
AKKURAT NÅ HOS BILIA
KAMPANJE PÅ eDRIVE OG 1%RENTE

Leasing/privatleie 3 års bindingstid/45.000 km. Startleie/etableringsgebyr 50.000,-. Måneds-
leie 3.500,- og totalkostnad 176.000,- vil variere med rentenivået. Bilpris 444.070,-. Forbruk bl.
kjøring: 0,20- 0,21 l/mil, Co2-utslipp: 44-49 g/km. 1% rente gjelder ikke i3 og i8. lllustrasjonsfoto.
Forbehold om trykkfeil.

• Sportsseter
• Ryggekamera
• DAB+ radio

BMW225xeActive Tourer
1% rente på alle BMW-modeller. Se bilia.no for flere tilbud.

• Park Distance Control
• Multifunksjonsratt
• BMW vinterhjul

Kundefordel ved kjøp 22.450,-
Månedsleie 3.500,-

• Metallic lakk
• LED lykter
• Navigasjon

Oslo/Akershus: Follo, Skøyen
Buskerud:Drammen, Hønefoss
Hedmark/Oppland: Kongsvinger
Vestfold: Tønsberg

Bilia 08555

Automat Plug-in hybrid 224hk Firehjulstrekk

9NYHETER ●ØB Onsdag 8. Februar 2017

Nicholas Wilkinson 
(SV) har partileder 
Audun Lysbakken 
med seg når han nå 
starter valgkampen 
med å kreve 50  
prosent pedagoger 
i barnehagene.

Politikk
ViVi Rian 
vivi.rian@oblad.no

OPPEGÅRD: Wilkinson  
poengterer at Norge har det  
laveste kravet til pedagoger i 
barnehagene i hele Norden.

– Det synes i Follo, fremhol-
der han og viser til tall han har 
hentet fra SSB og barnehage-
fakta.no.

Tallenes tale forteller at 
Oppegård har den laveste  
prosentvise dekningen av  
pedagoger i Follo, nemlig 31 
prosent. Til sammenligning 
har Ski kommunes barnehager 
41 prosent pedagoger, mens Ås 
har størst dekning i hele Follo 
med 44 prosent.

Alvorlig situasjon
Nicholas Wilkinson fra Oppe-
gård er førstekandidaten til 
Akershus SV foran stortings-
valget. Etter årsmøtet til Akers-
hus SV sist helg har han støtte 
både fra Lysbakken og Utdan-
ningsforbundet når han argu-
menterer:

– Kvaliteten i barnehagene, 
som så mange av oss sender 
barna våre i, er nok mye lavere 
enn vi har trodd. Det står ikke 
bra til med andelen pedagoger. 
Det er alvorlig. Hva barna lærer 
de første åra er veldig viktig for 
hva de lærer fremover. Kvalitet 
i barnehagen er derfor spesielt 
viktig. SV lanserer nå et forslag 
om minst 50 prosent barne- 
hagelærere i barnehagene.  
Follo ligger langt bakpå.

Sliter med å rekruttere
Ordfører Thomas Sjøvold (H) i 
Oppegård gir Wilkinson rett i at 
de gjerne skulle hatt flere  
pedagoger i barnehagene. Han 
medgir at kommunen sliter 

med å rekruttere fagfolk både 
til barnehagene og til syke-
hjemmene. 

– Ås oppnår en langt høye-
re dekning enn dere, så de må 
være flinkere til å finne dem 

enn dere?
– Kanskje det. Vi prøver så 

mange kreative tiltak som mu-
lig for å rekruttere, forsikrer 
han. 

Er nyanser
Ordføreren vil likevel nyansere 
bildet en del.

– Statistikken viser ikke hele 
bildet. I tillegg til førskolelære-
re, har vi en del barneverns- 
pedagoger ansatt. Vi tror på å 
ha begge kompetansegruppe-
ne, men det er bare førskole- 
lærerne som teller i statistik-
ken. Dessuten kan det være litt 
tilfeldig når kommunene  
rapporterer inn. Vi rapporterer 
dispensasjoner hurtig inn, sier 
han.

Sjøvold poengterer videre at 
det ikke står dårlig til med 
Oppegård-barnehagene selv 
om de kommer svakest ut i  
tellingen.

– Også de vi har dispensasjon 

for, innehar mye kompetanse. 
Det er et krav for i det hele tatt 
å få dispensasjon. Videre kjører 
vi programmet for at de som 
kan, får kompetanse gjennom 
etterutdanning. Vi er heldige 
som har stabil arbeidskraft, og 
dem vil vi gjerne holde på.

– Så det er ikke for å spare 
penger at dere holder ande-
len førskolelærere nede?

– Overhodet ikke, kommer 
det kontant fra ordfører  
Thomas Sjøvold. 

Oppegård har færrest pedagoger i barnehagene i Follo

– En alvorlig situasjon 

kvaliteten i 
barnehagene, 
som så mange 

av oss sender barna 
våre i, er nok mye  
lavere enn vi har trodd
NicHOlAS WilkiNSON
SV

!SliTER: ordfører thomas Sjøvold medgir at de sliter med å 
rekruttere førskolelærere, men forsikrer at statistikken ikke viser hele 
bildet.  FOTO: OlE kR. TRANA

klARE kRAV: Nicholas Wilkinson og Audun lysbakken starter valgkampen med å kreve 50 prosent dekning av førskolelærere i barnehagene. 
 FOTO: AkERSHUS SV


