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Bø ligger meget 
godt an til å bli 
pilotkommune i et 
program der målet
er å få ungdom til 
å debutere seinere
med alkohol.

Andreas Soltvedt
andreas.soltvedt@varden.no

BØ «Sterk & klar» heter det
IOGT-eide prosjektet som har
vært utprøvd ved Bø ungdoms-
skule de siste fem årene. Nå tar
hele kommunen sats for å bli
del av det rusforebyggende pro-
grammet, som også vil bli
gjennomført på ungdomssko-
lene i Sauherad og Seljord fra
høsten av.

Handling er viktigst
En rekke framtredende perso-
ner i Bø, som ordfører, råd-
mann og lensmann, var til ste-
de da «Sterk & klar»-program-
met ble presentert under en
sammenkomst på Bø ungdoms-
skule mandag ettermiddag. 

«Sterk & klar» er utviklet med
tanke på å støtte og veilede for-
eldre i arbeidet med å forhindre
at ungdommene skal komme
for tidlig i kontakt med alkohol.
Spesialpedagog og «Sterk &
klar»-rådgiver Oddvar Bjørne-
stad, for mange kjent for sin
trenergjerning knyttet til
håndballesset Cecilie Legang-
er, er klar på at foreldrenes rol-
le er uvurderlig i rusforebyg-
gende sammenheng. 

Trenger ikke gelé
– Det handler i veldig stor grad
om oss voksne og hvordan vi
ter oss og møter ungdommen.
Og det er viktig å komme på ba-
nen i ungdomsskoletiden som
representerer et nytt miljø for
de unge med alle de utfordring-
ene dette bringer med seg, sier
Bjørnestad.

En undersøkelse ved Bø ung-
domsskule viser at 43 prosent
av 8.-klassingene har smakt al-
kohol. Blant 9.-klassingene har
andelen som oppgir å ha smakt
steget til 77 prosent.

–  Det er når ungdommene er
mellom 13 og 16 år at det skjer.
Det som blir viktig er at vi som
voksne blir giret og følger med i
timen. Fordi det er godt belegg
for å påstå at ingen kan påvirke
ungers og ungdommers valg så
mye som foreldrene. Derfor er

det en katastrofe når voksne,
viktige folk «abdiserer» og stik-
ker av fra ansvaret før tiden.
Det er utrolig hva man kan få
til bare foreldrene er logget på.
Og de som ikke tror det, de tar
feil. Ungene trenger tydelige
voksne, og ikke geléklumper,
fastslår Oddvar Bjørnestad.

Varierer mellom kullene
På Bø ungdomsskule gjennom-
føres det årlig foreldremøter
der «Sterk & klar»-programmet
forankres i foreldregruppa. Nå
er håpet at satsingen skal ned-
felles i kommunens virksomhet
ved at Bø blir én av maks to nye
«Sterk & klar»-kommuner. Bø
er nominert sammen med Sola
og Ytre Herøy kommuner. Av-
gjørelsen faller i april.

Rektor ved Bø ungdomssku-
le, John Anton Graff, er lokal
pådriver for prosjektet. Han ro-
ser satsingen og samarbeidet
med «Sterk & klar».

– Hva kan du si om utvikling-
en knyttet til alkoholbruk

blant elevene de siste årene?
– Det er ikke så lett å si ek-

sakt, fordi det varierer fra kull.
Det som imidlertid er   klart er
at vi skal langt tilbake for å
finne mindre røyking. Og ingen
begynner med hasj uten å ha
røyket. Det er derfor det er så
sterkt fokus på bruk av alko-
hol, fordi dette brukes aller
først, sier John Anton Graff.

Vil drøye alkodebut

RUSFOREBYGGING: Rektor ved Bø ungdomsskule John Anton Graff (f.v.), «Sterk & klar»-rådgiver Oddvar Bjørnestad, Bø-ordfører Olav Kasland
og lensmann Sigrid Dahl står sammen i det rusforebyggende programmet «Sterk & klar». BEGGE FOTO: ANDREAS SOLTVEDT

TRE TYPER FORELDRE: – De som
får ting til å skje, de som ser at

ting skjer og de som lurer på hva
som skjedde. Det er når de siste
er i flertall, at jeg blir bekymret,

sier Oddvar Bjørnestad. 

Bø kommune skal
vurdere faglege 
og økonomiske 
konsekvensar av ei
justering av talet på
sjukeheimsplassar. 
Halvor Ulvenes
halvor.ulvenes@varden.no

BØ Det vedtok kommunestyret
med 16 mot ni røyster i går
kveld.  Fleirtalet  vil og vurdere

omgjering av bustader i Lektor-
vegen til bemanna omsorgsbu-
stader. 

Kristin Ødegård Vestgarden
(V) skulda Ap for å spre frykt i
bygda. 

– Me må roe ned. Det skal
ikkje leggast ned sjukeheims-
plassar, men må tenkje nytt og
ha vilje til omstillingar, sa ho. 

Bjørn Magne Langkås (Frp)
sa at det er eit faktum at ein no
vurderer reduksjon av sju sju-
keheimsplassar, pluss at det
blei vedteke før jul å redusere

utbygginga med tre plassar. _
Dette blir ti plassar.  Det er sa-

ka som sprer frykt, ikkje perso-
nane bak som kommenterer
den, ifølgje Frp-talsmannen.
Han viste til at eldrerådet opp-
fattar saka på same måten.

Kristin Kleppen (H) uttrykte
stor bekymring for driftskost-
nadene.

– Er det ikkje sjukeheims-
plassar me har bruk for? Eg
skjønar heller ikkje at det kan
bli billegare å ha sterkt pleie-
trengande i omsorgsbustader,
sa Kleppen. 

Eivind Eckbo (Sp) understre-

ka at alle seier  nei til nedleg-
ging av sjukeheimsplassar.
Derfor oppmoda han represen-
tantane å røyste mot punkta
om at dette skal vurderast.

Arne Storhaug (Ap) sa at
fleirtalsvedtaket opnar for re-
duksjon. 

– Dei som påstår noko anna,
snakkar ikkje sant, ifølgje byg-
das tidlegare ordførar.

Politisk strid om talet på sjukeheimsplassar

FRYKT: Kristin Ødegård Vestgar-
den skulda Ap for å spre frykt.


