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LEDER

Leirsund Idrettslag
har i dag følgende
aktiviteter

Ta deg et verv!

ALLIDRETT: Dette er for de minste
barna som ennå ikke er blitt gamle
nok til å spille fotball eller være med
på skitrening.
JUNIORFOTBALL: Jenter og gutter
fra 6 – 12 år. Ved 13 år går de fra 7’er
fotball til 9’er fotball.

I

dette nummeret av Velavisa handler det en del om frivillighet.
Gamle og nye organisasjoner på Leirsund er i ferd med å gå til
Del en historie
Har du en historie på lur? Eller
grunne fordi det er vanskelig å få folk til å ta på seg et verv.
kanskje du blir inspirert og tar
De som har sittet i styrene i en årrekke sier fremdeles ja av sampennen fatt nå? Er du skriveglad,
vittighetsgrunner. Gunnar Solvang, leder av Leirsund idrettslag,
send oss gjerne ditt bidrag på
forteller at barna hans for lengst har blitt voksne og sluttet i idretthallings@hotmail.com
slaget. Han skulle mer enn gjerne sett at noen nye med et brennende
engasjement for klubben kunne avløst ham. I 2016 sto Leirsund IL
i fare for å bli lagt ned etter 85 års eksistens, men overlevde fordi de
gamle sliterne tok på seg et år til.
Leirsund vil utvilsomt bli et fattigere sted uten idrettslaget. Jeg mener mye av
identiteten vår vil bli borte om klubben forsvinner. Mange utenfra forbinder nettopp
Leirsund med de gule og grønne, og gleder seg til å spille på Romerikes kanskje beste
gressmatte på amatørnivå. Økonomien er så knusende bra at det ikke er behov for annet
enn en frivillig dugnad én dag i året. Kioskvakten er ment som et sosialt samlingspunkt
i bygda og under kamper, og alt av drakter er gratis. På et lite sted som Leirsund begynner overraskende mange hvert eneste år med fotball allerede i første klasse. Lyspunktet
er at her stiller foreldrene villig opp som trenere. Hva om de klarte å rekruttere noen fra
samme årstrinn inn i et styreverv? Solvang sier at dagens styre mer enn gjerne hjelper til
med å komme i gang, og at det slett ikke er så mye å gjøre som mange frykter.
Vi i velforeningen har det på samme måte. Vi har et velhus i god stand. Økonomien er
god. Vi vet at folk på Leirsund liker ei levende bygd. Det fikk vi bevist under Leirsunddagen, og vi ser det hvert år på Leirsundfesten, på julegrantenningen og juletrefesten. Det
vi likevel trenger er en engasjert leder som vil enda mer. Er du en slik person håper vi å
høre fra deg før årsmøtet mandag 27. mars.
I årets første velavis kan du også lese om engasjementet til elevene i 9. klasse på
Asak skole og hva de mener om skolens mobilforbud. Om skigruppa som holder ut til
tross for snøfattige vintre, og nabolaget på Kjusløkka som hvert år arrangerer sitt eget
barneskirenn.
God lesing!

Besøk oss på nett:

www.leirsund.net
www.facebook.com/leirsundvel
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Leder
Gunnar
Solvang

Sliter med
å holde liv
i idrettslaget

2016 kunne blitt et skjebneår for Leirsund IL. Så
vanskelig var det å stable et nytt styre på plass,
at årsmøtet ble avholdt i desember.

I

år kan Leirsund IL feire 85 år. Lenge
så det ut til at det ikke kom til å skje.
Årsmøtet som normalt avholdes i april,
ble reddet fordi personer som egentlig
skulle gå av, takket ja nok en periode
for å holde liv i idrettslaget.
Leder Gunnar Solvang er en av de
som sa ja til nok et år, selv om han
gjerne skulle ha gitt seg nå. gjerne ser
at andre folk i bygda viser engasjement
for klubben.
- Det er trist og tragisk. Mange av oss
har voksne barn og skulle vært byttet ut
for lengst. Leirsund IL hadde fortjent
å få inn noen med hjerte for klubben,
ikke som nå hvor mange av oss kun
opprettholder driften, forklarer han.
Solvang ser gjerne at andre folk i
bygda nå viser engasjement for klubben.
2016 var ikke noe unntak. Solvang
forteller at situasjonen var den samme i
2015.
- Det burde være interesse for
barneidrett. Leirsund er et bra sted og
unga synes det er kjempegøy, men det
er vel kanskje sånn at folk føler de ikke
har tid. Det er alltid en annen glød hos
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de som arbeider for egne barn, mener
Solvang.
Leirsund IL har i dag ca. 440
medlemmer. Allikevel er laget en av de
få allidrettslagene i Skedsmo kommune
og i tillegg det billigste idrettslaget å
være medlem i. På grunn av klubbens
gode økonomi er det ikke behov for
inntektsbringende dugnader utenom
kiosktjeneste som er mer sosialt enn
inntektsbringende.

DET HANDLER OM BARNA
Solvang oppfordrer folk til å ta kontakt
med ham (95942770) dersom noen har
lyst til å bli barneidrettsleder.
- Så kan vi sammen finne ut hvilke
oppgaver som passer for deg. Bli med
og hjelp oss å hjelpe andre. Det er

SENIOR FOTBALL: Klubbens
seniorlag rykket i 2015-sesongen
opp til 5 divisjon.
SVØMMING: Voksensvømming på
torsdag kl. 20 – 21. Familiesvømming
på lørdager kl. 11 – 14.
SKIGRUPPE: Se eget intervju med
skigruppas leder Eirik Paulsen på side 7.

barna det handler om. Å være med i
idrettslaget er ikke slik som i «gamle
dager» med lange kvelder for rapportskriving, regnskap og medlemsstyring.
Det å sitte i styret eller i en av ledergruppene er også mindre arbeid enn de
fleste tror, sier han.

VINTERTRENING
Et annet problem er å holde på spillerne i fotballgruppene etter hvert som
de blir eldre.
- Når barna blir 13 år går de fra 7-er
til 9-er fotball. Da sliter vi med å holde
på spillerne fordi vi ikke har noe skikkelig tilbud til vintertrening. En flott
mulighet for Leirsund er i samarbeid
med Skedsmo kommune å lage en kunstgressbane med varme som kan benyttes på vinterstid. Leirsund IL har god
økonomi og mulighet til å gjennomføre
dette sammen med kommunen, men da
trenger vi noen ildsjeler som kan være
med å prosjekter dette og samarbeide
med kommunen om prosjektet. Dette
ville vært et godt tilskudd til Leirsund
og de barna som spiller fotball, sier
Solvang. ●

INFO: Økonomien i laget opprettholdes av tilskudd fra Skedsmo kommune, tippemidler,
sponsormidler, momsrefusjon og tilskudd fra Idrettsforbundet. Sammen med egne
inntekter gir dette Idrettslaget en god økonomi og finnes det noen i bygda som brenner
for barne- og ungdomsidrett finnes det mange muligheter å ta tak i her. Idrettslaget
har i dag som alle vet både gressbane, grusbane, liten gressbane, ballbinge, klubbhus,
skihytta, lysløype og løypemaskin. Det er ikke dårlig for et lite sted som Leirsund.
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HYTTETUR

Det var en gang tre gutter som skulle
på hytta. Den ene kunne bare si ja, den
andre kunne bare si kniv og gaffel, og
den tredje kunne bare si jippi. Når de
kom frem til hytta oppdaget de at hytta
var ranet. Politiet spurte om det var de
som hadde ranet hytta? Den ene sa: « Ja»
«Med hva?», spurte politiet.
«Kniv og gaffel», sa den andre.
«Da må dere i fengsel», sa politiet.
Den tredje sa: «Jippi». Sebastian, 10 år

DOTUR

Det var en mann som var i
kirken. Plutselig sa han: «Kan
jeg gå på do? Presten kom
bort til han og sa: «Ja, men
la gud være med deg». Så
sa mannen: «Nei, jeg går
alene.»
Henrik, 9 år

Vennely trenger
flere venner

GODE
VENNER

Det var en gang svensken,
dansken og nordmannen som var
strandet på en øde øy. Der møtte
de en ånd. Ånden ga dem et ønske.
Svensken ønsket seg tilbake til Sverige.
dansken ønsket seg tilbake til Danmark.
Da følte nordmannen seg ensom og han
ønsket seg venner. Da kom svensken og
dansken tilbake.
Alicja, 9 år

Forsamlingshuset Vennely har eksistert
siden 1925. Skal huset også i fremtiden
kunne holde hobbyklubb for barn og være
et møtested for voksne og eldre, må en
støttegruppe for bevaring på plass.

S

tyret i Vennelyforeningen
håper nå å få på plass
en støttegruppe som kan ta
på seg ansvaret for å bevare
huset. Er du interessert å bli
en av «Vennelys Venner» er
du personen foreningen ser
etter.

EN MØTEPLASS

Siden 1925 har forsamlingshuset Vennelys være et
møtested for barn, ungdom
og voksne på Leirsund,
og mange har minner som
søndagsskole, hobbyklubb
for barn, fritidsklubb for
tenåringer, juletrefester,
korøvelser, konserten, gudstjenester og hyggetreff for
eldre. For å nevne noe.
INDREMISJONEN

For å se på historien til
Vennely må vi gå tilbake
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til året 1912, da Skedsmo
Indremisjon ble stiftet.
Styret hadde på den tiden
ansvaret for virksomheten
både ved Skedsmokorset og
på Leirsund. To uker etter
stiftelsen kjøpte foreningen
Tærud gamle skole for å
bruke huset til sine møter.
Interessen for foreningen var
stor, og det ble etter hvert
naturlig å skille aktivitetene
på de to stedene. Foreningen
tilhørende Skedsmokorset
kjøpte en tomt av Skedsmo
kommune og fikk navnet
Emmaus.
DELTE HUSET

På Leirsund hadde allerede
Asak og Leirsund Kvinneforening (stiftet i 1892)
kjøpt en tomt for bedehuset.
En byggekomité ble nedsatt,
og i 1924 kjøpte komiteen

4.-klasses
vitsespalte

SPRÅKFORVIRRING
inn en stor gård i Christiania.
Gården hadde to etasjer, nok
materialer til to bedehuset.
Husets første etasje gikk til
Skedsmokorset, mens byggets andre etasje ble innviet i
januar 1925 som Vennely på
Leirsund.
HOBBYKLUBBEN

Vennely er fremdeles i aktiv
bruk, og leies ut til nevnte
formål. Annen hver uke
møtes mellom 40-50 barn til
Hobbyklubben, som drives
på frivillig basis. Mange av
disse barna blir med over
i Tweensgruppa. På grunn
av høy alder og sykdom
har ikke lenger styremedlemmene i Vennelyforeningen kapasitet til å ta seg
av den samme virksomheten
rettet mot voksne og eldre
som tidligere. Foreningens

drøm er nå å få til en støttegruppe for bevaring av det
gamle, flotte huset.
STØTTE FRA LOKALBEFOLKNINGEN

Opp igjennom årene har
dyktige håndverkere blant
medlemmene holdt huset i
god stand. Forsamlingshuset
er renovert og det er bygget nytt inngangsparti med
handicaptoalett med bad
og toalett for vaktmesterleilighet. Dette har vært
mulig takket være støtte fra
lokalbefolkningen. ●

Vil du bli med i Vennelys
Venner, ta kontakt med
Jofrid Lensberg (97507959)
eller Dagfinn Eriksen
(48444618).
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Det var en indisk mann som ikke
kunne norsk som reiste til Norge. Han
gikk litt rundt i gatene også hørte han
noen som sa: «Ja». Han gikk lenger
ned i gaten og hørte noen som sa:
«Gaffel og kniv.» Så gikk han enda
lenger og da han hørte noen som sa:
«Fordi han stjal min pølse.»
Plutselig kom politiet og spurte mannen om han hadde drept en hund.
Mannen sa: «Ja.» Politiet sa: «Hva
drepte du hunden med?» Mannen sa:
«Gaffel og kniv.» Politiet sa: «Hvorfor
drepte du den?» Mannen sa: «Fordi
den stjal min pølse.»
Anoora, 9 år

BLODIG

Det var tre vampyrer som skulle se hvem
som fikk i tak mest blod. Først var det den
første, han hadde litt blod på tennene.
«Ser dere det huset der, der fikk jeg dette
blodet.» Så var det den andre, han hadde
blod på tennene og rundt munnen. «Ser
dere det slottet, der fikk jeg dette blodet».
Så var det siste han hadde blod i hele
ansiktet. «Ser dere den borgen, for den så
ikke jeg.»
Julie, 9 år
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Tusen takk til elevene i 4. klasse
for alle de morsomme vitsene og
lærer Camilla for hjelpen.

FRUKTIG

Det var to bananer som gikk over en
bru. Den første greide det fint, men
den andre ble påkjørt. Da sa den
første: «Nå ble du splitta.» Tore, 9 år

SMASK

En gutt sa til mammaen sin: «Jeg så at
vaskedamen stod å kysset en fremmed
mann.» Mammaen sa: «Uff da.» Gutten sa:
«Aprilsnarr, det var pappa.» Martine, 10 år

I SKOGEN

Har du hørt om elgen som gikk over
elven for å bli rein? Når han kom opp
var det hjort.
Julie, 9 år

GRUS

Det var to steiner som gikk over en bru.
Den første klarte det og den andre ble
kjørt på. Da sa den første: «Ha, ha, nå ble
du grusa.»
Birk, 9 år

PÅ LEGEKONTORET

Det var en gang en lege som jobbet
på et legekontor. Legen hadde en fast
pasient som dukket opp på legekon-

toret hans hver eneste onsdag. Hun
hadde vondt i nesa, vondt i armen,
vondt i hodet, vondt i benet, vondt i
øret eller vondt et annet sted. En onsdag ringte pasienten legen og sa: «Hei,
jeg kan ikke komme idag fordi jeg ikke
føler meg helt bra.»
Josefine, 10 år

FLATT

Det var en gang en tomat og en TV som
gikk over en vei. TVèn ble kjørt over og da
sa tomaten: «Kom igjen flatskjerm.»

Henriette, 9 år

OPPI LUFTA

Det var svensken, dansken og
nordmannen som var ute på flytur.
Plutselig holdt flyet på å krasje og
kapteinen sa at de måtte kaste noen
ting ut av flyet. Svensken kastet ut
et eple. Dansken kastet ut en banen.
Nordmannen kastet ut en bombe. Når
flyet landet hørte de et barn som gråt.
Barnet sa: «Au, jeg fikk et eple i hodet.» Plutselig hørte de også et annet
barn som gråt. Barnet sa: «Au, au, jeg
fikk en banan i hodet.» Etter litt hørte
de et tredje barn som lo. Barnet sa:
«Mamma og pappa. Jeg har prompet
ned garasjen.»
Mille, 10 år

HØYDEHOPP

Det var en gang svensken, dansken
og nordmannen som skulle se hvem
som kunne hoppe høyeste over et hus.
Svensken hoppet til takrenna. Dansken
hoppet til pipa. Nordmannen hoppet over
hundehuset.
Celina, 9 år
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Skigruppa trosser
snøfattige vintre

Med endelig en ny løypemaskin på plass, håper skigruppa på mer snø.

S

Stem på
Leirsunddagen!

STØTT VELFORENINGEN

Å være medlem av Leirsund Velforening gir deg fordeler og du bidrar
Nå kan du gjøre Leirsunddagen enda bedre – fra sofakroken.
til å gjøre Leirsund til en levende og
trivelig bygd.
Er du kunde av Lillestrømbanken kan du gi din
Som medlem får du 1.000 kroner
stemme til Leirsunddagen gjennom Lokalbidraavslag
ved leie av velhuset. Ved å
get og sikre midler til nok en fabelaktig
støtte velforeningens arbeid kan vi
Leirsunddag. I 2016 sanket dagen inn
fortsette å arrangere den fabelaktige
nok stemmer til å motta 7.126 kroner
Leirsunddagen, invitere hele bygda
av bankens overskudd. Lokalbidraget
gir lag og foreninger mulighet til å
til julegrantenning med gratis
søke midler til ulike gode formål.
pølser, vafler og julekalender til
Bankens kunder avgir sin stemme
barna, og ikke minst den årlige
i mobilbanken, der midlene fordejuletrefesten.
les etter antall stemmer. Bankens
Leirsund Velforening ønsker
Leirsund Velforening avholder årsmøte mandag 27/3
mål er å sette av mellom fem og ti
klokka 18.00 på Velhuset. Saker til årsmøtet må
også mer liv i velhuset. Har du en
prosent av overskuddet til gaver.
være styret i hende senest uker før årsmøtet. Ny
aktivitet som kan komme alle på
Avstemmingen åpner
leder og kasserer er blant vervene som i år er
Leirsund
til gode så vil velforenin20. mars og varer frem til
til valg. Har du lyst til å være med og utvikle
gen prate med deg.
11. juni. Nytt i år er at utdelingen

Årsmøte i
Leirsund
Velforening

skjer tidligere - på selve Byfesten
i Lillestrøm. Det betyr at det i år er
en vesentlig kortere stemmeperiode.
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Leirsund Velforening til bygdas beste, ta
kontakt med leder av valgkomiteen
Espen Ruud (espenaruud@
gmail.com).

Bli medlem i dag!
Enkeltmedlemskap: 200 kroner.
Familiemedlemsskap: 400 kroner.
Kontonummer: 1286 20 24026
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kigruppa har i mange år vært en relativt stor gren i Leirsund idrettslag.
Gruppa har ansvaret for våre skiløyper
som inneholder en lysløype på snaut 3
km, samt to sløyfer på 5 og 10 km, som
våre dyktige løypekjørere holder i stand
tidlig og sent - når det er nok snø.
De siste vintrene har vi hatt utfordring
med å lage gode skiløyper. Grunnene til
dette er snømangel, vekslende temperatur som gir isete løyper og ikke minst en
aldrende løypemaskin. Heldigvis hadde
Skedsmo kommune i sin plan for 2017
satt av øremerkede midler til innkjøp av
løypemaskin til Leirsund IL.
Gjennom lokalbidraget har Lillestrømbanken gitt alle idrettslag og
foreninger muligheten til å søke om
midler til et spesielt formål basert på
avstemning. Stor takk til alle Leirsundinnbyggere som har stemt frem Leirsund
IL, som denne gangen har gitt midler til
ny og kjærkommen løypemaskin.

Treningen av barna foregår av foreldre, som i skiforbundets regi har fått
nødvendige kurs, for å kunne veilede
barna på en bra måte. Trenerkurs sponses av skigruppa. Det legges stor vekt på
lek og moro de først årene. Treningens
viktigste formål er at barna blir glad i ski
og lek.
For noen år siden var det nesten 100
barn i alder 6-14 år som var med på
skitrening 1-3 ganger per uke. I de siste
sesongene så har vi slitt med rekruttering til skigruppa og i dag er det kun ca.
30 barn som trener med skigruppa ukentlig. Noe av skylden må vi nok tilskrive
snøfattige vintre, men vi ønsker også å
blåse liv i foreldreengasjementet.
Sammen med Frogner IL arrangerer
også skigruppa Telenor skikarusell hvert
år. Den består av totalt 4 renn med 2
renn hos oss på Leirsund og 2 på Frog-

ner. Her har vi vært ca. 200 deltakere
hvert år. Det er ingen krav om å delta
på skitrening for å delta på karusellrenn. Dette er åpent for alle. Men vi er
avhengig av frivillige for å arrangere
et slikt renn. Det kreves mellom 14-20
personer for å arrangere et godt renn. Vi
sender ut info om dette til alle elevene
på skolen. I tillegg legger vi dette ut på
våre nettsider. Så her håper vi at du som
voksen har anledning til å hjelpe til med
å arrangere renn for barna våre. Vær
med på å bidra for ditt lokalmiljø!
Ta gjerne kontakt med oss direkte, via
Facebook eller post@leirsund-il.no.
Med vennlig hilsen Eirik Paulsen
Leder skigruppa Leirsund IL

DUGNAD
Vi har en flott skihytte på Leirsund som
holdes i live på dugnad hver søndag
gjennom vinterhalvåret. For at vi skal
kunne opprettholde dette populære
tilbudet så er vi avhengig av folk stiller
opp og tar en vakt i året. Ta kontakt med
idrettslaget hvis du har anledning og
ønsker å bidra i ditt lokalmiljø. Vi arrangerer også en årlig dugnad på høsten for
å sørge for at skitraseene våre er klare
før snøen kommer. Info om dette legges
normalt ut på Facebook på Leirsund IL
sine hjemmesider samt i Velavisa.
SKITRENING
Den viktigste oppgaven til skigruppa
er å arrangere skitrening for barn i alle
aldre.
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Her er den splitter nye løypemaskinen! Løypekjørerne minner om at det er vikig å bruke
ski, og ikke gå på bena, når man skal ut i løypenettet. Dette gjelder spesielt når vinteren
er snøfattig.
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Vi har sendt mailer. Vi har
ringt. Ingenting skjer.

Skirenn
på Kjusløkka

Små og store koste seg på jordet utenfor Leirsund gård da familiene
Flack og Sivesind tro til og arrangerte barneskirenn for de minste
skigåerne i nabolaget. Dette er tredje året på rad de drar i gang skirenn
her, noe beboerne på Kjusløkka og i området rundt med små barn setter stor pris på. Griller ble tent så alle som ville kunne grille seg pølser,
og det ble servert kaker, kaffe og saft. «Gull»-medalje ble det dessuten
på alle deltakerne. Vi takker arrangørene for supert initiativ, og oppmuntrer flere til å dra i gang tilsvarende arrangementer. Slikt skaper miljø!

NÆR LAGT NED
Skedsmo kommune brukte åtte måneder på å svare
Gamle Asak Skoles Venneforening.

G

amle Asak Skoles Venneforening har hatt et
tungt år. Det melder styret
i sin årsberetning for 2016
i forkant av årsmøtet som
avholdes tirsdag 7. mars
klokka 19.00 i samlingssalen
på nye Asak skole. I september bestemte styret seg for å
gå inn for en nedleggelse av
foreningen, etter å ha purret
på Skedsmo kommune om
ny leieavtale helt siden mai
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i fjor. Først i januar i år kom
svaret, og en beklagelse.
- Vi har sendt mailer. Vi
har ringt. Ingenting skjer.
På styremøtet nr. 5 den
22. september fant vi ut at
videre arbeid i foreningen
er meningsløst uten nødvendig kommunikasjon med
Skedsmo kommune, heter
det i årsberetningen.
Målsettingen for 2016
var å få bygningen i teknisk

stand slik at venneforeningens oppgave med å
fylle huset med aktivitet
kunne begynne. Forslag
til leieavtale mottatt fra
Skedsmo kommune ble
returnert eiendomssektoren
for godkjenning og signering
den 30 mai.
I november ble et brev
personlig overlevert ordføreren med en beskrivelse av
situasjonen. Heller ikke etter

dette kom det noe svar. I slutten av januar ble et nytt brev
sendt etatsjefer og ordfører.
Nå kom en beklagelse, og
31. januar fikk velforeningen
bevilget penger til de etterlyste tiltakene, åtte måneder
etter foreningen sendte inn
sitt svar på kontrakten.
Med 200.000 kroner til
vann, toalett og trapp til
andre etasje, kan arbeidet i
venneforeningen nå fortsette.
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IKKE FEILFRITT MED MOBILFRITT

JA TIL EN MOBILFRI
SKOLE!

Skrevet av Cecilie Lovise Andersen

Ja
eller
nei
til en mobilfri skole?

Fra venstre: Malaika
Chaudhry, Johanne
Granås Schjerven, Elise
Sveen, Elise Solberg Asak
og Stine Tofte Eng (Cecilie
Lovise Andersen var ikke
tilstede da bildet ble tatt).

Høsten 2016 ble Asak skole mobilfri. Hva mener elevene selv
om forbudet? 9. klasse fikk i skoleoppgave å argumentere for
hva de mener. Her er fire av dem, én for og én i mot.
ENDELIG, EN MOBILFRI SKOLE!
Tekst: Elise Sveen og Malaika Chaudhry
Hvordan kan mobilforbud på
Asak skole være en forbedring
for elevenes arbeid og sosiale
samhold?
Vi mener selv at en mobilfri
skole først og fremst er et valg
som styrker elevenes oppmerksomhet på skolen. Studier som
er publisert av London school
of Economics and political
Science slår fast at mobilforbud
fører til bedre karakterer hos
elevene. Vi tenker dette er studier som viser at dette også kan
hjelpe elevene på Asak skole å
forbedre karakterene sine. Det
er særlig de svakeste elevene
som blir hardest rammet av det
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konsentrasjonstapet aktivt bruk
av mobiltelefon kan føre til.
En mobilfri skole forbedrer
ikke bare skolearbeidet, men
også det sosiale samholdet
i klassen. Før mobilforbudet
ble innført, tok mobilen rett og
slett over friminuttene, og færre
og færre ble med på storefriaktivitetene som blir arrangert
i midttimene her på skolen.
Selv mener vi at det sosiale
samholdet vi hadde her på
ungdomstrinnet stadig ble dårligere. Personvern ble også tatt
opp flere ganger her på Asak
skole. Gjentatte ganger ble det
tatt opp situasjoner hvor elever

ble tatt bilde av uten tillatelse. Vi
føler at mobilbruk i skoletiden er
med på å skape utrygghet.
For mange er det en fordel
å alltid ha mobilen tilgjengelig,
både som kommunikasjonskilde
og informasjonskilde. Allikevel
kan tilgang til mobilen døgnet
rundt være en stor ulempe
for kroppen, både psykisk
og fysisk. Når man sitter med
mobilen, får ikke hjernen slappet helt av, og det kan skape
risikoer for helsen mentalt, som
for eksempel avhengighet.
På den mer fysiske siden, har
studier vist at mye sittestilling
kan føre til dårligere helse og

sykdommer, som for eksempel
type 2-diabetes og hjerte- og
karsykdommer.
Vi har sett stor utvikling fra før
og etter mobilforbudet, og flere
har blitt med på storefriaktivitetene. Vi mener dette er et bevis
på at det faktisk hjelper med
mobilforbud.
Vi konkluderer med at mobilen faktisk ikke er nødvendig
i elevenes hverdag, selv om
man kanskje skulle tro det. Vi
sitter igjen med et inntrykk av
at mobilforbud bidrar til bedre
skolearbeid, klassemiljø og en
bedre hverdag her på Asak
skole.
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For det første, synes jeg at vi som
elever ikke lærer oss regler og rutiner på
skolen, som i dette tilfellet er når vi får
lov, og når vi ikke får lov å bruke mobil.
Lærerne kan heller gi oss konsekvenser
ved forbudt mobilbruk. Dette kan for
eksempel være anmerkninger eller å bli
satt ned i ordenskarakter. Ved å heller
gjøre vedtak som dette, kan elevene
lære regler kjapt, og skolen trenger ikke
å bruke tid og ressurser på mobilhotell.
For det andre, er det mye lettere å
finne rask informasjon med en mobiltelefon. Man kan ved et lynraskt tastetrykk,
finne fram opplysninger man trenger,
som gjør skolearbeid mer effektivt. Vi har
pc ’er som selvfølgelig gjør arbeid effektivt fra før av, men i praktiske fag som
kunst og håndverk, teknologi i praksis,
sal og scene og musikk, hvor man
beveger seg rundt over hele skolen, er
det mer praktisk med mobil.
Leder for Barnevakten, Leif Gunnar
Vestbøstad Vik er også for en skolehverdag med mobil og mener at «det
er positivt for barn at de kan nyttiggjøre seg av det». Det har også vært
argumenter mot mobilfri skole på grunn
av det sosiale. En del skoler har et dårlig

miljø mellom elevene. Mobil i dårlige
miljø kan dessverre være årsaken til økt
prosent nettmobbing, selv om mobilen
egentlig ikke er roten til problemet.
Asak, derimot, er en skole med et svært
godt miljø, som har blitt dokumentert i
miljøtester elever på skoler rundt om i
landet ofte tar.
Derfor er jeg enig med leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, som sier
at enkelte steder kan det være smartest
med mobilforbud, mens andre skoler
ikke tjener på dette. Vi har i tillegg fått
klager av lærerne, fordi de synes at vi
blir a-sosiale når vi driver med mobilen i
hele friminuttet. Vi synes derimot at det
kan være svært sosialt å dele nye spill,
artige bilder og nyheter med medelever.
Allikevel så kunne vi ha jobbet litt mer
med å finne en balanse mellom dette og
andre aktiviteter i fremtiden.
For å oppsummere, vil jeg si at elever
ikke burde bruke mobilen på skolen
konstant, men at det er et fint verktøy
og hjelpemiddel i skolehverdagen. Det
er alt i alt viktig for unge å lære seg fornuftig mobilbruk i en teknologisk verden,
og det syns jeg ikke vi får ved å låse
den fysisk inn i et mobilhotell.

NEI TIL MOBILHOTELL!
Tekst: Stine Tofte Eng og Elise Solberg Asak
Hvorfor skal vi elevene gi
fra oss et viktig hjelpemiddel som vi faktisk har godt
bruk for?
Før mobilhotellet kom
til Asak skole, kunne vi
elevene bruke mobilen fritt
som vi selv ville. Vi kunne
bruke den i timene om det
var til noe skolerelatert,
og vi kunne bruke den
som vi ville i friminuttene.
Selv syntes vi det var
fint å kunne koble av litt i
friminuttene, å tenke på
noe annet enn skole – men
gleden var kortvarig.
Vi synes det burde
være likt for alle. Hvorfor fikk

fjorårets 10. klasse bruke
telefonen alle tre årene på
ungdomsskolen, mens årets
8. klasse ikke skal få lov?
For oss som går i 9. klasse,
var det en ganske så brå
overgang fra å kunne bruke
telefonen fritt som vi selv
ville, til å ikke kunne bruke
den i det hele tatt.
Vi elevene var ikke med
på å bestemme at Asak
skulle bli en mobilfri skole.
Det var det lærerne som
bestemte. Under møtet
rektor og elevrådet hadde i
fjor, hadde ikke elevene en
stemme i saken. Mobilhotellet hadde allerede blitt

Hvorfor brukte
vi så mye av
pengene på
noe nesten
alle er i mot?
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kjøpt. Vi har alltid blitt tillært
at om noe skal avgjøres,
så skal man gjøre det
demokratisk. Vi mener
at når dette året er over,
burde vi evaluere saken,
og da må alle elevene få si
sin mening.
Vi hadde en undersøkelse om saken, og fant
ut at hele 94% av elevene
på ungdomsskolen er i
mot mobilhotellet. Det
betyr at 6% er for. Skolen
brukte nesten 10.000
kroner på tre mobilhotell.
Hvorfor brukte vi så mye
av pengene på noe nesten
alle er i mot? Istedenfor
kunne vi spart pengene,
eller brukt det på noe vi
faktisk trenger eller har lyst
på, som en felles tur eller

kantinemat? Det er noe vi
savner veldig.
Hvordan hadde du
reagert om noen tok fra
deg noe du bruker hver
dag?

Tekst: Johanne Granås Schjerven

Hver morgen er elevene nødt til å låse
mobilen sin inn i et mobilhotell som
henger på veggen i klasserommet. Der
må den være helt til skoledagen er over.
Flere elever mener at dette har vært en
grei ordning, og mange innrømmer at
de er mer sosiale i friminuttene ettersom
de ikke lenger sitter oppslukt i mobiltelefonene sine.
Det er flere positive effekter ved å ha
en mobilfri skole. Selv om det ikke er så
vanlig på Asak, er det likevel flere skoler
i Norge som sliter med nettmobbing.
Øyer ungdomsskole i Gudbrandsdalen
innførte et forbud mot mobilbruk på
skolen i 2013. Siden den gang har det
blitt mindre nettmobbing blant elevene,
forteller rektor, Stein Erik Uhlen, i et
intervju med Aftenposten. Han sier at
han hadde forventet mer klaging både
fra elever og foreldre og at å innføre et
mobilforbud hadde gått overraskende
greit. Rektor Uhlen forteller også at
forbudet kun har virket positivt, og at
han oppfordrer flere skoler til å gjøre det
samme.
En stor studie fra Universety of Texas
i USA viser at elever som går på skoler
med mobil- forbud, oppnår bedre
eksamenskarakterer. Grunnen til dette
kan være at elvene følger bedre med i
timene istedenfor å bli distrahert av alle
meldingene, snappene og anropene
som kommer opp på mobiltelefonene
deres. Forskerne Richard Murphy
og Louise- Philippe Beland mener
at skoler burde innføre et strengere
regime for mobilbruk i skoletiden. De
tror at dette kommer til å ha betydelig
virkning på særlig faglig svake elevers
skoleprestasjoner.
Men kan ikke mobiltelefonene
brukes som et hjelpemiddel i undervisningen? Det kan godt tenkes at
mobilene kan brukes som et slags
hjelpemiddel. Men på mange skoler,
inkludert Asak, har elevene fått hver sin
PC som de kan bruke når de måtte
ønske. På PC- ene ligger det både
kalkulator, Excel og GeoGebra, i tillegg
til at alle PC-ene har internettilgang.
Dermed mener jeg at mobilene ikke er
så nødvendige allikevel.
Jeg tror at det mest fornuftige
framover, er å fortsette med å ha et
mobilforbud på skolen. Dermed blir vi
mindre tosomme med mobilene våre
og tilbringer heller mer tid med medelever. Hvis vi lar mobilen enten ligge
hjemme eller i mobilhotellet, tror jeg flere
vil følge med i undervisningstimene, og
kanskje Asak til og med blir en enda
bedre skole enn det den er nå.
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