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Vi ønsker bare
å få dekket
kostnadene
TEATER: Skulle vi være så
heldige å gå i pluss, vil
midlene gå til et styrket
undervisningstilbud for
barn og unge.
Jørn Kvist
Teatersjef ved Fyllingsdalen Teater

I ET INNLEGG I BT 26. juni skriver Torunn Tufta Lausund at de høye billettprisene på forestillingen «Dyrene
i Hakkebakkeskogen» ekskluderer
mange familier.
Vi var virkelig lei oss for at vi måtte prise billettene til våre utendørs
forestillinger høyere enn det vi vanligvis gjør i teateret i Fyllingsdalen.
Årsaken er enkel: Utgiftene til så
omfattende utendørsproduksjoner
som «Dyrene i Hakkebakkeskogen»
og «Hekseringen» er betydelig høyere enn våre andre oppsetninger.
Skal vi få dette til å gå rundt, må vi
dessverre ta oss mer betalt enn vanlig.
Fyllingsdalen Teater er en ideell
kunstnerisk stiftelse, hvilket betyr at
dersom vi skulle være så heldige å gå
i pluss, så vil de midlene gå til et
styrket undervisningstilbud til barn
og unge.
Er det noen barn i ditt nærområde som hadde blitt ekstra glad for å bli invitert med på bading? spør innsenderne.
VI DELER DIN bekymring når det gjelder barn fra familier med lav inntekt, og vi er derfor glade for samarbeidet med bl.a. den kommunale
ordningen «aktivitetskortet», Robin
Hood-huset m.fl. nettopp for å sikre også de som har minst kan få nye
godt av dette unike tilbudet.
BYENS FRILANSERE HAR også hatt et
svært krevende år, og det er derfor
viktig at vi kommer i gang med ny
aktivitet, og ny produksjon. Mesteparten av vårt budsjett i sommer går
til å lønne de mer enn 50 profesjonelt medvirkende.
Det er selvsagt helt valgfritt om
dere ønsker å avlegge et besøk til oss
på Fløysletten i sommer, men vi tillater oss å påpeke at de fleste større
teaterproduksjoner i Norge opererer
med langt høyere billettpriser enn
oss.

c SENNESET EIVIND

Seks råd for å skape
en god sommer for
barn og unge
INKLUDERING: Foreldre og
voksne har et ansvar for at
ingen blir stående utenfor
fellesskapet.
Anette Hesjedal
Rådgiver, Team Skyfritt i Bergen kommune

Heidi Pedersen Skåtøy
Rådgiver, Team Skyfritt i Bergen kommune

Jørn Kvist, teatersjef ved Fyllingsdalen
Teater.
c RUNE SÆVIG

E

NDELIG SOMMERFERIE! Frihet til å
være med venner, leve det spontane ferieliv og skape gode sommerminner med venner og familie.
Samtidig vet vi at noen barn og unge

kjenner på en uro, en klump i magen knyttet til følelsen av å stå utenfor fellesskapet.
Her er noen konkrete tips til hvordan vi
foreldre kan legge til rette for å bidra til at
alle barn og unge skaper gode ferieminner
for sommeren 2021.
1) HVERDAGSINKLUDERING
Det kjennes alltid godt å bli invitert med,
gjerne på hverdagsaktiviteter som grilling
i badeviken, fotball på banen, kjøpe is,
bade i sommervarmen eller se en film. Er
det noen barn i ditt nærområde som du
tenker hadde blitt ekstra glad for en slik
invitasjon?
2) VÆR PÅKOBLET BARNA
Voksne har et ansvar for å følge med og

gripe inn når leken og samspillet tar ville
veier. Er det noen barn som faller utenfor?
Da er det nemlig barn som trenger din
hjelp for å ta gode valg.
3) DE VIKTIGE SAMTALENE
Bruk jevnlig noen minutter av ferien på å
få innsikt i barn og unge sin hverdag. Hva
fungerer godt? Er det noe som er vanskelig? Hva rører seg i miljøet? Noen ganger
kan disse samtalene være gode å ta i bilen,
på gåtur eller under/etter en aktivitet. Følg
opp det barnet forteller, anerkjenn og lytt.
4) VIS INTERESSE FOR ANDRES BARN
Vis interesse for barn og unge i ditt nærmiljø. «God pasning, kult triks, godt gjennomført, ha en fin dag eller et enkelt hei.»
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En liten innsats fra oss voksne vil kunne utgjøre en stor forskjell for
miljøet barn og unge i ditt nabolag er en del av.
Anette Hesjedal, Heidi Pedersen Skåtøy

Jernbanereforma er
på feil spor
SAMFERDSEL: Eg er redd reforma
har vorte målet, sjølv om ho ikkje
verkar.
Nils T. Bjørke
Stortingsrepresentant (Sp)

MED REFORMA AV jernbana har drifta
vorte delt opp i mange mindre einingar. Jernbaneverket vart delt opp i
Jernbanedirektoratet og statsselskapet
Bane NOR. Bane NOR fekk eit eige dotterselskap for drift og vedlikehald av
jernbane, Spordrift. Vy, som me ein
gong kjende som NSB, har skilt ut ein
rekke selskap.
Det er til saman nytta ein milliard
kroner på å førebu og gjennomføra
endringane i fire år.
REGJERINGA HAR vore sikker på at reforma skulle gje meir jernbane att for

skattekronene. Difor var det ikkje noko
grunn til å evaluera om dei fekk det til.
Fyrst etter at Aftenposten kritiserte at
reforma ikkje har vorte evaluert, gjekk
samferdsleministeren ut og sa at det
skal gjerast.
Riksrevisjonen har gjort ei slik evaluering. I vår fekk Stortinget ein rapport
som fortel at sjølv om løyvingane har
auka, har ikkje opprettinga av Bane
NOR ført med seg meir driftsstabilitet
og vedlikehald av jernbana. Sjølve
poenget med opprettinga er borte.
DEPARTEMENTET PEIKER på at dei sjølve
gjer eit stort arbeid for å evaluera jernbanereforma. Skilnaden mellom departementet og Riksrevisjonen sitt arbeid
er at Riksrevisjonen si evaluering er
uavhengig. Der departementet fortel
om store gevinstar frå reforma, fortel
Riksrevisjonen ei anna historie.
ME FÅR OFTE HØYRA at om reforma berre får litt meir tid, så vil ho verka. Kor
mykje tid som trengst, eller kva spor
regjeringa følgjer for å koma fram, er
uklårt. Ei reform som denne fører ikkje
med seg meir driftsstabilitet om ikkje
regjeringa syter for at det blir slik. Rapporten frå Riksrevisjonen syner at det
manglar krav frå departementet til
effektivisering i Bane NOR. Departementet seier dette er Bane NOR sitt
ansvar.
EG ER REDD REFORMA har vorte målet,
sjølv om ho ikkje verkar. Mange einingar og underselskap gjer det vanskeleg
for departementet å sjå heilskapen i
jernbanedrifta. Fleire kokkar gjev meir
søl og papirarbeid.
Om resultata ikkje kjem, er det lett å
finna nokon andre å legga skulda på
når so mange har litt av ansvaret.

Kanskje er det ditt vennlige smil, ditt gode
blikk og din positive kommentar som gjør
dagen bra. Å bli sett er noe vi alle trenger.
Noen barn blir ikke sett godt nok, ofte
nok.
5) VÆR EN GOD ROLLEMODELL
Er barnet ditt aktivt med på det som skjer
i vennekretsen? Da kan du oppfordre barnet ditt til selv å inkludere barn som trenger en invitasjon inn i fellesskapet. Gjør
det samme selv, kanskje er det andre foreldre som hadde blitt glad for en invitasjon?
6) VÆR PÅLOGGET BARNAS LIV
Barn uttrykker et ønske om at vi voksne
skal spørre dem om hvordan de har det på
nett. Vi foreldre bør vite noe om hvordan

de kommuniserer og hvor tilgjengelige
barna våre er på nett.
På digitale flater er det synlig for alle
hvem som er med, og hvem som ikke er
med. Barn kan sitte hjemme på rommet
sitt og bli «declinet», uten noen som helst
mulighet til å påvirke det, i alles digitale
påsyn.
Har du et barn som er glad i å game?
Hvem spiller og chatter de med? Får alle
være med? Foreldre som tar denne praten,
bidrar til en bedre digital hverdag for barn
og unge.
«IT TAKES A village to raise a child.» En liten
innsats fra oss voksne vil kunne utgjøre en
stor forskjell for miljøet barn og unge i ditt
nabolag er en del av. Vi håper du er med!

Om ikkje opprettinga av Bane NOR gjev
eit betre togtilbod for befolkninga, er
sjølve poenget med opprettinga borte,
meiner Nils T. Bjørke (Sp).
c KNUT EGIL WANG

Høyres ideologiske skylapper
BARNEHAGER: Kamp for privatisering må ikke stå i veien for gode
praktiske løsninger for byens
befolkning.
Endre Tvinnereim
Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Rådgiverne Heidi Pedersen Skåtøy (til v.) og Anette Hesjedal oppfordrer alle til å bruke
hashtaggen #sommerensammen2021 for å vise gode tiltak og inkludering i praksis.
c PRIVAT

JERNBANEREFORMA ER ikkje rett spor for
å styrkja tog og bane. Senterpartiet vil
ha ein integrert, offentleg jernbanesektor i Noreg, slik at slik at staten får gode
mogelegheiter til å vidareutvikla både
tilbod og infrastruktur. Då vil det vera
klårt kor ansvaret ligg.

OVE TRELLEVIK (H) skyter fra hoften mot
byrådet i Bergen i et innlegg i BT 22.
juni. Det som ser ut til å ligge under, er
Høyres forargelse over oppkjøpet av
Akasia-barnehagene i Bergen. Trellevik er svært opptatt av at mest mulig
privatisering fører til bedre tjenester for
byens befolkning.
Dette byrådet er først og fremst opptatt av å tilby barna i Bergen gode
barnehager i nærheten av der de bor. Vi
har, og kommer til å ha, en miks av
kommunale og private barnehager.

Sannheten er at Akasia selv ønsket at
kommunen skulle kjøpe. Det er jeg glad
for. Vi skal være en trygg havn for
ansatte, barn og foreldre.
Trellevik benytter også anledningen
til å skryte av Storberget-rapporten
som gir råd om finansiering og styring
av barnehagesektoren. Her er Trellevik
og jeg helt på linje.
Blir dette en realitet, vil det gi kommunene en bedre mulighet til å styre
sektoren, og det vil føre til en bedre
finansiering av alle barnehagene.
Det er viktig at offentlige tilskudd og
foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Det er betryggende at
Høyre og Trellevik også ser dette.
Som barnehagebyråd er det mitt
ansvar å sørge for at barn i Bergen får
tilbud om barnehageplass i sitt eget
nærmiljø. Når vi nå kjøper flere barnehager, er vi litt nærmere det målet.

