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Blant de utvalgte

Forsker
på barn 
i Melhus

Det er temmelig underholdende å følge det som skjer rundt
hytterenovasjon og hyttefeiing i Melhus og Midtre Gauldal.
Men det begynner å nærme seg en farse og det er ikke bra for
samarbeidsklimaet i Gauldalen.

Det foreløpig siste kapittelet var i kommunestyret i Midtre
Gauldal forrige uke. Kommunen har nedsatt en arbeids-
gruppe som skulle se på innføringen og reglementet rundt
renovasjon og feiing for hytter og fritidsboliger. Sist torsdag
kom de med sin innstilling. Men saken ble utsatt igjen, denne
gangen til september. Årsaken var et brev fra Miljødirektora-
tet, som sier at enkelte kommuner kan frita hytter fra denne
plikten dersom de ligger utenom tettbebygd strøk. Dette
hadde ikke arbeidsgruppa tatt med i sin behandling av saken,
og kommunestyret ønsker å få dette vurdert.

Politikerne i Midtre Gauldal er midt sagt mot både hyttereno-
vasjon og hyttefeiing. De har gjort sitt beste for å stoppe, ut-
sette og trenere innføringen. Dette skaper problemer for sa-
marbeidskommunen Melhus. De to kommunene har via de
interkommunale selskapene Envina og Gauldal Brann og
Redning gått sammen om renovasjon og feiing. Men når den
ene parten ikke vil ta sin del av regninga, blir det selvfølgelig
problemer for selskapene. Utsettelsen fører naturlig nok til
frustrasjon både i Gauldal Brann og Redning, Envina og blant
politikerne i Melhus.

Jeg har forståelse for at politikerne i Midtre Gauldal protes-
terer. Det er ikke lett å se behovet for hyttefeiing, og

det er krevende å gjennomføre. Hyttereno-
vasjonen framstår også som dårlig løst, når

en del av søppelcontainerne er plassert slik
at hytteeiere må kjøre lange omveier med

søpla. Og hvorfor skal man egentlig be-
tale hytterenovasjon hvis man har

hytte og bolig i samme kommune?
Er ikke det dobbelbetaling?

Men det som nærmer seg en farse
er når politikerne i Midtre Gaul-
dal ønsker å avgjøre hvor avfall-
scontainerne skal plasseres.
Dette er en faglig vurdering som

er overlatt til Envina, som må rette
seg etter de innspill og klager som

kommer. Hvis politikerne våre skal
begynne å detaljstyre alt ned til et
slikt nivå, blir driften av kommunene
helt uhåndterlig.

Detaljstyring
er en dårlig idé
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BARNEHELSE
GUNN HEIDI NAKREM

Forskningen utføres som et sam-
arbeidsprosjekt mellom Nordisk
institutt for studier av innova-
sjon, forskning og utdanning
(NIFU), Folkehelseinstituttet og
Læringsmiljøsenteret. 13 kom-
muner er trukket ut, og Melhus
er én av de utvalgte.

I Melhus er fire skoler tilfeldig
valgt ut, og disse er Hovin skole,
Høyeggen skole, Brekkåsen sko-
le og Gåsbakken skole. Forsk-
ningsprosjektet startet tidligere i

år og pågår til 2020. 

Følelser 
I Melhus er helsesøsterressursen
styrket med ei halvstilling som
Heidi C. Kregnes og Anni Marit
Bolme deler. De har dratt ut til de
utvalgte skolene der de har fått
komme inn i klassene for å ha
samtaler med elevene.

– Vi snakket mye om følelser,
og om hvordan du føler deg når
du er glad og sånt, sier Preben
Myrvold (12) på sjette trinn ved
Hovin skole. Peder Sæther Fug-
lås (12) forteller at de har snakket
om nettmobbing og Snapchat.
Ingen av de to er på Facebook,
men de kjenner godt til Snapchat
og YouTube som mange andre.

– Vi har også snakket om sinne
og hvordan du føler det inni
kroppen når du er sint. Det var
helt greit å ha besøk av helses-
østrene da vi skulle snakke om

dette, sier Peder.

Flere helsesøstre
Forskningsprosjektet er kalt «Et
lag rundt eleven» og forskerne
skal studere om hvilken effekt
økt helsesøsterressurs har på
elevenes læringsmiljø, fravær og
læringsutbytte. Forskerne me-
ner at det ikke er gjort så mange
studier på hvilken betydning
helsesøsterens rolle i skolen,
mens politikerne har vært opp-
tatt av at det er viktig å øke antall
helsesøsterstillinger av hensyn
til skolebarnas helse. De utvalgte
kommunene får økt helsesøster-
ressurs i to år, og den ekstra res-
sursen skal rettes mot elever på
5.–7. trinn.

På barnas arena
– Det har vært veldig spennende
å få være med på dette. Vi opple-
ver at de temaer vi tar opp treffer

både gutter og jenter, og det gjel-
der spesielt temaet sosiale medi-
er. Bruk av mobiltelefonen til å ta
bilder og spredning av bilder er
også temaer vi tar opp, sier Bol-
me. Kregnes sier at det er det
mye onlinespilling der mye skjer
uten at foreldre er til stede.

Ved hjelp av tøyfigurer fra fil-
men «Innsiden ut» innleder hel-
sesøstrene samtale med elevene
om å håndtere følelser.

– Vi er opptatt av positive ting
og som hvordan får du snudd da-
gen som den starter vanskelig.
Når vi snakker til elevene skal vi
ikke være belærende, sier Bol-

me. Kregnes legger til at de for-
teller ungene at det kan være
greit å være sint, lei seg og glad.

Fagleder Jorunn Lervik ved
helsestasjonen og skolehelsetje-
nesten opplyser at de ønsker for
det kommende skoleåret å styr-
ke tilbudet i skolehelsetjenesten
i alle skolene.

– Helsesøstre har kunnskap
om at mobbing er et viktig områ-
de å jobbe med systematisk i
samarbeid med skolens perso-
nell, foreldrene og barna. Mob-
bing er et viktig område i folke-
helsesammenheng som vi som
helsepersonell vet ofte fører til
psykiske problemer hos dem
som blir utsatt. Derfor er det å
jobbe med et godt skolemiljø en
viktig del av skolehelsetjenes-
tens oppgaver, forteller Lervik.
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982 60 456

Melhus er én av 13 kom-
muner som deltar i et
forskningsprosjekt om
flere helsesøstre i sko-
len bedrer skolemiljøet.

KONTAKT: Helsesøstrene Heidi C. Kregnes og Anni Marit Bolme
benytter tøyfigurer for å bedre kommunikasjonen med elevene.
Blant temaene de snakker om er hva som er normalt og hva som
tar energi.

GRUPPETIMER: Samtalene i prosjektet har foregått som grup-
petimer der helsesøstrene tar opp ulike emner.

yVi er opptatt av
positive ting

Anne Marit Bolme

SAMTALE: Vennskap,
stressmestring og sosiale
medier er blant temaene
helsesøstrene Heidi C.
Kregnes og Anni Marit
Bolme har tatt opp med
blant annet sjette trinn på
Hovin skole.
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