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Landsbyen bak slottet kan bli en av
hovedstadens store attraksjoner, men
står i fare for å bli et kulturhistorisk
feilgrep med store konsekvenser.
Kvartalet «Lille Uranienborg» der
Slottsparken møter Litteraturhuset,
Cochs pensjonat, og Lorry inneholder
bla. den fredete villabebyggelsen i
Parkveien 27–31, og det sjarmerende
bakgårdsmiljøet
mot
Hegdehaugsveien 28–30. Her finner
vi et unikt og uoppdaget miljø som
rommer ikke mindre enn den gamle
Smia brukt av Slottet, en sveitservilla og «Styrtebad Karlsro», et av
Oslos eldste bad. Den brostenlagte
«Badehusgaden» løper fortsatt tvers
gjennom gårdsrommet. Alt fra 1850–
tallet.
Med andre ord et område som forteller om Oslos første byutvikling og
historie etter at Slottet og
Slottsparken begynte å ta form på
1840-tallet, delvis under ledelse av
slottsarkitekt Linstow.

Kvartalet Lille Uranienborg har en
åpenhet med lys og luft, gamle staselige trær og en atmosfære, som bare
ber om å bli nennsomt utviklet med
gjennomtenkt bebyggelse, gallerier
og kunstneriske verksteder og små
grønne lunger. Vi kan få en ny
populær
strøksgate
mellom
Slottsparken og Hegdehaugsveien.
Lille Uranienborg er da også av
Fortidsminneforeningen, Byantikvaren
og Riksantikvaren definert som et
område av stor kulturhistorisk og
nasjonal verdi.
Men ifølge dagens nye planer, uten
øye for helhet og historiske sammenhenger, risikerer kvartalet nå å fylles
med en rekke høyhus av betong.
Det eksisterer allerede en byggesak
der investorgruppen Union Real
Estate Fund søker om å få føre opp en
større boligblokk i bakgården til
Hegdehaugsveien 26. Investorene
venter bare på en avgjørelse i
Byrådet.
Hovedstadens politikere er opptatt
av å fortette byen. Noen ganger må
dette gjøres med tanke for mer enn
optimalisering av kvadratmeter og
utbyggeres ønsker på hver sine
tomter. Man har i liten grad vært
opptatt av helhetlig stedsutvikling i
Oslo. Noen steder vil ensidig satsing
på eiendomsutvikling få svært negative konsekvenser.
Med blokken i Hegdehaugsveien vil
porten fra Slottet til Homansbyen bli

HOMANSBYEN: I en bakgård finner
du Slottets gamle smie.
lukket for godt, et område som
nettopp kunne ha tilført hovedstaden
en ny og spennende arkitektonisk og
kulturell dimensjon.
Det er i hovedsak tre eiendomsbesittere i Lille Uranienborg. Vi venter
spent på hva Bertel O.Steen vil
foreslå å bygge i sitt gamle bilanlegg
bak de nitidig restaurerte villaene
mot Parkveien. Eiendommene inn fra
Hegdehaugsveien, med f.eks Smia og
Styrtebadet eksisterer det så vidt vi
vet ikke nye planer for.
Oslos politikere og byplanmyndigheter må snarest sørge for en helhetlig
plan for Lille Uranienborg, denne fantastiske muligheten for hovedstaden.
Med andre ord en alternativ småskala-landsby som vil representere en
kreativ og ny modell for fortetting i
Oslo.

Nasjonal norm er nødvendig!
SKOLE
IVAR BJØRNDAL
Tidl. utdanningsdirektør, Halden

foreldremøter første steg å gå i Oslo kommune,
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slags tillit har foreldrene opparbeidet
seg til Oslo kommune?
Oslo kommune er heller ikke sterkere
enn det svakeste ledd. Det er selvsagt
urettferdig overfor alle de andre ansatte
som ønsker å være gode ambassadører
for kommunen. Feil skjer, både hos
ansatte og foreldre, men er langt lettere
å rette opp i gjennom god dialog og et
godt samarbeid. Da er det dumt at
dialog avvises slik som både styrer og
bydelen gjorde.
Når det har blitt en personlig risiko å
være en engasjert forelder, er ikke lovpålagte foreldremøter første steg å gå i
Oslo kommune. Det bør være å konfrontere og pulverisere ukultur i kommunen,
til det beste for barna.

I Stortinget ligger det nå forslag om
nasjonal norm for lærertetthet. Det er
rett vei å gå! Derfor har lærerne og
deres organisasjoner bedt om det
lenge. Uten å bli møtt med annet enn
standardsvaret: Kommunene har
best forstand på dette selv. Flere
aviser, bl.a. Aftenposten og
Dagbladet, går imot. De skriver:
Kommunene vet selv best om riktig
fordeling av statens overføringer, om
hvor de trengs mest. Det påstås til og
med at kravet om bemanningsnorm er
uttrykk for manglende politisk lederskap! Slik kan man uttrykke seg når
man ikke kjenner virkeligheten rundt
om i landets kommuner. De som vil
vite, bør spørre lærerorganisasjonene. De har tillitsvalgte i alle kommuner, i enhver skole. Derfra får de
kunnskap om virkeligheten. Jeg
tipper den kommer i stillhet. Eller de
bør lese den boka Trond Giske skrev
etter å ha fulgt arbeidet i en lokal
skole tett gjennom et helt skoleår. Om

å satse på lærerne og arbeidet i klasserommet.
Slik er det i kommunene: De har
stort handlingsrom. Langt mindre av
statens overføringer er øremerket enn
før. Poenget er: Når en kommune har
det trangt, fristes den alltid til å
bruke litt av en overføring til et annet
formål enn det den er beregnet på. Så
lenge det går bra med skolen og klagene derfra ikke er høylytte, kan et
beløp lirkes diskret inn i en sideledning til en virksomhet som roper om
hjelp og trenger det sårt. Skoleklokka
ringer likevel. Lærerne går på jobb.
Det er ikke utro tjenere som flytter
litt på pengene. Det er folk som ikke
vet sin arme råd! Men det kan også
være folk med makt som gjør det
bevisst. De handler på kommunens
vegne. De har politikernes ord for at
de vet best.
Det er ikke lett for noen å si fra. Du
er lærer, tillitsvalgt, rektor. Du har
mange over deg i hierarkiet. De kan
få vite. Hva blir følgene? Fenomenet
er over alt. Noen bruker mye sterkere
uttrykk enn meg. Fryktkultur. Hvor
lang tid tok det ikke før en rektor i
Oslo våget å ta bladet fra munnen og

si høyt og tydelig: – Dette kan jeg
ikke ta ansvar for lenger! Det gikk
som en alarm landet rundt, i avisene,
hjemmene, ble lest, kommentert.
Fordi det er aktuelt. Slik det er i Oslo,
er det i varierende grad over hele
landet, på alle nivåer.
De to avisene er redde for at statens
overføringer vil havne der de trengs
minst, i de store kommunene, de
største byene. Med den grundige innsikt staten ved fylkesmannen i dag
har i den enkelte kommunes økonomi,
er det ingen fare. Robeksystemet har
all informasjon og er lett tilgjengelig.
Stortinget bør vedta forslaget om
nasjonal norm for lærertetthet/klassestørrelse! Det er et klokt og nødvendig forslag. Den rette veien. Da vil
pengene komme elevene til gode,
elevene i klasserommet, ikke minst de
som trenger det mest. Det bør telle
mer enn frykten for protester fra
lokale politikere. Barnas beste er mye
viktigere for Norge enn deres makt.
Lærerne er en stor og bevisst velgerskare. Våkne foreldre og besteforeldre bør følge godt med. Vi kan la vår
stemme lyde klart om to år. Da er det
kommunevalg. Da er det vi som har
makt!

