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Hadde
kreft –
fikk 22
seksere
■ Kristine Hjulstad (25) har kjempet seg
gjennom videregående etter at hun
hadde kreft.
■ På vitnemålet har hun 22 seksere og
seks femmere.
■ Men et stort skår i gleden er den behandlingen
hun fikk ved Kongsberg videregående skole
etter at hun var kvitt sykdommen, men slet
med senskader.
■ Nå klager hun skolen inn for
Sivilombudsmannen.
GLAD: Kristine Hjulstad (25) er endelig ferdig med videregående skole.
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SIDE 4 OG 5

Bakke og Heia
i europatoppen
Peer Bakke og Kåre Heia er
nummer to og tre
sammenlagt i sine
respektive klasser i
euroserien på langbane
etter helgens løp på
Drammen travbane.
Begge håper å kunne

kjempe om gullet, for det
gjenstår tre runder i
Tyskland.
SIDE 13

ANDREMANN:
62 år gamle Kåre Heia ble
nummer to i lørdagens løp i
euroligaen på langbane i Drammen.
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Klager skolen inn for
Skår i gleden etter
22 seksere
Kristine Hjulstad har
vært kreftsyk og har
hatt krav på
spesialtilpasset
undervisning. Hun
har kjempet i flere år
for å få den undervisningen. Nå klager
hun saken inn for
Sivilombudsmannen.
IRENE MJØSENG
redaksjonen@laagendalsposten.no

Kristine Hjulstad er svært glad
for endelig å være ferdig med
videregående skole. På vitnemålet har hun 22 seksere og
seks femmere. Men et stort
skår i gleden er den behandlingen hun fikk ved Kongsberg
videregående skole etter at hun
var kvitt sykdommen, men slet
med senskader.
Hjulstad har hatt store smerter og post canser fatigue i
årene etter at hun var kreftsyk.

Endelig ferdig
Hun avsluttet sin skolegang på
Kongsberg videregående for få
dager siden, med sekser på eksamen i fysikk.
Før det følte hun seg tvunget
til å oppsøke lærebokforfatteren i fysikk for å få hjelp i sentrale emner etter at skolen likevel ikke maktet å gi henne den
tilpassede opplæringen hun
hadde krav på.
– Eksamen ble en suksess og
det er deilig å vite at dette er
slutten på min kontakt med
Kongsberg videregående skole.
Vi som har fysiske handikap har
et mye dårligere utgangspunkt
enn dem som er friske. Derfor
har det vært utrolig utmattende
å bli motarbeidet av skolen, som
egentlig bare skulle ha hjulpet
meg, sier Hjulstad.

Åtte år
Hun har brukt åtte år på å fullføre videregående skole. Mest
på grunn av senskadene som
hun har hatt etter kreften. Men

også fordi skolen ikke har gitt
henne den spesialtilpassende
undervisningen hun har krav på
uten at Hjulstad har måttet
kjempe for det også.
– Jeg tror skolens manglende
velvilje har forsinket meg med
inntil halvannet år ekstra. I tillegg har skolens mistro til meg
gjort at jeg har måttet blottstille
meg både fysisk og psykisk
overfor dem opptil flere ganger.
Noe jeg opplevde som så krenkende at saken nå tas videre til
Sivilombudsmannen, forteller
Hjulstad.

Til Sivilombudsmannen
Sammen med sin advokat Siv
Hallgren som jobber ved John
Christian Eldens kontor, kommer Hjulstad til å klage på flere
konkrete hendelser hun opplevde i løpet av sin tid på Kongsberg videregående skole.
De kommer til å klage på at
Hjulstad ble holdt utenfor klassen i ett av fagene hun tok, og de
skal klage på hele saken som
helhet på grunn av klanderverdig saksbehandling fra skolens
side.
– Det har vært svært tunge perioder fordi jeg ikke ble trodd
for eksempel i forbindelse med
undersøkelser og inngrep. På
ett tidspunkt hadde jeg lyst til å
gi opp alt, men heldigvis har jeg
gode støttespillere både i mine
foreldre og i smerteteamet ved
St. Olavs Hospital i Trondheim.
De klarte å motivere meg til å
fortsette, forteller hun.

For lite kunnskap
Hun er opptatt av at det hun har
opplevd ikke skal ramme andre
i samme situasjon senere.
Hjulstad har også tatt kontakt
med Kreftforeningen om hva
hun har opplevd.
– De forteller at det er flere
som opplever det samme som
meg. Skolene har ikke nok
kunnskap om ungdom med
kreft, og det ikke å bli trodd er
et generelt problem for folk
med ME, fatigue og lignende
sykdommer. Det var et stort
sjokk for meg å oppleve at skolens ledelse som satt med all dokumentasjonen, valgte ikke å
hjelpe meg, forteller Hjulstad.

GODE VENNINNER: Mari Roen Hansen og Kristine Hjulstad er like gamle og gode venniner.
Mari er nå ferdig utdannet lektor, mens Kristine akkurat er ferdig med videregående skole.

Nytt reglement
for omsrogslønn

Veterinærklinikk
til besvær

| EVEN TRÅEN
redaksjonen@laagendalsposten.no

| EVEN TÅREN
redaksjonen@laagendalsposten.no

Nore og Uvdal kommunestyret
vedtok i går et nytt reglement
for omsorgslønn.
Nore og Uvdal har et reglement for omsorgslønn for personer som er private omsorgsytere. Reglementet er fra 1989.
I saksframstillingen står det
at mye omsorgsarbeid blir utført av private omsorgsytere.
Og på tross av offentlige tjenester og støtteordninger er man
avhengig av de privates innsats.
Hovedformålet med en ordning for omsorgslønn er å kunne gi pleietrengende best mulig
pleie, og å gi de som utfører ar-

beidet en motivasjon til å gjøre
det.
De viktigste faktorene i endringene som ble vedtatt er avlønning og timeberegning.
Torill Karlsrud (SP) tok ordet
i saken og sa at dette er et samfunnsnyttig arbeid som det er
viktig å prioritere.
– Særlig fornøyd er jeg med at
det nå blir beregnet prosentstillinger til de som utfører arbeidet, sa Karlsrud
Satsene for omsorgslønn skal
beregnes individuelt ut fra en
vurdering av behov. Og den nye
ordningen skal iverksettes 1.
september 2008. Det avsettes
325.000 kroner til formålet.

Veterinærklinikken i Nore og Uvdal som ble vedtatt bygget i 2007
blir dyrere enn antatt. De skapte
debatt i kommunestyret.
Budsjettet for klinikken er justert
en gang i forbindelse med høy prisstigning. Nå ble kommunestyret
fremlaget en sak om tilleggsbevilgning på 235.000 kroner. Dette
for å kunne gå til innkjøp av røntgenutstyr.
Jon Brun (SP) tok ordet og ba om
en utgreiing av tilleggene.
Og Magne Berg (FRP) sa at han
undrer seg over en sprekk på 15 %.
– Pengene er gitt prosjektet, men
brukt til andre ting. Så hva er gjort

som kvalitetssikring i denne saken, spurte Berg.
Fagsjef Oddbjørn Fønnebø svarte med at overskridelsene skyldes
forsiktig budsjettering og uforutsatte utgifter. Som eksempel på det
sa Fønnebø at brannsikring av en
vegg ikke var med i de første planene og at et gulv måtte hogges
opp for å kunne brukes.
– IT og EL ble dyrere enn beregnet på grunn av en prisstigning det
ikke var tatt høyde for, sa Fønnebø.
Til tross for kritiske innlegg ble
rådmannens innstilling vedtatt. De
235.000 skal dekkes av et restbeløp
på et radongasstiltak og av næringsfondet. Kommunestyret har
tidligere bevilget 1,5 millioner kroner til klinikken.
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Visste ingen ting
– Jeg visste ingen ting om dette,
men det er fint at elever kjenner sine rettigheter.
Det sier rektor ved Kongsberg
videregående skole, Kirsten
Bøckman.
– Vi som offentlig instans er
innforstått med systemet for
elevklager. Og hvis hun føler at
hun har noe å klage på, så er de
fint at hun kjenner systemet og
bruker det, mener Bøckman.
Hun avventer foreløpig saken,
siden hun ikke visste noe om
den før Laagendalsposten kontaktet henne.
– Har skolen lært av denne saken, så andre i samme situasjon
som Hjulstad, slipper å oppleve
det samme?
– Vi har sikkert mye å lære av
denne saken, men jeg er også
opptatt av at Hjulstad ikke er
den eneste ved vår skole som
har vært alvorlig syk. Men vi
kan ikke diskutere saker i det
offentlige rom på grunn av taushetsplikten, derfor blir hennes
sake stående som om den var
den eneste, sier Bøckmann.

– En prinsippiell sak
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Hjulstads sak har prinsippiell
karakter, derfor klages den inn
for Sivilombudsmannen.
Det forteller Hjulstads advokat, Siv Hallgren, til Laagendalsposten.
– Vi klager over saksbehandlingen på skolen, og at Hjulstad
har måttet streve så hardt i så
mange år for å få den undervisningen hun har krav på, sier
Hallgren.
Sivilombudsmannen undersøker klager fra borgerne om
urett og feil som måtte være
gjort av offentlig forvaltning.
Ombudsmannens arbeidsområde omfatter både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning.
– Sivilombudsmannen skal
vurdere den behandlingen det
offentlige har gitt Hjulstad som
borger i hennes kamp for å få
spesialundervisning. Denne saken har en prinsippiell side som
handler om hvordan samfunnet
behandler en borger, sier Hallgren.
Hun forteller videre at hvis Sivilombudsmannen velger å
komme med en uttalelse i en
sak, så har den stor tyngde.
– Vi vet ennå ikke hva som kommer til å skje. Nå må vi bare
vente, sier hun.
Grunnlaget for de undersøkelsene som ombudsmannen
setter i verk, er hovedsakelig
klager fra borgerne. Ombudsmannen tar også opp saker av
eget tiltak.

Kongsberg-sjef
overtar i Eltek

Mannen som var
ryddegutt etter KV-krisen,
skal lede nok en bedrift
som har opplevd
problemer.
| KNUT W. HERMANSEN
redaksjonen@laagendalsposten.no

SJEFSSKIFTE: Jan T. Jørgensen (t.v.) hadde vært 12 år i Kongsberg da Jan Erik Korssjøen overtok
konsernsjefstillingen. Skiftet skjedde i 1999.

Jan T. Jørgensen (60) blir sjef for Eltek i Drammen, en IT-bedrift som i
vinter opplevde at sjefen Morten Angelil trakk seg etter å ha blitt arrestert og siktet for ulovlig innsidehandel med aksjer. Kongsberg-mannen
Lars Jervan er siktet i samme sak.
Jan T. Jørgensen ble tilsatt som ad-

ministrerende direktør i Kongsberg
Våpenfabrikk etter Stortingets vedtak i 1987 om gjeldsforhandlinger for
bedriften.
Senere ledet han virksomheten
under navnene KV Forsvar AS,
Norsk Forsvarsteknologi AS og til
slutt Kongsberg Gruppen.
Han satt som leder for virksomheten fram til 1999 da Jan Erik Korssjøen overtok.
Under Jørgensens ledelse ble det
lagt et grunnlag for videre vekst i det
som var gamle KV, og den positive
utviklingen har fortsatt i årene etter
at han sluttet.
Etter tiden i Kongsberg har Jørgensen hatt sjefsjobber i Kværner,
Umoe og Kitron. Han tiltrer stillingen i Eltek i august.

