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Bybanen til 
Fyllingsdalen åpner:
Bli med på tur
SIDE 12  13

Mola-seminaret 
2022:
– Snitch-begrepet 
er blitt en stor 
utfordring 
SIDE 4  5

Delte ut 3,5 millioner 
kroner:
– Fine dager på jobb
SIDE 4  5 SIDE 34

100 år:
Jeg lever 
et godt liv
SIDE 10

Vi kjenner
Fyllingsdalen
Ta kontakt for en boligprat!

Synne Salomonsen
Trainee
45 24 81 33

Thomas Wahl
Eiendomsmegler
47 80 25 23
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FK Fyllingsdalen sitt kvinnelag var søndag avhengig av at Odd ikke skulle score elleve mål mot Bossmo/Ytteren 
for at de skulle klare opprykk. Da Skien-laget kun klarte å score ni ganger kunne FKF-jentene slippe jubelen løs.

FKF Fyllingsdalen sitt kvinnelag 
er klare for første divisjon

Shoppe, bade, spise, bowle, 
golfe, kose…
Velkommen til oss!

TORSDAG
17. NOVEMBER

NR. 42 • 2022
LØSSALG KR. 30
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Julevarene er
kommet i butikk

Hadeland Glassverk

havardstun.no
Ytrebygdsvegen 237 55 11 47 50 butikk@havardstun.no

Ska
p

julem
agi med lamper og julepynt fra

man-fre 9-17 torsdag 9-19 lørdag 10-15
Langåpent fra 1. desember (man-fre 9-20 og lør 10-16)

Mola-seminaret 2022:

Bygger kompetanse i fellesskap
Det årlige Mola-seminaret ble 
arrangert torsdag og fredag for-
rige uke. Tema for årets semi-
nar var «Relasjonens kraft». 

Av Mette L. Skulstad
mette.skulstad@sydvesten.no

– Dette seminaret er så viktig av � ere grun-
ner. Den relasjonsbyggingen og kompe-
tansehevingen vi får i fellesskap er helt 
uvurderlig, mener Monica Johannesen 
Mørk, stasjonssjef ved Bergen vest poli-
tistasjon.

– Er du snitch er du ferdig
Årets seminar er det 30 i rekken, og det 
var 150 påmeldte.

– På dette seminaret bygger vi kom-
petanse i fellesskap. Vi blir kjent med 
hverandre og får kjennskap til hvem vi 
kan spille på og vi blir gode støttespillere 
for hverandre. Det å få et ansikt på hvem 
som står bak alle de gode initiativene og 
innspillene vi har i bydelene våre, er viktig, 
mener Mørk.

Blant de mange interessante fore-
dragene var det ensomhet, skolefravær, 
inkludering, relasjoner, utenforskap og 
snitching som var tema.

– Snitching er et begrep som utfordrer 
oss veldig nå. Det handler om at barn og 
unge ikke forteller oss når det skjer noe 
bekymringsfullt, de vil ikke «sladre». Det 
er en indre justis i noen ungdomsmiljøer 
hvor det blir sett på som veldig negativt å 
si ifra, sier Mørk.

Hun forteller at når politiets forebyggere 
snakker med barn og ungdom etter en 
hendelse og spør hva som har skjedd, får 
de ofte dette svaret: Eg e ikkje en snitch. 

– Dette må vi få snudd til det som det 
egentlig handler om, nemlig å bry seg 
og være en god venn, sier politistasjons-
sjefen.

Barnas problem, de voksnes 
ansvar
Denne gangen hadde stiftelsen også invi-
tert elever fra skolene i Laksevåg. 

– Ofte er det slik at voksne snakker om 
barn og unges utfordringer uten å trekke 
inn barna selv. Det å ha barn og unge med 
som deltakere på dette seminaret er viktig. 
Pandemien har nok forsterket ensomhe-
ten, derfor er det så viktig å bygge rela-
sjoner og hindre utenforskap, sier leder 
i Mola-stiftelsen (Meningsfull oppvekst i 
Laksevåg), Odd Harald Hundvin.

- For mange familier har det nok også 
vært utfordrende at både skoler og barne-
hager har vært stengt, i tillegg til at mange 
foreldre har hatt hjemmekontor. Nå er vi 
tilbake til normalen, og det å bygge og iva-
reta relasjoner er viktig, sier Kari Nordeide, 
styremedlem i Mola-stiftelsen. 

Torsdag var de 22 inviterte elevene med 
på foredraget med Ann Jeanette Heit-
mann. Foredraget handlet om hvordan 
en kan jobbe mot mobbing, utenforskap 
og ensomhet hos barn. Heitmann er hel-
sesykepleier og familieterapeut. Hun har 
jobbet med barn, ungdom og familier i 
mer enn 20 år, og har spisskompetanse 
på mobbing, utenforskap og ensomhet 
hos barn. 

– Mobbing er barnas problem og de 

voksnes ansvar, fastslo Heitmann.

– Supportgrupper virker
Hvordan en skal få bukt med mobbing, 
utenforskap og ensomhet hos barn er det 
ikke noen kvikk løsning på. Men Heit-
mann kunne fortelle at både hennes egen 
forskning og forskning i andre land, viser 
at det å etablere «supportgruppe» for 
barn og unge som blir mobbet og holdt 
utenfor, har vist seg å være svært e� ektivt.

- «Per» fortalte meg at han ikke hadde 
noen venner på skolen. Han fortalte at det 
var to gutter som plaget ham, de var ikke 
greie. Han sa også at de som er greie ikke 
sier noe når de ser og hører at «Per» blir 
plaget. Jeg spurte om det var greit at jeg 
hentet inn både de to som plaget ham, og 
noen av de som var greie. Det var ok for 
«Per», forteller Heitmann.

Hun samlet seks av medelevene til 
«Per» på kontoret, blant dem også de 
to som mobbet «Per». De seks elevene 
trodde de var tilfeldig valgt ut. Heitmann 
fortalte dem at «Per» hadde det vanskelig 
på skolen og lurte på om de seks elevene 
ville være med å hjelpe til at han � kk det 
bedre på skolen, om de ville være sup-
portgruppe for Per.

– Det ville de veldig gjerne, og de kom 
umiddelbart med løsninger til hvordan 
«Per» kunne få det bedre på skolen, også 
de to som til nå hadde mobbet ham. 
Denne metoden gjør at også mobberne 
får en positiv rolle, de blir en del av et team 
som har en viktig oppgave, sier Heitmann.

Etter en uke hadde «Per» det mye bedre 
på skolen, etter tre uker var situasjonen 
helt endret. «Per» hadde fått venner og 
hadde det � nt på skolen.

– Dette fungerer fordi medlemmene i 
supportgruppen føler seg betydningsfull 
og får en rolle som hjelper. Og det at de 
er en gruppe som gjør dette sammen, 
skaper trygghet i rollen som hjelper, sier 
Heitmann.

– Vi sier ifra til en voksen
Elevene som var med på seminaret hadde 
gruppearbeid etter foredraget til Heit-
mann.

– Jeg tror ikke det er problemer med 
mobbing på vår skole, sier Martine (13), 
som går på Kjøkkelvik skole.

Martine tror mobbing og utenforskap 
er mer utbredt på barneskolen.

– Alle får jo noen kommentarer her og 
der. Men jeg tror at mye av det bare er 
ment for tull og ikke så alvorlig ment, sier 
Martine.

– Det ser ut til at alle har noen å være 
med og har det bra. Litt kommentarer 
er det jo, men vi sier ifra til en lærer om 
det ikke er greit, sier Julian (14), elev på 
Kjøkkelvik skole.

Her er noen av tilbakemeldingene fra 
elevenes gruppearbeid:
• Viktig med miljøveiledere på skolen.
• Gode voksne er: Lyttende, tror på det 

barn sier, tar barn på alvor, hører etter 
når barn sier noe.

• De voksne spør om hvordan det har 
vært i friminuttene.

• De store blir kjent med de små på sko-
len.

• De voksne snakker om hvordan vi skal 
være mot hverandre- det har stor e� ekt.
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Mola-seminaret 2022:

Bygger kompetanse i fellesskap

Meningsfull oppvekst i Laksevåg (Mola)
Stiftelsens formål er å arbeide for gode oppvekstsvilkår for barn 
og unge i Laksevåg bydel.
Ved hjelp av konkrete tiltak å fremme godt tverretatlig samarbeid 
i bydelen, og fremme samarbeid mellom offentlige etater (stat – 
kommune), næringslivet og frivillige.
Forsøke å skaffe til veie attraktivt utstyr som kan stilles til disposi-
sjon for lag og foreninger og andre, som arbeider for barn og unge.
Overføre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i stiftelsen til andre.
Startet opp i 1992 som Molo (Meningsfull oppvekst i Loddefjord).

(Kilde: Miljøagentene)

Fakta

Styret i Mola-stiftelsen: Fra venstre: Monica J. Mørk, Sissel Gjendem, Jan Dagfinn Midthun, Gro Bruvik, Kari Nordeide, Odd 
Harald Hundvin (leder), Eirik Skogen og Paal Nysæther. (Foto: Mette L. Skulstad).

Martine (13) og Julian (14) går på Kjøkkelvik skole. Sammen med 20 andre elever fra skoler i Laksevåg, deltok de på deler 
av Mola-seminaret. (Foto: Mette L. Skulstad).

Politistasjonssjef ved Bergen vest politistasjon, Monica Johannesen Mørk, min-
net forsamlingen om hvor viktig det er å få andre til å føle at de hører til, enten 
det er i familien, på skolen, i jobb eller den du møter på Rema 1000. (Foto: Mette 
L. Skulstad).

Kari Nordeide og Odd Harald Hundvin takker elevene som var med på seminaret. Elevene kom med mange viktige og gode innspill til de voksne. (Foto: George Myhrvold)




