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– Ikke splitt gjengen vår!

NYE SKOLGRENSER: Skolen er
nær, men dog så fjern for noen
elever.
Tønsbergs Blad i går
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TOLVSRØD: Sebastian (5)
har lyst til å gå på skolen
med sine naboer og venner,
men det er det ikke sikkert
han får lov til. Foreldrene
fortviler over forslaget til
nye skolegrenser.

Caïssa Gjølberg

Vil ikke starte på skolen
Jeanett og Arve har prøvd å skjerme sin eldste sønn i det lengste,
men etter hvert har det gått opp
for Sebastian at han kanskje ikke
får starte på samme skole som
hans venner.

SNART SKOLEBARN: Sebastian(5) skal begynne på skolen til neste år. Han synes det er veldig trist at han ikke får gå sammen med
Foto: Anne Charlotte Schjøll
vennene sine i gata.

– Han begynner å skjønne at
han ikke får gå på skole med bestevenninnen som bor rett over
gata. Sebastian er veldig trist og
lei seg. Nå vil han ikke starte på
skolen, sier Arve.
Hele Vallø blir overført fra
Husvik til Presterød skolekrets
fra høsten 2011 hvis rådmannens
forslag blir vedtatt.
Men fordi noen barn går på
Husvik skole i dag, vil småsøsken
av disse barna bli prioritert på
Husvik. Derfor vil gaten splittes i
to.
– Vi føler oss skviset ut. Barna

blir splittet, og det skaper splittelse i lokalmiljøet. Ikke splitt
barna, ber foreldrene.

– Husvik skole bør bygges ut.
Kommunen bare utsetter problemet!

– Behold grensene

Kan ikke bygge ut

Det er ikke mange årene siden
barna fikk gang- og sykkelsti fra
Vallø til Husvik skole.
Foreldrene håper nå at gjeldende skolegrenser opprettholdes, og at heller Husvik skole
bygges ut.

Men ifølge kommunaldirektør
Pål Thalmann har ikke Tønsberg
kommune mulighet til å bygge ut
Husvik skole. Det på grunn av
den meget anstrengte kommuneøkonomien, der det blant annet
skal spares fire millioner kroner i

skolesektoren fra 2011 til 2014.
– Vi har ikke råd til å bygge ut.
Vi må utnytte de skoler vi har, det
står foreksempel 150 tomme
plasser på Sandeåsen skole.
Det er ikke lenger mulig med
flate kutt i Tønsberg-skolen, og
derfor har vi blitt nødt til å justere skolegrensene, forteller
Thalmann.
Utvalg for barn og unge skal i
dag behandle saken.

Vi tar imot reparasjoner
Eget verksted • Rask levering
Vi sveiser dine ødelagte briller

GULLSMED

BÅTMESSE

Inngang fra Tønsberg torv, tlf. 33 31 12 44

KNALLPRISER på BELLA, AQUADOR, UTTERN og FLIPPER til 2011-sesongen!
Gode tilbud på nye
og brukte båter,
motorer, utstyr,
service og opplag.
Vi har også STIGA
snøfresere.

GRATIS råd og veiledning fra våre mekanikere denne helgen! Kom til oss med dine båt-/motorproblemer.
Butikken vår i Larvik er fylt til randen med drømmebåter og vi gir DEG de beste tilbudene denne helgen!

Fredag 26. kl 09-20 Lørdag 27. kl 10-18 Søndag 28. kl 10-18
Vadskjæret, Havnegata 12 i Larvik www.3fot.no ! 40 00 43 06
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I Saltverkveien på Vallø vil vennegjengen bli splittet hvis forslaget trer i kraft. I gaten på 100 meter bor det tre skolestartere, men
hvis forslagene for nye skolegrenser blir vedtatt blir disse delt
til høsten.
– Det er veldig trist og uheldig
for ham. Dette går veldig inn på
oss alle, forteller Jeanett og Arve
Hinna, foreldrene til Sebastian .
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41 37 16 14
caissa.gjølberg@tb.no

