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k behandling etter vold

Undervisningssjefen
mener at så lenge man
jobber med mennesker,
kan vold forekomme.

et er store mørketall

r med redusert elevtall. Da kom interessen for å lære om voldshåndtering. I dag jobber han som lærer på Erdal barneskole, men har en dag i uken der
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Lærer ansatte å unngå vold
Gunnar Kleppe Næss har
kurs med skoleansatte for å
unngå vold og for å hindre at
skadene blir minst mulig.
– Man kan se det på blikket. Pusten går fortere og aktivitetsnivået
øker.
Dette er signaler på at noen kan
komme til å slå, forklarer Gunnar
Kleppe Næss. Hans oppgave er å
forhindre at det skjer.
Næss er instruktør i Terapeutisk
Mestring av Vold (TMV), innen
skolesektoren kalt Pedagogisk
Mestring av Vold. Han holder
jevnlige kurs for andre ansatte i
askøyskolen. Kleppe Næss utgjør
halvparten av Løvstadskolen,
som er verdensledende på området voldshåndtering på institusjoner, sitt TMV-team for Vestlandet.
Askøy er den eneste kommunen i
Norge som har en sentral veileder
i forhold til aggresjon og vold, og
blir sett på som ledende i forhold
til forebyggende arbeid.
Kleppe Næss sier at det aller
viktigste i arbeidet mot vold er
forebygging. Det handler om å ha
gode holdninger og god kommu-

Fokus på
forebygging

nikasjonsevne og å se personen
bak handlingen.
– Det er viktig å unngå stress.
Det har med romstørrelse, plassering i rommet og farger å gjøre,
men det har også med hvordan
den voksne oppfører seg å gjøre,
sier Kleppe Næss.
Han forklarer at det er bedre
å komme inn fra siden enn rett
forfra, og at den voksne bør bøye
seg ned, slik at han er på samme
høyde som eleven.
– Det er også viktig å bruke positive ord og mild stemme, og å
fokusere på hva som skal gjøres
– ikke hva som ikke skal gjøres.
Blikk-kontakt og å bruke elevenes
navn er også viktig, alle trenger å
bli sett og føle at de blir hørt, sier
Kleppe Næss.
For å kunne jobbe mot vold,
er det viktig at man har definert
både hva det er, hvem som bruker
det og hva som utløser det. Kleppe Næss sier at alle kan bruke
vold bare situasjonen bli ekstrem
nok.
– Jeg mener det er en lært egenskap, andre mener det er noe vi
har i oss. Vi har alle kjent på følelsen, sier han.

Når noen tyr til vold, kan aggresjonen ha bygget seg opp over
tid. Da kan det være nok med en
kommentar eller et blikk.
– Og vold avler vold. Barn som
har det tøft hjemme er veldig
vare, blant annet for blikk, sier
Kleppe Næss.
Han sier at det er mest vold på
de laveste skoletrinnene, og så
avtar det oppover. Men samtidig
er det på ungdomsskolen volden
blir alvorlig og kan få store konsekvenser.
– Det er noen elever det er knyttet høyere risiko til enn andre.
Det er også slik at jo lenger man
har vært ansatt i skolen, jo mindre utsatt for vold er man. Det
handler nok om at man blir flinkere til å takle ulike situasjoner,
tror Kleppe Næss.
Ofte er det lurt å trekke seg ut
av situasjonen, og det gjelder
også for den voksne.
– Da er det lov å ta en time out
og gå fra situasjonen. Man skal
også prøve å avlede eleven, gjerne ta han eller henne ut av klasserommet en stund, sier Kleppe
Næss.

– Vi har 4.300 elever i askøyskolene, og det er mennesker vi jobber med. Vi
kan derfor ikke tro at det
aldri vil være en eneste
voldsepisode, men
vi må ha
en målsetning om
å komme
ned i null.
Det sier
undervisningssjef
Åge Rosnes (bildet).
Han sier undervisningsavdelingen har fullt trøkk
på forebyggende arbeid. I
tillegg til arbeidet Gunnar
Kleppe Næss og andre ressurspersoner gjør, har skolene ulike programmer for
forebygging. Noen bruker
Olweus-programmet mot
mobbing, på ungdomsskolen er MOT viktig, og
flere skoler bruker PALS
(positiv atferd, støttende
læringsmiljø og samhandling i skolen). For elever
med atferdsvansker brukes programmet Art, som
fokuserer på blant annet
sosial kompetanse og sinnemestring.
Rosnes sier at kommunen har både en handlingsplan for vold og beredskapsplaner ved de
ulike skolene. Han sier
han er overrasket dersom
ikke alle voldsepisoder
blir rapportert.
– Jeg får kopi av alle avviksmeldinger, og er i tett
kontakt med skolelederne, sier Rosnes.
Under v isn i ngssjefen
støtter Utdanningsforbundet i at vold og ressurser
henger sammen.
– Det er en generell erfaring fra både skoleverden
og samfunnet ellers. Økt
voksenkontakt gir færre
tilfeller av vold, det ser
man blant annet gjennom
det arbeidet natteravnene
gjør, sier Rosnes.
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Du har gitt en krone
til Haiti

Formannskapet vedtok onsdag at
kommunen skal gi en krone for hver
innbygger til hjelp for Haiti. Pengene fordeles likt på Røde kors og
Kirkens nødhjelp sin innsats i det
jordskjelvrammede landet. Det var
Kristelig Folkeparti som tok initiativ
til vedtaket.

Feil i lederen tirsdag

I lederen forrige tirsdag, skrev vi at
kommunen hadde solgt den gamle
snøplogen sin i høst. Vi har dessverre
trukket forhastede konklusjoner.
Kommunen la riktignok plogen ut
for salg, men den ble ikke solgt før
snøen falt.

For få kvinner

Selskapet Askøyveiene AS, som skal
jobbe for å utbedre veiene i kommunen, har hatt for få kvinner i styret.
Endringer i loven tvinger kommunen
til å sette flere kvinner inn i styret,
og kommunestyret løste dette i går
ved å øke antall medlemmer i styret.
Nye faste medlemmer er Rosalind
Fosse fra Frp og Tone Haugland fra
næringslivet.

Reglene om båndtvang vedtatt

Kommunestyret vedtok enstemmig
den nye forskriften om båndtvang.
Det betyr at hunder skal gå i bånd i
tettbygde strøk året rundt på Askøy.
I tillegg kan ikke hunder slippes løs
nær skoler, kirkegårder, idrettsanlegg
og andre steder der folk samles.

Private vaktmestere

Selskapet NEAS skal overta vaktmestertjenesten i Askøy kommune.
Det har kommunestyret bestemt. I
konkurransen om hvem som skulle
drive tjenesten kom NEAS billigst ut,
med Askøy kommune som nummer
to. Avtalen med NEAS skal vare i tre
år, med opsjon på ett år ekstra.

Konkurranse om
sykehjem

Driften av 19 av de nye plassene i
tredje etasje på Kleppestø sykehjem
skal konkurranseutsettes. Samtidig
skal rådmannen gå i forhandlinger
med NKS Olaviken om å leie ut 9
plasser i den rehabiliterte delen av
sykehjemmet. Det vedtok kommunestyret onsdag.

Falt ned fra lastebil

En lastebilsjåfør var uheldig og falt
ned fra taket på lastebilen i forbindelse med arbeid på Storebotn mandag.
Ulykken skjedde rundt klokken 20.30
mandag kveld. Mannen ble liggende
på bakken i flere minutter etter fallet,
men klarte til slutt å komme seg opp
for egen maskin. Han ble deretter
kjørt til legevakten for videre undersøkelse. Mannen skal ikke ha blitt
alvorlig skadet i arbeidsulykken.

