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Tidlig innsats starter i barnehagen
Av: Mathilde Tybring-Gjedde (H), stortingsrepresentant og medlem av
utdannings- og forskningskomiteen

senere årene blitt en
viktigere og viktigere arena
for lek og læring.

Dersom det ikke settes i verk
tiltak tidlig i utdanningsløpet kommer forskjellene i
læringsutbytte mellom elevene til å forsterke seg og bli
større. Barnehagen har de

Hver eneste dag overrekkes
tusenvis av klemmer fra foreldre til små kinn som
gleder seg til en dag i barnehagen. Barnehagen er både
en trygg omsorgsarena med
gode fang å krype opp i,
men det er også en arena for
å lære gjennom lek og
stimulere barns naturlige
nysgjerrighet. Det er for
mange første møtet med
bokstaver, tall, språk, natur
og ikke minst lek og samspill
med andre barn.

Canal Digital/Telenor og NextGenTel
har et samfunnsansvar
Av Marian Eigeles Oslo

10. juli i år har vi flyttet til
en leilighet som ikke hadde
bredbånd og dermed ble vi
uten internett og fasttelefon.
Først i begynnelsen av
oktober har vi fått dem, selv
om vi hadde bestilt dem
noen uker før flyttingen.
I denne tiden har vi opplevet at Canal Digital,
Telenor og NextGenTel har
oppført seg under all
kritikk. Vi begynte med
Canaldigital som bare
kunne konstatere at dette
var Telenors oppgave og

ikke deres. Så begynte en
runde med telefoner til
Telenor. Til slutt lovet de å
komme 8.august mellom
kl.7,30 og 16. Men det viste
seg at de ville komme til en
gal adresse - til et hus hvor
vi aldri har bodd. Da vi
ringte til Telenor og ba dem
om å forandre adressen,
svarte at dette ikke lot seg
gjøre. Vi måtte vær så god
avbestille og gi en bestilling
til den rette adresse.
Til våre protester svarte
Telenor at «slik er

Under måltidene smører de
sin første skive på egenhånd,
ute mestrer de for første
gang klatrestativet, de teller
en bil mer enn de klarte i
går, de trøster hverandre,
stiller sine første spørsmål
og lærer nye ord. Alt som
skjer gjennom lek i
barnehagen er læring. Derfor er det så viktig at vi
satser på barnehagen. Og
det gjør vi.
I fjor høst ble treåringer
også inkludert i ordningen
med gratis kjernetid i
barnehagen. Det betyr at
hele 8000 flere barn fikk billigere barnehage. I 2015
vedtok vi at ingen familier
skal betale mer enn 6
prosent av inntekten sin for
systemet». Så bestilte vi til
15. 08., men den dagen
skjedde ingenting. Da vi
ringte til Telenor fikk vi vite
at de ikke har fått noen
beskjed. Så fikk vi et nytt
tilbud fra Canal Digital som
lovet å sende en mann fra
Relacom for å installere
bredbåndet. Dette viser at
det egentlig er tre aktorer
som er involvert i disse tjenester. Canal Digital,
Telenor og Relacom som
underleverandør. Og det er
dårlig kommunikasjon mellom disse tre, slik at det blir
bare rot og sommel.
Jeg tror ikke at samfunnet et
tjent med denne pulverisering av ansvaret. Men da
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barnehageplass. Dette gjør
at barnehagen blir tilgjengelig for enda flere.
Vi har vedtatt en ny rammeplan for barnehagen, en
slags grunnlov for barnehagens innhold og oppgaver.
I den gjør vi det tydeligere
hva de ansatte skal gjøre for
at barna skal trives og
utvikle seg. Vi har tydeliggjort at personalet har et
ansvar for å forebygge og
stoppe utestenging og
mobbing. Vi styrker arbeidet
med de yngste barna og vi
bidrar til at de eldste barna
får en god overgang fra
barnehage til skole.
I budsjettet for 2018 foreslår
vi 400 millioner kroner til å
vi fortsatt møtte veggen, ba
vi NextGenTel om hjelp,
som fikk installert bredbåndet, men ikke monterte
det for oss. Og vi begynte en
ny telefonrunde, hvor de
lovet at de ville sende oss en
montør. Og de lovet og de
lovet inntil den dag da de
ringte til oss at de hadde
sluttet å sende montører.
Dette betyr at deres løfter
om montering bare var løgn.
Jeg syndes at dette er farlig.
Vårt samfunn er bygget på
innbyrdes tillit, løgnen
virker ødeleggende. Det som
opprørte oss var også at de
ikke ville gi oss adressen til
firmaer som hjelper med
monteringen. Til slutt fikk vi

fremme kvalitet i barnehagene. Vi skal innføre en
plikt for barnehager og
skoleeier til å samarbeide og
vi styrker rekrutteringsarbeidet for å øke barnehagedeltakelsen til barn fra
familier med minoritetsspråklig bakgrunn. I tillegg
øker vi bevilgningene til
flere barnehagelærere fra
172 millioner i 2017 til 424
millioner i 2018, fordi vi vil
vedta en bemanningsnorm
og et skjerpet krav til antall
pedagoger per barn.
Alle barn fortjener å få et
godt barnehagetilbud,
uansett hvor de bor. Tidlig
innsats starter allerede i
barnehagen.

montert både internett og
fasttelefon, takket være en
slektning. Men samfunnet
må se nærmere på det eksisterende system, for vi ikke
kan leve med det. Et
velfungerende samfunn er
avhengig av at borgerne
betaler regningene i tide og
at de kommuniserer med
hverandre. Og begge delene
er avhengige av internett.
Dette betyr at Telenor, Canal
Digital, NextGenTel med sin
ukultur rammer oss, ikke
bare som private kunder,
men hele samfunnet. Derfor
må samfunnet kreve dem til
regnskap. Jeg etterlyser en
samfunnsinstans hvor vi kan
klage på deres oppførsel.

. . . vi ser tilbake på 2017 . . .

At vi nærmer oss jul er det vel ingen tvil om. Og i disse dager her på Krystallen, er vi inne i
tradisjonens tid. Vi har hatt vår tradisjonelle Julemesse, vi har hatt vår juletur til Charlottenberg – ja, stort sett: Vi holder oss til tradisjonene. Men noen av våre faste arrangementer står
for tur, og et av dem er selvfølgelig Lucia-dagen onsdag 13. des. Vi ser frem til den dagen da
de flotte barna fra Steinspranget barnehage kommer på besøk og synger for oss, eldre og
unger i skjønn forening. Og etterpå synger vi julen inn ved hjelp av musikeren Evald Fredholm, og han assisterer oss med litt allsang. Vi har et samarbeid med Frivillighetssentralen
og Lambertseter Menighet og Eldreforumet, som vi håper å bygge videre på i 2018.
Tekst og fotos: Jan Schou, info-medarbeider.

Og så har vi kommet oss gjennom et år med et variert innhold. Vi har hatt besøk av en
rekke kjendiser, vi nevner i
fleng: I februar hadde vi besøk
av Dan Kristoffersen, og uka
etter kom den kjente Elvis-imitatoren Kjell Elvis. Even Saugstad var innom i mars og den
15. mars kom Frid Ingulstad og
snakket om sitt forfatterskap.
Innimellom dette har vi hatt
arrangementer med egne krefter, bl.a. Quiz, som er meget
populært, og «Hyggestund» med
billedkavalkade og allsang. Ja

vi kommer ikke utenom en skikkelig «go’bit», nemlig «Mandagstreffen». Det er et arrangement som har kommet for å bli.
Syv stk. har det blitt av disse i
løpet av året. Nevnes må jo
Terje Hansen som hadde en
musikalsk hyggestund i april,
og har spilt for oss på et par
«Mandagstreffer». Kåseri og
musikk i skjønn forening: I mai
hadde vi Per Egil Hegge på
besøk og uka etter ble vi presentert for historier og sanger
fra Enerhaugen ved Bengt-Ole
Nordstrøm. En kjempefin tur

ble det også 31. mai til Son
Spa. I juni hadde vi en visekonsert ved Frode Johansen, og
ellers koste vi oss på terrassen.
August bød på det helt store, vi
fikk besøk av selveste Thorvald
Stoltenberg, en fin opplevelse.
En fin tur til Kongsberg ble det
også i august. I september
hadde vi Bjørn Arnestad på
besøk som kåserte om Svalbard
og underholdt etterpå med
trekkspill. Vi nevner videre 3
musikalske innslag og 1 audiovisuelt kåseri med bl.a. Kjell
Eirik Bjørung, Dag Arne Salt-

I vrimmelen av artister som har opptrådt for
oss,har vi valgt Kjell-Elvis.

nes, Per Olav Aspelund og Erik Hageler.
Og innimellom disse innslagene har vi hatt
4 Quiz’er, litt allsang + mandagstreffer.
Dette ble mye skryt, men det tillater vi oss.
Vi ser frem til det nye året og håper det vil
bli like innholdsrikt som 2017. Januar er
også kjent for å være tradisjonell med quiz,
hyggestund. Onsdag 17. januar får vi besøk
av Lars Thue og han forteller om sin oppvekst på Lambertseter.
Vi ønsker alle en riktig God Jul
og et Godt Nytt År!

