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Velg mellom 2,7 og 4,7 km på 
Drengsrud kultursti, som nå skin-
ner etter to års dugnadsarbeid.

– Jeg var litt lei på slutten, medgir 
dugnadsmann John R. Hanevold.

Sammen med Tove Tronstad 
har han i nesten to år jobbet med 
å gjenopplive Drengsrud kultur-
sti rundt Finsrudvannet, Brensrud-
vannet og Hogstadvannet.

De to har jobbet på oppdrag fra 
Asker og Bærum Historielag. Nå 
er infotavler pusset opp, nye skilt 
på plass og kart og brosjyrer tryk-
ket opp på nytt. I tillegg er selve 
stien også ryddet.

– Stien åpnet i 2002, men er 
blitt forsømt de siste årene, uten 
noe vedlikehold. Derfor er det 
en glede å ønske velkommen til 
noe vi mener er en natur- og kul-

turopplevelse i lokalmiljøet, sier 
Hanevold.

Gratis-info
Turgåerne kan velge mellom to 
runder. De er henholdsvis 2,7 og 
4,7 km lange.

– Stien går i et område med 
mye historie. Her får du se og lære 
om gamle veifar, gårder og kultur-
minner ellers, blant annet kalkov-

ner. 19 skilt underveis, kombinert 
med en brosjyre, forteller deg mye 
om området og historien, forteller 
Tove Tronstad.

Brosjyren (gratis) finner du ved 
tavler i Høgåsveien, ved Drengs-
rud skole og i krysset Hogstad-
veien–Jøssongveien, samt på 
Asker bibliotek og Servicetorget.

Kjetil Olsen Vethe

kjetilolsen.vethe@budstikka.no

Inviterer til nyrestaurert kultursti

NY: Tove Tronstad og John R. Hane-
vold vandrer på kulturstien. Bak ses 
Hogstadvannet.  FOTO: KJETIL OLSEN VETHE

KLAR TALE: – Vi foreldre kan være en viktig brekkstang for å få til endringer til det bedre, mener Katharina Pedersen. Budstikka møtte henne og datteren Marie på en lekeplass på Bekkestua fredag. – Problemet er at vi er prisgitt den barnehagen vi får, sier 
hun.  FOTO: NINA ABRAHAMSEN

Ytringsfrihet. Fagfor-
bundet er bekymret  
for ansattes muligheter 
til å varsle i Bærum 
kommune. De vil ha en 
ekstern advokat inn i et 
eget varslingsutvalg.  

– Ytringsfriheten i kommunen er 
tydeligvis ikke-eksisterende og sier 
noe som de som sitter oppover i 
systemet, sier Katharina Pedersen. 

Småbarnsmoren er på en leke-
plass på Bekkestua med datteren 
Marie (14 md.) Hun reagerer sterkt 
når hun leser Budstikkas artikkel 
der en barnehagepedagog vars-
ler om uforsvarlig lav bemanning 
og en hysj-kultur i barnehager i 
Bærum. Særlig etterlyste pedago-
glederen et sted ansatte kan varsle 
uten å frykte for jobben. 

– Det er veldig synd hvis ansatte 
ikke kan fortelle om kritikkver-
dige forhold uten å få represalier. 
Sånn kan vi ikke ha det. Det er de 
ansatte som vet hva de står i – og 
det er de som skal holde ut jobben 
sin, mener Pedersen. 

Det er leder i Fagforbundet i 
Bærum, Bjørn Johnsen, enig i. 

– Det at ansatte ikke tør å stå 
frem, viser en utrygghet for at 
noen får problemer hvis det kom-
mer ut hvilken barnehage det 
dreier seg om. Jeg får stadig hen-
vendelser fra ansatte som ikke tør å 
ytre seg, så vi ser et klart behov for 
en ekstern varslingskanal, sier han. 

Han er også bekymret for 
bemanningen i barnehagene: 

– Da arbeidstiden ble redusert i 
høst, var kravet fra oss at beman-
ningen skulle økes. Dette dreier 
seg om mange årsverk og fører 
til altfor stor belastning og dårli-
gere kvalitet på tilbudet. I tillegg 
vil pedagognormen føre til flere 
møtetimer vekk fra barna. 

Ekstern advokat 
Johnsen er medlem av utvalg for 
samarbeid i Bærum kommune. 
Der har både kommunens organi-
sasjonskultur, og ansatte ytrings-
frihet vært tema. 

– Vi meldte fra til rådmannen 
allerede for et par år siden fordi vi 
mener varslingssystemet kommu-
nen har i dag ikke fungerer. Kom-
muneadvokaten har mistet mye 

tillit blant de ansatte etter at den 
funksjonen ble «en del av linja», 
og har møtt som part i saker mot 
ansatte, mener han. 

– Derfor har vi etterlyst et nytt 
varslingsutvalg, med en ekstern 
advokat og der også tillitsvalgte 
og verneombud er representert, 
forteller Johnsen. 

Anket forslag 
I utvalg for samarbeid sitter også 
Stein Stugu som representant for 
partiet Rødt. I et debattinnlegg 
i Budstikka i dag (side 40) stiller 
han spørsmål ved ytringsfrihetens 
kår i Bærum og peker på det han 
mener er problematiske føringer i 
kommunens etiske retningslinjer. 
«Kritikk er ikke illojalt, det er sna-
rere å være lojal til en virksomhets 
samfunnsoppdrag», skriver Stugu.

Da utvalget for samarbeid 
behandlet en sak om kommu-
nens organisasjonskultur nylig 
foreslo han en formulering om at 
«ansatte i Bærum kommune har 
rett til å ta opp faglig uenighet, 
internt og eksternt», en regel som 
kun skal begrenses dersom det 
«kommer i strid med andre lover 
og regler». 

Men forslaget falt mot stem-
mene fra Høyre, Venstre og Frem-
skrittspartiet. Stugu har anket 
saken til formannskapet, som skal 
behandle den til uken. 

Småbarnsmor Katharina Peder-
sen mener foreldrene kan være en 
nyttig brekkstang for å få til end-
ringer i barnehagene. 

– Vi som foreldre må støtte bar-
nehageansatte som melder om 
kritikkverdige forhold, og vi må 
kreve at barnehagen har trygge 
rammer og gode voksne under 
åpningstiden. Det er også viktig 
at barnehagene har faste vikarer, 
slik at barna slipper å forholde seg 
til nye hele tiden. Faren med for 
mye vikarbruk er at de ikke så lett 
kan følge med på om barnet utvi-
kler seg normalt. Barnehagen er 
et viktig nett som kan fange opp 
barn som trenger hjelp, sier hun. 

Nina Abrahamsen og Kaja Mejlbo

nina.abrahamsen@budstikka.no

Om taushetskultur i Bærum kommune

Ber om 
ekstern 
advokat VARSLER: Bjørn M. Johnsen i Fagforbundet vil ha ekstern 

varslingskanal.  

 ■ Alle barnehager skal fra høsten ha 
minimum én pedagog per syv barn 
under tre år og én pedagog per 14 
barn over tre år. 

 ■ I tillegg til denne pedagognormen, er 
en ny bemanningsnorm ute på høring 
i disse dager. Normen krever minst én 
voksen per tre barn under tre år og én 
voksen per seks barn over tre år. 

 ■ Aksjonen «Barnhageopprøret» har 
nå 21.539 medlemmer. De mener 
normen gir for få ansatte gjennom 
dagen. 

 ■ 22. mai skal partiene levere sin innstil-
ling til den nye bemanningsnormen 
som er ventet vedtatt i juni.

 ■ Sammenlignet med bemanningen i 
mars 2018, må barnehagene i Bærum 
og Asker ansette 190 nye pedagoger 
før høsten, hvis den ikke utsettes.

Nye krav til bemanning

fakta

Kommunaldirektør Kristin Nilsen 
understreker at barnehagene 
skal drives forsvarlig og at 
ansatte skal kunne ytre seg  
fritt.

– Vi ønsker åpenhet og dialog om 
kritikkverdige forhold. Dette er et 
tema vi snakker med barnehagele-
derne og de ansattes representan-
ter om for tiden.  

– Er det fritt frem for kom-
munalt ansatte å ytre seg om 

arbeidssituasjonen sin, uten å få 
represalier eller sanksjoner? 

– Ja, det er signalet vi ønsker å gi. 
Ansatte bør først og fremst melde 
om kritikkverdige forhold til sin 
leder. Kommunen har et varslings-
system som vi har evaluert og som 
vi drøfter med de ansattes repre-
sentanter. Ellers er alle vi ledere 
tilgjengelig til enhver tid, sier kom-
munaldirektør Kristin Nilsen.  

Nina Abrahamsen

nina.abrahamsen@budstikka.no

– Ansatte skal kunne ytre seg fritt

SVARER: Kommunalsjef Kristin Nil-
sen inviterer til dialog og ønsker 
åpenhet, sier hun. 


