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Først nå, etter seks år med rød-grønn politikk,
begynner vi å se resultater som viser at vi er i
ferd med å snu en nedadgående trend i skolen.
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Stort engasjement
i Vestre Gran
Onsdag er folk invitert til møte i Vestre Gran. Temaet er
om det bør etableres et Forum Vestre Gran etter modell
fra småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa. Derfor er Ellen Sagengen invitert til Grymyr for å fortelle om jobben de har
gjort.
Forum Bjoneroa startet som et frivillig initiativ og de har
skapt utrolig mye moro. Det har vært møter og aktiviteter
i lokalsamfunnet som ellers ikke ville vært der. Det er etter
hvert opprettet et småsamfunnsprosjekt som er finansiert
av kommune
og fylkeskomEr det krefter nok i lokalmune med 2,1
samfunnet til å drive nok
millioner kroen organisasjon?
ner. Prosjektet
løper fram til
2012. Målet er å ta i bruk bygdas muligheter og skape positiv befolkningsutvikling. En evaluering vil vise om dette er
måten å drive bygdeutvikling på.
Møtet i Vestre Gran onsdag er en videreføring av arbeidet
som ble satt i gang for å få gjort i stand bassengrommet
ved Grymyr skole. Det ble aldri fylt med vann, men kommunestyret har bevilget 7,5 millioner kroner til å gjøre det
i stand. Det skal bli amfi, scene, bibliotek og treningsrom.
Arbeidsgruppa som jobbet med saken vil vite hva folk ellers i Vestre Gran tenker om hva som nå skal være vegen
videre.
Vestre Gran har et aktivt idrettslag med stor aktivitet. Teatergruppa Grymyrgjengen har snart premiere. Koret er
vitalt og har stadig konserter. Menigheten er aktiv. FAU
ivaretar skoleelevenes behov. Det er satt i gang et arbeid
for å bygge nytt kombinert klubbhus og forsamlingshus
etter at Fjordvang har sett sine bedre dager og dagens
klubbhus likeså. Det er helt sikkert også flere som driver
viktig arbeid til fordel for grenda og de som bor der. Alle
trenger styrer og ildsjeler for å få gjennomført sitt frivillige
arbeid. Det er imponerende engasjement bak tanken om et
Forum Vestre Gran. Men er det krefter nok i lokalsamfunnet til å drive nok en organisasjon? Og er det nødvendig?
Kan det være at de organisasjonene som finnes faktisk ivaretar de funksjonene som trengs?
Hadeland er en partipolitisk uavhengig
lokalavis for kommunene Gran, Jevnaker og
Lunner. Avisen skal bedrive saklig, troverdig og
uavhengig journalistikk med høy etisk standard
basert på Vær Varsom-plakaten.
Klager kan rettes til ansvarlig redaktør, eller til Pressens Faglige Utvalg
(PFU), Rådhusgata 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 40 50 55. E-post: pfu@presse.no

Høyres Harald Westby spør meg i
leserbrev om utsagn gitt av kunnskapsminister Halvorsen. Selv om
det er mest naturlig at SV kommenterer sin skolepolitikk, vil jeg
gjerne benytte anledningen til å
skrive om Senterpartiet sin.
Den norske skolen er, selv
med vekslende politisk flertall,
fortsatt av de mest sentralstyrte i
OECD. Vi bruker mange penger
på skole og har en rekke nasjonale krav og forventninger som
skal sikre oppfølging og resultater. Først nå, etter seks år med
rød-grønn politikk, begynner vi å
se resultater som viser at vi er i
ferd med å snu en nedadgående
trend i skolen.
Men med Kunnskapsløftet ble
siste rest av mulighet for å velge
praktiske arbeid fjernet. Alle
skulle ha språkfag. Senterpartiet
ønsker derfor å innføre praktisk

arbeidslivsfag som alternativ til
fordypning norsk/engelsk. Vi vil
også tilby valgfag. Vår valgfagsmodell gir kommunene (skoleeier) ansvar for å tilrettelegge
for både praktiske og teoretiske
fag i ungdomsskolen som for eksempel «vitenskapsfag», «praktisk-estetiske fag», «mekaniske
fag» og så videre. Det betyr at vi
ønsker å overlate noe mer frihet i
utforming av valgfag til de lokale
skolemyndighetene.
Så langt har jeg ikke registrert
at Høyre har tatt til orde for en
skole basert på det lokale initiativ
annet enn ved å overlate arbeidet
med å utarbeide lokale læreplaner knyttet til Kunnskapsløftet
til skolene. Arbeidet med lokale
læreplaner var ett av punktene
som ble behørig rørt av «Tidsbruksutvalget», og som det har
vært knyttet stor misnøye til fordi

det har tatt vekk tid som heller
kunne brukes til planlegging av
undervisning.
Høyre tar imidlertid til orde
for obligatorisk andre fremmedspråk i barneskolen. En har altså
fortsatt stor tro på at bare man
pålegger alle å gjøre mer av det
samme, oppnår man resultater.
Senterpartiet har mer tro på en
skole der alle får mulighet til
å vise at de mestrer noe. Gir vi
mulighet for at dyktige lærere
får anledning til å ta mer hensyn
til hver enkelt elev sitt potensial,
er vi overbevist om at det også vil
gi positive utslag i
andre fag.
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Velkommen til spennende sesong
Kjære JIF-patrioter, støttespillere, spillere, trenere og andre
med hjerte og interesse for fotball i Jevnaker og omegn. JIF
ønsker alle interesserte velkommen til en spennende sesong for
klubben i vårt hjerte. JIF klarte i
2010 et etterlengtet opprykk til 2.
divisjon. Etter mange år i «skyggenes dal» er vi atter tilbake på
fotballkartet. Det er mange som
husker tilbake til glansdagene i 1.
divisjon og stemning på stadion.
La 2011, som også er markeringen av Jevnaker Idrettsforenings
100-års jubileum, bli en gjensmak
på det som var. JIF-skuta har siden 1996 vært nede i en bølgedal.
Nå er vi på vei opp igjen og entusiasmen i klubben er stor.
I dette som skal skje så må vi
ikke glemme grunnlaget for at vi
har et seniorlag blant de 88 beste
lagene i landet. Ifølge statistikken er det nærmere 2.000 fotballklubber i Norge. Målrettet arbeid
med anlegg, aktiviteter, trenere
og støtteapparat har gjort denne
utviklingen mulig. Foran årets
sesong har Jevnaker IF nærmere
300 aktive spillere fra fem år og
oppover til 50. Tilrettelegging for
god trening og treningskultur fra
man er liten er viktig for å få en
god opplevelse.
I breddeidretten er det en
uttalt målsetting at vi ønsker
at flest mulig holder på lengst
mulig. Dette gjør at talentene får
en klubb å vokse opp i. Derfor er
det viktig for JIF at vi har dedikerte og utdannede trenere fra
barna starter i klubben, via overgang til 11-fotball som 13-åring og
til hardere satsning fra 15 år og
oppover. JIF har som målsetting
at alle spillere på junior og senior
nivå i størst mulig grad skal være
lokale. Med lokale definerer vi
Hadeland og Ringerike. I kampen for å overleve er det viktig
fokusere på hvem vi ønsker å se
på banen. Er det ikke nabogutten
og kameraten hans som det er
spennende å følge? Skal vi skape

JIF: Allan Simonsen og alle andre på JIF ønskes lykke til i sesongen. 


klubbfølelse og entusiasme er
det viktig med lokal forankring.
Det får vi ikke til hvis vi ikke har
en god ungdomsavdeling å høste
spillere fra.
JIF har i sesongen 2011 22 påmeldte lag i seriespill. Målsetting
er at A-lag skal etablere seg i 2.
divisjon. B-lag har som ambisjon
å rykke opp ett nivå til 4. divisjon.
Utover dette skal vi tilrettelegge
for utvikling av talenter og ha et
godt juniorlag som skal hevde
seg i cup og seriespill. Om vi vinner eller ikke som yngre spiller
skal ikke være hovedfokus. Fokuset skal være på utvikling, ha det
gøy, være med i kameratgjengen
og ha det sosialt bra. Vi ønsker
også å etablere egne jentelag i
aldersbestemt. I dag har vi egne
jentelag i ni-, elleve- og tolvårs
klassen. For å etablere et godt
jentemiljø har vi lagt treninger
for jenter til felles tider. Dette ser
ut til å fungere bra og vi ser at antall spillere stadig blir flere. Det
er derfor viktig å etablere rene
jentelag så tidlig som mulig. Alle
jenter som har lyst til å spille fotball ønskes velkommen.
Økonomisk er det en utfordring å holde en slik klubb i

Arkivfoto

gang. Sponsormarkedet er viktig
for klubben og bidrar med nesten 50 prosent av klubbens totale
inntekter. Med en stor aktør i vår
nabokommune merker vi at konkurransen om kronene er hard.
For fotballen i distriktet er det
viktig at bedriftene ikke bare støtter opp om elitesatsing men også
breddeklubbene. Skal man få opp
spillere med lokal forankring er
breddeklubbene i vårt distrikt
viktige. Samarbeid mellom klubbene er også viktig for å utvikle
spillere med riktige holdninger
og gode ferdigheter.
Jeg vil med dette rette en stor
takk til alle som bidrar i klubben. Alt fra anlegg, vaffelstekere,
trenere, spillere og foreldre som
holder spillere og hjula for øvrig
i gang. Dere er grunnpilarer i enhver klubb og utrolig viktige.
Til slutt vil jeg ønske alle spillere i klubben lykke til med kommende sesong. Må vi få se mange
flotte mål og gledesscener.
Til lykke med sesongen.

Otto Olsen,
leder JIF Fotball

