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Nyheter
Se til Utstein
Ulike aktører har gått sammen om en fellessatsing der reisemålet Utstein skal markedsføres. Utstein skal bli en merkevare som står for
kvalitet, gode produkter og gode opplevelser.
Bak satsingen står drivende dyktige folk fra museumssektoren, landbruket, Stiftelsen Utstein
Pilegrimsgard, hotellvirksomhet og galleridrift,
og med seg har de også Rennesøy kommune som
har satset stort på å utvikle Fjøløy Fort.
Alle samarbeidspartnerne har et bredt nettverk
og inngående kunnskap innen sine spesialfelt,
og de er helt overbevist om at de sammen vil stå
enda sterkere i konkurransen om kundene.
Lørdagens nyttårsball i klosteret viser at det
finnes et marked for det som aldri er gjort før,
og som det ikke finnes noen tradisjon for. Nyttårsballet var noe spennende og unikt, og det
appellerte til ulike typer mennesker.
Flotte kjoler og dresskledte menn, dyktige
musikere som spiller klassisk musikk, profesjonelle dansere som demonstrerer wienervals,
historiske omgivelser og treretters middag med
kortreiste råvarer. Arrangementet appellerte
til både syn, hørsel, følelsessans, luktesans og
smakssans, og det ble garantert delt flittig i sosiale medier.
Visit Utstein har museumsvirksomhet, kloster
og kirke, pilegrimsgard, lokal matproduksjon
og gardsutsalg, storslått natur og turmuligheter,
fyr, fort, kunst, hotell og restaurant. I tillegg har
destinasjonssatsingen en samling kreative hoder
som ikke er redd for å prøve noe nytt og sette
seg høye mål samt rasende dyktige administratorer som kan koordinere innsatsen, navigere
trygt i offentlige tilskuddsordninger og markedsføre konseptet. Det blir spennende å følge
stedsutviklingen for her er så absolutt potensialet på plass.

Lokalavis for
Randaberg,
Rennesøy og Kvitsøy

Streber etter
problemfritt
skolemiljø
●●● I fjor ble 139 saker meldt inn til Fylkesmannen i Rogaland. I 80 prosent av tilfellene ble konklusjonen at skolen ikke gjorde nok for å trygge eleven.
Siden skoleåret 2017 - 2018 har Positiv til opplæringsloven
elever og foreldre kunnet melde Blant lokale skoler som ble
fra til Fylkesmannen dersom klagd inn til Fylkesmannen
de mener at skolen ikke gjør en i 2018 var Grødem skole (to
god nok jobb i å sikre et trygt og ganger), Harestad skole (to gangodt skolemiljø.
ger), Vikevåg skule (en gang) og
Siden loven ble kjent har Kvitsøy skole (en gang).
innrapporteringene blitt stadig
flere. Nå kan Fylkesmannen i
Rogaland vise til hele 61 saker
fra siste halvår i 2018, mot 34
i samme periode 2017. Med en
nærmest dobling i antallet klager, er Rogaland nummer tre
på listen over fylkene med flest
innrapporteringer. I løpet av
hele året ble det meldt inn 139
saker i fylket.
Petter Hagen
Ifølge Hallgeir Bø, assisterende utdanningsdirektør
hos Fylkesmannen i Rogaland,
– Det stemmer at vi ble klagd
finner de brudd på aktivitets- inn til Fylkesmannen ved to anplikten i nærmere 80 prosent av ledninger, sier rektor ved Harede innrapporterte sakene.
stad skole, Petter Hagen før han
– Aktivitetsplikten inne- legger til:
bærer at alle ansatte på skolen
– Selv er vi veldig positive
skal følge med og gripe inn hvis til at Fylkesmannen nå kan gå
de mistenker eller ser at barn aktivt inn etter en klage, og kvaikke har det bra. Det viser seg litetssikre den jobben skolene
at mange ikke er fornøyde med gjør. Fylkesmannen er en viktig
arbeidet skolen gjør i den for- samarbeidspartner som bidrar
bindelse, forklarer han.
til å løse komplekse saker hvor
Bø legger likevel til at sko- elever opplever utfordringer på
lene gjør et mye grundigere skolen.
arbeid nå enn det de gjorde før
Hagen legger til at sakene
den nye opplæringsloven trådte som rapporteres inn til Fylkesi kraft. Han synes det er positivt mannen ikke bare dreier seg
at saker meldes inn til Fylkes- om mobbing. Opplæringsloven
mannen, og er nysgjerrig på hva lar foreldre og elever sende klasom foregår på de skolene hvor ger til Fylkesmannen også når
det gjelder andre former for
saker ikke meldes inn.
utenforskap og utrygghet hos

”

Fylkesmannen er
en viktig samarbeidspartner.

eleven. Derfor mener han at
innrapporteringene ikke bare
må betegnes som mobbesaker,
slik de ofte gjøres i media.

Omfattende aktivitetsplan
Rektor Hagen er godt kjent
med skolens plikt til å sørge for
et trygt og godt miljø for sine
elever.
– Uavhengig av om vi mottar
en klage fra foreldre eller elever, skal vi være oppmerksom
på hvordan våre elever har det.
Opplever vi at noen behandles
dårlig, eller ikke har det så bra,
er vi pliktet til å igangsette tiltak, sier Hagen.
Det er noe skolene streber
etter.
– Sammen med Goa og Grødem skole har vi tidligere utarbeidet en handlingsplan som
skal bidra til å forebygge blant
annet mobbing, sier Hagen.
Denne handlingsplanen
handler blant annet om å legge
til rette for mest mulig aktivitet
i friminuttene, slik at elevene
ikke kjeder seg. Den handler
også om å peke ut enkelte elever på skolen som skal fungere
som trivselsledere. Disse skal
sørge for at alle inkluderes i
lek og andre sosiale aktiviteter.
Samtidig sørger skolene for å
ha mange, synlige voksne til
stede i friminuttene. I tillegg
skal elevrådene jobbe med holdningsskapende arbeid med sine
medelever, og etisk refleksjon
skal ved jevne anledninger være
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Tips oss

Om lokalmiljøet på tips@bygdebladet.no

viktig Partner: rektor ved Harestad skole, Petter Hagen, er positiv til at Fylkesmannen nå kan gå aktivt inn etter en klage, og kvalitetssikre den jobben skolene gjør.
Foto: Jan Henrik HeggeBø

en del av undervisningen.
– Det aller viktigste vi kan
gjøre for å forebygge mobbing er
å ha tydelige voksne både hjemme og på skolen, understreker
rektoren.

Slik jobber Fylkesmannen
Det er likevel ikke alltid skolen
klarer å forebygge eller forhindre at enkelte elever føler seg
utrygge på skolen. Av alle tiltaksplaner skolene igangsetter,
kommer omtrent ti prosent til
Fylkesmannen, forklarer Bø.
Klarer ikke skolen å lage en
god nok plan for å rette opp i
problemet etter klage fra foreldre, kan sistnevnte henvende
seg til Fylkesmannen.
– Vi kontakter skolen, informerer om klagen og ber om mer
informasjon rundt situasjonen.
Vi ber om en redegjørelse angående hva de har gjort, hvem de
har snakket med, hvem som er

involvert og spør om de har laget
en plan. Den ber vi eventuelt om
å få tilsendt, forteller Bø.
Videre snakker Fylkesmannen
med eleven. Etter mer informasjon og flere opplysninger, fatter
Fylkesmannen et vedtak som
så presist som mulig forklarer
hva skolen må gjøre innen gitte
tidsfrister.
Hvis skolen bryter fristene,
kan Fylkesmannen gi dagbøter
til skolen. Og om enkelte mobbesaker ikke kan løses ved hjelp
av Fylkesmannens tiltak, kan
det i ytterste konsekvens bety at
mobberen må flytte til en annen
skole.
– Det har heldigvis ikke
skjedd enda. I de aller fleste tilfellene ferdigbehandles sakene
etter å ha vært innom Fylkesmannen, sier Bø.
Jan Henrik Heggebø
janhenrik@bygdebladet.no

nyheterFakta

Opplæringsloven
Voksne er lovpålagt å varsle rektor om eleven ikke har det
bra på skolen.
Skolen er pliktet til å lage skriftlig plan der det står hva skolen skal gjøre for å gi eleven et godt skolemiljø.
Eleven kan ta saken videre til Fylkesmann dersom de opplever at skolen ikke gjør nok, allerede uken etter at
rektor er varslet.
Fylkesmannen kan bestemme hva skolen
må gjøre.

PoSitiv:
Hallgeir Bø
forteller at
skolene har
blitt flinkere i
arbeidet med å
forhindre blant
annet mobbing.
Foto: Privat

Høsten 2018 mottok Fylkes-mannen i
Rogaland 61 saker. I løpet av hele året var
antallet 139.
Blant lokale skoler som ble klagd inn var Grødem skole (to klager), Harestad skole (to klager),
Kvitsøy skole (en klage) og Vikevåg skule (én klage).

kollisjon mellom syklist og bil
24. januar klokken 15.38 fikk politiet inn melding om kollisjon mellom en syklist og en bil på sykkelstien langs randabergveien ved innkjørselen til Montér og næringsgården.
i følge politiets rapport skjedde ulykken da bilen, som kom fra Montér og skulle svinge ut på
randabergveien, kjørte ut for å krysse sykkelstien. Syklisten kom syklende nordover på gang- og sykkelstien og rakk ikke bremse ned i tide slik at han kjørte inn i bilen. Syklisten fikk i følge politiets logg
lettere skader i en fot.
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