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ENGASJERTE: Oddvar Bjørnestad gikk på frontalangrep på foreldrene i starten av foredraget, men endte oppe med
en løsning som alle parter kunne være godt fornøy med. (Foto: Anders Tveita Haga)

Vanskeligere å sette grenser
Av Anders Tveita Haga

anders@fanaposten.no

MIDTUN SKOLE: Foreldrerollen
har endret seg kraftig bare på en
generasjon. Det mener Sandra
(30) og Else-Marie Hansen (54). 

To generasjoner Hansen tok
seg tid til å høre på Oddvar
Bjørnestad tirsdag kveld. De to
er skjønt enige om at det blir
vanskeligere og vanskeligere å
være forelder.

– Jeg syntes det har glidd litt
fra det helt strenge i min tid, til
det mer slappe i dag, mener
Else-Marie.

Hun er mor til Sandra, som
har en gutt på 7 år på Midtun
Skole. Spesielt syntes hun ban-
neord er blitt mer vanlig.

– Respekten for voksne gene-
relt er blitt mye dårligere, og
munnbruken er blitt mye verre.
Din generasjon hadde ikke slik
munnbruk, sier Else-Marie, og
ser på Sandra.

Sandra nikker og er enig med
moren. Selv syntes hun det er
vanskelig å vite nøyaktig hvor
man skal sette grensene.

– Jeg føler jeg setter grenser.
Men det er jo vanskelig å lage en
oppskrift, man oppdrar jo barn
forskjellig, sier hun.

De to var definitivt ikke alene
denne tirsdagskvelden. Hele 200
foreldre hadde meldt seg på.
Når man så menneskemengden

som presset seg sammen inne i
gymsalen kunne man nok mis-
tenke noen for å ha sneket seg
med uanmeldt. Rektor Ingunn
Brandsdal var overveldet over
responsen.

– Det må være et populært
tema. Det er ikke alltid like lett å
få foreldrene med på tiltak som
dette, sier hun til Fanaposten.

Temaet syntes hun selv er

utrolig viktig og er glad for at
foreldreorganisasjonen hadde
satt det på dagsorden.

– Når elevene kommer opp i
skolealder, så står foreldrene ofte
veldig alene i problemsstilling-
ene som dukker opp. Derfor er
det så viktig at de har kontakt
med de andre foreldrene på sko-
len, sier hun, og berømmer mil-
jøet på Midtun Skole.

MOR OG MOR: Sandra Hansen (30) og Else-Marie Hansen (54) hørte på
Oddvar Bjørnestads foredrag på Midtun Skole tirsdag kveld.


