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FORNØYD MED OPPLEGGET:  – Vi har veldig gode erfaringer med sikkerhetskurset. Vi hadde jo fokus på sikkerheten tidligere også, men nå er alt blir satt ytterligere i system, 
sier styrer Lisbeth Dahl. Gulskogen barnehage er byens største barnehage, med 123 barn.  FOTO: RUNE FOLKEDAL 

Drammen  har de 
sikreste barnehagene 
i Norge. Det sørger et 
høyt og systematisk 
fokus på hverdagssik-
kerhet for.
TORE SHETELIG
tore.shetelig@dt.no
920 10 287
Kun Drammen og Tromsø kan 
vise til nedgang i ulykkestallet i 
2014.

– Drammen har Norges sik-
reste barnehager. Det viser vår 
undersøkelse av 900 barneha-
ger i 2014. Resultatet er opp-
nådd ved bevisst kursing av de 
ansatte, sier Erik Hoftun til 
Drammens Tidende.

Han er ekspert på sikkerhet 
blant våre minste. Hoftun står 
bak et nettbasert sikkerhets-
kurs, med mye bruk av video.

Det er fjerde året at Drammen 
kommune kurser alle sine bar-
nehageansatte på årvåkenhet.

Også de private barnehagene 
er dratt med på sikkerhetskur-
singen – etter initiativ fra kom-
munen. 

Giftsentralen er med
– Se her er mitt eget sikkerhets-
hetskort. Jeg må jo gå foran 
som et godt eksempel for mine 
medarbeidere, sier Lisbeth 
Dahl til Drammens Tidende.

På kortet står telefonnumre-
ne til alle aktuelle nødnumre. 

På sikkerhetskortet står også 
nummeret til Giftinformasjo-
nen.

– Denne sentralen er et ve-
sentlig sted å hente informa-
sjon og gode råd hvis barna 
skulle få i seg etsende væske el-
ler andre farlige stoffer ved et 
ulykkestilfelle. Men hele poen-
get ved at sikkerheten er satt yt-
terligere i system gjennom det-
te opplegget, er at slike ting 
ikke skal skje, sier Lisbeth Dahl.

Erik Hoftun er klar på at sys-

tematisk arbeid med sikkerhet 
gir resultater.

Får god uttelling
– Bortsett fra i Drammen og 
Tromsø har ulykkestallene i 
barnehagene ikke gått ned. De 
to kommunene får nå igjen for 
sin satsing på dette feltet, sier 
han.
– Hvor mange ulykker skjer i 
barnehagene i Drammen årlig?

– Vår undersøkelse viser at 
både Drammen og Tromsø lig-

z Drammen på topp z Årsaken er sikkerhetskurs z Alle ansatte har tatt sikkerhetskortet

Har Norges sikreste barnehager

DRAMMEN: Folkeakademiet får onsdag besøk 
av forfatteren Marte Michelet(bildet) på 
biblioteket. Hun skal prate om boken sin om 
jødeutryddelsene i Norge. Boken kom ut mot 
slutten av fjoråret  og har tittelen «Den største 
forbrytelsen», en rystende fortelling om 
frontkjempere, statspolitiet og de nazistiske 
byråkratene som gjorde den norske jødeutryd-
delsen mulig. Michelet baserer sin fortelling om 
Holocaust i Norge på bl.a. moderne forskning.

MICHELET PÅ BIBLIOTEKET

Holocaust i Norge
NEDRE EIKER: Tre eikværinger ble tatt av 
politiet etter at de forsøkte å stjele en bil 
lørdag kveld. 

Det var en 33-åring og to 18-åringer fra 
Nedre Eiker som ble hanket inn av lovens 
lange arm etter å ha brutt seg inn i en bil 
ved Mjøndalshallen.

Attenåringene og deres rollemodell 
forsøkte deretter å stjele bilen ved å 
tjuvkoble den, uvitende om at noen hadde 

oppdaget uhumskhetene og kontaktet 
politiet. Kort tid etter ble de pågrepet av 
en patrulje i nærheten av området hvor 
bilen var parkert.

– Det var etter gode observasjoner fra 
folk i området, forteller operasjonsleder 
Tore Nuven ved Søndre Buskerud 
politidistrikt.
Trekløveret ble satt i arrest, før de måtte 
forklare seg i avhør.

I ARRESTEN

Biltyver tatt på fersken 



Hos Rimi denne uken!

Ovnsbaktskrei

Laks med
kremet pasta

Prisene gjelder t.o.m 21.03.2015

Fersk skreifilet
Domstein, pr. kg

Laksefilet 4-pk
Domstein, 500 g, 107,80/kg

Hjemmelagde fiskekaker
Lofoten, 450 g, 133,11/kg

6990

5390

5990
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SIKKER PÅ TUR: Barn og ansatte fra avdeling Laksen har egne 
rutiner for hva de skal tenke på før de går ut på tur.

SLIK SER DET UT: Sikkerhetskortet til barnehagestyrer Lisbeth 
Dahl ved Gulskogen barnehage.

z Drammen på topp z Årsaken er sikkerhetskurs z Alle ansatte har tatt sikkerhetskortet

Har Norges sikreste barnehager
ger på samme tall. Det er 1,78 
ulykker i året. Dette er et samle-
tall for både kommunale og pri-
vate barnehager i disse to bye-
ne. Gjennomsnittet for resten 
av landet er på 2,24. Fortsatt 
som felles tall for begge typer 
barnehager, sier Erik Hoftun.

På fjerde året
I Gulskogen barnehage er det 37 
ansatte. Alle har på fjerde året 
tatt sikkerhetskortet.

– Klart dette gir en ekstra 

trygghet. Både for de ansatte og 
for foreldrene som leverer fra 
seg det mest dyrebare de har til 

"
Bortsett fra i 
Drammen og 
Tromsø har ulyk-

kestallene i barnehagene 
ikke gått ned.
ERIK HOFTUN
sikkerhetsekspert

 oss hver dag, sier Lisbeth Dahl.

SE OM TRYGGHET PÅ DT.NO

 SIKKERHETSKORT
 ■ Gjennom et nettbasert kurs 
får alle ansatte i kommunale 
og private barnehager i 
Drammen opplæring i å 
forebygge ulykker.

 ■ De får også en drill på hva 
de skal gjøre hvis det skjer 
ulykker. 

DRAMMEN: Lørdag kveld hadde 
politiet kontroll i Øvre Eikervei på 
Pukerud mellom Drammen og 
Mjøndalen. Kontrollen begynte 
ved 21-tiden.

Etter en halvtimes tid ble en 
sjåfør stoppet i hele 94 km/t, 
ifølge politiets lasermåling.

– Det er altfor høyt. Det er en 
sikkerhetsmargin på målingene, 
så han har trolig hatt enda høyere 

hastighet. Det er en grunn til at 
det er den fartsgrensen på 
strekningen. Det er gjort en 
risikovurdering, sier operasjonsle-
der Rune Hunshamar ved Søndre 
Buskerud politidistrikt.

Grensen for å miste førerkortet 
i 50-sone er 76 km/t. Hvis 
hastigheten er over 92 km/t, 
risikerer man samfunnsstraff.

Sjåføren som var for hard på 
gasspedalen lørdag kveld, 

risikerer dermed samfunnsstraff.
– Det blir opp til juristen å 

avgjøre hva reaksjonen blir, sier 
Hunshamar.

I tillegg til å miste førerkortet, 
må sjåføren regne med en bot. Og 
det var ikke langt unna enda 
hardere straff. Hvis hastigheten er 
over 96 km/t i 50-sonen, risikerer 
man fengsel.

FØLG NYHETENE PÅ DT.NO

Kjørte i 94 km/t i 50-sone
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