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finalister fra 
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Fikk møte Miljeteig
Uføretrygdede Ellinor Haukanes  ønsket å møte 
Monica Mæland.
Side 3

Kunst
Atelier med 
lystavler
Katrine Lund har knapt hatt 
tid til å jobbe etter at hun 
åpnet atelier på Bryggen.
Side 40

Drikker ikke
Ungdommene i Juvente 
synes det er best å være 
avholds. Side 12-13

600 000 kroner koster tilpasningene Akvariet må gjøre for å 
få lov til å dykke i den 1,9 meter dype haitanken.  
– Regelverket er for strengt, mener direktør Kees Oscar Ekeli.

Dyrt å dykke 
i haitanken

Trenger 
fosterforeldre
Flyktningbarn venter på å få et 
hjem. Side 6

Gode og var ier te  
jobbmul igheter  både 
pr ivat  og offentl ig  
sektor.

Juridisk 
Kontormedarbeider

Lyst  t i l  å  jobbe med 
mennesker  på 
administrat ivt  n ivå  
innen helsesektoren?  

Medisinsk 
sekretær

Ring for info!
55 20 70 60
Studér Dag eller
Kveld. Oppstart 
i Bergen 31 januar.

Finn søknadsskjema 
og inog informasjon på
Utdanningshuset.no

Utdanning innen kontor og helse!
DIREKTE FRA 
FABRIKK
Her kan du få tilpasset egne mål.
Stort utvalg i tepper

CORONET MADRASSER AS
Industrihuset - 5265 Ytre Arna - Tlf. 55 24 80 60/55 24 73 73
Produksjon av Coronet madrasser - www.arna-coronet.no
Åpningstider: Man.-fre. 9-16.00 • tors. 9-19 • lør. 10-15

CORONET MADRASSER AS
Industrihuset - 5265 Ytre Arna - Tlf. 55 24 80 60/55 24 73 73

Produksjon av Coronet madrasser - www.arna-coronet.no
Åpningstider: Man.-fre. 9-16.00 · tors. 9-19 · lør. 10-15

SALG DIREKTE FRA FABRIKK

CORONET MADRASSER AS
Industrihuset - 5265 Ytre Arna • Tlf. 55 24 80 60 / 55 24 73 73 
Produksjon av Coronet madrasser.  • www.arna-coronet.no

Åpningstider: Mandag - fredag 9-16.30 • Torsdag 9-19 • Lørdag 10-15

 
 

Stort utvalg 
i tepper!

Voss seng

Variert utvalg av lamper

Solide etg.-/familiesenger •forskjellige design •m/eller uten skuffer •flere farger •inkl. bunner

MADRASSER / OVERMADRASS 
Standard str. som lagerføres 

75/190 80/190 85/200 90/200 

75/200 80/200 85/190 90/210

75/210 91/213 120/200 
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Ord. pris:
1495,-

Ord. pris:
698,-

Ord. pris:
1275,-

Varer fra Covent Garden

÷ 15% 
på alle madrasser

÷ 50% 
på alle Wilton tepper

÷ 15% 
på Lone tepper

÷ 15% 
på alle flosstepper

÷ 10% 
på alle senger

÷ 20% 
på alle lamper

÷ 20% 

MADRASS-SALG

SALG DIREKTE FRA FABRIKK

CORONET MADRASSER AS
Industrihuset - 5265 Ytre Arna • Tlf. 55 24 80 60 / 55 24 73 73 
Produksjon av Coronet madrasser.  • www.arna-coronet.no

Åpningstider: Mandag - fredag 9-16.30 • Torsdag 9-19 • Lørdag 10-15
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madrass-salg
Vi selger god søvn...

 Direkte fra fabrikk»
 Fjærmadrasser - skumplast - latex»
 Overmadrasser og barnemadrasser»
   Alt kan lages etter mål»
 Alle Wilton tepper ÷ 50%»

Side 4-5
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 Meninger Bybloggen

DET ER DESEMBER og det nye året nærmer 
seg med stormskritt. 2011 blir et spennende år 

– også for Bergensskolen. Noe av det jeg gleder 
meg mest til å jobbe med det kommende året, 
er en ny spesialpedagogisk plan.  

ELEVER ER SOM FOLK flest, forskjellige. Vi 
lærer i ulikt tempo og på forskjellige måter. 
Derfor er det viktig med tilpasset undervisning. 
Noen elever har også særskilte behov som gjør 
at de ikke får den hjelpen de trenger innenfor 
den ordinære undervisningen. Som skole må vi 
organisere og legge til rette for en spesialunder-
visning sikrer at alle elever opplever mestring og 
at de utvikler sine evner. 

 HVA ER SÅ TILSTANDEN i den norske skolen? 
Vi ser at mange elever går ut av grunnskolen 
uten å kunne lese og skrive skikkelig. Det er 

bekymringsfullt. Basisferdighetene må på plass 
så tidlig som mulig, siden det er grunnlaget for 
all annen læring. Vi ser også at andelen elever 
som får spesialundervisning øker ettersom 
elevene blir eldre. Det er skremmende, fordi 
det ofte kan bety at elevene får nødvendig hjelp 
alt for sent. Byrådet har allerede lagt inn mer 
penger til spesialundervisning for neste år, men 
penger løser sjelden alle utfordringer. Innenfor 
dette feltet handler det like mye om organise-
ring, tidlig innsats og helhetlig satsing.

FRA FØR AV er Norge blant landene som 
bruker mest penger på skole. Vi er også blant 
landene som har høgest lærertetthet. Svaret på 
hvordan vi skal heve Bergensskolen og norsk 
skole generelt, handler nok derfor ikke bare om 
å gjøre mer av det vi allerede gjør. Nå ønsker vi 
å lage en spesialpedagogisk plan som skal bidra 

Nytt lø�  for spesialundervisningen

 Meninger Innlegg

til å heve kvaliteten på det tilbudet vi skal gi de 
elevene som har særskilte behov. Det vil ikke 
løse alt, men er et av de tiltakene jeg tror skal til 
for å gjøre Bergensskolen enda bedre. 

ANDELEN SOM FÅR spesialundervisning øker 
hele veien fra 1.-10. trinn. Den trenden må vi 
snu. Vårt mål er å lage en plan som bidrar til at 
flere elever får hjelp tidlig, slik at andelen som 
får spesialundervisning minker for hvert år på 
grunnskolen. Jeg er sikker på at vi vil få se enda 
bedre resultater hvis vi sørger for at elevene har 
på plass basisferdighetene så tidlig som mulig 
etter at de har startet på skolen. 

KANSKJE DU SOM LESER dette blogginnleg-
get har noen tanker om hva som skal til for å 
gjøre spesialundervisningen bedre i Bergen. 
Da vil jeg i tilfelle høre hva du mener! Kanskje 

du har tanker om organiseringen eller kanskje 
du har egne erfaringer med hvordan det kan 
tilrettelegges på en best mulig måte? Vi trenger 
en god dialog om hvordan vi kan gjøre tilbudet 
enda bedre enn i dag, og jeg håper flest mulig 
vil engasjere seg. 
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www.jke-design.no

Stikk innom og se 
de lekre nyhetene:Høyglans

Akkurat nå kampanje på utvalgte modeller i:

Alta: 78 45 62 00
Arendal: 37 02 67 00
Askøy: 56 14 24 50
Bergen: 55 20 73 00
Bodø: 75 52 24 30

Drammen: 32 89 30 50
Elverum: 62 43 11 00
Fredrikstad: 69 31 45 90
Førde: 57 82 85 00
Gjøvik: 61 18 05 40

Hamar: 62 51 99 80 
Jaren: 41 52 51 46
Larvik: 33 14 10 50
Leknes: 76 08 22 00
Levanger: 74 08 50 00

Lillestrøm: 64 84 10 30
Oslo: 22 64 23 00
Sandnes: 51 60 38 30
Ski: 64 85 46 00
Sortland: 76 11 14 20

Stord: 98 24 21 52
Stryn: 57 87 62 00
Tromsø: 77 75 80 20
Trondheim: 73 80 13 00
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Akkurat nå:

Spesialkampanje 
på utvalgte modeller i høyglans  
+ høstkamanje på hele utvalget

Åpent hus til helgen:
Lørdag  10 – 16
Søndag 12 – 16
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       hvitt eller svart

       Designhåndtak  
       i rustfritt stål

       Sokler med gjæring

 Skuffer med glassider

 Skuffer i elegant hvitt eller svart

 Designhåndtak i rustfritt stål

 Sokler med gjæring
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Akkurat nå:

Spesialkampanje 
på utvalgte modeller i høyglans  
+ høstkamanje på hele utvalget

Åpent hus til helgen:
Lørdag  10 – 16
Søndag 12 – 16

Akkurat nå:

Spesialkampanje 
på utvalgte modeller  
i høyglans + høstkampanje  
på hele utvalget

Akkurat nå kampanje på:

Verdens
beste klassikere!
Se: www.jke-bergen.no

jke Bergen As
Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen
tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no

Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til meg,
fjern som en underjordisk strøm -
og jeg reiste meg opp: Hva er det du vil meg?

- Du må ikke sove! Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!

Diktet ’Du må ikke sove’ av Arnulf 
Øverland ble skrevet som en advarsel 
før 2. verdenskrig, men er like aktu-
elt i dag siden klima endringene truer 
oss alle dersom vi ikke handler raskt. 
Klimaendringene og årsakene til 
global oppvarming er nå svært godt 
dokumentert, og det er ingen tvil om 
at menneskelig påvirkning er hoved-
årsaken. Den globale oppvarmingen 
regnes som den største trusselen 
mot helse i global sammenheng i det 
århundret vi nå har gått inn i. 

Klima endringene vil kunne få 
tallrike alvorlige helse konsekvenser, 
blant annet på grunn av sviktende 
vannforsyning, tørke og sviktende 

matproduksjon, mer ekstremt vær 
med hetebølger, flom, havstigning, 
samt befolkningsforflytninger og 
potensielle konflikter. En av helse-
konsekvensene man ser tydelig 
allerede i dag, er at malaria rammer 
områder som tidligere har vært skjer-
met for dette. Særlig gjelder dette den 
mest alvorlige formen for malaria.
Trusselen Øverland advarte mot 
endte med flere titalls millioner av 
dødsfall. Klima endringer kan også 
føre til konsekvenser for liv og helse i 
et omfang det er vanskelig å forestille 
seg med mindre vi handler raskt. 
Dersom vi skal ha en rimelig sjanse 
til å unngå katastrofale konsekvenser 
er tids perspektivet essensielt. Starter 
vi alle med skikkelige tiltak allerede 
i 2011, vil kuttene i utslipp av CO2 
som er nødvendig for å unngå katas-
trofale konsekvenser på liv og helse 
være rundt halvparten av hva de vil 
være dersom vi fortsetter som i dag i 

10 år til før vi innser alvoret og setter 
i gang tiltak. 

Det haster med andre ord med 
å handle. Eller som David Lloyd 
George sa det: ’Vi må ikke være redd 
for å ta et stort skritt av og til. Man 
kommer ikke over avgrunnen i to 
korte hopp.’ For bidra til å få kunn-
skapen om dette fram er ’Norsk 
nettverk for klima og helse’ etablert. 
Nettverket består av helsearbeidere 
som tar helse konsekvensene av 
klima  endringene på alvor, og som 
ønsker å bidra til at skadene forebyg-
ges. Ta gjerne en titt på nettsidene for 
å lese mer om helse konsekvenser av 
klima endringene: www.klimaog-
helse.com 

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel den 
urett som ikke rammer deg selv!

Klima og helse: Vi må ikke sove

Synspunkt: 
Dette byrådet er det mest usosi-
ale byrådet Bergen noen gang har 
hatt. De kutter i budsjettene på 
en måte som rammer de som er 
fattige og de som har det vanske-
lig her i Bergen, hevder Torstein 
Dahle i ukens Synspunkt på side

▍2Meninger

Hva har Fillip Rygg egentlig i mot 
den vitenskapelige metode?
I Skolebruksplanen 2011-2024 fore-
slås flere skoler nedlagt med bak-
grunn i prognoser for størrelsen på 
barnekullene i samme tidsrom. Blant 
annet er Løvås skole i Fyllingsdalen 
foreslått nedlagt på bakgrunn av 

Skolene kan bli overfylte

Jeg roper med siste pust av min 
stemme:
Du har ikke lov til å gå der å 
glemme!
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Lars Thore Fadnes og Gunnar Kvåle
Senter for internasjonal helse og 
Miljøpartiet De Grønne

følgende prognose: «Fyllingsdalen 
ser ut til å få lavere elevtall enn i dag i 
hele perioden». 

For en akademiker er begrep 
som “ser ut som” ikke i bruk, men 
dersom vi skulle finne på å bruke 
slike uttrykk ville de fleste anta at 
det betyr “vi vet ikke”. Alle som har 
litt akademisk trening vet at det til 
ethvert datasett hefter en usikkerhet, 
en feilmargin. Det spiller ingen rolle 
om dataene er eksperimentelle, empi-
riske eller statistiske. Det er alltid en 
grad av usikkerhet. Dette vet forskere 
og tar derfor hensyn til det før man 
konkluderer. Man diskuterer til og 
med usikkerheten åpent. 

Enkelt sagt er regelen at dersom 
usikkerheten er større enn det man 
forsøker å påvise, må man forkaste 
dataene. De kan ikke brukes. Det 
er derfor frustrerende at Byrådet nå 
går i gang med å legge ned skoler 
uten å vite nok om hvordan alders-
sammensetningen i befolkningen 
vil utvikle seg. Et generasjonsskifte i 
eksisterende bebyggelse vil medføre 
at barnekullene blir større enn prog-
nosen tilsier. Resultatet blir overfylte 
skoler.

Trond Kvarven
Stipendiat ved Universitetet i Bergen
Og far til tre på Løvås

Filip Rygg(KrF)

Byråd for barnehage og skole
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