseWengaardDahle
Leder

Høringsuttalelse vedtak Vegård skole.
Steinsfjorden Skole SA

I forbindelse med utredningen om å legge ned Vegård Skole fra høsten 2015, ønsker
Steinsfjorden skole SA å påpeke hvor feil det blir å ta en slik forhastet avgjørelse.
Steinsfjorden skole SA har satt nytt styre og er i gang med en ny søknadsprosess for å starte
en Montessoriskole i Åsa.
Et samlet kommunestyre fattet vedtak i april 2014 å beholde Vegård skole fram til ny
storskole sto klar i sentrum. Vi fikk da arbeidsro og mulighet til å utarbeide en
gjennomarbeidet plan for søknad til Udir og oppstart av Montessoriskole på Ringerike. Ved
nå å endre dette vedtaket og gå imot deres egne beslutninger, fratar dere oss muligheten til
å åpne et fullverdig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen i rett tid. Elevene fra
Vegård skole (barn mellom 6 og 12 år), vil i mellomtiden bli kasteballer mellom ulike skoler.
Som dere vet er søknadsfristen for privatskoler i april, og det er ett års svartid fra Udir. I
beste fall vil dette si ett og et halvt år før skolen kan stå klar. Enten vi overtar Vegård skole
eller velger andre alternativer.
Vi håper derfor ar dere vil holde fast ved vedtaket som dere fattet i april 2014. Slik at
demokratisk vedtak kan være forutsigbare for innbyggerne i Ringerike Kommune. Da dette
totalt tar ifra oss muligheten til å opprettholde ett kontinuerlig skoletilbud i Åsa.
15/2 2015 Styret Steinsfjorden skole SA
Leder Bent T Strindeberg
Ingeborg M Kihle
Magnus Arnesen
Thomas Røseth Hansen
Espen Hval
Inger Walbækken Tangen
Anne Mari W. Ottesen.
Jardar Johnsrud

Vegård skole
Elevrådet

1. februar

Høringsuttalelse

fra elevrådet

ana. evnt. nedleggelse

2015

ved Veaård skole

av skolen fra 1.8.15

I

Svnet nå, oa felqene av en evnt. nedleaqelse av Veaård skole fra 1.8.15

Positive/bra sider
v

Negative/dårlige sider

Vi kan få nye og flere venner som vi kan leke med

-

Vi får lang skolevei og gruer' oss til å ta buss

- større iniljo

v

Vi kan ikke gå til/fra skolen-bra å ha skole noer

=

v

Større lekeoinråder

v

At det kanskje kan bli mindrekrangling,fordi

v
v
o

huset vårt

`

v

Vi måstå opptidlig

det er flere å leke med, og flere som kan si fra

v

Vi er redd for at gymsalen - og skolerom- blir

til lcerer
Vi kangå på skole meddemsomdrivermed
sammeidrett somoss.

v
v

lagt nedpå kveldenogså
Trygt på Vegård- vi kjenner alle
g
Reddfor at flere kommertil å flytte fra Åsa når

Vi slipper å dro et annet sted når vi skal på SFO
Vi begynner på ungdomsskolen med dem vi har
gått på barneskolen med

v
v

v

det ikke er skole her
'
Vi mister kontakten vi her' med Åsatua
Naturbarnehage
Vi mister vårt flotte uteområde med skog og
vonn rett ved

Vi er knytta til Vegårdskole- vi liker oss her!

v

Det blir ikke like godt sanifunn i bygda - skolen

v

er en del av bygda
Det er flere somfår hjelp på en liten skole enn
på en stor

v
v

Det blir vanskeligere å bli sett
Kornmunenhor ikke holdt det de har lovt. De so

at de skulle leggenedVegårdskole nården nye
skolen stod klor.
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Hilsen Elevrådet ved Vegård skole
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Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

FAU Kirkeskolen

v/FAU/ SU leder CeciliaBjerke

05.02.2015

FAUog SUved Kirkeskolenhar mottatt høringsbrevom Vegårdskole,utredningav fortsatt drift, eller
nedleggelsefra 01.08.15
FAUog SU Kirkeskolenstøtter Vegårdi sitt ønskeom å beholdeskoleni henholdtil tidligere
beslutningog at den nye storskolenskalvære på plassfør en beslutningom nedleggelsefattes.
Vi mener forslagetvitner om manglendehelhetstenkning.Kommunenmå forpliktesegtil en
helhetlig plan hvor sted, tid og skolegrenser for ny skole er fastlagt. Dette skaper en stor usikkerhet
og belastning for lærere, elever og forelder ved Vegård skole og er ikke i henhold til tidligere

beslutningom prosessenfrem til at storskolener på plass.
HvisVegårdblir lagt ned såønskervi dem velkomnetil Kirkeskolen.Vegårdhar per dagsdato SFOpå
Kirkeskolenog barna har med dette blitt kjent med skolen,ansatteog eleveneved Kirkeskolen.

Påvegne av FAUog SU Kirkeskolen
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CeciliaBjerke
Leder FAUog SU
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Ringerike kommune
Rådmannens stab

BRAKER
Bragernes torg 1,
postboks 3 - Bragernes
3001 DRAMMEN
Saksnr.
14/3682-4

Løpenr.
87/15

Unntatt offentlighet Offl. §14

Arkivkode

A20

Deres ref.

Dato

05.01.2015

Høringsbrev
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i sitt møte 11.12.14 at rådmannen skal utrede en
nedlegging av Vegård skole fra 1. august 2015. Det planlegges å legge fram utredningen
sammen med en politisk sak om framtida til Vegård skole i løpet av mars 2015.
I utredningen vil det bli skissert alternative skolesteder for elevene som nå får sin opplæring
ved Vegård skole til. Dette kan bli: Va ng skole, Eikli skole eller andre kommunale
grunnskoler. Kirkeskolen som ligger nærmest Vegård skole har neppe kapasitet til å ta i mot
særlig mange elever Fra Vegård.
En stor andel av elevene ved Vegård skole har dag skoleskyss hjemlet i opplæringslovens
§ 7-1 eller etter kommunalt vedtak om særlig trafikkfarlig skolevei.
Dersom Vegård skole i mars blir vedtatt nedlagt fra 01.08.15, betyr det at samtlige elever har
krav på fri skoletransport til ny skole.


Ringerike kommune ønsker en uttalelse fra Brakar der skoleskyss og økonomi knyttet til
framgår.

Høringsfrist er satt til 20.02.15.

Med hilsen
Geir Svingheim
Rådgiver
geir.svingheim@ringerike.kommune.no

Kopi: Kommunalsjef Ågotnes, førstekonsulent Ellevold

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Rådmannens stab

Elevrådet Vegård skole

Saksnr.
14/3682-3

Løpenr.
7183/14

Arkivkode

Deres ref.

A20

Dato

16.12.2014

Høringsbrev - elevrådet
Kommunestyret i Ringerike vedtok i sitt møte 11.12.14 at rådmannen skal utrede en
nedlegging av Vegård skole fra 1. august neste år.
Å utrede betyr å finne ut mest mulig om:
 Muligheten for at det er mulig å legge ned Vegård skole
 Hvilke følger det kan få for elevene som sokner til Vegård skole
 Ulike skoletransportalternativer
 Økonomiske forhold knyttet til en eventuell nedleggelse
 Følger for lokalsamfunnet i Åsa
Selv om elevrådet er representert i skolens samarbeidsutvalg, mottar dere eget høringsbrev.
Elevrådet gis muligheten til å fremme synspunkter på en eventuell nedleggelse av Vegård
skole fra 01.08.14.
Høringsfristen er satt til 20.02.14. Det betyr at uttalelse fra der må være Ringerike kommune i
hende innen 20.02.15. Uttalelser skal sendes til:
Ringerike kommune, oppvekst, postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss.

Med hilsen
Geir Svingheim
Rådgiver
geir.svingheim@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Rådmannens stab

Samarbeidsutvalget Vegård skole
Saksnr.
14/3682-2

Løpenr.
6942/14

Arkivkode
A20

Deres ref.

Dato

15.12.2014

Høringsbrev
Ringerike kommunestyre behandlet sak; Vegård skole, utredning av fortsatt drift, eller
nedleggelse fra 01.08.15.
Følgende vedtak ble fattet:
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak
med sikte på vedtak i løpet av mars 2015.
Opplæringsloven § 11-1 omhandler organ for brukermedverknad i skolen.
I denne lovens annet ledd står det:
Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.
I henhold til barnekonvensjonen har barn rett til å si sin mening. Elevene (elevrådet) har
representanter i samarbeidsutvalget (SU), men mottar også eget brev der de inviteres til å
uttale seg.
Spørsmålet SU inviteres til å avgi uttalelse seg om er;
- synet på, og følgene av en eventuell nedleggelse av Vegård skole fra 01.08.15.
Elevene ved Vegård skole vil ved en nedleggelse få sin opplæring ved annen grunnskole med
barnetrinn - en ordning som vil vare fram til ny skole på Benterud er klar til å tas i bruk. Det
arbeides for at den nye skolen skal være ferdig innen 01.08.18.
Høringsuttalelse må være Ringerike kommune i hende innen 20.02.15, og skal sendes:
Ringerike kommune, oppvekst, postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss.
Høringsbrevet er også sendt til: Åsatua barnehage, Norderhov U&IL, Ringerike kommunale
foreldreutvalg RKFU, Åsa sanitetsforening, naboskolene – Kirkeskolen og Vang skole.

Med hilsen
Geir Svingheim
Rådgiver
geir.svingheim@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Arkivsaksnr.: 15/2091-1

Arkiv:

Fylkesmannens tilsynsrapport
skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
Forslag til vedtak:
Fylkesmannens tilsynsrapport tas til orientering

Sammendrag/saksutredning
Fylkesmannen gjennomførte høsten 2014 et tilsyn med Ringerike kommune og Veienmarka
ungdomsskole.
Elevenes utbytte av opplæringen er et kjerneområde i grunnskolen. Fylkesmannen fikk
tilsendt etterspurte dokumenter, og gjennomførte varslet tilsynsbesøk på skolen.
Etter avsluttet tilsyn utarbeidet fylkesmannen den vedlagte tilsynsrapporten.
Rapporten inneholder 4 pålegg som må rettes, påleggene er gjengitt under:
PÅLEGG 1:
Ringerike kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Veienmarka
ungdomsskole oppfyller kravene til opplæringsloven § 2-3, jf. forskrift til opplæringsloven §
1-1, 3-1 og 3-2. Ringerike kommune må i denne forbindelse se til at Veienmarka
ungdomsskole:
a)
Rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til
kompetansemål i faget.
b)
Rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for
opplæringen, hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse, og hva som er
grunnlaget for vurderingen.
c)
Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet /
i faget og individuelle opplæringsmål i IOP
PÅLEGG 2:
Ringerike kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved Veienmarka
ungdomsskole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for
opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5 og forskrift til opplæringsloven § 3-1, 3-2, 3-11, 3-12
og 3-13. Ringerike kommune må i denne forbindelse se til at Veienmarka ungdomsskole:
a)
Lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.
b)
Lærerne veileder elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i faget.
c)
Lærerne sørger for å involvere elevene i eget læringsarbeid
d)
Skolen har en implementert rutine for halvårsvurdering og årsrapportering ved
spesialundervisning hvor det.
gis informasjon om elevens kompetanse i fagene
gis veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin
PÅLEGG 3:

Ringerike kommune må sørge for at Veienmarka ungdomsskole sikrer at den enkelte elevs
utbytte av opplæringen blir systematisk vurdert og fulgt opp, jf. opplæringsloven § 1-3, 5-1,
5-4, 3-12 og 5-5 og forskrift til opplæringsloven § 3-11. Ringerike kommune må i denne
forbindelse se til at Veienmarka ungdomsskole:
a)
Skolen har en implementert rutine for å sikre at lærerne systematisk vurderer om alle
elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
b)
Rutinen (for systematisk vurdering om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen) sikrer at det for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av
opplæringen, gjennomføres vurdering av
- arbeidsmåter
- vurderingspraksis
- læringsmiljøet
a)
Skolen har implementert rutine for
- å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning
- at læreren melder behov for spesialundervisning til rektor
PÅLEGG 4:
Ringerike kommune må sørge for at Veienmarka ungdomsskole sikrer at elever som ikke har
norsk eller samisk som morsmål, får vurdert sitt behov for særskilt språkopplæring, jf.
opplæringsloven § 2-8. Ringerike kommune må i denne forbindelse se til at:
a)
Skolen har en implementert rutine for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk.
b)
Skolen har rutiner som sikrer at det blir vurdert om eleven også har behov for
morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring når eleven har behov for særskilt
norskopplæring.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er opptatt av at elevene i grunnskolen i Ringerike skal få et godt læringsutbytte.
De pålegg fylkesmannen ga i sluttrapporten fra tilsynet, vil bli fulgt opp og rettet.
Rådmannen vil sikre at alle grunnskolene i Ringerike har dette på plass. På den måten blir
opplæringen i tråd med lovverket med forskrifter

Vedlegg


Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Buskerud

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 24.02.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim

01.12.2014

TILSYNSRAPPORT
Skolens arbeid med elevens
utbytte av opplæringen

1

Ringerike kommune
Veienmarka ungdomsskole

TEMA FOR TILSYNET
 Tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet; skolens

arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Det
overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever
får et godt utbytte av opplæringen
Hovedpunktene i tilsynet er:
 Skolens arbeid med opplæringen i fag
 Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte
 Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og
spesialundervisning
 Vurdering av behov for særskilt språkopplæring
2

GJENNOMFØRING
 Fylkesmannen har valgt å gjennomføre tilsynet med tiende

trinn i fagene matematikk, naturfag og mat & helse.
 Tilsynet er vurdert med basis i:
 Innsendt dokumentasjon fra skolen
 Egenvurderingsskjema fra lærere og ledelse
 Intervju med lærere og skolens ledelse
 Elevskjemaer – spørreskjemaer elevene har svart på

3

Oversikt over de som er intervjuet
.

4

Eskil Dahl Rotherud

Rektor

Vigdis K Rubach

Teamleder

Guri W Myhre

Teamleder og norsk 2

Kjersti Bårnås

Kontaktlærer

Hilde Prestmo

Kontaktlærer

Elisabeth Ninaus

Kontaktlærer

Turid Strømmen Jevne

Mat & Helse

Trude Ødegaard

Inspektør

Vigdis Bokle

Spes.ped

Følgende områder ved skolen
er vurdert

5

1. Sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter
opplæringens innhold til kompetansemål i faget?
X
2. Sikrer rektor at undervisningspersonalet ivaretar elevenes
rett til å kjenne til mål for opplæringen, hva som blir vektlagt i
vurdering av kompetanse og hva som er grunnlaget for
vurdering?
X
3. Sikrer rektor at opplæringen samlet dekker alle
kompetansemålene på hovedtrinnet/individuelle
opplæringsmål i IOP?
X
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4. Utarbeider skolen IOP hvert år for alle elever som har
vedtak om spesialundervisning
V
5. Samsvarer innholdet i IOP med enkeltvedtaket når det
gjelder innholdet i opplæringen (Eventuelle avvik fra
LK06) ?
V
6. Omfatter IOP mål for opplæringen der IOP avviker fra
LK06?
V
7. Har skolen implementert rutine for å sikre at tilbudet
om spesialundervisning sees i sammenheng med den
ordinære opplæringens (klassens) planer?
V

7

8. Veileder lærerne elevene om hvilke kompetansemål fra
LK06/mål i IOP som opplæringen er knyttet til?
V
9. Veileder lærerne elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i
faget?
V
10. Gir lærerne elevene tilbakemelding på hva de mestrer i
fagene?
X
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11.Veileder lærerne elevene om hva de må gjøre for å øke
kompetansen i faget?
X
12. Sørger lærerne for å involvere elevene i eget
læringsarbeid ved at de får:
X
a. Vurdere eget arbeid?
b. Vurdere egen kompetanse?
c. Vurdere egen faglig utvikling
13. Har skolen implementert rutine for halvårsvurdering og
årsrapportering ved spesialundervisning i alle fag
hvor det:
X
a. Gis informasjon om elevenes kompetanse i fagene?
b. Gis veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen
sin?
9

14. Har skolen implementert rutine for å sikre at lærerne
systematisk vurderer om alle har tilfredstillende utbytte av
opplæringen?
X
15. Sikrer rutinen at det for elever som ikke får
tilfredsstillende utbytte av opplæringen gjennomføres
vurdering av:
X
a. Arbeidsmåter
b. Vurderingspraksis
c. Læringsmiljøet
16. Gjennomfører skolen tiltak der det avdekkes at elevene
ikke har tilfredstillende utbytte av opplæringen?
V
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17. Har skolen implementert rutine for:
X
a. Å vurdere om elevene har behov for
spesialundervisning
b. At lærer melder behov for spesialundervisning til
rektor.
18. Har skolen implementert rutine for kartlegging av
elevenes ferdigheter i norsk?
X
19. Hvis eleven har behov for særskilt norskopplæring;
har skolen rutiner som sikrer at det blir vurdert om
eleven også har behov for morsmålsopplæring og/eller
tospråklig fagopplæring?
X
20. Blir elever med enkeltvedtak om særskilt
språkopplæring kartlagt underveis i opplæringen? V
11

Pålegg om retting

12

Forebyggende arbeid og internkontroll - § 2-3

PÅLEGG 1:
Ringerike kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved
Veienmarka ungdomsskole oppfyller kravene til opplæringsloven § 2-3, jf. forskrift til
opplæringsloven § 1-1, 3-1 og 3-2. Ringerike kommune må i denne forbindelse se til at
Veienmarka ungdomsskole:
a) Rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til
kompetansemål i faget.
b) Rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for
opplæringen, hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse, og hva som er
grunnlaget for vurderingen.
c) Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet
/ i faget og individuelle opplæringsmål i IOP
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Forebyggende arbeid og internkontroll - § 5-5

PÅLEGG 2:
Ringerike kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved
Veienmarka ungdomsskole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å
nå målene for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5 og forskrift til
opplæringsloven § 3-1, 3-2, 3-11, 3-12 og 3-13. Ringerike kommune må i denne
forbindelse se til at Veienmarka ungdomsskole:
a) Lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.
b) Lærerne veileder elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i
faget.
c) Lærerne sørger for å involvere elevene i eget læringsarbeid
d) Skolen har en implementert rutine for halvårsvurdering og årsrapportering
ved spesialundervisning hvor det.
- gis informasjon om elevens kompetanse i fagene
- gis veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin
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Forebyggende arbeid og internkontroll - § 1-3, 5-1, 5-4 og 5-5

PÅLEGG 3:
Ringerike kommune må sørge for at Veienmarka ungdomsskole sikrer at den
enkelte elevs utbytte av opplæringen blir systematisk vurdert og fulgt opp, jf.
opplæringsloven § 1-3, 5-1, 5-4, 3-12 og 5-5 og forskrift til opplæringsloven § 311. Ringerike kommune må i denne forbindelse se til at Veienmarka
ungdomsskole:
a) Skolen har en implementert rutine for å sikre at lærerne systematisk vurderer
om alle elevene har tilfredstillende utbytte av opplæringen.
b) Rutinen (for systematisk vurdering om alle elevene har tilfredstillende utbytte
av opplæringen) sikrer at det for elever som ikke får tilfredstillende utbytte av
opplæringen, gjennomføres vurdering av
- arbeidsmåter
- vurderingspraksis
- læringsmiljøet
c) Skolen har implementert rutine for
- å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning
- at læreren melder behov for spesialundervisning til rektor
15

Forebyggende arbeid og internkontroll - § 2-8

PÅLEGG 4:
Ringerike kommune må sørge for at Veienmarka ungdomsskole sikrer at elever
som ikke har norsk eller samisk som morsmål, får vurdert sitt behov for særskilt
språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. Ringerike kommune må i denne
forbindelse se til at:
a) Skolen har en implementert rutine for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk.
b) Skolen har rutiner som sikrer at det blir vurdert om eleven også har behov for
morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring når eleven har behov for
særskilt norskopplæring.
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ANBEFALING:
Fylkesmannen vil anbefale skolen å gå igjennom sine
rutiner for utfylling av IOP-er, slik at skolen sikrer at
alle IOP-ene er tilstrekkelig klare hva gjelder mål for
opplæringen, omfang, organisering og innhold.

17

Opplæringsloven
Link til opplæringsloven:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
Tilsynet viser til: § 1-3, 2-3, 2-8, 3-1, 3-2, 5-1, 5-4, 5-5
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Forskrift til opplæringslova

Link til forskrift til opplæringsloven:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/200606-23-724
Tilsynet viser til forskrift: § 1-1, 3-1, 3-2, 3-11, 312, 3-13

Rapport utarbeidet av Eskil D. Rotherud
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1003-1

Arkiv:

Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO
Forslag til vedtak:
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier.
2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra
skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august.
3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra
nåværende «Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til
selvkost.

Innledning / bakgrunn
Bakgrunn:
Saken tas opp etter initiativ fra bl.a. FAU Hønefoss skole og RKFU med ønske om at det
sees på muligheten for at SFO er åpent flere uker ut over skoleårets lengde. Dette innebærer
å omorganisere «Aktiv» - tilbudene som er en del av oppvekstsektorens ordinære tilbud.
Rådmannen har bedt en sammensatt gruppe utrede dette og ta hensyn til at det skal gis et
fortsatt godt, variert og helhetlig tilbud til elever på småtrinnet også i skolefrie uker.
Utredningen har gitt grunnlag for denne saken.
Det pekes på tre ulike modeller som gir barn et aktivitetstilbud i skolefrie uker. Alle
modellene presenteres innenfor rammen av selvkost.
Forutsetninger som er hensynstatt:
- Kan i prinsippet gjennomføres ved alle skoler
- Rektor er ansvarlig for å gjennomføre tilbudet ved sin skole
- Det bør være minimum to ansatte til stede pr uke.
- Er det mindre enn 20 barn påmeldt en uke søker skolen samarbeid med naboskole.

-

Det er tatt utgangspunkt i lønn til assistent med 10 års ansiennitet i de økonomiske
beregningene.
Ekstra utgifter til renhold er innarbeidet.
Åpningstiden vil være innenfor kl 07.00-17.00. Samarbeidsutvalget avgjør
åpningstiden ved den enkelte skole.
For innhold og aktiviteter vises til kommunens SFO-plan 2011-2015.

Beskrivelse av saken
Det er vurdert tre ulike modeller.
Modell 1: SFO utvider med seks uker.
Alle de seks «Aktiv ukene» legges inn i det ordinære SFO året. Det innebærer et tilbud alle
skoledager, høst og vinterferie, to uker etter skoleslutt i juni og to uker før skolestart i
august. Den enkelte skole er ansvarlig for organisering og gjennomføring av tilbudet.
Det vil være mulig å melde seg på disse ukene enkeltvis med bindende påmelding. Faktura
vil bli sendt på antall bestilte uker. Egenbetalingen vil være kr 1000,- per uke i 2015.
Modellen med ekstra påmelding til ferieukene gir foresatte muligheten til å velge private
aktivitetstilbud i feriene uten å betale dobbelt.
Nå det gjelder innhold, vil skolene har fokus på aktiviteter i tråd med kapittel 5 i
Kommunens SFO- plan: Fritidsaktiviteter – idretts og uteaktiviteter» Målet er da at barna
ivaretas og får gode opplevelser både innenfor og utenfor skolegården, at nærmiljøene tas i
bruk og at det er mulig å søke samarbeid med andre skoler for å organisere blant annet
bussturer ut av byen og ut i naturen i ulike deler av distriktet.
Når det er under 20 påmeldte barn ved en skole så søker skolen samarbeid med naboskolen
om et felles tilbud.
Modell 2: SFO utvider med to uker
«Aktiv Høst» og «Aktiv Vinter» legges inn i det ordinære SFO-året.
SFO-prisen legges flatt slik at høstferien og vinterferien inngår i den ordinære betalingen.
Kostnaden på SFO vil da være kr 2657,- per måned om en velger å ha betaling i 11 måneder
i stedet for 10 måneder som det er i dag.
Tilbudet «Aktiv Sommer» opprettholdes som nå, egen påmelding, ett oppmøtested og
aktiviteter utfra antall påmeldte og innenfor rammen av egenbetalingen på kr 1000,- pr uke.
Utfordringene ved valg av modell to kan være:
Økte årsbetaling kan føre til noe færre barn i SFO. (tilbudet blir for kostbart)
Noen foresatte vil likevel velge andre «ferietilbud» til barna sine. Tilbudene er mange;
håndballskole, basketskole, fotballskole, musikkskole, og andre kulturtilbud gjennom bla.
Showskolen.
Modell 3: Nåsituasjon
I dag er det 38 uker SFO i året. I tillegg er det Aktiv Høst, Aktiv Vinter og Aktiv Sommer
organisert under Barneverntjenesten sin leder. Dette gir et ferietilbud på til sammen 5 uker.
Det er i dag klubbansatt/ungdomskontakt som har hatt ansvar for gjennomføringen.

I dag går «Aktiv Sommer2 - tilbudet til alle barn i barneskolen (1.-7. klasse). «Aktiv Høst»
og «Aktiv Vinter» er tilbud til alle barn i 1-4 klasse. Oppmøtested er Hønefoss skole. Det
leies inn ansatte etter antall påmeldte barn. De ansatte er ungdom i høyere utdanning til
yrker som har med barn å gjøre; lærer, tannlege, barnevern, sosionom, barnehage o.l.
Oppmøtested er Hønefoss skole; SFO sine lokaler samt gymsal og utearealet benyttes.
Nærmiljøet brukes mye og det settes opp buss ut til distriktets fasiliteter et par dager i uken.
Barna skal være ute, oppleve skogen og naturen, padle kano, bade, plukke bær, ulike typer
ballspill, bygge trehytter, gå natursti og så videre.
Ved denne organiseringen treffer barn andre typer voksne, de treffer barn fra andre skoler,
de kan treffe igjen venner fra tidligere «Aktiv ferier» Da det er mange barn påmeldt er det
mulig å lage grupper på tvers av alder og det er mulig å la de eldste få tilbud som passer de.
Det kan være å padle i strykene i Storelva, gå Mørkgonga og dra på lengre padleturer på
Ringkollen.

Økonomiske forhold
Ulike betalingssystem ved de ulike modellene.
1. Det bestilles uker og betales enkeltvis som nå. Dette administreres av skolen.
Tilbudet vil koste 1000,- pr uke, fakturering på bakgrunn av påmeldinger
2. Ny ordinær betalingssats som dekker utvidet SFO-år. (eks morgentilbud)
SFO pris pr i dag er kr 2730,- per mnd i 10 mnd.
Model
l
1 og 3
2

Ant nye
uker
Bestille pr
uke
2 uker

1

6 uker

Pris
1000,- per uke
192,- pr mnd ekstra i 10
måneder
575,- pr mnd ekstra i 10
måneder

Mnd pris 10
mnd
2730.-

Mnd pris
11.mnd

2922,-

2657,-

3305

3005,-

Tabellen viser at dersom en utvider SFO-tilbudet med to uker for alle og beholder 10
månedlige innbetalinger, vil månedsprisen øke til kr 2922.Tabellen viser også at viss en øker tilbudet med 6 uker for alle, vil månedsprisen bli kr
3005,- om en holder juli betalingsfri.

Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at i denne omgang overtar skolen ansvaret for å administrere 6
nye SFO-uker fra skoleåret 2015/2016. Ukene legges inn i SFO året og bestilles enkeltvis.
Påmelding er bindende og faktura sendes for antall bestilte uker. Ved å opprettholde
betaling av bestilte uker unngås økte SFO satser. En gir ved denne modellen og foreldre
mulighet til å velge SFO eller aktivitetstilbud fra andre tilbydere uten å måtte betale dobbelt.
Rådmannen vurderer at en utviding SFO-tilbudet vil vi sikre at flere barn får et mer
likeverdig tilbud i feriene. En kan da tilby flere barn gode aktivitetstilbud i feriene, der de

blir inkludert i felleskapet, får gode ferieopplevelser, blir sett og ivaretatt av trygge og
stabile voksne.

Vedlegg
SFO- Skolefritidsordningen 2011-2015 ( K-sak 72/2011)
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 25.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.:

11/696-10

Arkiv: A22

Sak: 72/11
SKOLEFRITIDSORDNINGEN

2011-2015

Vedtak i Kommunestyret:
Plan for skolefritidsordningen

Behandling

i Kommunestyret

2011-2015 i Ringerike kommune vedtas.

19.05.2011:

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
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SAKSFRAMLEGG
Utvalg:

Arkivsaksnr.:

l 1/696-7

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Arkiv: A22

2011-2015

Forslag til vedtak:

Plan for skolefritidsordningen 2011-2015 i Ringerike kommune vedtas.
Utredning:
Høsten 2010 ble det lagt fram en sak for Hovedkorniteen om skolefritidsordningen (SFO).
Der ble det orientert om videre arbeid på feltet og rådmannen ble bedt om å ”legge frem
resultatet av kvalitetsarbeidet som sak for hovedkomiteen for oppvekst og kultur første
halvår 201 l” (HOK 36/ l 0).

Skolefritidsordningen har eksistert i 20 år i Ringerike kommune med mye godt arbeid og
god erfaring. Det er likevel få sentrale retningslinjer for innholdet i SFO, sammenlignet med
for eksempel skole og barnehage.
Planen ”Skolefritidsordningen 2011-2015” er ment å være en lokal utdyping av innholdet i
SFO ut fra Opplæringslovens bestemmelser. Den vil gjelde for alle SFO-ordningene i

Ringerike kommune og ha følgende funksjoner:
0
I

styringsredskap for rektorer, SFO-ledere og ansatte
grunnlag for planlegging på den enkelte skole/SFO

I

grunnlag for informasjon til foreldre

0

grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte

Plane er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:
Anne Grethe Brodal, SFO-leder
Tove Bye, SFO-leder
Gerd M. Tolpinrud , SFO-leder
Grete Felberg, rektor

Eilin Lilleeng Myhre, rektor
Magnar Ågotnes, virksomhetsleder
Planen har vært ute til uttalelse på skoler, rådsorgan og organisasjoner, noe som har ført til

noen endringer. Planen skal gjelde fra skolestart 2011.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen ser planen som en synliggjøring av innholdet og et godt grunnlag for det videre
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Ringerike kommune

Plan for SFO 2011-2015

1. Innledning
1.1.

Innhold i SFO
SFOer et fritidstilbud til alle skoleelever i Ringerike kommune på 1.-4.trinn og
barn med spesielle behov på 5.-7. trinn. l skolefritidsordningen ska! barna
oppleve mestring og omsorg. De skal få være aktive gjennom lek, kultur og
fritidsaktiviteter.

1.2.

Planensfunksjoner
Denne planen er ment å være en utdyping av innholdet i SFOut fra
Oppiæringsiovens bestemmelser. Den gjelder for alle SFO-ordningenei
Ringerike kommune og har følgende funksjoner:
0

et styringsredskap for rektorer, SFO-ledere og ansatte

grunnlag for planlegging på den enkelte skole/SFO
grunnlag for informasjon til foreldre
grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte

1.3.

Ledelse i SFO
SFO-lederhar den daglige ledelsen, men rektor har administrativt,
økonomisk, personal- og faglig ansvar for SFO(Vedtektene § 4). Det er
rektors ansvar at skoiens ledelse samarbeider tett med SFO-iederog å legge
til rette for samarbeid og samhandling meliom skole og SFO.

1.4.

Samhandling skole - SFO
SFOer en del av skolens samlede virksomhet. Det skal være god
kommunikasjon og god flyt av informasjon mellom de tilsatte i skoien og i
SFO.Dette er viktig for at aktiviteter i skoie og SFOskal danne en helhetlig og
god dag for barna.
Skolenstiibud om gratis leksehjelp til elever på 1.-4.trinn 2 timer i uken, blir
organisert i SFO.

Skolensordensregler gjelder í SFO.

1.5.

Lov og vedtekter
Hovedmålet for SFOfinner vi i Opplæringslovens § 13-7, der det heter at
0 skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og
fritidsaktiviteter
0 utgangspunktet skal være alder, funksjonsnivå og interesser hos
barna
'v skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn
0 funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsviikår
Skolefritidsordningen (SFO)i Ringerike kommune har egne vedtekter.
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2. Visjon og mål
Visjon: Alle skal kunne ha minst en opplevelse av mestring hver dag
Mål

Delmål

Barnehagene og skolene skal

Skolefritidsordningen skal

-

°

gi et omsorgsfullt og

o

øke barnas selvfølelse og kompetanse for

utfordrende tilbud til hvert

å delta i det samfunnet de er en del av

enkeltbarn
reflektereaktivt over egen

e leggetil rette for samspillmeilombarnog
mellombarnog voksne

praksisesbrukeerfaringer,
f0T5kninS
08

o gi barnamulighetu; åfungerei friere
sosialsammenheng

brukermedvirkning i alt
utviklingsarbeid

lære barna å ta ansvar
lære barna å vise hensyn og omsorg
utvikle kreativiteten
utvikle evnen til å ta valg og stå for
valgene sine

Tekst med utdyping:
l SFOstår lek og aktiviteter i fokus.
Barna skal bli møtt med respekt.
De skal ha et ornsorgsfullt og utfordrende tilbud og gjennom det få positive opplevelser
hverdag
De ansatte er tydelige og tilgjengelige voksne, som legger vekt på å se hvert enkelt barn
sitt behov og som lytter og snakker rned barna hver dag
I SFOIeggesdet ogsåvekt på god dialog med og informasjon til de foresatte
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3. Lek
Visjon:Alle skalkunneha minst en opplevelseav mestringhver dag

Mål

Delmål

Barnehagene og skolene

Skolefritidsordningen skal

-

'

skalgiet omsorgsfullt
og
utfordrende
tilbudtil hvertenkelt

o gibarnatid ogromforfri lekog
organisertlek

barn

0

skalTeflektere
3ktiVt0V3!’
989"
PTHkSiS
OBbfukeerfaringer.
forskning og brukermedvirkning i

gjennomlekengi erfaringerog

opplevelser
sammen
medandrebarn
-

gjennomlekutviklekreativitetog
mestring

alt utviklingsarbeid
Utdyping:
SFOer barnasinfritid. Lekenstårsentraltog er en hoveddeli SFO-hverdagen.
ifrileken får barnavære med å gjørevalgsomdannergrunnlagfor aktivitetene.
De voksne er åpne for barna sine innspill og forslag sålangt det er mulig.

SFOhar utstyr,lekerog spill,sominnbyrtil rolle-, regelog konstruksjonslek.
l tilleggtil frileken,organisererogsåpersonaletlekerog lærer barnatradisjonelleleker
og lekeformer.
Gjennom leken lærer barna regler, de lærer å vente på tur, ta ansvar,å stå ivalga sine

overtid, og de lærer å løsekonflikter.Lekengir barn utfordringerog utviklerbarnasin
sosialekompetanse.
Dette viser seg i praksis ved at
°

det legges til rette for variert fri lek og organisert lek ute og inne

°

det leggestil rette for at alle kommerinn i og deltar i leken

-

personalet har kompetanse til å organisere gamle og nye Ieker/lekeformer
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4. Kulturaktiviteter
Visjon: Alle skal kunne haminst en opplevelse avmestring hver dag
Mål

Delm ål

Barnehagene og skolene

I skolefritidsordningen

°

°

-

skalgi et omsorgsfulit og
utfordrende tilbud til hvert enkelt
barn
skalreflektere aktivt overegen
praksisog bruke erfaringer,
forskning og brukermedvirkning i
alt utviklingsarbeid

skal

alle barn i SFOoppleve mestring og glede
ved å få delta i og skapevarierte
kulturaktiviteter

Utdyping:
Barnaskaloppleve gledeved åerfare og prøve ut ulike kunstog kulturuttrykk.
SFOlegger til rette og stimulerer barna påulike omrâde innen kunstog kultur.
Detblirjobbet med for eksempel tegning, maling, klipping, liming, trykk, veving,
strikking og sløyd.

Musikk, sangog danserogsåaktiviteter som inngår i SFO.
SFOkan haegnea rrangement som for eksempel karneval, høstfest, juiegrøt eller Lucia~
feiring, der barna har opptrinn og fremføringer for andre barn/ foresatte med sang

musikk, dansog drama.
Disseaktivitetene gir glede, læring og mestring. Barnafår brukekreativitete n og
inkluderes i et fellesskap.
Deforesatte kan inviteres til å delta eller være tilskuer i noen sammenhenger.
Dette viser seg i praksisved at
°

barna får utøve kulturaktiviteter

°
-

som

sang og dans
spill og drama
kunsto g håndverk

SFOorganiserer og arrangerer ulike fritidsaktiviteter

5

Ringerikekommune

Planfor SFO2011-2015

5. Fritidsaktiviteter- idretts- og uteaktiviteter
Visjon:Alle skalkunneha minsten opplevelseav mestringhver dag
Mål

Delmål

Barnehageneogskolene
skalgi et omsorgsfulltog

I skolefritidsordningenskal
0 barnaværefysiskaktive

utfordrende
tilbudti!hvertenkelt o fysisk
aktivitetbidratilsamarbeid
og
barn
-

skalreflektereaktivtoveregen

PTak5i5
08bfUkE
effflfiflgef.

forskningog brukermedvirkningi
alt utviklingsarbeid

samhandling
o

barnabli motivertetil å defta i

fritidsaktiviteter

Utdyping:
Fritids-og uteaktiviteteneer en viktigdel av SFO-dagen.Utemiliøeti Ringerikeer en
ressursfor SFO.Alle skolenehar godeog varierte utearealermed lekeapparater;
ballbaner,skiløyperog bakker.
Det skalvære storbreddei SFO-aktivitetenegjennomåret. Someksempelnevnes
gåtureri lokalmiljøet,bålbrenningmed pinnebrødi gapahuk,ski,skøyter,aking,fotball,
slåball,stikkbali,klatringogsykling.
SFObenytter utearealenehele året med aktivitetertilpassetårstideneog den enkelte
skole.

Det er ogsåaktiviteterog ulikeballspilli gymsal.
SFOsamarbeidermed idrettslagog andreom aktivitetstilbudder det er muligog
trekker inn ressurspersoner der det er mulig og ønskelig.
Gjennom aktiviteter utvikler barna seg fysisk, de utfordrer hverandre, lærer regler,

samhandlerog opplevermestring.
SFOsamordneraktivitetenemed skolenefor å få en helhetligdagog uke.
Dette visersegi praksisved at
-

det blir arrangertogorganisertulikeuteaktíviteter
barnalaererreglerog ulikespill
personalethar kompetanseinnenaktiviteterogfriluftsliv
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6. Omsorg og trygghet
Visjon: Alle skal kunne ha minsten oppleveise av mestring hver dag
Mål

Delmål

Barnehagene og skolene
° skalgi et omsorgsfullt og

I skolefritidsordningen skal barna oppleve
o respekt, tillit og likeverdighet

°

utfordrendetilbud ti! hvertenkelt

u trygghetogsosiaitilhørighet

barn

0

tydelige og trygge voksne

skal reflektere aktivt over egen
praksisog bruke erfaringer,
forskning og brukermedvirkning i
alt utviklingsarbeid

Utdyping:
Barna blir hørt på og opplever at det de mener betyr noe.
Barna her rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsei og
læring (Opplæringsloven § 9a -1 og 8)
Personalet er aktive overfor barna.
Personalet er klare på hva som forventes, de setter grenser og viser omsorg og har
forståelig reaksjonsmønster på handlinger.
Personalet har tilsyn, er synlige med vester utendørs, føiger med og vet hvor barna er.

De er bevisste på at de er modeller for barna i språk, handlinger og værernåter
Dette viser seg i praksis ved at
°
-

Personalet skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing
Personalet snakker og samhandler med barna på en positiv måte
Personalet kjenner og praktiserer regler og rutiner
Personalet har forutsigbare reaksjonsmønster på situasjoner og handlinger i
barnegrupper:
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7. SFOog de foresatte
Skolefritidsordningen ønsker et best mulig samarbeid med de foresatte.
SFOhar egne foreldremøter hvert år, eller samarbeider med skolen om felies
foreidremøter.
Personalet holder de foresatte godt informert om SFO-tilbudet.
Skolen rådsorganer behandler SFO-saker.

7.1. Forventinger til skolefritidsordningen
De foresatte kan forvente at skolefritidsordningen
møter barna med respekt, gir omsorg og trygghet
gir barna gode opplevelser med humor og glede
har en voksen de kan forholde seg til ved spørsmål om barnet
prioriterer barnas egne behov, egen kultur og rett til å velge
har oversikt over hvilke barn som er til stede
gir informasjon om aktiviteter í SFO

7.2. Forventninger til hjemmet
Skolefritidsordningen forventer at hjemmet
viser interesse og engasjement for barna sin SFO-hverdag
har tydelige avtaler for når barna skal være i SFO
sier fra når barna blir hentet
setter seg inn i og følger opp avtaler/meldinger
sier fra viss det er spesielle ønsker og behov
sier fra hva som er bra/ hva som kan bli bedre
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Rapportering
Skolene rapporterer årlig om SFOsom del av sin årsrapport.
De SFOansatte vurderer årlig sin egen praksis ut fra mål og praksisbeskrivelsei denne
planen. Skjemaet nedenfor er et utgangspunkt for en slik egenvurdering.
I liten
grad
Lek

Det ieggestil rette for variert fri lek og organisert
lek ute og inne
Det leggestil rette for at alle kommer inn i og
deltari leken
Personalet har kompetanse til å organisere gamle
og nye ieker/lekeformer
Kulturaktiviteter
Barna får utøve kulturaktiviteter som
-

I stor grad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

sang og dans

-

spil! og drama

o

kunst og håndverk

SFOorganiserer og arrangerer ulike
fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter
Det blir arrangert og organisert ulike uteaktlviteter
Barna lærer regler og ulike spill
Personalet har kompetanse innen aktiviteter og
friluftsliv
Omsorg og trygghet

Personalet skaper trygghet og trivsel og arbeider
aktivt for å forebygge mobbing
Personalet snakker og samhandler med barna på
en positiv måte
Personalet kjenner og praktiserer regler og rutiner

Personalet har forutsigbare reaksjonsrnønster på
situasjoner og handlinger i barnegruppen
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1012-1

Arkiv:

MC-kriminalitet 1%-miljøene
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.
2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet.

Sammendrag
Denne saken tas opp etter initiativ fra Politirådet. Rådmennene i Regionen har drøftet saken
med politiet og SLT-koordinator og er enige om å fremme likelydende strategi for de tre
kommunene.
Dette strategidokumentet vil være overordnet og vil danne grunnlag for de handlingsplaner
kommunene utarbeider. Disse handlingsplanene må av forståelige grunner unntas
offentlighet.
Rådmann i Ringerike kommune ønsker å iverksette "arbeid med felles strategi for
bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet og rekruttering
til disse miljøene."
Denne strategiplanen vil kort beskrive hvilke strategier som kommunen vil benytte for å nå
målene:
 Bekjempe nyetableringer av 1% MC-klubber i regionen.
 Bekjempe kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet.
 Bekjempe rekruttering til disse miljøene.

Innledning / bakgrunn
I Norge er det hovedsakelig fire MC — klubber som er definert som kriminelle. Disse
klubbene anser seg som et brorskap, og mange av medlemmene er straffet.
Denne strategiplanen omhandler ikke det ordinære motorsykkelmiljøet.
Målgruppen er den del av motorsykkelmiljøet som selv har definert seg som 1% - klubber.

Målgruppen omfatter også motorsykkelklubber som er støttegrupper til 1% -klubbene og
som utfører gjentatte kriminelle handlinger.
Eksempler på klubber som regner seg selv som 1% -klubber, er Bandidos MC, Coffin
Cheaters MC, Hells Angels MC, Mongols MC, Outlaws MC, Gremium MC og Pagans MC.
Det finnes flere 1% -klubber.
Hva er 1% MC klubber?
1% begrepet sies å ha blitt innført etter et motorsykkeltreff i California i 1947 hvor det fant sted en
del ulovligheter. Den Amerikanske motorsykkelforeningen (American Motorcyclist Association—
AMA), som arrangerte motorsykkeltreffet skal ha uttalt at problemene ble forårsaket av den
eneprosenten avvikere som sverter publikums syn på motorsykler og motorsyklister. Begrepet ble
adoptert av en liten del av motorsykkelmiljøet.

Beskrivelse av saken
Kriminelle MC — gjenger.
Her er en oversikt over 1% motorsykkelklubber i Norge, noen også forsøkt etablert i vår
region.
Hells Angels
"When we do right nobody remembers. When we do wrong nobody forget "
Under dette motto ble klubben grunnlagt i mars 1948 I California. I dag har Hells Angels
310 avdelinger fordelt på 32 land og er den største enprosentklubben. Hells Angels MC
Copenhagen betraktes i dag som den førende Hells Angels-avdelingen i Norden. Hells
Angels MC Trondheim ble fullverdig medlem av organisasjonen 1. august 1992. Over 90
prosent av de øvrige enprosentklubbene i Norge støtter Hells Angels. Norgesmodellen som
ble innført av Hells Angels gir ingen ny enprosentklubb anledning til å starte opp uten å ha
innhentet godkjenning fra den klubben som har regionsansvaret. På denne måten har Hells
Angels lagt mesteparten av enprosentmiljøet under seg.
Også det "ordinære" motorsykkelmiljøet har til en viss grad blitt presset til å være
støttegruppe for Hells Angels. I Norge, som i andre land med Hells Angels, har Hells Angels
opprettet støttegrupperinger som står for en stor del av den synlige kriminaliteten. Red &
White Support Crew er den offisielle støttegruppen til Hells Angels. I Norge har disse fått
navnet AK 81. ( Alltid klar Hells Angels, hvor 8 står for H og 1 for A ). I Trondheim heter
disse AKT 81, Alltid klar Trondheim Hells Angels. Støttegruppene er ikke medlem av Hells
Angels og er i stor grad rekruttert blant kriminelle unge menn. I Norge har Hells Angels
avdelinger i følgende byer: Trondheim, Oslo, Stavanger, Hamar, Skien, Tromsø, Drammen
og Bergen.
Hells Angels er alliert med andre kriminelle sammenslutninger som Aryan Brotherhood (en
hvit kriminell gjeng av tidligere straffedømte i USA) Cali- kartellet i Colombia, gjengen
Indian Posse i Canada og de kriminelle MC —klubbene Iron Horsemen og Warlocks i USA.
Bandidos
Motto " We are the people our parents warned us about".
Stiftet i1966 I Texas, USA med Hells Angels sin oppbygning som modell. Ekspanderte
betydelig i 1970 årene, hovedsakelig i de sørøstlige statene i USA. Kom til Europa i 1989
med en avdeling i Sør- Frankrike, Bandidos MC Marseilles. Fra 1992 ekspanderte Bandidos

i Europa og har i dag 246 avdelinger fordelt på 15 land. I 1997 ble det opprettet avdelinger i
Oslo og Drammen. Bandidos har siden etableringen i Norge styrket sin posisjon i MCmiljøet ved å rekruttere og bygge opp støttegrupperinger som Red & Gold Crew og Support
X-team. Støttegrupperingene er ikke nødvendigvis motorsykkelentusiaster og består i stor
grad av unge kriminelle menn. Det er etablert ca ti støttegrupperinger i forskjellige byer i
Norge.
Outlaws
Motto " God Forgives, Outlaws Don't —GFOD ".
McCook Outlaws Motorcycle Club ble etablert i 1935 ved den gamle motorveien Route 66 i
Illinois, USA. Klubben ekspanderte kraftig i de første etterkrigsårene i Chicago — området
og etablerte seg i 1950 i Chicago og endret navn til The Chicago Outlaws. I 1963 ble
Outlaws offisielt medlem av enprosentbrorskapet av MC — klubber og fortsatte sin vekst i
USA. Første utenlandske etablering var i 1977 i Canada. Etablerte seg i 1993 i Frankrike og
i Australia i 1994. Det neste tiåret ekspanderte Outlaws kraftig. I dag er det ca. 264
avdelinger og prøveavdelinger i USA, Canada, Europa, Australia og Sørøst Asia. I Norden
er Outlaws representert i Sverige og Norge. I Norge er Outlaws den klubben som har
rekruttert flest medlemmer de siste årene. Har avdelinger i Oslo, Drammen, Fredrikstad,
Jessheim, Stavanger, Trondheim, Sarpsborg og Eidsvoll. Norway North og Kristiansand er
prøvemedlemmer.
Outlaws er alliert med MC — gruppene Bandidos, Mongols, Pagans i USA og en
gruppering i den amerikanske mafia, The Chicago Outfit.
Coffin Cheaters MC
Coffin Cheaters ble etablert i byen Perth, Australia i 1970. Er en av Australias mest
veldrevne enprosentklubber med bra ressurser og god økonomi. I Australia er Coffin
Cheaters større enn Hells Angels. Coffin Cheaters er kun etablert i Australia og Norge.
Klubben finnes i Lillestrøm, Gjøvik og Stjørdal. Coffin Cheaters har ambisjoner om å
ekspandere.
Klubbenes medlemmer i et lovbryterperspektiv.
Medlemmene i de kriminelle MC — klubbene er ofte involvert i grov kriminalitet, særlig
narkotikainnførsel og narkotikaomsetning, torpedovirksomhet og vold. Det finnes ingen
opplysninger om at personer som har ønsket seg inn i de kriminelle MC — gjengene, har
blitt avvist med begrunnelse i vedkommende sin kriminelle bakgrunn. Til gjengjeld finnes
det flere eksempler på prøvemedlemmer som har oppnådd fullverdig medlemskap kort tid
etter domfellelse i alvorlige saker. Domfelte medlemmer forventes å ta sin straff uten å tyste.
Samtidig trer klubben støttende til økonomisk gjennom sine " Defence Funds" og moralsk
gjennom tildeling av egne merker for fengselsstraff. Av Hells Angels 113 medlemmer og
prøvemedlemmer i Norge er 75 % domfelt for straffbare forhold. Av Bandidos sine
medlemmer er 62 % domfelt, og for Coffin Cheaters er 56% straffet. I 2007 ble rullebladet
til 184 medlemmer og prøvemedlemmer i Hells Angels, Bandidos og Outlaws undersøkt av
Kripos. 69 % av medlemsmassen var straffedømt. MC — kriminaliteten har i en årrekke
generert tilstrekkelig avkastning til å finansiere livsstilen. Kriminaliteten har nå et volum
som medfører at bare en del av avkastningen konsumeres, mens resten reinvesteres. Det er
derfor ikke holdepunkter for å anta at klubbene vil avstå fra å videreutvikle sine relasjoner
med legale aktører, blant annet næringslivet. En slik utvikling ivaretar klubbenes finanser og
fleksibilitet og utgjør derved en trussel mot samfunnet.

Bekjempelse av nyetablering av 1% MC-klubber i regionen.
Tett samarbeid med politiet er en forutsetning for å avdekke mulige nyetableringer av 1%
MC-klubber. Gjennom informasjon til aktuelle samarbeidspartnere om konsekvenser ved
nyetableringer ønsker kommunen å bekjempe mulighetene for at 1% MC- klubber får
fotfeste i regionen. Dette krever et tett samarbeid, og felles forståelse for utfordringene, både
fra befolkningen generelt, og næringslivet og kommunen spesielt. Rutiner for
informasjonsflyt i denne type saker må utarbeides, og kontinuerlig oppdateres. Bekjempelse
av kriminell virksomhet knyttet til 1% MC klubber vil følge samme mal som bekjempelse
av nyetableringer. Her vil samarbeid med politi, skatt, toll, NAV og næringslivet være
relevante aktører.
Bekjempelse av rekruttering.
Det danske justisministeriets forskningsenhet i samarbeid med forskernettverket Eurogang,
har gjennomført en undersøkelse for å se på hvilke ungdommer som rekrutteres til de
kriminelle MC miljøene. Konklusjonene viser at unge som rekrutteres til MC-kriminalitet er
lik ungdom som rekrutteres til annen type alvorlig kriminalitet. En sterk og synlig kriminell
MC klubb i nærmiljøet er en drivende kraft til denne type rekruttering.
I Ringerike har vi gjennom mange år arbeidet forebyggende for å redusere
ungdomskriminalitet. SLT er valgt som strategisk modell for arbeidet i Ringerike kommune.
Utsatte barn og unge har fått individrettede tiltak for å snu en negativ utvikling. Den
registrerte ungdomskriminaliteten i Ringerike kommune har gått tilbake de senere år. Dette
viser at systematisk arbeid og en bred tiltaksvifte hvor unge opplever mestring, fungerer.
Det primærforebyggende arbeid foregår på skolene, av de ulike enhetene og tildels i
samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
For de mest utsatte ungdommer har Ringerike kommune ungdomskontakter som arbeider
individrettet. Ungdomskontakten samarbeider med relevante aktører innen kommune og
frivillighet.
Unge voksne som ikke har nyttiggjort seg bistand av barnevernets tilbud og tiltak, gis
oppfølging gjennom et samarbeid mellom Ringerike kommune, Kriminalomsorgen,
Konfliktrådet, Politiet og NAV. Dette samarbeidet vil bli satt i nytt og bedre system
gjennom innføring av Oppfølgingsteam. Ungdom som er i risikosonen for å bli rekruttert
inn til kriminelle MC miljø blir fanget opp av de ordinære samarbeidsfora, og tiltak
iverksettes raskt. Tiltakene vil variere etter alder og graden av bekymring. Målet er at ingen
ungdommer skal bli rekruttert inn til et kriminelt nettverk, uavhengig av det kriminelle
nettverkets tilknytning.
Forslag til tiltak som kan vurderes i en handlingsplan:
 Det bør/skal etableres et samarbeid med Næringslivsforeningen.
 Det bør/skal etableres et samarbeid med Skatteetaten, NAV og Tollvesenet.
 Opplæring til ansatte hos kommunen og samarbeidspartene om 1% MC kriminalitet.
 Gjennomgang av de etiske retningslinjene for ansatte i kommunen.
 Det vil bli laget interne rutiner ved byutvikling og eierskapsenheten i Ringerike
kommune for å nå målet.
 Fortsette med tiltak for barn og ungdom i risikogrupper for kriminell adferd.



Fortsette med rehabilitering av personer som har kriminell adferd med formål å
hindre videre kriminalitet og tilknytning til negative miljøer.

Tiltakene vil kontinuerlig bli evaluert i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.

Forholdet til overordnede planer
I stortingsmelding 7 (2010 — 2011) "Kampen mot organisert kriminalitet - en felles
innsats", beskrives bekjempelse av MC — kriminalitet som en sentral del av innsatsen mot
organisert kriminalitet i Norge.
Politidirektoratet har i sin rapport " Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i
perioden 2011 til 2015" gitt bakgrunnsmateriale og strategiske føringer for hvordan dette
arbeidet skal videreføres.
Våren 2011 var det en KS-samling i København med deltakelse fra politisk nivå og
administrasjonen fra de største byene i Norge. Hensikten med møtet var å informere om 1%
- klubbene i Norge og få kjennskap til hvordan man jobber med problemstillingen i
Danmark. Ringerike kommune og Hole kommune deltok ikke på denne samlingen.
Der ar en samling på Gardermoen våren 2013 hvor Rådmannen og Ordfører deltok sammen
med SLT-koordinator og Politiet. Vi ble enige om å avvente videre arbeid til utgivelse av
«Håndboken for politi og kommunale myndigheter»
Håndboken; «Forebygge og bekjempe kriminalitet fra enprosentmiljøet og kriminelle MC –
gjenger» ble utgitt februar 2014.
Det ble på møte i Politirådet mars 2014 bestemt at SLT koordinator, politiker og politiet
deltok på lukket Regionalt tverrfaglig seminar - Kriminelle MC miljøer- i Sarpsborg april
2014.
Tiltak i arbeidet for å bekjempe 1% MC kriminalitet.
Formelt samarbeid med politiet, gjennom Politiråd.
Kunnskap om Politiloven. Plan- og bygningsloven, passloven og alkoholloven slik at disse
lovene brukes om nødvendig.
Unngå etablering og oppfølging i forhold til endringer i lovlig bruk av lokaler/eiendom.

Rådmannens vurdering
Rådmann i Ringerike kommune mener det bør i å iverksettes arbeid med felles strategi for
bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet og rekruttering
til disse miljøene."
Strategiplanen er overordnet og Ringerike kommune må lage egen handlingsplan for å møte
denne utfordringen.
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 25.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 15/1446-2

Arkiv: 223 C34

Støtte til filmprosjekt / dokumentarserie om Holleia
Forslag til vedtak:
Formannskapet gir ikke tilskudd til filmprosjektet Holleia – en miniserie i to deler av Arne
Nævra.

Beskrivelse av saken
Arne Nævra er godt kjent gjennom sine naturprogrammer i NRK. Denne gangen skal han
produsere en naturfilm om dyrelivet på Holleia, skogsområdet mellom Tyrifjorden og
Krøderen i Buskerud. Filmen er i to deler hver på 29 minutter. Dette er et stort prosjekt med
totalutgifter på 2.160.000,-. Foruten støtte fra NRK og eget bidrag har Viken filmsenter og
Norsk filminstitutt mottatt søknad. Arne Nævra har søkt kommunene Ringerike, Modum og
Krødsherad om støtte på kr. 60.000,- fra hver av kommunene. De andre to kommunene har
per d.d. ikke behandlet søknaden ennå.
Premiere på filmene vil bli på et lokalt sted rundt Holleia. Kommunene som bidrar i
produksjonen vil også få rettigheter til fri bruk av filmene i skoler og kulturliv. Filmene vil
være tilgjengelige for nedlasting i HD-kvalitet – eller som standard DVD-er (inntil 3 stk. til
hver kommune.)

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at dette er et omfattende og interessant prosjekt. Søknaden gjelder et beløp
som er høyere enn det en kan tildele av administrative kulturmidler innenfor årets budsjett. I
disse midlene er lokale arrangementer prioritert. Rådmannen innstiller derfor på at
søknaden om støtte på kr 60.000,- til filmprosjekt av Arne Nævra avvises.

Alternativ innstilling
Formannskapet gir kr 60.000,- i tilskudd til filmprosjektet Holleia – en miniserie i to deler
av Arne Nævra. En mulig inndekning kan være formannskapets disposisjonskonto.

Vedlegg
Søknad fra Arne Nævra med finansieringsplan
Prosjektbeskrivelse

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 24.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef: Magnar Ågotnes
saksbehandler: May Waagbø
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Synopsis/prosjektbeskrivelse. 22.11.14

HOLLEIA
en miniserie i to deler for fjernsyn fra skogsområdet
mellom Tyrifjorden og Krøderen i Buskerud
lengde: 2 x 29 min
regi og hovedfoto: ARNE NÆVRA og TORGEIR BECK LANDE
ansvarlig produsent: ARNE NÆVRA
manuskonsulent: GERT NYGÅRDSHAUG
kommentarstemme: VIDAR SANDEM
teknikk: produseres i ”tung HD”
opptak: 2014 og 2015
visningsklar: 1. desember 2015
produksjon: Naturbilder AS

Dette er naturfilmer gjort på en annerledes måte. Vi vil blande realistiske,
!
dramatiske og vakre naturskildringer med fiksjonære og mytiske elementer og
!
hente sitater fra kjente fortellinger og villmarksromaner. Gjennom en anonym
villmarksperson,
Skogmannen, vil vi oppleve to utvalgte, tenkte plasser i
!
Holleia,
nemlig møtet med en tiurleik og et trolltjern. Det første vil være en sterk
!
assosiasjon til Peter Christen Asbjørnsens klassiker om ”En tiurleik i Holleia”
og! den andre med klare assosiasjoner til Theodor Kittelsens kunstverk fra det
skremmende myrtjernet, nemlig om Nøkken. Skogmannen vil aldri vise hele
ansiktet, kun øyet, hender og føtter. Vi vil være med han og i han, gjennom
mange subjektive ( POV-) bilder. Det vil ikke være noe synk, bare en personlig,
tenkende kommentar – lest av skuespiller. Personen vår er en kunnskapsrik og
søkende naturromantiker.
Det er ingen klar tidsepoke. Det lille vi ser av tekstiler og fottøy er nøytralt.
Teksten utformes av regissørene sammen med forfatteren Gert Nygårdshaug.
Lydsporene i disse filmene vil være uten musikk, kun naturlyder og nære
synklyder fra Skogmannens aktiviteter, mulig ispedd noen ubestemmelige
synt-lyder og/eller en flytende, ikke verbal vokal der drømmer og fiksjonære
tanker tar plass.
Fotograferingen vil være på topp internasjonalt nivå, og med teknologi som
innebærer minikameraer, fjernstyrte løsninger, high speed og ulike
opptaksteknikker og postproduksjonsteknikker som i enkelte sekvenser vil gi
et mystisk og mytisk uttrykk.
alle stills i dette synopsis er tatt av
Nævra/Beck Lande på de aktuelle opptaksstedene
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Holleia, del 1

EN TIURLEIK I HOLLEIA
»Der er en gammel Tiur paa denne Leg, som er bleven et Fabeldyr i den hele
Egn. Blandt Skytterne her er den kjendt under Navnet »Brækaren«; thi
istedenfor at sidde rolig paa Kvisten og knæppe, flyver den ofte om mellem
Trætoppene, brægende som en Gjed. Først naar denne Manøvre er udført,
sætter den sig op for at klunke og sage. Saadant Spil er saa ufornuftigt, at
Ingen kan komme den paa Skud”.
Dette er et kort utdrag av Peter Christen Asbjørnsens legendariske fortelling
om ”En tiurleik i Holleia”. Disse fortettede opplevelsene har vår skogtraver i
erindringene når han legger seg til på tiurleiken her inne.

Idé og ramme
Beretningen «En tiurleik i Holleia» (1848) ble første gang trykt i Den Constitutionelle
6. september 1846 og skildrer en jakt med utgangspunkt i garden Ask (Ask gods) i
Hole. Asbjørnsen er i følge med eieren av Ask, kaptein Gram, og bjørneskytteren Per
Sandaker. Fortellingen er spunnet rundt jakta på en gammel, slu tiur som Per mener
er en trolltiur, og det fortelles sagn og memorater om jakt på fugl og hare som skal ha
hatt overnaturlige trekk, slik at jegerne måtte ty til magiske hjelperåd for å få ram på
dem. Det ender med at Asbjørnsen selv lykkes i å felle trolltiuren, som Per anslår til å
veie sine tretti merker.
Vår skogtraver vil oppleve denne stemningen – uten gevær. Det blir en jakt på
tiurens vesen og leikens dynamikk. For ham blir Keiseren, den med et bånd av hvitt
på halevifta, en slik trolltiur. Etter første sesong framtrer nemlig han som selveste
sjefen på leiken. Dermed blir historien gjennom to aprilmåneder i Holleia også
historien om en keisers vekst og fall. Historien om keiseren vil være historisk
autentisk, men tankene og assosiasjonene vil ha fiksjonære og drømmende trekk.
Vår skogvandrer vil ikke sjelden trekke paralleller til menneskenes liv – og kanskje
sitt eget?
Naturelementene
Storskogen er teateret og på scenen er de fjærkledde riddere og deres kvinner. Dvs,
det er helst én ridder de samles om: han med høyest posisjon. Skogmannen kaller
#!
!

!

ham for Keiseren.
Han er etter hvert lett å kjenne igjen for et observant øye; den har ekstra, hvite fjær i
sin fane.
Men her er andre rolleinnehavere. Keiseren har nemlig fiender! Kongeørna har tatt
sjefen her på leiken flere ganger. Vil den også ta Keiseren? Og hva med skogens
skygge, hønsehauken? Den er spesielt farlig for røyene, ridderens kvinner.
Men også måren og reven kan lure blant trærne. Når ridderne er i kamp eller i spillets
transe, kan de være ekstra utsatt. Fiendene kan finne det svakeste punkt. Det må de
en gang i blant. Ellers lever heller ikke de særlig lenge.
Mange av skogens fuglestruper markerer lysmengde og tid. Vi har kvelds- og
morgensangerne, trostene og ”tiurklokka”- rødstrupa. Og ikke minst rugda, som
knorter og pistrer over tretoppene på nøyaktig samme tidspunkt hver kveld. Natta
tilhører uglene, spesielt de to minste av dem, spurveugla og perleugla.

Det fiksjonære, det mytiske
Også for vår mann blir Keiseren nesten en mytisk fugl. Det blir en trolltiur eller et
”fabeldyr” som Asbjørnsen skriver om. På nært hold uttrykker den både årvåkenhet
og styrke. Når den er på toppen av karrieren, er det ingen som kan måle seg med
den. Selv når alle hans kvinner ligger på haugen foran ham – til visning for enhver
konkurrent, er det Keiserens selvsikkerhet og trygghet som imponerer vår observatør
på leiken.
Men er Keiseren udødelig? I sin beste vår kan det virke slik. Ørna har vist seg, og de
andre fiendene også. Men hver gang har Keiseren blitt stående. Han fløy ikke vekk
selv da alle hans 10 kvinner plutselig ble skremt. I stedet lagde han seg stor og stygg
og skremmende. Der og da reddet det hans liv. Slik tenker skogmannen, og slik
tolker han det for oss.
Avslutningen på historien blir til en viss grad stående åpen. Dvs. Keiseren vakler,
lider nederlag i kamp, men forsvinner etter hvert nordover på leiken – og ut av
historien. Eller? Han får med seg to-tre røyer i sin avgang. Men han kommer aldri
tilbake på hovedscenen. Han klarte seg kanskje for ørna, men tapte for sine egne.
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Historien (med en preliminær, ufullstendig kommentar slik den delvis framstår i
demoen)
Hvem er sjefen i år? Er det fortsatt Keiseren? Eller Svartelaffen? Eller Kjakan? Hvem
har overlevd dette året?
Dette tenker Skogmannen på mens han går oppover og innover i snøflekket skog. Vi
ser bare støvlene hans – og nedre del av buksene. Det er hans bilde – hans POV vi
ser.
Nå og da ser han opp mot trekronene – og lyset i vest. Nærbilde av klokka som
sjekkes.
Halv åtte! Det skal gå greit. Jeg må være på plass og i skjul til halv ni. Spillsporene
har jeg sjekket for lengst. Jeg veit hvor han er: sjefen! Masse tråkk – og fersk skitt.
Mitt hus var ferdigbygd for 10 dager siden.
Jeg har tid til et lite bål..
Nærbilder av bålet – og føttene. De sterke og furete nevene som bryter kvist og
legger på. Svartkjelen kommer over. Nærbilder av koppen som får kaffe hellet i.
POV: Skogmannen beveger seg inn mot en liten forhøyning i terrenget, et lite berg i
furuskogen. Han (kameraet) gransker bakken. Finner skitt og fjær. To fingre klemmer
en tiurskitt. Fersk.
Jo da, det har vært forestilling siste natt også.
- og der.. noen røyer har alt vært på scenen…Ser man det.
POV: trekker grankvister/forheng til side og smyger seg inn i gapahuken – laget av
raier og barkvister.
Jeg gleder meg til flere dager i min ringe bolig.
Trekroner froskeperspektiv. Svakt sus. Det mørkner. Nærbilde av øyet til
Skogmannen. Lytter og tenker… Øyet lukkes – for så å åpnes brått igjen ved kraftig
lyd av fuglebaksing. En tiur har slått seg ned, rett over gapahuken.
Jaså. Du er på plass, min venn. Tar ingen sjanse på å la andre komme først på
nattekvisten – akkurat her.
Nattbilder. Trær i silhuetter. Måne? Lyd av perleugle og spurveugle.
Litt lysere bilder. Skog. Lyd av spillende tiur tones inn. Skogmannen slår øynene
plutselig opp.
Fanken. Har jeg sovet for lenge? Har ikke hørt den har slått seg ned..
Han er i full gang der borte et sted….
Der! Den hvite vingeflekken. En flott fyr – på sjefens plass. Men hvem er det?
%!
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Kjente, hvite fjær i vifta. Det er Keiseren! Visst er det Keiseren.
Så du er tilbake, kjære venn. Og du er fortsatt i sjefsrollen!
Du ser flott ut – ja praktfull er du. Stor og oppvakt – og foreløpig ikke et eneste lite
skrubbsår fra noen kamp. Har du alt blitt suveren? Er det ingen som vil utfordre deg i
år?
Godt det ikke er bestefar min som ligger her nå – for 70 år siden. Da var den kritthvite
vingeflekken din som en blink å regne. Et smell – og dine dager var talte….
Det høres røyelyder fra trærne – og fugler som slår seg inn i toppene over.
Keiseren begynner å hoppe. (også ultra slow). Det har blitt lysere nå.
He-he. Du vil ha dem ned. Det kan jeg skjønne. Som en masai viser hoppene dine
kraft og helse. Se her, se her – hvilken kar jeg er.
En etter en lander røyene på berget ved Keiseren.
Keiseren spiller for fullt, og stadig flere røyer lander. Omkring 10 av dem rundt ham
nå. I kulissene ser vi andre tiurer.
Se det. Du trekker damer som bare det. Du har alt som skal til. Alle vil til deg.
Svartelaffen og de andre kan bare misunne deg. De kan klatre opp på steiner og
hoppe så mye de vil. De har ikke den minste sjans! Selv ikke på denne flotte
prekestolen.
Tenk det, Keiseren. Jeg husker deg for tre år siden..
Bilder fra tre år tilbake.
Da sprada du på snøen, viste deg fram – og så etter svake punkter hos sjefen. Han
var på hell – og han sloss mange ganger. Men ikke med deg. Flere av kampene var
dramatiske..
Det kan gå hardt for seg, det har jeg sett. En gang ble et hode kappet av rivalen. En
annen gang ble en tiur blindet – av lumske hugg.
Mens du gikk i ytterkanten og la planer, var det andre som slo hverandre ned…
Dramatiske bilder av kamper.
Da lusket også reven i kulissene tidlig på morgenen. Den ser alltid etter muligheter.
Helst skal tiuren være opptatt med noe – så Mikkel kan overraske..
To tiurer er i kamp, og så slår reven til...
Noen kraftige bitt – der livsnervene går – og det er over.
Men så er det en annen - en som svever over alt og alle
kongeørna!
I flere år har du skapt frykt og død på leikene her inne. Ja, ikke bare her..
&!
!

!

Hadde jeg ikke sett det sjøl, ville jeg aldri trudd det: det var på en leik lenger sør - to
tiurer var i kamp, og så… Ørna setter klørne i den ene… Men den andre blir sittende.
Liksom for å ta opp kampen med ørna. Hvorfor i all verden gjorde han det? I stedet
for å fly opp på en kvist og se rivalen langsomt miste livet?
Da livet ebber ut på første tiur, skjer det igjen:… Ørna setter klørne i den andre
tiuren.
Dermed; en av skogens største dramatiske øyeblikk er over. To døde tiurer – i ett
angrep – fra den brune kjempen.
I flere år er det deg som har skapt maktskifte også her på leiken! Det vil si; ikke
maktskifte i første omgang, men kaos. Da du tok sjefen for to år siden, var det ingen
sjølsagt leder. Kortene skulle deles ut på nytt. Og da så Keiseren muligheten..
Jeg møtte deg på nært hold i vinter, ørnemor. Jeg tror det var deg. Du er størst, og er
vel sjefen i familien. Tiuren kunne ha falt for vinterens grep. Men også for ditt. Du
elsker å ribbe fugl. Ikke noe kan måle seg med det for deg!
Fjær rives av tiurskrotten der i snøen og fyker vekk
Nå spiller du, og nå regjerer du, min trolltiur og keiser. Du samler dine damer.
Nærmest arrogant skrider du mellom dem, ignorerer dem. Vil du bruke dem som
reklame for din styrke?
De få utfordrerne som har turt å nærme seg, har du avfeid kontant.
I to år har du vært den selvsikre eneherskeren. I alt slags vær. I fjor banket kong
vinter på i april. Det brydde du og damene dine seg lite om…
Da ble nye kyllinger unnfanget i dette været..
Kanskje var du trygg på at snøvær er dårlig jaktvær – for din fiende?
Kongeørn på kvist i snøvær.
Spiller i godt vær.
I vår er det snøfritt og finvær… du kan riktig vise deg fram..
røyene flyr opp
Hva var det?
Alle røyene borte..
Ørna sitter på kvist.
Jaha!
Men se på deg, se på deg!
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Støggere tiur har jeg aldri sett. Du kan jage bort fanden på flatmark – din
kobraslange! For et mot. ..
Du er min trolltiur, du..
Stille, ingen røyer
Men damene har dratt for i dag, keiser. Du kan like godt hvile deg til i morgen.
Ny morgen, soloppgang
Tredje morran. Damene tilbake…
Ikke lett å være ungtiur og se på dette. Så nære, men dog så fjernt..
Men nye utfordrere har dukket opp. De virker tøffe og pågående nå.
Keiseren jager bort og slåss med inntrenger (-e).
Parer deretter flere røyer
Ja, nå forstår jeg. Du er usikker nå, Keiseren, og vil føre videre din egen slekt så fort
som mulig. Damene er villige bare en gang eller to, så en må smi mens jernet er
varmt..
Er du i tvil om egen styrke nå Keiseren? Kjenner du pusten i nakken – fra de yngre
med ambisjoner?
Fjerde morgen. Så du er på plass, Keiseren. Ingen røyer?
Hører kraftige basketak og ser litt av avgjørende kamp i halvmørket.
Var det ditt fall, Keiseren?
Skogmannens øye gransker , ser en annen tiur på Keiserens plass
Javel. Er det deg Kjakan – som skal bli ny sjef?
Keiseren med et par røyer langt borte
Der! Der er du.. Keiseren. Bare en skygge av deg sjøl.. feiger ut – går nordover.
men med et par trofaste damer på slep. De har ikke skjønt – eller vil ikke skjønne –
maktskiftet ennå.
Jeg har fulgt deg i fire år… jeg har sett en keisers vekst og fall – på en tiurleik i
Holleia.
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Holleia, del 2

ET TROLLTJERN I HOLLEIA
Hva er det som plasker i myrtjernet der inne – i midt inne i Holleia? Det skjer
bare om natten, som regel bare midtsommers – eller tidlig høst. Det er mange
reelle skapninger ved tjernet, som trane, orrfugl, rådyr og bever. Og det er
mange underlige lyder over oss – og inne i skogen, fra rugde, ugler og
mekregauk. Og det er alvedans og morgendis. Men hva er det som basker i
vannet der inne i tåka, hva er det som dykker og puster? Tankene går til
Theodor Kittelsens Nøkken. Skogene hans er ikke langt unna, her sør i
Buskerud. Dette vil vår skogmann finne ut av.

Idé og ramme
Det blir en subjektiv søken etter svaret på dette hovedspørsmålet gjennom et helt
sommerhalvår – fra vår til tidlig høst, gjennom en personfigur vi aldri ser fullstendig.
Vi er med ham og inni ham. Vi ser hender, øyne og føtter, men aldri ansikt.
Vi opplever naturen, lyset og de sterke stemningene ved dette skogstjernet. Det er et
tenkt tjern, med opptak fra flere steder, men hovedopptakene vil skje ved et bestemt
tjern i Holleia. Dette blir en usedvanlig vakker, drømmende og nærmest mytisk
naturfilm, der det metafysiske element ligger i naturen selv.
Naturelementene
Det er mange fenomener å spille på ved et slikt skogstjern – både på lyd- og
bildeside. Ikke minst gjelder dette aktører som kjennetegner villmark og uberørt
natur. Dette er representanter som passer inn i et nasjonalromantisk bilde, både malt
i tekst (Fønhus, Børli) og bilder (Kittelsen, Werenskiold, Solberg). Vi kan nevne
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våtmarksarter som trane, lom, bever og orrhaner i leik. Men også dyr som kommer
inntil tjernet vårt, som rådyr, rev og elg som kommer gående langs bredden. Over
oss flyr rugde og enkeltbekkasin – og langt der inne høres perleugle og kanskje
hubro.

Det fiksjonære, det mytiske
Filmen vil kunne berøre mange av de mytiske forestillingene som har versert rundt
vann og myr. Vi kan tenke på folkediktningens fantasier om vannymfer, nøkken,
fossegrimen og kvernknarren. Spesielt nøkken, denne mannlige vetten som har en
skremmende funksjon; den vil trekke deg ut og ned i myr og nøkkeroser.
Alle lydene, eller skygger og bølger som ikke kan forklares, vil gi personen vår
næring til mange fantasier. Det er under innsoving at bildene dukker opp, av de
badende nymfene, av nøkken….
Men lydene er reelle og bølger og bevegelser likeså. Mot slutten – etter mange
besøk ved tjernet – blir plaskene og bølgene enorme. Noe stort må være der borte,
der han ikke kan se.. Så dukker den opp – en dykkende elg – på jakt etter
nøkkeroser! Eller var det ikke den som lagde lyden??
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Historien
Skogmannen går opp langs en bekk. Han stanser (NÆ føtter) og ser på (POV)
strykene og en gammel demning for ei mølle.
Hvor mange ganger har jeg gått oppover her – fra bygda og inn mot skauen. Hvorfor
gleder det meg like mye hver gang? Hvorfor kan jeg stå i timesvis å kikke på vann i
bevegelse?
Kanskje fordi det er en livgivende åre i landskapet – og fra en kilde i sentrum av MIN
skog? Det er dit jeg skal. Til Trolltjernet.
Fossekall svømmer, dykker, og kommer opp med vårfluelarver den slår i
stykker
Her er du alltid. Min venn fossekall. Du MÅ ha rennende vann. Det er ditt liv og ditt
levebrød. Du flyr under vann – og går på bunnen – og veit nøyaktig hva du er ute
etter. I de små rørene skjuler det seg larver, og du veit nøyaktig hvordan du skal få
dem ut.
Nå er du eneste møllemester her ved demningen og du har reir innunder sjølve
fossen – dit ingen andre enn mesteren sjøl kan nå…
Fossekallen flyr tvers gjennom fossen og inn til ungene i reiret
Vi følger Skogmannen i POV-bilder inn mot hjertet av Holleia, hans skog. På
veien stanser han opp her og der. Han lar hånda stryke langs gamle stammer,
lav og store steiner. Den største dytter begge hendene hans mot. Den vipper.
Flere tonn stein står på vippen!
Skal tro hvor lenge den har stått slik, på vippen. Man trodde nok før det var sterke,
mytiske makter som tok den dit, og kanskje var det en mening – et tegn. Ikke kan
noe avfeies, men isen var nok et gedigent flyttebyrå.
Han møter – og ser på annet dyreliv på vei inn.
Svartspett/flaggspett som hakker ut reirhull. Perleugle/haukugle i tre.
Mogop blomstrer (en hånd tar om den)
Diverse fugler ( trost på reir)
Skogmannen kommer til breddene av et tjern. Her vokser nøkkeroser i vikene,
og det er omkranset av gamle furutrær, mange av dem tørre.
Hei gamle venner. Dere har ikke vokst så kjempestore her i den skrinne myrkanten,
men dere er gamle, de fleste av dere. Dere er alle forskjellige - som mangfoldige
skulpturer og som voktere av tjernets mange hemmeligheter. Om dere bare kunne
fortelle meg bitte litt…

"+!
!

!

En barket hånd stryker over en kronglete furulegg
Bilder fra tjernet, lyst så mørkere
Folk har sett store ringer i vannet her. Sjøl har jeg hørt store plask i mørket…
Jeg kan gjerne innrømme at jeg har et blanda forhold til dette tjernet. Ja, de fleste
skogstjern faktisk. De er vakre og stemningsfulle og tilbyr ro og hvile. Men, gir det
egentlig ro? Det djupe og stille. Det sleipe og mørke. Det gir så lett næring til litt
skremmende tanker..
Nei – heller sove, ikke tenke. Kanskje jeg finner ut….
Et gammelt tre som er falt over ende. Ei rotvelte.
Her skal han tilbringe natta. POV-bilder av et reinskinn som rulles ut. Deretter
en gammel sovepose/ullpledd.
Så stille, så stille. Nå. Men det var det ikke i våres!
Orrhaneleik (på bakken og i tre)
Det var ikke så mange orrhaner her, men hvilke omgivelser!
Ei av hønene kom nedpå. Så vâr – så vâr….
Så mye energi dere haner bruker på dette…. Og så få som får belønningen… noen
sekunder med de sky brunettene..
Og så endene da.. bryr seg neimen ikke mye om bråket fra orrhanene.
Krikkandhannen er ikke imponerende stor, men dæsken som han gjør seg til for
damene..
Grønnstilk.. trane osv
”- og tranen går sin avmålte gang, som det er ro og sorgløshet i”, sier Fønhus. Han
kunne male ord den karen.
Sommertjern, med vannliljer, kveld
Nå, midt på sommeren, er det jo frodigere, da – grønnere og mer modent liksom. Og
det er så stille – så stille. Flott. Da kan jeg i hvert fall høre alt. Om det kommer noen
lyder fra vannet..
Stokkandmor med unger
Ligger nede. Øyne igjen. Plaskeyd. øyne åpner NÆ
Der!
Bever gnager og plasker
Kikker ut (fingre tar litt bar til side)
Er det bare deg, gutt.. du er ganske ny her inne du..
Det er noe tidløst og rolig over deg, kjære byggmester. Du lever ditt vegetarianerliv
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her i vassdraget. Om du får ha hus og hytte i fred - og får spise dine kvister i fred, så
er du fornøyd.
Lukker øynene, men bråvåkner av rådyrbukk som brøler, Skogmannen reiser
seg opp og kikker
He-he. På jakt etter damer du? Men du er ikke gamle karen. Du har lave odds min
venn – men lykke til..
Skogmannen ser utover myra, overton til bjørn på myra.
Tenk å se en bjørn utpå her! En og annen slenger har passert, seinest for noen år
siden. Kom fra grensetraktene. Sagnomsuste Vassfaret er rett nord her. Men også
der er det stille nå..
Sover, drømmer
Bølger i vannet (ringer) og Nøkken maleri --- hesten --- landskap – Vannnymfe
(Naken kvinne med langt hår kommer opp av vannet blant vannliljer, snur seg
rundt, vann til livet. Effekt i mørket, trolig ”månelyssatt”).
Plaskelyd, slår opp trøtte øyne.. ser ringer i vannet blant vannliljene
Hva var det..? Så mørkt – ikke godt å si.. (hvisker)
To ravner flyr over og skriker
To ravner. Hugin og Munin. Hvilket budskap kommer de med?
Tåkelandskap, med traner, smålom med mer. Skogmannen ser – og nyter
(En visuell og lydmessig nytelse)
Kveld/natt, månelys, ”alvedans”
Skogmannen lukker på nytt øynene, liggende, bråvåkner igjen
Kikker ut i halvmørket. Ser ingen ting først. Så… Elg bader
.. En badende elg!
Du da… er det deg som har spilt Nøkken uti her??
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Lierskogen 9.2.15
Ringerike kommune,
Pb 123 sentrum,
3502 Hønefoss
HOLLEIA (1-2). SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE TIL DOKUMENTARSERIE I TO DELER (2 X 29´) KR. 60.000,- (totalbudsjett kr. 2.160.000,-)
Likelydende søknader går i dag til Modum og Krødsherad kommuner.
Vedlagt prosjektbeskrivelse/synopsis og kostnadskalkyle for dette filmprosjektet.
Innhold
fra synopsis:
Dette er naturfilm gjort på en annerledes måte. Vi vil blande realistiske, dramatiske
og vakre naturskildringer med fiksjonære og mytiske elementer og hente sitater fra
kjente fortellinger og villmarksromaner. Gjennom en anonym villmarksperson,
Skogmannen, vil vi oppleve to utvalgte, tenkte plasser i Holleia, nemlig møtet med en
tiurleik og et trolltjern. Det første vil være en sterk assosiasjon til Peter Christen
Asbjørnsens klassiker om ”En tiurleik i Holleia” og den andre med klare assosiasjoner
til Theodor Kittelsens kunstverk fra det skremmende myrtjernet, nemlig om Nøkken.
Skogmannen vil aldri vise hele ansiktet, kun øyet, hender og føtter. Vi vil være med
han og i han, gjennom mange subjektive bilder. Det vil ikke være noe synk, bare en
personlig, tenkende kommentar – lest av skuespiller. Personen vår er en
kunnskapsrik og søkende naturromantiker.
Det er ingen klar tidsepoke. Det lille vi ser av tekstiler og fottøy er nøytralt.
Teksten utformes av regissørene sammen med forfatteren Gert Nygårdshaug.
Lydsporene i disse filmene vil være uten musikk, kun naturlyder og nære synklyder
fra Skogmannens aktiviteter, mulig ispedd noen ubestemmelige synt-lyder og/eller en
flytende, ikke verbal vokal der drømmer og fiksjonære tanker tar plass.
Fotograferingen vil være på topp internasjonalt nivå, og med teknologi som
innebærer minikameraer, fjernstyrte løsninger, high speed og ulike opptaksteknikker
og postproduksjonsteknikker som i enkelte sekvenser vil gi et mystisk og mytisk
uttrykk.
Viken filmsenter ga utviklingsstøtte til prosjektet, og en demo er laget, se:
https://vimeo.com/107266749 passord: Holleia1-2
Det må understrekes at demoen bare er en pekepinn om hvilken retning vi vil gå.
Som film er den grovklippet og ufullstendig.

Naturdokumentarer er en helt spesiell filmsjanger. Historiefortelling der ville dyr har
hovedrollen (ingen tamme dyr blir brukt), gjør at et detaljert synopsis – for ikke å
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snakke om manus – er vanskelig. En del av historiene må justeres underveis i
opptakene, og nye vrier og historier kan komme til.
Det er også derfor det kreves mange opptaksdager. I en naturfilm vil alltid antall
opptaksdager veie tungt i et budsjett og ofte være utslagsgivende for resultatet.
Våre siste produksjoner, ikke minst ”Norske Naturperler” som ble vist i åtte deler på
NRK forrige vinter, har satt standarden for moderne, norsk naturfilmproduksjon på et
internasjonalt nivå. Mye ny teknologi som ultra high speed, fjernstyrte småkameraer,
droner, jiber og skinner osv, er tenkt brukt også i dette prosjektet. Denne serien går
nå i reprise på NRK2.
Vi er glade for at vi nå har fått med forfatteren Gert Nygårdshaug på laget. Han blir
manuskonsulent i produksjonen. Vi er også svært godt fornøyd med skuespiller (og
tidligere teatersjef) Vidar Sandems stemme til ”Skogmannen”. Han reiste over store
deler av Norge med en oppsetning om ”Skogens dikter”, Hans Børli, i fjor. Vi vil
forsøke å ligge tett opp til en folkelig versjon av Skogmannens tanker – med dialekt
nær den lokale i Holleiaområdet.
I utviklingsperioden ble det også gjort opptak ved Blaafarveværkets Kittelsenutstilling. Unike arbeider av denne kunstneren var samlet her, og vi fikk gjort
opptak av kunstverkene som er interessante for oss. I demoen vil man se noen av
disse så vidt tre fram i Skogmannens drømmer fra tjernet (Nøkken i to varianter).
Og hvem er så Skogmannen? Han skal være anonym, men det er ingen
hemmelighet at føtter, hender og øyne tilhører Arnt Berget fra Snarum i Modum.
Han er selveste Mr. Holleia. Knapt noen kjenner Holleia så godt som Berget, som
gammel tømmerhogger, skribent, fotograf og amatørhistoriker – med hele sitt virke i
Holleia. Han er også vår selvsagte konsulent, produksjonsassistent og
tilleggsfotograf i produksjonen.
Framdriftsplan
Vårt produksjonsselskap, Naturbilder AS, har jobbet med filmene i flere år allerede,
men hovedtyngden av opptakene skal skje i 2015, og visning planlegges i NRK neste
vinter (NRKs bekreftelse på engasjement – i form av et LOC - er vedlagt).
finansiering
inntil 1. april

opptak
15.apr. – 1.sept.

klipp
1. sept. – 1.nov

lydetterarbeid
1. nov. – 15.nov.

fargekorrigering, mm
15.nov.-1.des.

premiereklar
1. des.

Kostnadskalkyle
I vedlagte budsjett er alle kostnader til prosjektutvikling, manuskriptutvikling og
forarbeid tatt ut, siden vi betrakter hoveddelen av dette utført gjennom
utviklingsprosjektet som er finansiert og avsluttet. Ellers er budsjettet satt opp i
henhold til vanlig praksis i søknader til Norsk Filminstitutt og på fastsatt Exel-mal.
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Finansieringsplan (pr 9.2.15)
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Egenbidraget utgjøres i stor grad av at et omfattende opptaksutstyr (nyverdi over tre
mill.) ikke faktureres denne produksjonen og at allerede opptatt materiale tilføres
prosjektet. Egenbidraget er så vidt stort at omsøkt støtte fra de tre kommunene ikke
må undervurderes. Disse bidragene kan være avgjørende for at ambisjonsnivået kan
holdes.
Vi vil ha premiere på filmene på et lokalt sted rundt Holleia, aller helst på et stort
lokale der visningsforholdene er best. Kommunene som bidrar i produksjonen vil
også få rettigheter til fri bruk av filmene i skoler og kulturliv. De vil være tilgjengelige
for nedlasting i HD-kvalitet – eller som standard DVD-er (inntil 3 stk til hver
kommune).

Vennlig hilsen

Arne Nævra
(ansvarlig produsent)
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