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På med iNNeskoa: Marianne Alm Knudsen hjelper 
Ibrar til å bli klar for den første dagen på nytt sted.

maNge Nye leker: Masse nytt utstyr skal prøves. 
Ibrar ble fort varm i trøya. 

FørstemaNN i garderobeN: Klokken 07.30 
hang det bare en sekk i garderoben.

Gausetangen barne-
hage er åpnet! Ons-
dag 2. august klokken 
07.25 gikk Ibrar Mu-
radi (4) inn døra som 
det første barnet i den 
helt nye barnehagen i 
Holmestrand sen-
trum. Velkommen!
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

holmestraNd: En litt be-
skjeden førstemann var ikke så 
pratsom i alt oppstyret. Han var 
mest oppsatt på å sjekke ut le-
kekassa inne på avdelingen.

gleder seg
Siden klokken 06.40 hadde an-
satte vært på plass, etter to 
planleggingsdager.

– Åpningstiden vår er fra 
klokken 06.45 til klokken 17.00. 
Vi er 15 voksne her, som i første 
omgang skal ta imot 51 barn, 
kunne Marianne Alm Knudsen 
fortelle. Hun er en av dem som 
har kommet fra nedlagte Bac-
kers barnehage. 

– De fleste av oss kommer 
derfra, mens en er ny, en er lær-
ling og tre ansatte kommer fra 
Knutseskogen barnehage, opp-
lyser hun.

Gausetangen barnehage har 
fire avdelinger med kjente Hol-
mestrand-navn: Sikksakken, 
Dunkebekk, Lallahumpen og 
Eggeskallet. – Vi gleder oss, sier 
Marianne Alm Knudsen. 

Nye gausetaNgeN barNehage åPNet:

ibrar (4) var først inn

VelkommeN til gausetaNgeN: Marianne Alm Knudsen ønsker Ibrar Muradi (4) velkommen til 
Gausetangen barnehage, avdeling Sikksakken.  alle Foto: Pål Nordby

litt beskJedeN: Ibrar 
gleder seg og er spent.

mye oPPstyr: Førstemann 
får mye oppmerksomhet. 

bretter: Frida Celina Torgersen Glott (11) er klar med papirflyet 
sitt. Ved siden av, kursholder Irene Moe. Foto: leNa malNes

Forskerskole for første 
gang i Sande.
leNa MalNes
redaksjonen@jarlsbergavis.no
33099000

saNde: – Det er gøy å lage pa-
pirfly. Jeg synes jeg klarer det 
sånn passe bra, sier Frida Celi-
na Torgersen Glott (11).

Under veiledning av kurshol-
der Irene Moe, bretter hun de 
hvite arkene. Snart skal hun ut 
og teste flyet i skolegården.

Det er første gang Forskerfa-
brikken tilbyr sommerskole i 

Sande. Og interessen er stor 
denne siste uka i juni: 25 av 26 
plasser er fylt opp av elever 
som skal opp i 5., 6. og 7. trinn.

eksplosjonene gøyest
– Det er en veldig morsom 

jobb. Elevene er så engasjerte, 
det er en helt annen måte å lære 
på, sier Irene, som er fra Hol-
mestrand.

Hun er nå student på interna-
sjonale miljøstudier ved Ås. 
Sammen med Sverre Tårland 
Harborg er hun kursleder for 
elevene på Selvik.

Det er andre året Irene er læ-
rer ved Forskerskolen. I fjor var 
hun i Horten, og i år skal hun 
også undervise i Holmestand i 
uke 32.

– Det har vært veldig gøy, sy-
nes dere ikke? spør hun en 
gjeng med barn.

– Kjempegøy, svarer flere, og 
mange mener at eksplosjonene 
var det aller gøyeste. Det som 
eksploderte, var blant annet 
vann, når man puttet en C-vita-
min oppi. Irene tror eksperi-
mentene og øvelsene kan få 
elevene interessert i naturfag.

irene lærer barna å forske


