
 
 

Stokke Rotaryklubb 
 

President Gro Bjørnstad 
 

Månedsbrev februar 2014 

Torsdag 6. Februar 

Peismøter med egne referater. 

 

Referat fra møte torsdag 13. februar 
Gro ønsket velkommen. 

Michael har bedt om permisjon og egoforedraget hans går derfor ut. 

Svein Erik Takket for oppmerksomhet ved sin fødselsdag 

Har sendt ut anmodning om å få unger med på camps, koster kun reise og et lite påmeldingsgebyr. 

Rotary Foundation takket for bidraget på 148USD 

 

Referat fra peismøtene: 

Internasjonal komite 

Ansvar for møte 20. mars: Noe om Burundi (Kai) og noe om Shelterbox (Tian og Helge) 

Studenter blir invitert på Europa reise, koster ca. 15000,-. 

Kerry vil ikke være med på tur. Hun har lyst til å reise til Nord Norge + Prekestolen.  

Medlemmer oppfordres til å betale mellom 200 og 500 kr. 

Spørsmål fra styret: 

1. 60 er et passe medlemstall, kv. Andel minst 25 



2. Enig i styrets forslag 60 USD 

3. Vi vil være med på et lokalt prosjekt som kan gjøre en forskjell i lokalsamfunnet 

Medlemskomiteen  

Ansvar for møte 19. Juni, miniforedrag fra eldre medlemmer. 

Spørsmål fra styret: 

1. 55 er mer passelig, vi har støvsugd markedet foreløpig 

2. Bidrag, følger anb. Fra distriktet og støtter dette 

3. Lokalt serviceprosjekt. Invitere ektefeller av tidligere medlemmer til sammenkomster 

4. Nye medlemmer blir plassert i komiteene til faddern, blir da lettere kjent i miljøet.  

PR og kommunikasjon 

Informerte om arbeid med klubbhåndbok. Disposisjon er laget, venter på godkjenning fra styret for å 

gjennomføre plan. Komiteer blir involvert utover våren. Skal følge plan lagt av styret. 

Spørsmål fra styret: 

1. 50-60 medlemmer er et passelig antall 

2. Enig i styrets forslag om 60 USD 

3. Kan være fint for profileringen og synligheten i lokalmiljøet å ha flere serviceprosjekter i 
lokalmiljøet. Samtidig må vi være klar over at mange medlemmer også er engasjert i andre 
foreninger i Stokke (med sine egne prosjekter) og ikke minst familie! Det ideelle prosjektet 
krever forholdsvis lite innsats, ingen spesialkompetanse og er gjennomført på en kveld!  

Kameratskapskomiteen 

Vil bli gjennomført trekning av bordplassering ved enkelte møter fremover for å mikse litt på 

«etablerte» bord. 

Presentasjon av medlemsundersøkelsen. 

- Medlemskapet har svart til forventningene 

- Hyggelige og interessante mennesker 

- Interessante foredrag 

- Rotarys fundament og visjon 

- Vanskelig å komme på møter, barn og andre forpliktelser 

 

Ole Sverre takket komiteene for tilbakemeldinger på 3 års plan 

Informerte om deltagelse på Safari (september) 

 

Gro informerte om teatertur, bevertning. 

 



Ordet fritt, forslag fra medlemmer: 

Otto Møller: 

 Nytt fra mitt yrke. 

 Utfyllende informasjon på nettsiden vår under bilde av hvert medlem. I og med Matrikkelen 

er gått ut, fremkommer ikke fødselsdato, opptaks-år og yrke i tillegg til klassifikasjon. 

 

Terje Olav Austerheim: 

 Utvide 3-minutt på enkelte møter til 10 min, hvor et medlem har fått i oppgave å informere 
om Rotary 

 

Erik Saga: 

 Oppfordrer til å møtes i god tid før møtet starter (18:30) for å bli bedre kjent med hverandre 

 

Otto Holm 

Referent 

Referat fra møte torsdag 20. Februar 
Bedriftsbesøk på posten. Ble ikke gjort noen notater, men tilbakemeldinger var at besøket var meget 

spennende, interessant og lærerikt. 

 

Referat fra møte torsdag 27. Februar 
Ole Sverre ønsket velkommen 

Gjester: Stig Skjelland, Astri Skeie, Siw Thokle. 

Merkedager: Kristin Strand 36 år, Svenn Bigseth 63 år 

Rotarystoff:  

Teatertur neste torsdag, drammen, 47 påmeldte. Mer informasjon på hjemmesidene. 

Møte i 9-klubb samarbeidet: 

Opplysninger rundt Handicamp, Safarimessen, Mål og planer, Intercitymøtet 24.4. 

PETS 14 og 15. mars, Hans Martin og Ole Sverre deltar. 

 

FOREDRAG: Siw Thokle, leder for politihøyskolen i Stavern: 

Tønsberg-jente som har jobbet i politiet siden 1991, hun har vært stasjonert fra Finnmark til Kragerø. 

Lennsmann i Leka, 852 innbyggere. 



Lennsmann i Stokke. Deretter ble leder for å etablere bachelor avd. i Stavern med 168 studenter. 

Bakgrunnen for dette var at Stortinget hadde bestemt at vi trengte flere politiskolestudenter. 

Siw ble ansatt i mars, alle lærere var på plass 1. aug. og i september samme år kom studentene. 

Oppgavene til politihøyskolen er: Utdanning, forskning og formidling. 

Skal utdanne et kunnskapsorientert, handlekraftig, kritisk og reflektert politi. 

Fakta for politiskolene i dag:  

- 720 bachlorstudenter, i tillegg tar 1800 tar etter og videreutdanning. 

- Skolen ble etablert i 1992 og akkreditert høyskole i 2004 

- Har vært med på samordnet opptak (felles opptak alle høyskoler) siden 2009 

- Har 562 mill i budsjett (2013) og 405 ansatte. 

- 4 studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. 

Stavern: 

- 336 studieplasser 1. og 3. studieår. 

- Jurister, politifolk, sosiologer, psykologer, idrettsfolk brukes som lærere 

- 3-årig skole fører frem til Bachelor. Kan påbygges til Master innen politifag. 

- Praksis og teori. 1 år teori, 2. år praksis, 3. år tilbake på skolen – teori. 

- Formål: 

Utdanne politifolk med bred bakgrunn. 

Politiet skal tjene det samfunnet det er satt til å tjene, kunne metoder, operative oppgaver, 

forebyggende oppgaver og etterforskning. 

- Gir 60 studiepoeng pr studieår 

- 44% av studentene er kvinner (beste patrulje består av en kvinne og en mann!) 

- Snittalder 22,6 år, yngste 20 år, eldste 46 år. 

Mål for politiutdanningen er at det skal være 2 politi pr. 1000 mennesker. 

35 søkere med etnisk minoritetsbakgrunn tatt opp i 2013 - Basert på egenrapportering. 

 

Krav til opptak: 

Kvotering ble brukt tidligere, men ikke lengre. Nå er det kun bakgrunn og poeng fra tidligere 

utdannelse som teller. 

Alle skal være skikket. Noen er ikke skikket, noen er for dårlige i fag. Andre kan bli nektet pga 

holdninger. Spørsmål om skolene skal nekte folk med «feil holdning» utdannelse eller om dette skal 

gjøres ved senere ansettelse. 

Plettfri vandel er utgangspunktet – forenklet forelegget yngre enn 3 år er ikke plettfri. 

Må ha fylt 20 år, har førerkort, minst 3 i norsk hovedmål, bestå fysiske tester og medisinske krav, 

personlig egnet. 



 

Åpenhet og etisk bevisthet. 

 

Søknadfrist 1.mars, 4052 søkere i 2013. 

Konkurranse mellom de 4 skolene om å få 1.prioritets søkere. 

1966: 5 søkere pr. studieplass, i 1992 økte søknadsmengden (det året man tok bort betaling under 

utdanning og ble en høyskole).  

Mister ca. halvparten av søkerne når papirer må sendes inn. 

Alle som utdannes utdannes til generalister, dvs. de skal kunne gjøre alt innen politifaget (skyte, 

utrykning, osv) 

Må i tillegg være fysisk skikket, men det er ikke krav til høyde som det var tidligere. 

 

Utdanningen vil sannsynligvis gå i retning av mer spesialisert utdanning fordi det er behov for det. 

Behov for mer spisskompetanse. Gårsdagens spisskompetanse er i dag blitt hverdagskompetanse. 

Å være politi er en kontinuerlig læring. Dagen etter at man er ferdig på skolen skal man beherske alle 

forhold rundt politirollen. 

Nyutdannede politifolk har akkurat som en som har fått førerkortene, «lov til å praktisere, men 

mangler erfaring». 

Det finnes 40 ulike etter og videreutdanninger innen politifag: 

Ledelsesutdanning, Pedagogiske utdanninger, etterforskning og kriminalteknikk, Politioperative 

utdanninger, sivile utdanninger, juristutdanninger og andre som for eksempel mangfold og 

kulturforståelse. 

 

FORSKNING 

Forsker innen områdene: 

- Politiets organisasjon, kultur og adferd 

- Politiets strategier, praksis og metoder 

- Politiet som samfunnsinstitusjon 

- Politiets utfordringer. 

 



KURS OG TRENING 

JKØ: Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern. 

Politihøgskolens utdanningssenter Kongsvinger. 

Det er en utfordring med folk som kommer fra ulike miljøer: Noen kan ha 3 års erfaring fra forsvaret, 

vært stasjonert i Afganistand, ol og er vant til «skarpe» oppdrag. Andre kommer rett fra skolebenken 

uten noen som helst erfaring. Viktig at det er lov å gjøre feil under utdanningen. 

Lærere på skolen kan sitt fag: Kriminalteknikk e.l., Innen 2 år etter at de er ansatt for å undervise på 

skolen må de ta påbygging i pedagogikk. 20% skal være 1.lektor eller 1.amanuensis. Må ha 

formidlingsevne. Alle vurderes med prøveundervisning. 

Siw fortalte også at det var stor skepsis fra politikerne om man klarte å få kvalifiserte søkere til 

Stavern når skolen ble startet. Dette har ikke vært noe problem. Snarere har man fått bedre 

kvalifiserte søkere her enn andre steder. 

Reelle straffesaker blir ikke lengre brukt i undervisningen uten at involverte blir anonymisert. Dette 

for å verne involverte personer. 

 

Til slutt takket Ole Sverre for et veldig interessant foredrag! 

 

 

Otto Holm 

Referent 

 


