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Noen barn vokser opp i hjem preget av rusproblemer, 
vold eller psykiske vansker. Barnas Stasjon er et tilbud fra 

Blå Kors til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon.
Vit at vi er der. Vi er til for å hjelpe.

Sammen for barna – sammen med barna.

Vi holder til i Bergstien 30, 3016 Drammen
Tlf. 959 27 271 www.barnasstasjon.no

Send SMS med kodeord KLEM til 2300. Da støtter du Barnas Stasjon med 100 kroner.
Ønsker du å gi en pengegave, benytt kontonr: 3201.52.74165 (merkes Barnas Stasjon)
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De har vært gjennom 
seks uker på det som 
kan kalles mini-Far-
men. I går serverte de   
mat laget av selvslak-
tet sau.

TORE ShETElig
tore.shetelig@dt.no
92 010 287

Åtte Sande-ungdommer 
har gjennom et prøve-
prosjekt fått oppleve 

gårdslivet på nært hold. Selv 
om de ikke er med i noe reality-
program som på TV, har de fått 
føle gårdsarbeid og dyrestell på 
kroppen i seks fredager på rad.

De går på et alternativt sko-
leopplegg som heter UNIK, 
som omfatter elever både fra 
ungdomsskolen og videregå-
ende skole. Skolen har egne lo-
kaler i Sande sentrum.

Opplegget fanger opp ung-
dom som er skoleleie, og tren-
ger  en vri i skolehverdagen for 
ikke å droppe ut av systemet.

Så mye som rundt 30 prosent 
dropper ut av videregående, så 
elevene Drammens Tidende 
traff er veldig glade for å ha fått 
være med på «mini-Farmen».

Lærer mer
Ask Williamson Madsen (17) 
forteller at han synes de lærer 
mer på Grytebakke gård, nord i 
Sande, enn i en vanlig skolesi-
tuasjon.

– Vi har alle fag her på går-
den. Men på en helt annen og 
mer engasjerende måte. Natur-
fag og matematikk har vi hatt 
mye bruk for når det gjelder 
fôring og beregning av riktige 
fôrmengder til dyrene. Og ikke 
minst hva dyrene spiser og 
hvorfor.

Får praksis
17-åringen sier at nøkkelordet 

er praksis.
– Vi har fått prøve oss på en 

rekke praktiske oppgaver. Alt 
fra traktorkjøring til fjøsstell og 
slakting. Vi har lært utrolig 
mye, sier en fornøyd UNIK-
elev.

Selvslaktet sau
Fredag serverte de mat fra 
selvslaktet sau til flere promi-
nenser. Både fylkesmann Er-
ling Lae og ordfører Karl Einar 
Haslestad  var full av lovord om 
maten. De likte også det de fikk 
høre om opplegget.

Suzanne Sortebergen (16) 

sier at det har vært veldig kose-
lig å være hver fredag fra mor-
genen til skoletidens slutt på 
Grytebakke.

– Jeg er vokst opp med hest, 

og har fått holde på veldig mye 
med hest her. Kjempebra!

Får fram kvalitetene
Runar Gjertsen er assistent på 
UNIK. Han har jobbet der i seks  
år – etter 30 år i bygningsbran-
sjen.

– Dette er kjekke og lærevilli-
ge ungdommer. Morsomt å 
jobbe med dem. Særlig fordi 
du ser ressursene deres kom-
me så godt fram – når de får 
vist alle sine sterke sider og 
blomstrer gjennom en litt an-
nerledes form for undervis-
ning, sier Rune Gjertsen.

Åtte ungdommer opplever

Mini-
Farmen

KLAR TIL SERVERING: UNIK-elevene (f.v.) Camilla Rostad Johansen, Ask Williamson Madsen og 
Suzanne Sortebergen klar med mat fra selvslaktet sau.  FOTO: TORE SHETELIG
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– Vi har akkurat vedtatt en 
ny visjon om at alle elever 
skal ha en opplevelse av 
mestring minst en gang om 
dagen, sier Bjørn Tollås.

Han er kommunalsjef for un-
dervisning og oppvekst i Sande 
kommune.

– Her på Grytebakke treffer 
de perfekt med mestringen, 
sier en fornøyd kommunalsjef 
- etter å ha vært igjennom en 
befaring og fått en orientering 
om hvordan gårdeier Aslaug 
Bonden og UNIK sammen har 
organisert den annerledes un-
dervisningen.

Tollås legger til at elevene 
som er med på et slikt opplegg 
plutselig skjønner ting når un-
dervisningen blir frigjort fra 
kun å bruke læreboka.

– Nå har vi fått testet ut dette 
skikkelig. Så får vi se om vi får 
videreført det. Et tilsvarende 
opplegg kan også passe for el-
dre innbyggere, sier kommu-
nalsjefen.

Fylkesmann Erling Lae sier 
til Drammens Tidende at han 
synes at opplegget er knallbra.

– Det er så flott å se at ung-
dommene har det bra. Å koble 
landbruk sammen med andre 
samfunnsnyttige funksjoner 
passer jo midt i blinken her i 
jordbruksbygda Sande.

Fylkesmannen legger til at 
han ikke har settt et slikt opp-
legg for ungdom tidligere. 

Han reiste oppglødd fra San-
de.

Ordfører Karl Einar Hasle-
stad håpet på at det ble ressur-
ser til å videreføre opplegget. 

– Men det er jo alltid lettere å 
få penger til et prøveprosjekt 
enn når vi skal betale det selv.

 ● INN på TuNET
 ◗ Staten har gitt 155.000 kroner til 
å gjennomføre prøveprosjektet 
Inn på tunet i Sande.
 ◗ Prøveprosjektet med UNIK-
elevene er en del av dette 
opplegget. 
 ◗ Neste år må kommunen selv 
betale – hvis de har råd.

– Mestring på en 
annen arena 

BEGEISTRET: Kommunalsjef 
Bjørn Tollås likte hva han så og 
hørte på Grytebakke.


