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■ KLØFTA: Det blir både janit-
sjar og magi når den nye aula-
en på Bakke skole på Kløfta
åpnes i morgen, søndag.

SAS janitsjarorkester ar-
rangerer barnekonsert sam-
men med magiker og trylle-
kunstner Haakon Esplo, som
elsker å spille, tulle og tøyse. I
tillegg til alt dette, så er Esplo
også buktaler. Med seg har
han fuglen Anton Bergh.

Aulaen
Arrangementet er en del av
Ullensakers Lokal Kulturuke,
og tiende og siste dag av kul-
turfesten er søndag. Showet
på Kløfta er det første arran-
gementet i den nye aulaen på
Bakke skole.

SAS janitsjarorkester er et
bedriftsorkester som spiller
på oppdrag i inn- og utland.
Orkesteret består av 30 ama-
tørmusikere, og de holder til
på Teknisk base på Garder-
moen.

Blokkfløyte
Haakon Esplo er utdannet
musiker ved Norges musikk-
høgskole, med blokkfløyte
som hovedinstrument.

Forestillingen er en salig
blanding av musikk, magi og
buktaling, og Esplo har gode
skussmål fra dem som har
overvært showene hans.

Auladebut med
magisk janitsjar

SHOW: Det blir musikk, magi
og buktaling ved Haakon Es-
plo på Bakke skole søndag.

Caroline Bjerkland
cabj@rb.no 906 52 063

■ NANNESTAD
Tidligere i vår ble det klart at
Kunnskapsdepartementet vil
gjøre om medier og kommuni-
kasjon fra rent yrkesfag til valg-
fag underlagt studiespesialise-
ringslinjen. Stortingsmelding-
en «På rett vei» legges fram for
Stortinget før sommerferien.
Får departementet viljen sin,
vil linjen fra 2015 gjøres om fra
et yrkesfaglig til et studieforbe-
redende program.

Medieelevene ved Nannestad
videregående reagerte sterkt på
forslaget og uttalte i RB at dette
vil føre til at verdifull praksis

forsvinner. Torsdag 2. mai invi-
terer de kunnskapsminister
Kristin Halvorsen, partiledere,
partienes skolepolitikere, samt
lokalpolitikere til skolen for å
presentere utplasseringspro-
sjektet «Jobb med D».

100 elever i arbeid
– Jobbprosjektet «Jobb med D»
har eksistert siden 2007 og har
siden lost nær 100 elever til re-
levant arbeidserfaring. Prosjek-
tet er unikt i sin form, og noe
Nannestad videregående er eks-
tra stolte over, sier faglærer ved
skolen, Per Balch-Barth.

Han mener medielinja ved
Nannestad har brutt med det
tradisjonelle mønsteret der en
lærer står alene i et klasserom.

– Her er fagene integrert i en
helhetlig prosess, i tråd med
måten man jobber på i nærings-
livet, sier han.

Protester
Nå ønsker elevene og mediefag-
lærerne å markere overfor myn-
dighetene at medielinja fortsatt
bør være et yrkesfaglig studie-
program, som først og fremst er
rettet inn mot å utvikle elevenes
praktiske ferdigheter.

– En rekke faglige instanser
som faglig råd for Medier og
kommunikasjon, elevorganisa-
sjonen, lektorlaget, Fellesfor-
bundet (LO), MBL og Norsk In-
dustri har allerede protestert
mot departementets forslag,
understreker Balch-Barth.

– I lys av stortingsmeldingen
ser Nannestad videregående
det som viktig at våre topp-poli-
tikere får se på nært hold hva
slags utdanning skolen gir sine
medieelever, og hvilken kom-
petansebredde som går tapt der-

som departementet gjør alvor
av sitt forslag.

Avgangselev ved medielinja,
Hanna Gjelsvik Berg, har det
siste året hatt praksisplass i
fotoavdelingen i Dagbladet.

– Det er spennende å ha bilder
på trykk hvor jeg har vært en
profesjonell fotograf  i alle ledd.
Laget avtale med journalisten,
planlagt vinklingen på artikke-
len, stilt inn kameraet og in-
struert dem som skal være med
på bildet, forteller hun.

Ber Kristin om
å bevare linja

INVITERER MINISTEREN: 2. mai forteller avgangselevene med medielinja på Nannestad videregående om sine erfaringer fra jobbprosjek-
tet «Jobb med D», og håper blant andre kunnskapsminister Kristin Halvorsen tar turen til skolen denne dagen. BEGGE FOTO: PER BALCH-BARTH

Medielinjene ved de videregående skolene kan bli
gjort om fra yrkesfag til valgfag. Nå inviterer
Nannestad-elevene Kristin Halvorsen for å fortelle
at det er et dårlig forslag.

ARBEIDSERFARING: Hanna
Gjelsvik Berg fikk praksisplass i
fotoavdelingen i Dagbladet.

Lars Fogelstrand
jessheimkontoret@rb.no 917 02 527

■ ÅRNES: Elize Liljenkvist (27)
er ansatt i den nyopprettede stil-
lingen som folkehelsekoordina-
tor i Nes kommune.

– Nes virker som en veldig
spennende kommune, sier Lil-
jenkvist, som i dag jobber innen
det samme fagområdet i Bærum
kommune.

Tett samarbeid
– Jeg får være med fra start på
arbeidet med mer fokus på fol-
kehelse. Dette skal gjøres på
tvers av kommunale etater og i

nært samarbeid med frivillig
sektor og næringslivet.

27-åringen er opprinnelig
svensk, men flyttet til Norge for
tre år siden. Hun bor i Bærum
med samboer og er innstilt på å
pendle til Nes i første omgang.

37 søkere
Liljenkvist har blant annet ba-
chelorutdanningen innen folke-
helsearbeid fra Sverige. Hun
skal etter planen begynne i stil-
lingen 1. august.

Kommunalsjef  for helse og
velferd, Thone Thorsen, fortel-
ler at 37 personer søkte stilling-
en. Erfaring og solid utdanning

var avgjørende for valget av Lil-
jenkvist.

– Hun skal ikke bli en ny hel-
sebyråkrat i rådhuset, under-
streker Thorsen.

– Nytt lovverk sier noe om
kommunenes rolle i arbeidet
med folkehelse. Koordinatoren
skal jobbe på et bredt område og
samordne gode helsefrem-
mende og forebyggende tiltak.

Skal bedre nesbuenes helse

KOORDINATOR: Elize Liljen-
kvist skal bidra til at det gjøres
mer for folkehelsa i Nes. 

FOTO: PRIVAT

Konsert med kor 
og strykeorkester 
EIDSVOLL: Elever ved Eidsvoll
kulturskole har sin årlige vår-
konsert i Panorama i ettermid-
dag, lørdag. – Sangere og musi-
kere har øvd inn et mangfoldig
program som viser at elevene
jobber innen flere sjangere,
frister Marit Hoel Robertsen
ved kulturskolen.

Der har de flere stipendele-
ver som skal opptre solistisk. De
har forlengede undervisningsti-
mer og forplikter seg til å opp-
tre oftere enn andre elever. Pu-
blikum vil få høre både sang,
piano, fiolin og slagverk. 

Konserten vil også by på kor,
gitargrupper og storband med
slagverksgruppe, i tillegg til at
skolens strykeorkester vil delta.
Det samme gjelder juniororkes-
teret på slagverk. 

Kunstelevene skal ha egen
utstilling i foajeen. Flere av
elevarbeidene vil også bli pro-
sjektert opp på lerret under
konserten og vist til piano- og
fløytemusikk. Konferansier er
skuespiller Gro Ann Uthaug,
som vil komme som Camilla
Collett og understreke at vi er
inne i et jubileumsår for all-
menn stemmerett.

– Elever og lærere gleder seg
til en variert og morsom kon-
sert og inviterer publikum til å
komme for å se og høre dagens
unge sangere, musikere og
kunstnere, sier Robertsen.
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Hoppensprett AS vil
bygge barnehage i
Blaker. Nå ber Høyre og
Venstre i en
interpellasjon om at
Sørum kommune griper
anledningen.

Rune Fjellvang
rufj@rb.no 900 49 489

■ BLAKER
I februar vedtok Sørum kommu-
nestyre at Sørum skulle samar-
beide med Nes kommune om å
finne egnet tomt til barnehage i
området Rånåsfoss/Auli for
barn fra begge kommuner, og at
kommunen ville være positive
til etablering av privat barneha-
ge på Fjuk dersom behovet er til
stede.

Roy Merli (H) sier at på bak-
grunn av dette vedtaket har
Hoppensprett AS inngått avtale
med en grunneier som eier et
område som er avsatt i kommu-
neplanen for bygging på Hellne.

Har gjort jobben
– Dette er et godt egnet sted for
en barnehage, sier Merli og for-
teller at Hoppensprett skal ha
forespurt alle innbyggerne i
Fjuk/Hellne skolekrets for å få
en oversikt over om det er et øn-
ske og behov for barnehage i om-
rådet.

I kommunestyremøtet kom-
mende onsdag vil Roy Merli der-
for framføre en interpellasjon på
vegne av Høyre og Venstre der
partiene ber om tilslutning til at
rådmannen umiddelbart går i
dialog med Hoppensprett AS og
at det uten ugrunnet opphold
legges til rette for at Hoppensp-
rett AS får etablere den planlag-
te barnehagen. 

Har sikret tomt
Den tenkte tomta ligger rett sør
for betongfabrikken på Hellne,
som nå er i bruk til andre for-

mål. Tomta ligger også rett ved
store friområder, i tillegg rett
ved der folk bor. 

– Eiendommen er arealav-
klart, det betyr at det bare er å
regulere, sier Merli som legger
til at andre plasseringer selvsagt
kan vurderes, men at Hoppensp-
rett AS for tida ikke noen annen
tomt på hånda.

I interpellasjonen til kommu-
nestyret heter det at detaljplas-
seringen uansett ikke har vært
det viktigste nå, men å sjekke ut

behovet for et framtidig barne-
hagetilbud i dette området har
vært prioritert. 

Har laget barn
– Tilbakemeldingene så langt
har gjort Hoppensprett AS tryg-
ge på at det i aller høyeste grad

er et reelt behov for denne eta-
bleringen. Dette er ingen over-
raskelse, det har lenge vært et
politisk tema og etterlengtet be-
hov for barnehage i området, si-
er Merli.

– Det har rent en del vann i
bekken i løpet av denne tida – el-

ler som vi i denne saken kan si: 
– Det har blitt laget en del

barn siden den gangen, og beho-
vet for barnehageplasser øker
bokstavelig talt fra måned til
måned, sier Merli som venter
svar kommende onsdag.

Trenger barnehage

HAR TOMT: Hoppensprett AS skal være interessert i å bygge barnehage på Hellne i Blaker og skal ha tilsagn på tomt bak den gamle betong-
varefabrikken. Saken blir gjenstand for en interpellasjon i kommunestyret i Sørum kommende onsdag. FOTO: RUNE FJELLVANG

Hedret med medalje for 46 års innsats
NORDBYHAGEN: Jan Heidenberg ble i går tildelt Norges vels medalje
under et arrangement på Ahus. Heidenberg har jobbet ved Ahus og
tidligere SiA i 46 år. Han kom inn i sykehusmiljøet allerede som 9-åring
ettersom faren hans var teknisk leder ved Stensby sykehus. Senere
begynte han som sommervikar på Stensby. Ved Ahus har han jobbet
med drift og service. Heidenberg beskrives som en handlingens mann,
heter det i pressemeldingen fra Ahus. Ikke minst er han kjent blant
mange sykehusansatte som en mann med sans for ordspill. 

Trine Kjus
trkj@rb.no 917 63 330

■ FET: NAF Nedre Romerike in-
viterer ungdom i alderen 18–25
år til gratis glattkjøringstreff  på
banen i Fet. 

Treffet er neste lørdag på for-
middagen. I tillegg til å teste
glattkjøringsbanen får de unge
bilførerne anledning til å delta i
quiz og være med på en demon-
strasjon av førstehjelp. Brannve-
senet kommer for å tenne på en
russebil slik at ungdommene
kan får innblikk i hvor brenn-
bart materialene i en bil kan væ-
re. 

– Vi trenger påmeldinger fra
ungdommene for å vite at vi kan

avvikle da-
gen, sier
Kjell Væ-
råmoen, le-
der i tra-
fikksikker-
hetskomi-
teen i NAF
Nedre Ro-
merike. 

Blant
øvelsene
ungdom-
mene får
teste er
ryggeø-
velser og
bremsing i sving på glatt føre.
Ungdommene får bruke sine eg-
ne biler i øvelsene.  

Glattkjøring med NAF

GLATT: Kjell Værå-
moen i NAF Nedre
Romerike. FOTO:

PER ERIK FALLET

PÅ JAKT
ETTER NY
JOBB?
Romerikes Blad tilbyr et 
stort utvalg av ledige jobber
fra lokale arbeidsgivere.
    I avisa og på nett!

NB! Mange av annonsene
står kun hos oss!

Klikk deg inn på www.rb.no/naringsliv


