
Mange årsverk er de sis-
te ti årene skåret bort i
Holmestrandskolen, og
Utdanningsforbundet
Holmestrand ser med
gru på forslaget til øko-
nomiplan 2012- 2015.

LISA LUND HAGA
Telefon 33099012

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: – Det er veldig
bekymringsfullt å studere for-
slag til økonomiplan 2012-2015.
De siste ti årene har det blitt kut-
tet med over 38 årsverk i Holme-
strandskolen. Vi frykter at flere
årsverk nå vil gå tapt, og det har
vi ikke råd til, sier Utdannings-
forbundet Holmetrands leder
Arild Sundt.

Han henviser til bystyrets ved-
tak om “å tilstrebe en gradvis
øking av antall årsverk i skolen”.

– Det som årsbudsjettet og
økonomiplanen sier, går i mot-

satt retning av dette vedtaket,
påpeker Utdanningsforbundet
Holmestrand-lederen.

Fårmindre ogmindre
Forslaget til økonomiplan 2012-
2015 viser at det for 2011 var
budsjettert med 97. 590.000 kro-
ner i netto driftsutgifter.

Dette tallet reduseres ganske
kraftig i 2012-budsjettet - til
91.118.000 kroner - som en ef-
fekt av at Gausetangen skole ble
vedtatt nedlagt og slått sammen
med Ekeberg skole.

I 2013, 2014 og 2015 er tallene
henholdsvis 90.586.000 kroner,
89.631.000 kroner og 88.761.000
kroner. Med andre ord får Hol-
mestrand-skolen gradvis min-
dre og mindre av pengepotten
til kommunen.

– Ulik virkelighetsoppfatning
Sundt mener det kan virke som
om rådmannen og ansatte i sko-
le og barnehage ikke har samme
virkelighetsoppfatning.

– Jeg etterlyser en faglig vurde-

ring for hvorfor det er budsjet-
tert med så store kutt som det er.
Det eneste som kommer ut av
budsjettforslaget, er grafer på
gruppestørrelser for skolene i
Holmestrand. Hva med hvordan
vi er i stand til å løse samfunns-
mandatet nedfeldt i barnehage-
og opplæringslov, spør Sundt.

Vikarer uten lærerkompetanse
Han peker for eksempel på vi-
karordningene ved skolene i
Holmestrand, som han betegner
som uheldige.

– Holmestrand kommune har
ikke råd til å bruke skolens egne
lærere som vikarer, fordi dette
blir for kostbart. Da må en klare
seg med eksterne vikarer. Disse
er ofte uten lærerkompetanse.
Dette er en svært uheldig situa-
sjon, spesielt ved langtidsfra-
vær, sier Sundt.

Brukte søppel-
dunker til aking
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Natt til søn-
dag våknet Arvid Hansen i
Hvitsteinbakken av at det
rumlet og bråkte utenfor hu-
set. – Fire-fem ungdommer
hadde veltet søplebøttene og
brukte disse som akebrett.
Det ble et forferdelig bråk.
Det er en ting at det bråker,
men matavfall og søpla lå
strødd utover bakken. Dette
har jeg ryddet opp, men jeg
likte ikke oppførselen, sa han
søndag ettermiddag. – Jeg
kaller det pøbelstreker, sa
han om hendelsen som
skjedde ved ett-tiden natt til
søndag.

Overdoser på
ungdomsfest
HHOORRTTEENN:: Politiet ble varslet
om en fest i en bolig hvor det
var mange berusede mindre-
årige ungdommer lørdag
kveld. Da en politipatrulje
kom til stedet, kunne de be-
krefte meldingen. Det var
mange 14 – 15 år gamle ung-
dommer på stedet. Flere for-
eldre ble varslet, og de hentet
sine barn. To 15 år gamle
jenter virket veldig beruset.
Alkotest ble tatt, og det var
ikke samsvar mellom beru-
selsesgraden og alkotestre-
sultatet. Foreldrene ble der-
for anbefalt å fremstille jen-
tene for legevakta for en
sjekk.

Horten legevakt meldte se-
nere på kvelden at den ene
jenta hadde falt om, og at det
var mistanke om blandings-
rus. Begge jentene ble kjørt
med ambulanse fra legevak-
ta til sykehuset i Tønsberg.
Jentene ble lagt inn på syke-
huset for undersøkelser og
behandling. Politiet har
startet undersøkelser om hva
jentene har ruset seg på.

Konsert ved Hof
skole
HHOOFF:: Hvert år har 10.-trinn
ved Hof skole i Hof, Vestfold,
lagt sammen musikktimene
som skal være gjennom hele
året, til en uke med musikk-
prosjekt.
Uka blir avsluttet med to
forestillinger onsdag 14. de-
sember med én konsert for
andre elever og lærere, og én
konsert for foreldre.
– Musikk-uka har blitt fast på
skolen vår fordi den alltid har
blitt suksess. Vi synes en slik
musikk-uke gir mer motiva-
sjon og betydning til faget
musikk, sier skolen.

Brøyting og ikke
brøyting
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: En forarget
beboer i Vidars vei undrer
seg over snøbrøyting om vin-
teren i Godakerlia.
– Så snart snøen kommer blir
Nedre Liavei brøytet, men Vi-
dars vei blir liggende urørt og
full av snø i dagevis. Er det
slik at de to veiene ikke tilhø-
rer samme rode og har har
forskjellige brøytemann-
skap? Og hvorfor brøytes Vi-
dars vei bare “annenhver
gang”, undrer beboeren.

Holmestrand

TTOOKK HHEEIISS--PPUULLSSEENN:: Frederik Raknerud Lar
dersen sjekket om det foreligger en faktisk in

LLEEDDEERR i Utdanningsforbundet
Holmestand, Arild Sundt.

Fem videregående sko-
leelever spurte om inn-
byggerne i Holmestrand
kunne tenke seg en “tur
i fjellet” for å komme
seg til jernbanestasjo-
nen. Svaret fra spør-
reundersøkelsen om
vertikalforbindelse fra
Rove til sentrum er
krystallklart.

LISA LUNDHAGA
Telefon 33099012

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Tredjeklassing-
ene Christoffer Schulstad, Jør-
gen Hyllseth, Vetle Volden-Fre-
berg, Fredrik Alexandersen og
Frederik R. Larsen har spurt
kvinner og menn i ulike alders-
grupper om de er interesserte i å
bruke en eventuell heis fra Rove
til Holmestrand sentrum.

Målet var å få fram Holmes-
trands befolknings synspunkter
om en vertikalforbindelse.

Holmestrand kommune,
Vestfold fylkeskommune og
Jernbaneverket samarbeider om
et forprosjekt til heisen.

Ja, ja, ja
217 personer fylte ut spørreskje-
maet som elevene utformet, og
de fem tredjeklassingene har nå
analysert det innsamlede mate-
rialet.

Resultatet er klinkende klart.
Hele 78,3 prosent av de spurte
kunne tenke seg å benytte heis-
tilbudet.

– Jeg hadde ikke sett for meg at
pendlerne var så interesserte
som de var, så det overrasket
meg, sier Vetle V. Freberg.

Totalt 18,9 prosent av de spur-
te var negativt innstilt til heis,

mens de resterende 2,8 prosen-
tene ikke svarte på spørsmålet.

Flest jamellom 15 og 24 år
De som var mest positive til
heisplanene, var menn og
kvinner i alderen 15 til 24 år.

– Hele 80 prosent av de som
befinner seg i denne gruppen,
svarte ja, sier Frederik R. Larsen.

Dem mellom 50 og 64 år var
minst innstilt på heisbruk.

Elevene spurte pendlere, ele-
ver og lærere ved Holmestrand
videregående skole og Gjøklep
ungdomsskole, ansatte ved
Hydro Aluminium og ansatte i
Holmestrand kommune.

I alle distriktene
Elevene har også undersøkt
interessen i sammenheng med
hvor folk er bosatt. Holmestrand
er i denne forbindelsen delt inn i
syv: Gullhaug, Kleiverud, Hille-
stad, sentrum, Rove, Kleivbrot-
tet og “annet”.

– Det viser seg at flertallet fra
alle distriktene i Holmestrand
kunne tenke seg å benytte hei-
sen, sier Jørgen Hyllseth.

Han viser til at over 80 prosent
av de med fast adresse både på
Gullhaug, Kleivbrottet, Hille-
stad, Rove og Kleiverud svarte at
de var positive til en eventuell
heis.

Over 60 prosent av de med
adresse i sentrum og de som
svarte at de bodde “andre ste-
der”, svarte også ja.

Flertallet av dem som ikke lik-
te heisideen, bodde utenbys.

Interesse for buss til heis
Et annet spørsmål var om en
eventuell heis vil gjøre at du kan
la bilen stå hjemme.

Over halvparten kan tenke seg
å la bilen stå hjemme dersom
heisen blir en realitet, mens 37,3
prosent ikke kunne tenke seg

det.
Et spennende funn gjorde

guttene ved spørsmålet om det
ville være mer aktuelt å la bilen
stå dersom en buss gikk regel-
messig til heisen.

– Det er interessant at et fler-
tall på 26,3 mot 24,9 prosent ville
latt bilen stå dersom det gikk
buss til heisen, sier Schulstad.

Ja til busstasjon på fjellet
En ny busstasjon på fjellet var
også blant spørsmålsknippet.

Det store flertallet på 72,8 pro-
sent mente dette var lurt, mens
22,1 prosent mente det ikke var
det. De resterende 5,1 prosen-
tene har ikke svart.

De spurte fikk også spørsmå-
let om hva de tenker om gratis
parkering på fjellet ved heisen
og avgift ved parkeringsplassen i
byen.

Tilnærmet 80 prosent syntes
dette var et godt alternativ.

– Forhåpentligvis kan under-
søkelsen vise at det er et reelt
ønske fra Holmestrand-folk om
å få til en heis, avrunder Vetle V.-
Freberg.

Frykter flereårsverkskutt
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FFAAKKTTAA
HHEEIISS II FFJJEELLLL
•Et forslag foreligger om å byg-
ge en heis i fjellet fra nordre
adkomst eller perrongen opp
til platået ved Rove.
•Til et forprosjekt har partene
Holmestrand kommune,Vest-
fold fylkeskommune og Jern-
baneverket lagt 500.000 kro-
ner på bordet.
•En rapport fra forprosjektet-
skal være ferdig før nyttår.
• Fem elever ved Holmestrand
videregående skole har under-
søkt interessen blant annet
hos pendlere og elever.



Kommunalsjef Eggen
ønsker å presisere at det
omtalte avslagsbrevet
fra ordfører og rådmann
til Kunnskapsdeparte-
mentet ikke er lagt i
postkassen ennå.

LISA LUNDHAGA
Telefon 33099012

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Rådmannen
innstilte til Utvalg for oppvekst
og omsorg at Holmestrand kom-
mune ikke ønsket å innføre en
maksimumsgrense for hvor
mange elever en lærer i Holme-

strand kommune kan undervi-
se. Utvalget henstilte til bystyret
å følge rådmannens innstilling,
som Jarlsberg skrev om i lørda-
gens utgave under tittelen “– For
få lærere”.

– Brevet er gjort klart, men
ikke sendt til Kunnskapsdepar-
tementet. Bystyret kan ved ved-
tak endre på uttalelsen, sier
kommunalsjef Pål Eggen.

Jarlsberg ønsker dessuten å
korrigere en faktafeil som stod i
samme artikkel.

Kun rådmannen kan innstille.
Derfor blir det galt å skrive at
“ordføreren og rådmannen inn-
stiller”, som Jarlsberg kom i ska-
de for å gjøre.

-ja til heis

rsen (fra venstre), Jørgen Hyllseth, Vetle Volden-Freberg og Christoffer Schulstad har sammen med Fredrik Alexan-
nteresse for å ta heis fra toppen til bunnen av Holmestrand-fjellet og omvendt. (Foto: Lisa Lund Haga)

Holmestrand kommu-
nale foreldreutvalg
(HKFU) har sendt en
egen høringsuttalelse til
Kunnskapsdeparte-
mentet med merknader
til innføring av maksi-
mumgrenser for antall
elever per lærer.

LISA LUNDHAGA
Telefon 33099012

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: – Vi har vanske-
lig for å se at kommunen har den
nødvendige kompetansen til
selv å erklære at behovet for lov-
givningen om lærertetthet ikke
er tilstede i kommunen, uttalte
HKFU-leder Alexander Verlo i
Jarlsberg Avis 10. desember.

Han og resten av Holme-
strand kommunale foreldreut-
valg støtter forslaget om innfø-
ring av en maksimumgrense for
antall elever per lærer som
Kunnskapsdepartementet nå

har ute på høring.

– For få vikarer
HKFU har sendt inn en egen hø-
ringsuttalelse til departementet.

– Lov om lærertetthet i skolen
bør si noe om vikarsituasjonen i
de enkelte kommunene. Altfor
mange elever får videospilleren
som lærervikar ved lærers syk-
dom, skriver HKFU.

Videre:
– Reguleringer om minstekrav

til kompetent “vikarpool” i kom-
munen med etaberte interkom-
munale samarbeid vil styrke den
totale kvaliteten i skolen, heter
det i brevet.

Holde spesialbehov utenfor
Kunnskapsdepartementet har
eksemplifisert med en maksi-
mumgrense på 22, 21 eller 20
elever per lærer på 8.- til 10.-
trinn.

– Vi foreslår også at enheter
for de elevene med spesialpeda-
gogiske behov må holdes uten-
om disse beregningene, sier
Verlo.

Videreutvikling av kompetanse
HKFU mener at lovgivning om
lærertetthet i høyeste grad bur-
de gjelde Holmestrand, men
spiller inn:

– Det må også fokuseres på
lærernes kompetanse, viderut-
vikling av kompetanse og det ge-
nerelle holdningsskapende ar-
beidet blant elever og lærere så-
vel blant foreldrene og deres rol-
le for skolebarnas hverdag, stu-
dieteknikk og læringsutbytte.

HKFUs høringsuttalelse ligger
nå tilgjengelig på Kunnskapsde-
partementets nettsider.

En Holmestrand-mann
i 20-årene ble slått og
truet med brekkjern tid-
lig lørdag morgen.

LISA LUNDHAGA
Telefon 33099012

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Mannen ringte
politiet i halv seks tiden lørdag
morgen, og fortalte at han var
blitt ranet på vei hjem fra en fest
i byen.

Han hadde tatt en pirattaxi
hjem fra byen, og i bilen befant
det seg to menn.

Kjørte til Botne kirke
Underveis hadde pirattaxien, i
stedet for å kjøre til mannens

adresse, kjørt til Botne kirke,
hvor 20-åringen ble angrepet av
de to i bilen med brekkjern.

Ifølge operasjonsleder ved po-
litisentralen i Vestfold, Petter
Aronsen, skal 20-åringen ha blitt
slått og truet med et brekkjern,
og måtte gi fra seg lommeboken
og mobiltelefonen.

Ranet skal ha skjedd en gang
mellom klokken 03.30 og 04.30.
Den fornærmede ble tatt hånd
om av en politipatrulje.

Ønsker kontaktmed vitner
Ranet skal ifølge operasjonsle-
deren ha skjedd mellom klokken
halv fire og halv fem, og politiet
er nå interessert i komme i kon-
takt med eventuelle vitner.

HHKKFFUUSS leder Alexander Verlo er
svært aktiv i lærerdebatten.

–Videospillerenforoftevikar

Brutalt ranet
ipirattaxi

Havnegt. 7, Holmestrand
Tlf. 33 05 69 49

Vi arbeider bl.a. med:

Arveoppgjør – Samlivsbrudd
Barnevern – Erstatning

Forsvarer – Bistandsadvokat
Advokat Ole Tom Røed

E-post: post@advokatroed.no

BBLLEE AANNGGRREEPPEETT PPÅÅ VVEEII HHJJEEMM:: En holmestrandig tok pirattaxi hjem
fra byen, og i bilen befant det seg to menn som angrep ham.
(Illustrasjonsfoto: Hege Frostad Dahle)
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