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Vi står nå midt oppe i en kamp om
grunnleggende veivalg for
skolen. Kommunesektorens
organisasjon KS, vil fjerne alle
sentrale bestemmelser som sikrer
lærerne tid til å skape god og variert
undervisning og følge opp hver
enkelt elev når behovene oppstår.
Uten dagens sikkerhetsnett ligger
mulighetene åpne for
ytterligere innsparinger i skolebud-
sjettene. Det vil bli enda lettere for
kommunene å kutte i lærerstillinger
og i vikarbudsjettene.

RESULTATET er flere elever på hver
lærer, dårligere undervisning
– og dårligere skole.
KS vil også at lærerne skal jobbe
mindre i selve skoleåret, når elevene
har behov for oss, og mer i elevenes
sommerferie. Men vi trenger mer tid
til hver elev i det daglige arbeidet –
ikke mindre!
Dette er en kamp for den gode
skolen – og for lærernes mulighet til
å være gode lærere for ditt barn.
Vi håper på din støtte.

KVALITET krever tid. Skal lærere gi

god undervisning tilpasset hver
enkelt elev, må vi ha tid til å for-
berede oss godt.

VI vil gi elevene det beste utgangs-
punktet for å lykkes i skolen. Alle
elever fortjener lærere som har tid
til å følge dem opp når de trenger
det.

HANNE LIEN AABERG
HTV/Leder

Utdanningsforbundet
Røyken

Kjære foreldre – vi trenger tid til hver elev

Jeg kom på disse kloke ordene av
den kinesiske filosofen Konfucius
etter å ha lest ulike innlegg i denne
avis de siste ukene. Det er pussig at
politiske motstandere, uten al-
ternative forslag, raljerer med de
gode økonomiske resultatene vi har
oppnådd i Røyken de senere årene.
Tenk, uansett hvilket politisk
ståsted den enkelte har, hvilke
muligheter det ligger i å ha et
akkumulert netto driftsresultat de
siste fire årene på i overkant av 142
millioner kroner. Det er et fantastisk
resultat som alle vi innbyggere i
Røyken bør glede oss over. Dette er
midler som vil komme alle Røykens
innbyggere til gode og som gir oss et
solid grunnlag for videre framgang.

VISST ER DET mangler i Røyken
kommune. Mange mangler. God
økonomistyring, vekst og nye og
bedre måter å løse oppgavene på vil
med sikkerhet, sakte, men sikkert
dekke opp flere av disse manglene.
Det er allerede tatt betydelige løft. Vi
har bygget og rustet opp skoler. Vi
har bygget brannstasjon og idretts-
haller. En liten tur rundt i bygda gir
et godt innblikk i hvorfor kom-
munen gjennom eiendomsselskapet
naturligvis også har en stor gjeld.

Men ikke større enn at vi betjener
den godt og har vedtatt å øke den
ytterligere, for øvrig med støtte fra
alle de politiske partiene i Røyken.
For vi trenger en ny ungdomsskole
på Spikkestad. Bygda trenger en
svømmehall. Vi trenger nye
omsorgsleiligheter, og vi trenger mer
asfalt og flere gangveier. Og alt dette
vil komme.

SIST UTE MED elendighet er

Arbeiderpartiets tidligere kom-
munestyrekandidat Annlaug Astad.
På den ene siden kritiserer hun
kommunen for ikke å vise den
samlede gjelden, samtidig klager
hun over etterslep på infrastruktur
og trafikkfarlige veier. Det må
nødvendigvis bety at hun mener at
vi må bruke penger på dette framfor
å nedbetale gjeld. Eller er formålet
med innlegget først og fremst å for-
banne mørket. I så fall må jeg
vemodig ønske henne lykke til. For
egen del foretrekker jeg å tenne lys.
For øvrig kan den interesserte leser
finne svar på alle de spørsmål som
Astad trekker opp i forhold til
samlet gjeld på side 30 i kom-
munens budsjett og økonomiplan
for 2014–2017. Godt illustrert med
farger.

VINTERENS MØRKE ER over,
dagen har blitt lengre og lysere. Det
gir ny energi til å gjøre Røyken til en
enda bedre kommune å bo i.

RUNE KJØLSTAD
Ordfører i Røyken

Med glimt i øyet

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket

Jeg mener det er utrolig viktig at vi
verner om kysten vår , og støtter
meg til Ole Eldar Kjølen sitt innlegg.
Kysten vår er lukrativ. Ingen tvil om
det. Derfor så viktig å holde fast
ved og ikke tillate bygging innenfor
100-meterssonen.
Ikke glem hva en dispensasjon her

gjør med senere søknader.
I Røyken og Hurums avis står det at
det er kommet totalt fem klager på
den gitte dispensasjonen. De fem
klagene kommer fra fem foreninger
og ikke enkeltpersoner. Dermed er
det mange som står bak disse
klagene.

Håper saken løser seg på best mulig
måte, og at vernet om 100-meters-
sonen står sterkt.

GINA BAARSRUD

Propsen

Nærsnes kystlag har fått kulturprisen i

Røyken. Prisen ble høytidelig overrakt av ord-

fører Rune Kjølstad under åpningen av Kultur

og EKKO-dagene i Sekkefabrikken kulturhus

søndag. For en gledens dag!

Det er ekstra gjevt å kunne henge seg på en

hyllest av en forening som virkelig tar vare på

verdier og tradisjoner i lokalsamfunnet.

Nærsnes Kystlag ble stiftet så sent som i

2000, av en gjeng entusiaster som ønsker å

jobbe sammen for å ta vare på kystkulturen i

kommunen, samtidig som de har et spesielt

område rundt Nærsnesbukta som de tar eks-

tra godt vare på. Kystlaget har reddet den

unike sliskeslippen på Promhavn fra å bli

revet. I dag har kystlaget sine egne lokaler i

den gamle slippen. Her avholdes kurs i for ek-

sempel prambygging og seilsøm. Kystlaget har

også samarbeidet med Ramton Is-

skjærermuseum. Og hvert år arrangerer

kystlaget Kystminnedagen i Nærsnes, et

kulturarrangement som samler lo-

kalsamfunnet til interesse for viktige minner

og kultur.

Leder Asgeir K. Svendsen i Nærsnes Kystlag

mottok kulturprisen på lagets vegne. Han for-

sikret at prisen er en inspirasjon til å jobbe

videre. Vi er helt sikre på at den ivrige og

frivillige gjengen i kystlaget kommer til å for-

tsette å sette sitt preg på lokalsamfunnet på

en nyttig, viktig og imponerende måte.

Det som er ekstraordinært med kystlaget i

Nærsnes, i tillegg til det arbeidet de gjør for

kystkulturen i kommunen, er jobben de gjør

for å trekke inn andre deler av lo-

kalsamfunnet i sitt arbeid. Et eksempel på

involvering er samarbeidet de i fjor hadde med

barnekoret i Røyken.

Vi føyer oss med glede inn i gratulantenes

rekker. Medlemmene i Nærsnes kystlag må

virkelig være stolte!

Årets kulturstipend gikk til den 15 år gamle

Synnøve Nordvik Helgesen som er blant de

aller beste pianistene i Norge i sin årsklasse.

Frivillighetsprisen gikk til Gro Marit og Birger

Auke som har stått bak «Torsdagsmiddagen» i

kirkestua i Slemmestad.

Snakk om mangfold og prisverdig arbeid i lo-

kalsamfunnet!

Heder til
kystlaget

Svein Ove Isaksen
ANSVARLIG REDAKTØR/DAGLIG LEDER

Medlemmene i Nærsnes
kystlag må virkelig være
stolte!.


