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Strandkaien blir stengt i hele sommer
Midt i turistsesongen stenges
Strandkaien. Planen er å legge ned
Bossnett, fjernvarmerør og skifte
vann- og avløpsrør. Området skal
stenges i halvannet år.
Ifølge «Graveklubben», en sammenslåing av BKK, BiR og vann- og avløpsetaten, blir det graving døgnet rundt
syv dager i uken. Arbeidet skal være
avsluttet før kommunen starter byggingen av den nye mathallen på Torget.

I en byrådssak fra Lisbeth Iversen
heter det at en slik rask gjennomføring vil være en stor fordel for både
publikum, næringslivet i området og
bysamfunnet som helhet.
Det som helt sikkert kommer til å
vekke skarpe reaksjoner er at under
første del av gravearbeidet skal arealet på Blomstertorget brukes til riggområde.
Altså blir dette området stengt når

Torget vanligvis er på det travleste.
Planen er å flytte blomsterhandlere litt
lenger ned på Torget.
Den temmelig trafikkerte Strandkaien stenges fra 31. mai 2010. Statens vegvesen foreslår å legge om
trafikken til Strandgaten og Chr. Michelsens gate.
– Ved å gjennomføre arbeidet i
sommer er det mulig å gjøre dette på
adskillig kortere tid enn om arbeidet

skulle ha foregått parallelt med byggingen av Torghallen, skriver de i en
pressemelding.
Når graveklubben er ferdig med
det grøvste av sine arbeider, skal
kommunen altså starte byggingen
av ny mathall. Denne planlegges å
være ferdig i september 2011. Med
andre ord er ikke området klart for
fri ferdsel før den tid.

BUNNFALL
fra de voksnes verden
GEIR KVILE

STRANDKAIEN

Raundalen ikke
overrasket over
Nygård-truslene

ÅRSTALL
VOLDSEPISODER
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Totalt

3
3
2
0
0
0
1
1
1
3
3
17

Få voldshandlinger

Antall rapporterte tilfeller
av vold på Nygård skole er
allerede like mange i 2010
som det høyeste rapporterte antallet på 2000-tallet. Men tallet er fremdeles lavt.

Innvandrerbarn må skjermes
for videoklipp og nyheter om
konflikter fra hjemlandet. Det
kan forsterke et fiendebilde
de ikke forstår, og føre til
konflikter lik den på Nygård
skole.
Det mener en av Norges mest kjente barnepsykologer, Magne Raundalen.
Han er ikke i det minste overrasket
over hendelsen ved Nygård skole, hvor
små barn skrev dødstrusler rettet mot
klassekamerater.
– Veldig ofte er det slik at barn som
kommer fra flukt har et veldig sterkt
fiendebilde, enten det gjelder dem som
har vært motstandere i krig eller konflikt,
eller grupperinger i hjemmemiljøet, sier
Raundalen til BA.

FORELDRE: Denne oppfattelsen kom-

mer fra de voksne i nærmiljøet.
– Barn får veldig sjelden forklaringer
på konflikt og krig, men de får høre at det
finnes en grusom fiende, og denne fortjener en voldelig hevn, sier Raundalen.
Det er ikke ungene i seg selv som er
spesielt voldelige, eller har negative karaktertrekk, slår barnepsykologen fast.
– Dette er bunnfall fra den voksne verdenen, og dette bør man selvfølgelig gjøre
noe med, sier han og legger til:
– Men det er veldig viktig at vi ikke stempler dem som fremtidige voldspersoner.

NYGÅRD: Dette er først og fremst en

oppgave for pedagogene på Nygård skole, UNNGÅ VIDEOER: Magne Raundalen mener foreldre må involveres mer for å unngå konflikter lik den
mener han.
på Nygård skole. De må lære hvilke bilder og videoer som barna må skjermes for.
ARKIVFOTO
– Men de må gjøre det i samarbeid
med foreldrene.
Ubebodd hus brant i Skuteviken
Ungdommer på rømmen tatt Helljesen blir PR-mann
Raundalen har selv drevet veiledning
med foreldre fra Afghanistan. En ting han
– Foreldrene må
8-åringer skrev
være bekymret
har lagt vekt på er hvilke videoer barna
over slik språkbruk
– Bekymret
blir eksponert for i hjemmet.
over tonen
– Det dreier seg ikke bare om nyhetsKrever Bybanen
dekningen fra hjemlandet, men også
til Flesland i 2015
–
Alvorlig
sak
private opptak som blir sendt hjem til
familiens pc. Det er viktig å begrense
eksponeringen.
full gjennomgang
Raundalen bruker tsunamien som et
eksempel.
– Det vi oppdaget da var at det ikke
Vurderer flere tiltak
fantes grenser for hva barna kunne bli
eksponert for av opptak.
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BRANN:

Alarmen gikk da det ble oppdaget at fem ungdommer
var forsvunnet fra en barnevernsinstitusjon.
Da politiet i Bergen i går mor
ges varslet sine kolleger i Hau
gesund, ble fire politipatruljer
satt inn i jakten på rømlinge
ne.
– Klokken 1145 ble de pågre
pet i nærheten av Øvrebygda

Bedehus, sier operasjonsleder
ved Haugaland og Sunnhord
land politidistrikt, Bjørn Asgeir
Alvseike til Sunnhordland.no.
De fem rømlingene, alle i
alder fra 15 til 17 år, ble først
observert kjørende i en bil ved
Agdestein. Ungdommene kjør
te da fra politiet. Politiet avven
tet situasjonen, og opptok ikke
jakten.

– Vi er ikke interessert å
jage ungdommer i bil, så vi
holdt god avstand, sier Alvsei
ke til avisen.
Da de senere ble pågrepet
av politiet, var ungdommene til
fots.
De ble da tatt med til lensmannskontoret på Stord, før
de ble transportert tilbake til
Bergen.

NRK-veteranen (70) fra Bergen blir
ikke pensjonist ennå. Geir Helljesen
blir rådgiver i PR-byrået First House.
– Selv om jeg er 70 år, har jeg mye å
bidra med, sier Helljesen til Kampanje.
NRKveteranen får dermed jobbe
sammen med blant andre tidligere stats
råd Bjarne Håkon Hanssen. Han er alle
rede i gang med å jobbe for PRbyrået.

DRAPSTRUSLER

Det var
kraftig
røykutvikling,
og
naboer
ble evakuert.
FOTO:
ARNE
RISTE
SUND

brevet forfattet av
8-åringene.

Nygård skole (BA):
Barn på Nygård skole sender trusselbrev i skoletiden. – Vi
skal stikke en kniv i
magen på «NN», skriver en gjeng med
åtte-ni-åringer.
Brevet som BA har fått til
gang til, ble skrevet av noen
gutter på Nygård skole.
Det ble forfattet i en skole
time da alle elevene i klassen
skulle sende en hilsen til en
klassekamerat som ligger på
sykehuset med brukket fot.

KNIV: BA skrev i går om

Hichem Kallala som ikke
lenger vil at barna hans skal
gå på Nygård skole.
Årsaken er et voldelig
miljø, med mye trusler, sier
faren. Brevet som ble sendt
til sønnen eksemplifiserer
dette, mener han.
I brevet sier navngitte
elever i klassen at de vet
hvem som skadet Yassin. På
arabisk er det skrevet at «vi
skal gjøre så godt vi kan for
å ta «NN» som gjorde dette.
Vi skal ta ham uansett hvor
lang tid det tar. Vi skal ikke
la ham slippe unna før han
får en kniv i magen».
I brevet står det også at

«NN» skal få brukket foten
sin.

ILLE: Kallala er sjokkert
over språkbruken i brevet.
– Dersom barn går rundt
med slike tanker på en skole,
må det tas på alvor.
– Folk kan gjerne si at det
bare er barn som snakker og
skal tøffe seg, men det er vel
dig alvorlig at så
små barn har
slike tanker.
Kallala
håper
det

settes inn nok ressurser for
å ta vare på barna, både dem
som truer og dem som blir
truet.
– Barna som har opplevd
vold før. Det er barn som
kommer fra krigsherjede
land, man vet ingenting om
hvilke erfaringer de har.
Konsekvensene når man
blander dem med andre «roli
ge» barn, vet vi ikke noe om,
mener han.
ANDERS HAGA
anders.haga@ba.no

– Røyken velter ut av vinduet
og en rekke brannbiler har
ankommet, sier BAs Steffen
Opheim som kom til brann

stedet i Von der Ohes vei før
brannvesenet.
Stian Engrønningen (22) fra
Kongsberg bor rett over gaten
fra leiligheten det brant i.
– Det luktet som om
noen brant gamle dekk, sier
Engrønningen.
Han og kameraten Bjørn
Erik Kaggerud løp over
gaten.

– Jeg var oppe og forsøkte
å dunke på døren, men ingen
svarte, sier Kaggerud.
De to varslet brannvesenet
også.
– Brannvesenet kom etter
bare fem minutter, men de
fem minuttene virket veldig
lange, nesten som en evighet,
sier Kaggerud.
Brannvesenet sjekket boli

gen og nabohusene da de
kom frem.
– Brannvesenet ringte
på døren til nabohuset, men
ingen var hjemme og da tok
de seg inn, sier Opheim.
Røykdykkere gikk inn i
leiligheten og brannvesenet
knuste rutene og spylte vann
inn. Røyken veltet ut da brann
vesenet knuste rutene.
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SIKRET: I går ble snøen fjernet fra taket på Telegrafen.

FOTO: BJØRN THOMAS OLSEN

taKRaS: Fra en rekke ste
der i Sentrum har politiet fått
melding om istapper og skav
ler som kan falle ned. Men
så langt er det ikke meldt
om noen skader som følge
av takras. – Det kan skje ting
om de faller ned, så publikum
bør være obs. For huseiere
er det deres ansvar å sørge
for at takene er trygge, sier
operasjonsleder Preben Wal
lestad ved Hordaland politi
distrikt til BA.

AUDUN LYSBAKKEN

...vi skal gjøre så godt vi
kan for å ta «NN» som
gjorde dette. Vi skal ta ham
uansett hvor lang tid det tar. Vi
skal ikke la ham slippe unna
før han får en kniv i magen.
UTDRAG FRA BREVET

Skolebyråd Filip Rygg inviterer rektoren på Nygård skole til møte om
trusselbrevet.
I går sendte byråden en melding til rektor Grete
Karin Solvi der han ber rektoren om å komme
til rådhuset for et møte.
– Da vil jeg gjerne høre om det er noe vi kan
bistå med i denne saken.
Han karakteriserer trusselsaken som «veldig
trist». Trusler i bergensskolen er helt uaksepta
belt, mener skolebyråden.
– Og det gjelder uansett hvem det er som
fremsetter dem.
Rygg opplever det slik at skolen tar saken
alvorlig.
– Nygård skole er en skole der både lærere
og rektor har bred erfaring i å takle de
utfordringene som oppstår når men
nesker med en annen bakgrunn sam
les for å lære norsk og hvordan
det norske samfunnet
fungerer.

Loga forsker på integrering og
jobber for tiden med et prosjekt
på Møhlenpris.
Hun kjenner ikke til detalje
ne i saken på Nygård skole.
– Slik sett er det er vanskelig
å si hva som ligger bak. Men en
slik retorikk du refererer hører
man jo også i media for tiden
i forbindelse med Mohyeldeen
Mohammad. Slikt kan jo også
forplante seg til barn.

FORELDRE: Hun mener det
viktige er at foreldrene må være
bekymret over slik språkbruk.
Det gjelder uavhengig av om
det er majoritets eller minori
tetsbarn som snakker.
– For barn i grunnskolen
er det først og fremst foreldre
INTERN SAK: Rektor
ved Nygård skole, Grete K.
Solvi, sier til BA at hun ikke
kan kommentere saken fordi
dette er en internsak, og at
hennes ansvar i slike tilfeller
er å beskytte elevene.

som må bevisstgjøres. En eks
tra utfordring for minoritets
barn kan være at ungene ofte
er mer kulturelt kompetente i
det norsk samfunnet enn foreld
rene er. Det kan føre til en situa
sjon med lite grensesetting.

DÅRLIG: Oppslag i avisene,
som for eksempel brevet på
Nygård skole, kan være stigma
tiserende for hele gruppen av
innvandrere, mener hun.
– Men samtidig er et slikt
brev, og uttalelsene, bekym
ringsfullt hos så små barn.
Noen mener at media ikke bur
de belyst uttalelsen til Moham
mad om steining av homofile,
siden det kan virke stigmatise
rende mot alle innvandrere som
gruppe, sier hun og legger til:
– Men sa mt id ig er det
medias oppgave å belyse eks
treme holdninger og dypt kren
kende uttalelser som disse til
Mohammad.

JILL LOGA

tets og majoritetsbarn, mener
forskeren. Det gjelder både på
skolen og på fritiden.
– Ved å delta i fritidsaktivi
teter som fotball og buekorps
møter barn andre voksenperso
ner utenfor egen familie, og de
lærer å samarbeide i fellesskap
med andre barn under organi
serte forhold.
Nygård skole er ikke en slik
møteplass, mener hun.
– Det er en tendens at man
ikke ønsker etnisk differensi
erte skoler. Nygård skole er jo
imidlertid en språkopplærings
skole ment for nettopp nyan
komne innvandrere, men blir
slik ikke en møteplass mellom
minoritet og majoritet.

SAMMEN: For å motvirke sli

ke hendelser og skape en best
mulig integrering er det viktig
å skape møteplasser for minori

URBANT: Slik håper Dag Aksnes at terminalbygget på Flesland ser
ut om fem år.

FOTO: NARUD STOKKE WIIG

KREVER

UNDERSØKE: Hendelsene for
veduforutsigbart
Nygård skolemellom
er så alvorlig at det bør gjennomføres en grundig evaluering. Det mener Abdelmajid Jerad
Her er Avinor-sjef
ARKIVFOTO: BA
Flesland og sentrum.
Dag Aksnes(Ap).
sin
– Noen mener den vil
drøm: Et nytt tergå for sent?
minalbygg med
innebyggetBybane– Banen vil gå hvert
stopp på Flesland.
femte minutt i rushet
Under Stortingets
og ellers hvert tiende
transportkomite
minutt. Det blir et godt
sitt besøk blant ber
tilbud, og det gjør Fles
genspolitikere og
land til en komplett fly
næringsliv, var Dag
plass.
Aksnes tydelig på at
– Vurderer dere å
han forventet ingen
være med på byggingen
stopp i byggingen av
av banen?
Bybanen.
– Nei. Det er ikke noe
DAG AkSNES
Per i dag er de
tema. Men vi har en god
konkrete planene å bygge den dialog med Bybanekontoret, og
fra Nesttun til Lagunen. Etter vi planlegger sammen hvordan
dette er banens fremtid uviss. stoppet her oppe skal bli.
Det passer Avinor og Aksnes
Per i dag ruster de opp bane
dårlig.
struktur og oppstillingsplasser
Gjør klart til ny festival
For i løpet av
høsten skal de for fly
Flesland
for én milliard
Arbeiderpartiet
vilpåha
avgjøre om og hvordan de skal kroner. Til høsten skal styret alle
i til
en
evaluering
av
situa
bygge et nytt terminalbygg på Avinor avgjøre skjebnen til ter
– iGJeN!
på minalbygget.
Nygård
flyplassen. Gårsjonen
det som Aksnes
håper, står detskole.
ferdig i 2015.
– Vi er i ferd med å få en funk
søNNeN brakk beNet i volDeliG lek
– Vi ønskerDet
Bybanen
og god flyplass. Men terbuksegjør deraskest
etter BAs sjonell
avsløringer
Nå tar faren skryt
mulig til Flesland
for dagene
å øke kol
minalen er
de siste
om forholdene
påutfordringen og flas
lektivandelen.skolen
Den må
opp! Vi kehalsen vår.
i sentrum.
GEIR KVILE
må ha et bedre tilbud
mellom
I går skrev
BA at en gutte
geir.kvile@ba.no
Bergen og Flesland.
I dag
er dettrusselbrev der
gjeng har
skrevet
*
*

5071

*

side 24 og 25
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ut av
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Jeg
sender
ikke ungene
mine til skolen
for å bli slått!

de navngir en person som de skal
knivstikke og brekke foten på.
Guttene er under ti år gamle.

FLERE: Opplysningene sjokke

: 25. februar

Det var den
33 år gamle
Frode Fyllin
gen fra Bergen
som omkom
da bilen han
kjørte krasjet
med en buss
ved inngangen
av Liafjellstun
nelen mandag
ettermiddag.

– Tre personer ble eva
kuert fra de omkringliggende
husene. Det er ikke meldt at
noen er skadet, sier opera
sjonsleder Asbjørn Andersen
ved Hordaland politidistrikt.
Klokken 1433 meldte
brannvesenet at de hadde
kontroll over brannen.
Brannårsaken er foreløpig ukjent. FOTO: KJETIL VASBY BRUARØY

B

TRUSSEL: En guttegjeng i alderen åtte-ni år sendte trusselbrev på Nygård skole. Det skaper sterke reaksjoner.
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OmKOm:

Alarmen gikk like før klokken 1400 i går ettermiddag. Det kom kraftig røyk
ut av vinduet i murbygget
i de trange gatene mellom
Bryggen og Sandviken.

Forsker Jill Loga ved
Rokka n-senter et
mener foreldrene må bevisstgjøres i forhold til sine barns
handlinger.

BREVET: Her er trussel-

ANDERS HAGA
anders.haga@ba.no

FAKTA

ARKIVFOTO: BA

Hichem Kallala

side 4 og 5

kari
traa gir
curlingguttene

sport

– Klokken 1145 ble de pågre
pet i nærheten av Øvrebygda

tet situasjonen, og opptok ikke
jakten.

ankommet, sier BAs Steffen
Opheim som kom til brann

de ble transportert tilbake til
Bergen.

8-åringer skrev

DRAPSTRUSLER
brevet forfattet av
8-åringene.
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ANDERS HAGA
anders.haga@ba.no

Erik Kaggerud løp over
gaten.

sier Kaggerud.
Brannvesenet sjekket b

– Foreldrene må
være bekymret
over slik språkbruk
Forsker Jill Loga ved
Rokka n-senter et
mener foreldrene må bevisstgjøres i forhold til sine barns
handlinger.

BREVET: Her er trussel-

Nygård skole (BA):
Barn på Nygård skole sender trusselbrev i skoletiden. – Vi
skal stikke en kniv i
magen på «NN», skriver en gjeng med
åtte-ni-åringer.

...vi skal gjøre så godt vi
kan for å ta «NN» som
gjorde dette. Vi skal ta ham
uansett hvor lang tid det tar. Vi
skal ikke la ham slippe unna
før han får en kniv i magen.
UTDRAG FRA BREVET

– Alvorlig sak

Skolebyråd Filip Rygg inviterer rektoren på Nygård skole til møte om
trusselbrevet.
I går sendte byråden en melding til rektor Grete
Karin Solvi der han ber rektoren om å komme
til rådhuset for et møte.
– Da vil jeg gjerne høre om det er noe vi kan
bistå med i denne saken.
Han karakteriserer trusselsaken som «veldig
trist». Trusler i bergensskolen er helt uaksepta
belt, mener skolebyråden.
– Og det gjelder uansett hvem det er som
fremsetter dem.
Rygg opplever det slik at skolen tar saken
alvorlig.
– Nygård skole er en skole der både lærere
og rektor har bred erfaring i å takle de
utfordringene som oppstår når men
nesker med en annen bakgrunn sam
les for å lære norsk og hvordan
det norske samfunnet
fungerer.
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INTERN SAK: Rektor
ved Nygård skole, Grete K.
Solvi, sier til BA at hun ikke
kan kommentere saken fordi
dette er en internsak, og at
hennes ansvar i slike tilfeller
er å beskytte elevene.
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TRUSSEL: En guttegjeng i alderen åtte-ni år sendte trusselbrev på Nygård skole. Det skaper sterke reaksjoner.

onsdag

rer bystyrerepresentant Abdel gjort på resten av skolene i Ber
majid Jerad (Ap). Han har tatt gen.
– Men vi har ikke blitt forelagt
opp temaet med partiledelsen
lokalt, og partiet krever nå en hvordan det jobbes på Nygård
med disse problemstillingene.
evaluering av skolesystemet.
– Det som er kommet frem
anser vi som meget alvorlig og BEKYMRET: Jerad sier han har
bekymringsfullt. En evaluering hørt om flere andre episoder ved
av Nygård skole er noe jeg per skolen som har bekymret ham
sonlig har etterlyst tidligere, tidligere.
– Dette er unger og ungdom
sier Jerad til BA.
Evalueringen skal ta for seg mer som det er ekstra viktig å
alle plan av skolens virksom passe på og følge opp. Kommu
nen har som mål å bosette enda
het.
– Hva de holder på med i for flere, og kapasiteten på Nygård
hold til undervisningen, og hvil skole skal økes. Da er det veldig
viktig at vi har alt på stell.
ke tiltak
de«Vedta
har som
rettesnå!»
motmarkerte
kØPRISING: Under
parolen
køprising
tre engasjerte
mobbing.
sjeler sitt standpunkt
for politikerne i Rådhuset i går morges.
ANDERS HAGA
Slike evalueringer sier han
FOTO:er
STIAN HæREID ESPELAND
anders.haga@ba.no

i går

Byrådet vurderer å bruke mer res
surser på Nygård skole.
Det kommer frem etter at skoleby
råd Filip Rygg møtte representanter
fra politiet, Nygård skole, PPT og
Moks (Mottaks og kompetansesen
teret for integrering av innvandrere
og flyktninger) på Rådhuset i går.
– Jeg har fått mer informasjon
om det som skjedde og skjer på
skolen. Selv om disse enkeltepiso
dene er alvorlige er jeg glad for at
det store bildet er bra, sier Rygg til
BA.
Han beskriver jobben rektor og

sje

ARKIVFOTO: BA

Kommunen
har som mål
å bosette enda fle
re, og kapasiteten
på Nygård skole
skal økes. Da er
det veldig viktig at
vi har alt på stell.

Integreringsminister
Audun Lysbakken
(SV) mener det er særlig vik
tig å sette utfordringene på
Nygård skole på dagsorden.
– Det er viktig at vi tar en slik
tone og språkbruk mellom barn
på alvor. Jeg blir bekymret når
jeg ser at barn utsettes for vold
på en norsk skole, sier Lysbak
ken og legger til:
– Men mobbing og voldsbruk
ser vi på mange skoler, ikke bare
skoler for minoritetsbarn.
Han har ikke hørt om lignen
de saker som den på Nygård.
– Det er ingen tvil om at det
kan være særlige utfordringer
knyttet til barn som har hatt ster
ke opplevelser der de kommer
fra. Det er viktig å sette denne
problemstillingen på dagsor
den.
Lysbakken ønsker ikke invol
vere seg i det som har hendt,
eller veien videre.
– Byråd Filip Rygg har tatt
tak i dette og jeg har full tillit til
at han håndterer dette.
Lysbakken besøkte Nygård
skole i valgkampen og inntryk
ket hans var veldig positivt.
– Den tilnærmingen de har
i forhold til språkopplæring og
tilnærmingen til elevene har jeg
veldig stor tro på.

FAKTA

NYGÅRD SKOLE

O Nygård skole er en av landets
største skoler.
O Størsteparten av elevene er
minoritetsspråklige. Skolen har
tre avdelinger: Grunnskole 1.10.
klasse, Grunnskole for voksne og
Norskopplæring for voksne.
O Sto ferdig på midten av 1920
tallet.
O Fra 1985 ble skolen innførings
senter for minoritetsspråklige, slik
den også er i dag.
O Kilde: Bergen kommune

ABDELMAJID JERAD, (Ap)

de ansatte ved skolen gjør som «et
imponerende stykke arbeid».
At det finnes enkelte elever som
må jobbes ekstra med på Nygård
skole er ikke nytt for byråden.
– Det er en av Norges største
skoler, og at det kan forekomme
slike episoder overrasker ikke. Men
vi må hele tiden jobbe med utford
ringene. Denne skolens utfordringer
varierer da også fra år til år, avhen
gig av hvem som kommer.
Byrådet og skolen vurderer nå
flere tiltak for å bedre situasjonen
ved skolen.

: 26. februar

– Vi har diskutert en del konkrete
ting. Økt inspeksjon i friminuttene
må det jobbes med, i tillegg skal
vi se på ressursene. Alle som var
på møtet skal sjekke hva de kan
bidra med og komme tilbake med
forslag.
Kravet fra Ap om å evaluere hele
Nygård skole er han ikke klar for å
oppfylle.
– Jeg tror vi bør evaluere alle
sider av skolesystemet. Men jeg ser
ikke noe særskilt behov for å foreta
en egen evaluering på bakgrunn av
disse episodene.

Barn får
veldig sjelden
forklaringer på
konflikt og krig,
men de får høre
at det finnes en
grusom fiende, og
denne fortjener en
voldelig hevn.

Magne Raundalen,
barnepsykolog

Det kommer frem i en statistikk BA har fått innsyn i.
Nygård skole har lagt frem
oversikten over antall rapporterte voldstilfeller. Statistikken
gjelder både voldshandlinger
mellom lærere og elever, og
mellom elever.
Til nå i år er det rapportert
tre tilfeller av vold. Dette er like
mange som
det høyeste
antallet voldshandlinger
som er rapportert gjennom et helt år.
KommuANNE MARIT
naldirektør
ved byråds- PRESTERUD
avdeling for oppvekst, Anne
Marit Presterud, mener tallene
ikke er foruroligende.
– Disse tallene er ikke
avskrekkende store. Men jeg
skulle jo helst sett at det ikke
var rapportert inn noen voldstilfeller.
Hun minner om at Nygård
skole er en av landets største
skoler. Sammenlignet med
andre enheter i kommunen
ligger de langt unna i forhold
til antall voldshendelser.
Voldshandlingene er rapportert fra lærere som har
opplevd, eller observert,
handlingene. Terskelen for at
det kan være definert som
en voldshandling er alt fra
at noen har klemstret noen
andres fingrer, til blodige
slåsskamper.
Presterud mener Nygård
skole jobber veldig godt med
miljøet for barn og voksne.
– De jobber veldig forebyggende og systematisk med
oppfølgingen av elevene.
At Nygård skole allerede nå
er oppe i «rekordhøye» voldstall er ikke bra, mener Presterud, men hun minner om at
det fremdeles er lave tall.
– I 2010 har Nygård også
hatt flere elever enn på mange år.
Presterud var i går i enda
en gang i kontakt med Nygård
skole for å diskutere hvordan
de skal løse de siste dagers
hendelser.

