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Å kjempe for 
pils i park er sikkert 
en vinner i skole-
debatter. 

MiNa GerharDseN i rUsFeltorGa-
NisasjoNeN actis, oM høyres 

alkoholliberaliseriNG.
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Skal de lære alt på skolen?
som Margreth Olin som lager en 
film om hvor viktig leken er for 
barn, og at leken ivaretar barn 
på alle nivåer. Jeg tror det er 
større fare i at samfunnet for-
korter barndommen enn at 
samfunnsviktige temaer tas 
opp tidlig!

Vi som er spesielt interessert i 
skole vet at en av Ludvigsen-
utvalgets innvendinger mot da-
gens læreplan er at fagene inne-
holder for mange temaer. Elev-
ene gis ikke anledning til å gå i 
dybden nok. Allikevel sier den 
ene interessegruppa etter den 
andre at skolen må ta et fore-
byggende ansvar, og ta opp te-
maet på en grundig måte, helst 
på et lavt klassetrinn. Og gjerne 
at det tas opp på en adekvat 
måte på et høyere trinn. 

En av skolens viktige manda-
ter er å gjøre elevene i stand til å 

bli ansvarlige samfunnsborge-
re. Det er et viktig mandat, som 
brukes av mange interesse-
grupper. Så i tillegg til grunn-
leggende ferdigheter (lesing og 
skriving, regning, digital kom-
petanse, muntlig), faglig kom-
petanse, sosial kompetanse, fy-
siske ferdigheter – som alle er 
fastslått i læreplanen at skolen 
skal gi elevene – forventes at 
skolen skal fokusere på mange 
temaer. 

Jeg mener at skolen ikke har 
tid til alt dette. Og ingen ønsker 
vel en skole der det meste be-
handles overfladisk, for alle vet 
at det blir det liten læring av og i 
hvert fall ikke «gagnlege» men-
nesker. Min bønn er å tenke seg 
nøye om før skolen gis ansvar – 
la barn være barn og husk at det 
finnes flere sentrale arenaer for 
læring enn skolehverdagen!

Nå blir  
det færre 
p-plasser  
i bolig 
gatene
■ deT blir nok et populært 
tiltak! Lykke til! 

bea berit borge

■ de har jo selvfølgelig 
passet på å bygge ut kollek-
tiv transport og senket 
prisene først ... 

sindre rysst

■ VelKommen til Sande-
fjord, parkering til alle. 

rune gorm Johansen 

■ som om det ikke er 
problemer nok med parke-
ring i byen for oss som bor 
der.  

Jan robert ellefsen

■ VirKer jo som det legges 
opp til at man ikke skal bo i 
byen, men det i seg selv vil 
jo føre til økt trafikk, siden 
alle må kjøre inn til byen. 
Mener det er feil utvikling.

nikolai Paulsen

1000  
p-plasser 
på nye 
Skoppum 
stasjon?
■ er det noe lignende Bane 
Nor tenker seg i «området 
Eckersbergs gate»? (sitat fra 
Bane Nors infomøte på 
Oseberg). I så fall et argu-
ment for å legge jernbane-
stasjonen nær E18 og Sem, 
og spare tid ved å få et langt 
kortere og rettere banele-
geme. Da vil stasjonen bli 
mer sentralt plassert i nye 
Tønsberg kommune, og ny 
boligutvikling stimuleres 
nord- og vestover. 

arne gravir

■ Følg debaTTen

Innlegg
roar JonsTang
ordfører på Nøtterøy (h)

inTeT gleder 
mer enn opp-
riktig engasje-
ment. Et stort 
engasjemen-
tet med tyde-
lige meninger på mange om-
råder av betydning for et 
område vi er stolte av.

eTTer To folkemøter og 
mange meningsytringer i 
media er en ting åpenbar. 
Svært mange er opptatt av at 
utbyggingsprosessene som 
nå er i gang rundt Teie torv 
skal ende med et vellykket 
resultat. 

så er det svært mange hen-
syn som skal ivaretas og vei-
es mot hverandre, og da vil 
det alltid være noen som 
ikke får det helt som de øn-
sker. 

 Kommunen ønsKer å til-
rettelegge for 150 nye boliger 
ved Teie torv. Politiske ved-
tak og kommunes planer 
legger opp til fortetting for å 
spare arealer. Mindre behov 
for bruk av bil er et hensyn. 

samTidig ønsKer mange 
å bo sentralt, ikke minst på 
Teie, og da er det en oppgave 
for kommunen å tilretteleg-
ge best mulig for det, slik at 

innbyggerne opplever et 
godt bosted. Mange flytter 
fra eneboliger, der barnefa-
milier vi gjerne vil ha flere av 
ofte flytter inn.

 HensyneT Til beboerne i 
området skal også ivaretas, 
det samme med handelen og 
andre næringsinteresser. 
Det er nødvendig å sikre en 
bærekraftig utvikling. 

uTen ParKeringsmulig-
HeTer og handel blir det 
vanskelig å oppnå et levende 
og spennende sentrum. Så er 
gode uteområder og sosiale 
møteplasser med kafeer og 
åpne rom viktig for beboere, 
naboer og besøkende. 

 adminisTrasJonen Vil i 
tiden fremover sørge for 
medvirkningsmøter for inn-
byggerne og utbyggerne.

 med eT godt kunnskaps-
grunnlag og et sterkt enga-
sjement ser jeg fram til en 
god prosess og et resultat vi i 
ettertid kan konstatere ble 
en god totalløsning for Teie, 
også inn i Færder. Teie og 
Tjøme sentrum blir de to 
viktigste senterområder i 
Færder. Tjøme sentrum står 
også foran en spennende 
fornyelse og med sterkt øn-
ske om et styrket sentrum. 

TaKK Til alle som tar av sin 
tid og engasjerer seg. Vi øn-
sker oss et attraktivt og bæ-
rekraftig Teie torv inn i nye 
Færder kommune.

Engasjement gjør 
Teie enda bedre

FolKemøTe: Ordfører Roar Jonstang i diskusjon med Teie-
beboer Tone Lind Jørgensen.  FoTo: anne CHarloTTe sCHJøll 


