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PÅ SPISSEN

Ny Giv-prosjektet mot frafall i videregående skole
ser ut til å gi resultater. Sakte, men sikkert øker ande-
len elever som fortsetter, fullfører og består opplæring-
en. Da satsingen startet i 2010, fullførte 69 prosent. På
det første året har gjennomføringen økt med 1,1 pro-
sentpoeng. Regjeringens mål er at 75 prosent av alle
elevene skal fullføre innen 2015. I Akershus er det nå
bare en av ti som hopper av etter første klasse. 

At den relativt beskjedne bedringen hausses opp, må
ses i lys av at det har syntes umulig å snu utviklingen.
Til tross for enkelte loka-
le suksesser, har antallet
dropouts og elever uten
vitnemål ligget jevnt
rundt en tredel siden
1994 da vi fikk reformen
som sikret alle unge
videregående utdanning
og 13 års skolegang.

Det har i årevis vært
jobbet med ulike prosjek-
ter for å sikre at flere
skaffer seg en basisut-
danning. Enkelte rome-
riksskoler har for eksem-
pel hatt gode resultater
med å bruke både gulrot
og pisk, et belønnings- og
sanksjonssystem som lig-
ner på det elevene møter
i arbeidslivet. Det er også
brukt ekstra statlige
midler for å styrke det
pedagogiske tilbudet for
faglig svake elever allerede i 10. klasse i Skedsmo og
Ullensaker. Ekstra undervisningstilbud skal gjøre det
enklere for elevene å følge nivået på neste trinn. 

Tettere samarbeid med ungdomstrinnet kan være en
riktig nøkkel, men det aller viktigste som må ligge i
bunnen, er engasjerte lærere og rektorer som følger
opp og ser elevene sine. 

At så mange ikke fullfører, er et betydelig samfunns-
problem. Utdanning er en nøkkel for å kunne lykkes i
livet. Forskning viser at elevene som hopper av, sliter
på arbeidsmarkedet. Sannsynligheten for å bli uføre-
trygdet, motta sosialhjelp eller havne i fengsel er også
større. Statistikken viser at barn fra familier med lav
inntekt og utdanning er overrepresentert blant dem
som dropper ut. Sosiale forskjeller forsterkes dermed
framfor å bli visket ut, og det er stikk i strid med den
utviklingen vi ønsker oss. Frafallet er en alvorlig utfor-
dring for velferdsstaten. 

Å bruke ressurser på å få flere til å fullføre videregå-
ende skole, er en uvurderlig investering i framtida. 

I ferd med å
knekke koden

VI MENER
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Det viktigste
er engasjerte
lærere som ser
elevene

RB: Mandag 23. januar
2012.

Veivesenet vurderer å rive Rånåsfoss bru i Sørum.
Hengekonstruksjonen har fraktet folk og fe over Glom-
ma siden 1927. Årsaken til riveiveren er at den trenger
sårt til vedlikehold. Det er billigere å rive enn å sette i
stand hengebrua som i dag fungerer som gang- og syk-
kelvei. 

Veimyndighetene har selv satt brua på verneliste, og
den må naturligvis settes i stand. Brua er et kultur-
minne, et landemerke og forteller en viktig del av vår
veihistorie. Riving er galskap.

Et landemerke

Det kommer stadig uforutset-
te ekstraregninger til kommu-
nekassa i Ullensaker.

Et eksempel er rundt ti milli-
oner netto som skal etterbeta-
les i tilskudd til de private bar-
nehagene, fordi man har fun-
net ut at man beregnet tilskud-
det feil i 2009 og 2010. Går man
videre med byggingen av den
planlagte Tverrvegen i Jess-
heim sentrum, står kommunen
i fare for å måtte betale en stor
del av regninga, noe som ikke
var tanken da det ble vedtatt å
forskuttere veien. Den er be-
regnet å bli 35 millioner kro-
ner dyrere enn først antatt.

– Vi bruker penger som fulle
sjømenn, sa Pensjonistpartiets
Per Lillelien fra talerstolen
rett før valgperioden var om-
me i høst. Han burde kanskje
sagt det før, klart og tydelig.
For pengene renner ut på flere
områder – unntatt til skolene
og skoleelevene.

Skolesektoren er Ullensaker
kommunes lille sparegris. Det
har den vært i mange år. Utgif-
ter til undervisning pr. elev i
Ullensaker, lå 15 prosent lavere
enn gjennomsnittet for
sammenlignbare kommuner i
2010. 

Gjennomsnittlig gruppestør-
relse, når man ser alle skolene
under ett, ligger på 16 i Ullen-
saker. På to av skolene, Gystad-
marka og Hovin, er man oppe i
en gruppestørrelse på 18.
Gjennomsnittlig gruppestør-
relse er forholdet mellom elev-
timer og lærertimer. I
sammenlignbare kommuner er
gjennomsnittlig gruppestør-
relse 14,7. Og nasjonalt er den
13,7.

Nylig behandlet hovedutvalg
for skole, barnehage og kultur
(HSBK) resultatene av de nasjo-
nale prøvene og hva som skal
gjøres for å følge dem opp.

Selv om det har skjedd en li-
ten forbedring, er det fortsatt
for mange elever som ligger på
laveste nivå når det gjelder
grunnleggende ferdigheter i
regning og lesing.

Kommunen har som mål at
maks en femtedel av elevene
skal ligge på laveste nivå, men
nådde ikke dette målet på noen
prøver i høst. I forhold til
landsgjennomsnittet har Ul-
lensaker en høyere andel ele-
ver på laveste nivå på barne-
skolene og laveste og nest la-
veste nivå på ungdomsskolene
enn resten av landet. I motsatt
ende av skalaen har Ullensa-
ker en lavere andel elever som
gjør det bra enn resten av lan-
det. Det gjelder også på santli-
ge nasjonale prøver i fjor
høst.

Gjennomgangsmelo-
dien for å bedre dette
har hele tiden vært
skolering og veiled-
ning av lærerne og
rektorene.

Man har mer eller
mindre avvist at re-
sultatene henger
sammen med at
man har for få
lærere og bru-
ker for lite
penger til
undervisning-
en.

Men nå har to-
nen fått en litt an-
nen låt. I hovedut-
valgets møte foreslo

Anne Volle (Frp) på vegne av
sitt eget parti, Høyre og Ven-
stre at de åtte millionene som
kommunestyret bevilget eks-
tra til skolene under budsjett-
behandlingen, i sin helhet øre-
merkes økt lærertetthet. Man
vil også se på lærerlønningene.

– De samarbeidende partiene
er opptatt av å sikre økt lærer-
tetthet og sikre at de mest kom-
petente lærere ansettes. I den
forbindelse ønskes det fram-
lagt for administrasjonsutval-
get og HSBK, en sak som viser
lønnsgap mellom Ullensaker
og andre sammenlignbare
kommuner, heter det i vedta-
ket.

Åtte millioner er ikke mye,
men vedtaket viser en viss er-
kjennelse av at antall lærere
ikke er helt uten betydning for
å oppnå gode resultater.

Likevel er det grunn til å
frykte at skoleelevene blir sal-
deringspost hvis pengene ikke

strekker til. Det gjenstår å se
om det blå flertallet mener

alvor med skoleløftet. 
Nina S.

Elevene blir skadelidende

Skole -
sektoren er
Ullensaker
kommunes
lille sparegris

Dødsper-
misjon for
å gjøre
livets slutt
så trygg og
verdig som
mulig, bør
være
neste, store
velferdsreform.

Per Fugelli
professor i sosialmedisin

Man velger
medlemskap i de
sobre salongene
framfor å stå på
fornuftens og
sannhetens
barrikade. 

Christian Tybring-
Gjedde

Frp-politiker

A-pressens
kjøp av
Edda er
ikke lov-
stridig.
Medieeier-
skapsloven
er en
«bør»-lov.

Thor Gjermund Eriksen
konsernsjef i A-pressen

Sjefredaktør: Thor Woje
Utviklingsredaktør: 
Lars Lier
Digitalredaktør:
Arne Kongsnes

Samfunnsredaktør: 
Lars M. J. Hansen
Adm. direktør:
Pål Eskås

Nyhetsredaktør: 
Trine Kjus
Nyhetsleder: 
Roar Løkken

Nina Skyrud
journalist

nisk@rb.no

SIGNERT



lokalt 5ROMERIKES BLAD
ONSDAG 25. JANUAR 2012

Elin Svendsen
elsv@rb.no   63 80 48 52

■ SØRUM
Så langt er det ikke tatt stilling
til hva som vil skje med Rånås-
foss bru. Skal den settes i stand,
skal den rives eller skal den ver-
nes? 

Ifølge Statens vegvesen er
brua i en elendig forfatning. Det
kan derfor bli aktuelt å stenge
den for all ferdsel.

– Ikke umiddelbart, men på
sikt kan det bli aktuelt, sier avde-
lingsdirektør Nils-Erik Bogsrud
i Statens vegvesen Akershus. 

Han mener det haster med en
avgjørelse om bruas framtid.

Oppussing til 10 mill.
Romerikes Blad skrev i forrige
uke om Statens vegvesen som
vurderer om de skal foreslå å rive
den 85 år gamle hengebrua over
Glomma. Grunnen er at det kos-
ter å drifte og vedlikeholde brua. 

Samtidig er brua tatt med i en
nasjonal verneplan der det an-
befales at den fredes. Statens
vegvesen har så langt fulgt anbe-
falingen. 

Siden det har vært uklart om
brua skal rives eller fredes, har
vedlikeholdet blitt utsatt. Vedli-
keholdsetterslepet er i dag på 10
millioner kroner, ifølge veivese-
net.

Rånåsfoss bru, som i dag er en
gang- og sykkelbru, eies av fyl-
keskommunen. Det vil derfor
være fylkespolitikerne som av-
gjør bruas videre skjebne.

– Dette er en sak som så langt
ikke har vært oppe til politisk
diskusjon, sier varafylkesordfø-
rer og medlem av Hovedutvalg
for samferdsel i fylkeskommu-
nen, Lars Salvesen (KrF).

Han regner med at veimyndig-
hetene vil legge fram en sak for
fylkespolitikerne, slik at det let-
tere kan tas en avgjørelse.

– Det handler om økonomi. Vi
har mange bruer å ta vare på.

Samtidig har jeg forstått at dette
er en litt spesiell hengebru, og vi
er selvsagt også opptatte av å ta
vare på de kulturminnene vi
har, sier Salvesen.

Funkisbru
Ingvill Hoftun i Vegdirektoratet
har ansvar for å ivareta objek-
tene i Nasjonal verneplan. Na-
sjonal verneplan består av 170
veier, bruer og veirelaterte kul-
turminner som representerer
ulike epoker i veihistorien.

Den gamle hengebrua repre-
senterer en spesiell brutype som
gjorde det mulig å bygge bruer
med lange spenn i mellomkrigs-
tiden. 

– Brua er bygget etter en byg-
gemetode som er utviklet i Nor-
ge som var en ny og dristig kon-
struksjon den gang den ble byg-
get. Brua har en flott og nøktern
stil som er representativ for pe-
rioden den er bygget. den har
tjent lokalmiljøet på en flott må-
te i mange r, sier Hoftun. 

Om det er nok til at brua blir
fredet, er derimot ikke sikkert.

– Vi vil foreta en grundig
gjennomgang av hva vi mener
bør skje med brua. Vegdirekto-

ratet har uansett ikke avgjørel-
sesmyndighet i denne saken si-
den brua er eid av fylkeskom-
munen. Vi kan appellere til bru-
eier om at den bør bevares, sier
Hoftun.

Varsler kamp
Leder av Miljø- og utviklingsut-
valget i Sørum, Sten Magne
Berglund (Ap), er forferdet over
Statens vegvesens ønske om ri-
ving av brua og varsler kamp.

– At de har hatt manglende
vedlikehold av den, synes jeg ik-

ke skal belønnes med at de får en
mulighet til å rive den, sier Berg-
lund.

Han minner om at brua er en
del av Sørum kommunes kultur-
minnevernplan, og er i beva-
ringsklasse 2. 

– Dersom saken blir aktuell vil
jeg foreslå at vi legger ned et
bygge- og deleforbud for å stoppe
riving, og da har kommunen to
år på seg på å lage en regule-
ringsplan for å bevare området
«spesialområde bevaring», sier
Berglund. 

Brua kan bli stengt
UVISS SKJEBNE: Siden 2002 har Rånåsfoss bru i Sørum stått oppført i en nasjonal verneplan for veier og bruer der den anbefales fredet, men siden da har lite skjedd. I mellom -
tiden har brua pådratt seg et vedlikeholdsetterslep på 10 millioner kroner. Foreløpig er det ikke tatt en beslutning om hva som skal skje med brua. Nå står den i fare for å bli
stengt. FOTO: KAY STENSHJEMMET

Mens Rånåsfoss brus framtid diskuteres, kan
veivesenet bli tvunget til å stenge brua for all
ferdsel.  

VARSLER KAMP: Leder av Miljø-
og utviklingsutvalget i Sørum,
Sten Magne Berglund (Ap).
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