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Fikk være rockestjerne for en kveld på halloween
SØLVBERGET: Femåringen

Irma Denic maler Aurora B. Wærholm.

Luka Waldejer synger Kiss-låt.

Luka Waldejer var en av
de mange barna som
møtte opp på sølvberget
for å bli sminket som
rockestjerner i anledning
halloween i går.
De frivillige sminkørene

fra Metropolis satt klare
med sminkesakene da
barna ankom kulturhuset.
Luka var en av de første som ble sminket.
Etterpå gikk han opp på
scenen og framførte «I

Was Made for Lovin’
You» av Kiss.
– Jeg har lært det i
barnehagen, sier Luka.
Barna kunne velge å
bli sminket som ulike
rockestjerner og Luka
valgte Kiss-frontfigur

Gene Simmons.
Treåringen Aurora
Bjørnsen Wærholm valgte i stedet Paul Stanley.
Med heksekostyme og
ansiktsmaling var hun
klar for fest hos mormor
senere på kvelden.

Formidler barn
Tekst:

Foto:

Anne-Marie Nygaard
amn@rogalandsavis.no

Erik Holsvik
eho@rogalandsavis.no

ULLANDHAUG: Hun er

vaktene har bakgrunn fra

innflytter til byen
yrker eller studier der dette
er et krav, og har dermed
og har selv erfart
fått utstedt politiattest. Vi
hvordan det er å ikke tar sikkerheten til barna på
og gjør vårt beste for
ha slekt som kan sitte alvor,
at barnet skal bli ivaretatt
barnevakt. Derfor
på best mulig måte, forklarer
Strand.
har hun nå startet
barnevaktbyrå.
Voksne passere

Et annet kriterium Strand set– Tilbudet er for helt normale ter for barnevaktene er at de
småbarnsfamilier, men det er skal snakke norsk og at de skal
kanskje innﬂyttere til byen, være over 18 år.
– De ﬂeste er over 20 år, noen
både fra Norge og utlandet, det
er mest aktuelt for siden de er pedagoger fra barnehagen,
ikke har tanter eller besteforel- andre er i studier i relaterte
dre å ty til når de trenger bar- fag.
Tilbudet gjelder for barnenevakt, sier Inger Lise Strand
familier i Stavanger, Sandtil RA.
I september i år startet hun nes, Randaberg og SolaStavanger Barnevaktbyrå, et- området.
– Tjenesten utføres hovedsater å ha drevet egen barnehage
i sokkeletasjen i boligen på kelig på kveldstid og helger da
Grannes siden 2006. Den har våre barnevakter stort sett har
dette som bivokst fra 4 til
jobb ved siden
14 barn.
av for eksem– Jeg har
pel
studier.
snakket med
Un nt a ksv is
mange forelkan vi være
dre som sliter
b ehjelp el i g
med å få pålimed å skaffe
telige barneba r nevakter
vakter
til
også på dagtid
sine barn. Jeg
i ukedagene
er selv innﬂytter til StavanInger Lise Strand mot et ekstra
gebyr.
ger, og vet hvor
I tillegg til et gebyr til barnevanskelig det kan være med
barnevakter, sier Strand, som vaktbyrået koster det 115 kroselv ble mor i 2005 og begynte å ner i timen å leie en barnevakt.
fundere på tanken med et bar- Det er også mulig å ha barn på
nevaktbyrå. Nå er det en reali- overnatting.
– Dersom det er snakk om en
tet.
hel helg, vil timeprisen gå litt
ned, sier Strand.
Bruker ansatte
– Da er det vel billigere å leie
Petroleumsingeniøren
fra
Sunnmøre kom til Stavanger inn en 13-åring?
– Det kan ikke sammenligder hun var i oljeindustrien i ti
år til hun bestemte seg for å nes. En 13-åring vil ikke
kunne reagere på samme
starte en barnehage i stedet.
– Jeg drar nytte av perso- måte som en voksen dersom
nalet i barnehagen, der jeg det skulle skje noe uforbehar ﬂere gode pedagoger an- redt.
satt. De brukes i veiledningssammenheng, og noen Møter barna først
av dem er tilknyttet barne- – Hvordan takler barna å bli
vaktbyrået som barnevak- overlatt til fremmede?
ter.
– Passeren får et møte med
I Stavanger Barnevaktbyrå barna i én times tid for å bli
har alle barnevakter godkjent kjent med dem. Hvis de trenger
førstehjelpskurs spesielt tilret- et møte til, så er det ok. Hvortelagt for de med ansvar for dan de reagerer kommer også
barn, i tillegg til at de har le- an på barnas alder. Er barnet
vert inn politiattest av nyere seks måneder, kan det gå greit
dato.
med en gang, mens det kan
– Utstedt politiattest er et være vanskelig med dem som
krav til alle som skal er litt eldre. Derfor er det greit
arbeide i barnehager og lig- at vi har med voksne folk å gjønende i Norge. Alle barne- re, sier Strand.

’’

Jeg er selv
innflytter til
Stavanger, og vet
hvor vanskelig det
kan være med
barnevakter.

SKAFFER BARNEVAKT: Inger Lise Strand har startet Stavanger
Barnevakt byrå for å kunne tilby spesielt familier som ikke har slekt
i nærheten barnevakthjelp. Her er hun med barna Emma Freim
Olsen (7), Elise Strand Knutsen (7) og Elena Strand Knutsen (6).

– Tilbudet er bra for oss som ik
TANANGER: En av dem
som har benyttet seg av
Stavanger Barnevaktbyrå
er Christine Louise Thomas
og mannen Lars Erik
Berntzen.
– Vi hadde barnevakt her på
fredag, fra 19.30 til 01.30, og det
gikk kjempeﬁnt. Barnevakten
kom og var her en times tid på
tirsdagen for å bli kjent med
ungene og spille spill med dem.
Da hun kom fredag, lå Dina på
3 og sov, men Marcus på 5 1/2

år var våken og ﬁ kk være oppe
litt lengre og spise litt godteri.
Han har vært skeptisk til fremmede fra han var baby, men nå
gikk det bra, sier Christine
Louise Thomas Berntzen til
RA.
Hun hadde lest om slike tiltak
i andre byer i Foreldre & Barn,
og savnet et slikt tilbud her i
distriktet.
– Det var en nabo som ga meg
linken til nettsiden til Stavanger Barnevaktbyrå, så da tenkte jeg at dette var noe for oss.

Familiens plan er å bruke
barnevakten fast, neste gang i
løpet av november måned.
– Nå er kontakt opprettet, så
da kan vi bare avtale med barnevakten direkte, sier Thomas
Berntzen.
– At det er ryddige forhold,
at barnevaktene har vandelsattest og enten jobber eller har jobbet i barnehage
eller er i relevante studier
er viktig for oss. Og så er det
jo greit at barnevakten kan
kjøre hjem selv, så dette med
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– Mann truet sykepleiere med saks for å få tilgang til medisiner

Illustrasjonsfoto

STAVANGER TINGRETT: En 31 år
gammel mann er tiltalt for ran i
forbindelse med at han var innlagt
på Stavanger universitetssjukehus. 23. august i år skal han ha
rettet en saks mot halsen til en
sykepleier, og spurt henne hvor
medisinrommet var.

Sykepleieren skal da ha tatt
ham til nærmeste medisinrom,
låst opp dette, noe som igjen skal
ha ført til at 31-åringen forsynte
seg av diverse medisiner.
Dette skal ha gjentatt seg den
13. september. Da skal han hevet
hånden hvor han holdt en saks

mot to sykepleiere som var inne
på et av medisinrommene på
sykehuset. Også ved denne
anledningen skal han ha forsynt
seg med medisiner.
Han skal også ha stjålet nøkler
på sykehuset og forsøkt å låse
opp døren til et medisinrom. Dette

lyktes han ikke med da han ble
overmannet av ansatte på avdelingen.
Saken skal opp 14. november
og 31-åringen må også svare for
reseptforfalskning og for å ha
sendt truende tekstmeldinger til
en mann.

nevakter
FORBEDRING: – Ved at flere kommuner stiller krav, har vi tro på stor miljøforbedring, sier Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø. Foto: Erik Holsvik

Stiller miljøkrav
Tekst: Anne-Marie Nygaard

Kun 62 av landets 429
kommuner krever at deres
leverandører bidrar til
kildesortering. Nå oppfordrer ordførerne i Stavanger
og Randaberg flere kommuner til å ta grep.
– Ved at ﬂere kommuner stiller
krav, har vi tro på stor miljøforbedring, sier Stavangerordfører Christine Sagen Helgø
i en pressemelding.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet besluttet i
2009 at offentlige virksomheter
skal kreve at deres leverandører er medlem i en returordning for brukt emballasje. Stavanger, Randaberg, Tysvær
og Haugesund er foreløpig
de eneste kommunene i Ro-

galand som er med i ordningen.
– Vi ønsker å ta aktivt samfunnsansvar, og som medlem
er vi med på å ta dette ansvaret. Stavanger kommune er en
stor aktør i regionen. Derfor er
det ekstra viktig for oss å bidra
til en positiv samfunnsutvikling og gå foran med et godt eksempel, sier Sagen Helgø.
Også
Randaberg-ordfører
Bjørn Kahrs understreker viktigheten av å ta kommunens
miljøansvar på alvor.
– Vårt miljøarbeid kan ikke
gjennomføres uten at vi er del
av en større helhetsinnsats.
Som kommune og samfunnsutvikler bør og skal vi framstå
som pådriver for ivaretakelse
av miljøet, mener Kahrs.
Ordførerne oppfordrer ﬂere
kommuner til å bli med.
amn@rogalandsavis.no

Varetektsfengslet
for drapsforsøk
Tekst: Tore Bruland

STAVANGER TINGRETT:
En 41 år gammel mann er
varetektsfengslet i to uker
for drapsforsøk.

kke har familie her
transportelementet spiller også inn.
Som innﬂyttere til byen,
begge foreldrene er fra
Nord-Norge, er det også et
poeng å ha en fast, voksen
barnevakt når besteforeldre eller annen slekt ikke
er i nærheten.
– Barna har besteforeldre, men de bor ikke her.
Derfor er det ﬁnt at barna
kan ha voksenkontakt
gjennom andre.
Barne- og ungdomsarbei-

der Weronica Skjæveland
er en av barnevaktene som
har hatt oppdrag for barnevaktbyrået.
Hun har vært barnevakt hos familien Thomas Berntzen i Tananger, og syntes det gikk
veldig bra.
– Det var veldig positivt
og kjekt, og jeg ﬁ kk god
kjemi med både foreldre og
barn, sier Skjæveland, som
nå også er førskolestudent.

SOV: Dina (3) sov da barnevakten passet på henne
og broren, Marcus (5 1/2). – Alt gikk fint, forteller
mor Christine Louise Thomas Berntzen. Foto: AnneMarie Nygaard

41-åringen er av østeuropeisk
opprinnelse, og ble framstilt
for varetektsfengsling i går.
Fornærmede er en norsk
mann på 32 år.
Øystein Haukland, politiadvokat i Rogaland politidistrikt,
sier at fornærmede skal ha blitt
knivstukket av 41-åringen omkring midnatt natt til tirsdag.
Episoden skal ha funnet sted
i en bolig på Tasta hvor begge
oppholdt seg.
– Fornærmede er innlagt på
Stavanger universitetssjukehus med alvorlig skader. Han
er fortsatt i koma, sier Haukland til RA.
Han ønsker ikke å si noe om
motivet for knivstikkingen, og
viser til at etterforskningen er
i startfasen.
– Og siden tilstanden til fornærmede er så dårlig, har vi

ikke fått mulighet til å avhøre
ham, sier Haukland.
Ida Gjerseth Olsen, 41-åringens forsvarer, sier at hennes
klient ikke erkjenner straffskyld og at hun ikke ønsker å
kommentere saken ytterligere.
Stavanger tingrett kom til at
det var skjellig grunn til 41åringen kan mistenkes for
drapsforsøk. I den forbindelse
ble det vist til funn på åstedet
og forklaringen til 41-åringen
og et vitne.
Retten kom til at det var bevisforspillelsesfare.
Ifølge
kjennelsen er det avgjørende
for saken at 41-åringen ikke får
anledning til å påvirke de øvrige involvertes forklaringer
eller påvirke andre bevis.
Retten kom også til at det var
unndragelsesfare og at 41-åringen ikke hadde noen fast tilknytning til landet og at det
foreligger et utvisningsvedtak
på ham.
41-åringen ble varetektsfengslet i to uker med brev- og
besøkskontroll.
trb@rogalandsavis.no

