
 

 

 

 

Stokke Rotaryklubb 
 

President Kåre Larsen 
 

Månedsbrev september 2015 

 

Torsdag 3. september 
 

Gjester: Foredragsholder Øyvind Sørensen 

 

Merkedager: Ingen 

 

Dikt: Presidenten leste «En klump jord» av Harald Sverdrup 

 

Rotarystoff:  

Førstkommende helg er det distriktskonferanse og trekanttreff i Danmark. Til 

distriktskonferansen drar Hans Martin og Kåre. Det er 10 stykker som reiser til Danmark. 

Vi bidrar med vår andel av en Shelterbox. 

 

Kristin: Vi mangler fremdeles noen til å ta 3-minutt. Liste sendes rundt. 

Britt: Julekonsert i Sandefjord kirke 11/12. Vi har 50 billetter. Liste sendes rundt. 



 

Foredrag: Ungdom og opplæring ved Øyvind Sørensen 

 

Øyvind Sørensen er direktør for utdanningsseksjonen i Vestfold fylkeskommune. 

Han redegjorde for hvordan videregående opplæring er organisert i Vestfold. Han mente det 

er viktig at hver skole hadde lik status for alle elevene for å ivareta et godt miljø. 5 % av 

elevene går på privatskolene Gjennestad, Skagerak og Wang. De fleste av elevene går på 

«hjemskolen». Dvs den skolen som er nærmest bostedet. 

Sørensen fortalte om elevenes valgmuligheter som er mange. Over 70 fag kan det velges 

mellom. Det kommer tydelig frem at jo lenger man går på skole jo bedre går det 

arbeidsmessig. Nesten ingen med høyere utdanning er arbeidsledige eller får offentlig støtte. 

 

Sørensen var en meget engasjert foredragsholder. 

 

Vinlotteriet innbrakte ca. NOK 1830,- hvorav en større andel er satt av til Shelterbox. 

 

10. september er neste møte hvor agendaen ennå ikke er helt klar 

 

Lars Olborg 

Referent 

 

 

Torsdag 10. september 
 

Presidenten ønsker velkommen og siterte diktet ”I tanker” av Wildenvey. 

 

Foredragsholder markedskoordinator Hilde Gogstad, i ungdom i NAV, ble ønsket 

velkommen. 

 

Merkedager: Tore Johnsen 45 år 

 

Presidenten minnet om ”Rotary kort og godt ” 20.oktober i Horten.  Invitasjon blir sendt på 

E-post. Han oppfordret særlig nye medlemmer å delta. 

 

Tore Johnsen minnet om at alle medlemmer har et ansvar i å rekruttere nye medlemmer, 

ønskelig at hvert medlem foreslår 3 kandidater. 

 

Skjema med påmelding til julekonsert ble sendt rundt. 

 

Kveldens hovedprogram, Ungdom på utsiden v / Hilde Gogstad NAV i Sandefjord. 

 



Sandefjord ligger svært høyt når det gjelder ungdom som faller utenfor arbeidslivet. 

- Mange slutter skole på grunn av sykdom, de blir ivaretatt 

- Uheldig adferd, rus 

- Sosiale utfordringer, av de 160 ungdommene som Nav arbeider med nå er 94 av dem 

familier som er i NAV-systemet. 

I Sandefjord kommune får de som har sluttet på skolen ikke automatisk sosialstønad. De blir 

satt på ”Tiltak på timen”, det vil si at de må møte klokken 09.00 på Nav hver dag og delta på 

kurs og jobbsøkerarbeid frem til klokken 15.00. Møter de ikke opp eller er svært forsinket, 

registres fravær og dermed trekk i utbetalingen. 

 

I 2012 vedtok politikerne i Sandefjord en aktivitetsplan for ungdom som har gitt gode 

resultater: 

- Ungdommene får forefallende arbeid i kommunen. 

-  Virksomhetslederen tar de med og gir dem arbeidspraksis 

- Pliktig oppmøte, ved fravær trekk i stønad 

 

Andre tiltak: 

-Sandefjord kyst og kultursenter. Ungdom bidrar i arbeidet med 

 oppussing av båter. 

 ” LOS ” et prosjekt for gruppen 14-23 år Los arbeider med ungdom 

 med sammensatt vansker for få de til å fullføre skolegang og/eller 

 hjelpe med praksisplass  

Ungdomsutvalg, deltagere fra forskjellige etater som jobber med at  

ungdom i alderen 16-24 år får bistand til å fullføre utdannelse. 

 

Hvem møter på NAV: 

- Ungdom fra familier med dårlig økonomi 

- Rus 

- Udefinerte helseproblemer 

- Noen etter opphold i barnevernet 

- Noen ser på NAV som alternativ til skolen 

 

Utfordringer: 

- En del foreldre ser ikke nødvendigheten av skolegang, stimulerer ikke til å få de opp   

om morgenen og gå på skolen. Bidrar ikke med leksehjelp eller stiller krav. 

- NAV må tidlig på banen, i ungdomsskolen før ungdommene dropper ut. 

- Arbeidsplasser forsvinner, de enkle jobbene blir borte, utdannelse er nødvendig. 

 

Dagens situasjon: 

- NAV aktivt ute i ungdomskolen. Deltar opp foreldremøter. Foreldre 

  inviteres til å samarbeide om tiltak. 



- Samarbeidsprosjekt Sandefjord Fotball . Ungdom må her vise at de  

kan møte opp om morgenen, og at de kan jobbe. Dette har vært en døråpner til 

næringslivet. Nesten alle som har jobbet her er i jobb. 

 

Aktivetsplikt er vedtatt for alle, eldre og unge fra 2116. Gogstad viser til gode erfaringer med 

dette og positive tilbakemeldinger fra de ungdommene hun har vært i kontakt med.. 

 

En engasjert foredragsholder, åpen for nye veier for å få ungdom på utsiden tilbake i skole 

og ut i arbeid. 

 

Lotteriet hadde i tillegg til vin en gave bok fra Kjell Skeie, Loggbok fra et langt liv. 

Lotteriet ga kr.1340,- 

 

Gro Bjørnstad 

Referent 

 

 

Torsdag 17 september. 
 

Presidenten ønsket velkommen innledet med å sitere Josef Stalin. 

Merkedager: Kristin Eriksen og Arnfinn Brean. 

 

Tian minte om påmelding til guvernørbesøk senest 15 oktober. Pris kr.350,-. 

Kai refererte fra 3-kanttreffet i Hahn hvor 10 deltok fra vår klubb. Det var som vanlig flott 

program med besøk på Aggersborg kirke og festning og sosialt samvær. Gaven fra klubbene 

var en Shelterboks, og hver klubb mottok et ”andelsbevis”.  Vår klubb ble overrakt en ny 

vimpel med Hahn Rotary, som er klubbens nye navn. 

 

Svein Sørhaug meddelte at Jens Damsgård var død,  han var en av de 3 ansvarlige for 3-

kantreffet i 40 år . 

 

Kveldens gjest og foredragsholder Knut Ole Myrvold ble ønsket velkommen.  Temat var 

”Hvorfor får vi ikke nok læreplasser i det offentlige, når gevinsten er så stor? 

Dette var det tredje møte i serien opplæring. 

Myrvold er opplæringsleder på Opplæringskontoret for offentlig sektor. Han har selv 

bakgrunn fra Kriminalomsorgen.  

Kontoret har 6 ansatte med forskjellig fagkompetanse, For tiden har de opplegg for 340 

lærlinger. 

Helsearbeid har flest lærlinger, mens andre er i IKT service, noen ønsker utdannelse som 

ambulansepersonell. 

 



Myrvoll presiserte betydningen av at status på yrkesfagutdanning må bedres. Norge er 

avhengig av fagarbeidere, ikke minst innen helse og omsorg. 

 

Etter endt yrkesfagutdanning er det mulig å få et påbyggingsår som gir mulighet til å søke 

videre på høyskole. 

 

Det er fortsatt en utfordring å skaffe nok lærlingeplasser. Manglende kunnskap om 

gevinsten av å ha lærlinger kan være en årsak. 

En lærling yter 50%  verdiskapende arbeid og 50% er læring . De får 50% lønn som for tiden 

utgjør kr. 13.200 ,- pr.mnd..  For bedriften er de reelle lønnskostnadene bare ca. 9000,- pr 

mnd., på grunn av statlig tilskudd.. 

 

Lærlingen utgjør en ekstra ressurs som kan bidra til å lette arbeidspresset i en avdeling og  

fungere som vikar når annet personell deltar på kurs. 

 

En viktig faktor er å unngå bortfall av ungdom fra skole.  De som får lærlingeplasser vil få en 

fagutdannelse og komme ut i yrkeslivet. 

 

Virksomheten velger selv sine lærlinger. Det er ingen ansettelses- forpliktelse etter endt 

læretid, men ofte får de fleste jobb der de er. 

Opplæringskontoret tilbyr bistand: 

- Utarbeidelse av arbeidskontrakter 

- Oppmelding til fagprøve/svennebrev 

- Tilrettelegge arbeidsplasser/eventuelt bytte 

- Lærlingesamlinger 

- Veiledersamling 

- Oppfølging av lærlinger minimum 2 ganger pr år  

- Bistår hvis problemer 

- Følger opp manglende skolefag 

 

I sin oppsummering fremhevet Myrvold at verdiskapningen er større enn 50 %, at lærlingene 

bidrar til å skjerpe bedriften og er positive miljøfaktorer. Han oppfordrer alle bedrifter til å la 

lærlinger inngå som en del av bemanningsplanen. 

Presidenten takket og overrakte boken ”Natur i Vestfold”. 

 

Loddsalget ga kr. 1300,- 

Neste møte er på Sundåsen. Det vil bli utført vanlig skjøtsel. Det er behov for kanteklipper, 

trillebår, krafse og spader. Bjørn Erik er ansvarlig.   

 

Gro Bjørnstad 

Referent 



 

Torsdag 24. september 
 

17 medlemmer hadde møtt opp til dugnad på Sundåsen. Værgudene holdt ord, så det meste 

var unnagjort før regnet kom.  

 

Et stort lass med grus ble dratt ut, og veien er nå lett fremkommelig for rullestol og 

barnevogn. 

Det ble ryddet og rakt - igjen flott innsats. 

Sundåsen holdes virkelig flott hjelp av vår Rotaryklubb.  

 

Kameratskapskomiteen sto for servering. Vi koste oss med nydelig kringle, kaffe og 

mineralvann. I kraftig regnvær var bunkersen et godt sted å søke ly, og ved hjelp av lys fra 

mobiltelefoner ble det riktig hyggelig. 

 

Gro Bjørnstad 

Referent 

 

 


