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Barnehager for fremtiden?

GAVE: Prosjektleder Brede Grinder og hans samarbeidspartnere har
gitt bygda en gave med sitt engasjement. Her sammen med riksantikvar Jørn Holme.

Tar vare på viktig
kunnskap om nær fortid
I helga var det igjen duket for et stort arrangement på
Klæstad mølle i Vestre Gran. Det møtte rundt to hundre
personer til arrangementet, og det forteller at engasjementet rundt mølla er stort. Brede Grinder har vært prosjektleder for restaureringen. Han kunne fortelle at det til nå
er brukt rundt 800.000 kroner på restaurering. 550.000 av
dette er midler fra Riksantikvaren.
Søndagen ble viktig for Klæstadmølla og ildsjelene som
driver utviklingsarbeidet der. Da kom nemlig riksantikvar
Jørn Holme på
besøk. Han beDe som har stått bak
skriver mølla
restaureringen har gitt
som et viktig
sine sambygdinger en stor
nasjonalt kulgave.
turminne. Ifølge
ham finnes det ikke så mange møller igjen fra den tida da
Klæstadmølla var i full produksjon.
Kulturminner er en viktig del av kulturarven og representerer levende historie i våre omgivelser. De er konkrete kilder
til nær fortid. Det kan gi oss nyttig kunnskap om hvordan
mennesker før oss har levd og virket opp gjennom tidende. I
tillegg til å gi oss kunnskap kan det også gi oss opplevelser.
Ildsjelene som har satt i stand mølla har gjort det mulig å
demonstrere hvordan den en gang var i bruk. Både voksne
og barn vil ha nytte av å se nettopp det. Visst vet de fleste
av oss at kornet på åkeren treskes, males og blir til mel.
Men om vi ikke fortsetter å formidle denne kunnskapen
kan vi risikere at vi, litt flåsete sagt, får en generasjon som
tror åkeren blir til brød i en og samme operasjon.
Brede Grinder vil gjerne ha forslag til hva mølla kan brukes til. Åpne dager der publikum kan komme for å se er
naturlig å starte med. Kanskje kan det også legges til rette
for at skoler og barnehager kan komme på besøk når det
er sesong for det. De som har stått bak restaureringen har
gitt sine sambygdinger en stor gave. Nå skylder vi å sikre
både bruk og skjøtsel slik at også neste generasjon kan besøke mølla. Når riksantikvaren i tillegg mer enn antyder at
det er midler å hente dersom søknaden er god nok skulle
det meste ligge til rette for mølla også i framtida.
n Diskuter lederen på www.hadeland.net/debatt
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

Vi som er styrere i de kommunale barnehagene i Gran kommune er svært opptatt av at våre
barnehager har god kvalitet. God
kvalitet i dag og også god kvalitet
de neste 20 årene.
Den pedagogiske kvaliteten
holder høy standard i barnehagene i Gran kommune, men
hva med den bygningsmessige
kvaliteten? Holder den like høy
standard?
Vi som er styrere mener at de
gamle lokalene egner seg dårlig
for barnehagedrift og gir oss utfordringer i forhold til å drive i
samsvar med gjeldende lover og
forskrifter. Lov om barnehager,
Rammeplanen for barnehager,
Miljørettet helsevern, Arbeidsmiljøloven, og Stortingsmelding
nr. 41 som omhandler kvalitet
i barnehagen er noen av flere
slike lover og forskrifter som
kommunen er pålagt å følge. Det
vil også komme nye lover og forskrifter framover som kommunen blir pålagt å drive etter. Hva
ønsker vi i tiden framover? Skal
vi igjen gå den samme vegen med
å bruke gamle bygg med alt det
medfører? Innen 2012 skal alle
barnehagene i kommunen på nytt
godkjennes i forhold til forskrift
om Miljørettet helsevern. Dette
medfører store kostnader i dag
og i fremtiden i forhold til brannsikkerhet, parkering, universell
utforming, uteområdet, sanitære
forhold, garderober, radon med
mer. Er det samfunnsøkonomisk
at vi igjen tar i bruk gamle bygg
som ikke er bygd for formålet?
Vi ønsker som styrere å bruke
tid på det pedagogiske arbeidet i
barnehagen og ikke bruke all vår
tid på det bygningsmessige. Barnehagesektoren har noen av de
eldste bygningene i kommunen,

GAME SKOLEBYGG TIL BARNEHAGER: Solheim barnehages hovedbygg har
historie tilbake til 1912. 
Arkivfoto: Sissel Skjervum Bjerkehagen

for eksempel Solheim barnehage
som ble bygd i 1912. I Gran kommune ble det startet opp barnehager i nedlagte skoler og vellokaler etter hvert som behovet for
plasser meldte seg. Fra da barnehagen skulle være et korttidstilbud for de største barna til i dag
hvor barn fra ettårsalderen har
rett til fulldagsplass, har innhold
og rammer forandret seg mye.
Nå ønsker vi at det satses på
barnehagebarna som er det før-

ste leddet i utdanningsløpet vårt.
De er morgendagens voksne og
fortjener det aller beste.
Det er ikke sikkert vi finner
svar i fortiden på fremtidens utfordringer!
Hilsen Gran
kommunes styrere:
Gudrun Skiaker, Hege Flatla,
Heidi Nyhus, Anne Marit
Bergsund, Monica Haugerud
og Torill E. Myhrstuen

Barnehager, sentralisering og arbeidsmiljø
Jorja Eriksen og Elsa Randi
Kolby fortsetter sin kampanje
for ny, stor barnehage i Gran.
Dette er en idé som ble lansert
i «trepartsamarbeidet» som et
reint sparetiltak. Det er skivebom å framstille det som et tiltak
for å bedre arbeidsmiljøet. Det
er også ganske ufint å antyde at
Bygdelistas representant i dette
arbeidet, Anne Lysenstøen, går
inn for å forringe de ansattes arbeidsmiljø.
Trepartsamarbeidet har ikke
hatt arbeidsmiljø som tema. Den
nye, store barnehagen i Viggadalen har vært en rein talløvelse.
«Lønnsomheten» i en sånn talløvelse står og faller med hvilke
antakelser man legger inn i regnestykket. Bygdelista ser med
stor skepsis på de antakelsene
som er lagt inn. Det er noe helt
annet enn å gå inn for et dårligere
arbeidsmiljø! I dette regnestykket
oppnås «innsparingene» ved hjelp
av nedbemanning, på samme
måte som «innsparingene» i
grunnskolen. Det virker litt spesielt at tillitsvalgte for de ansatte

går i bresjen for nedbemanning.
Vi veit at mange av medlemmene
deres er uenige i en slik politikk,
og Bygdelista vil i hvert fall ikke
gå inn for nedbemanning – verken i barnehagene eller i grunnskolen.
Jorja Eriksen har tidligere
sterkt oppfordret foreldrene til
å stille krav til barnehagene. Da
bør hun jo lytte til de kravene
som foreldrene allerede har stilt!
Foreldrene i Bjørklund krever å
få beholde barnehagen sin. Og
hvis hun spør foreldrene i Vestre
Gran, så vil hun få høre at de også
ønsker å beholde en barnehage i
nærmiljøet. De berørte foreldrene ønsker ikke den sentraliseringspolitikken som AP, Eriksen
og Kolby går inn for!
Bygdelistas representanter er
valgt for å lytte til foreldrene i
sånne saker. Samtidig vil vi selvfølgelig gå inn for tiltak som er
nødvendige for å sikre et godt arbeidsmiljø. Å antyde det motsatte
er rein mistenkeliggjøring.
For Gran Bygdeliste:
Willy Westhagen, leder

og
Øyvind
Kvernvold
Myhre,
gruppeleder

SLÅTTENG: Stilt synger ljåen
i graset.  Arkivfoto: Atle Nielsen

Ljåen
Jeg er så gamal at
jeg held meg til ljåen.
Stilt syng han i graset
og tankene kan gå.
Det gjør ikke vondt heller,
seier graset og faller
for ljåen.
Ole A. Lillemoen
Flere leserinnelgg på side 29

Øyvind

