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PASSER PÅ: Kommunens vassdragspris deles ut for 5. gang i år. Prisen er ment å stimulere til innsats for vannmiljøet hos kommunens innbyggere, grunneiere, organisasjoner og virksomheter. Prisen gis til kandidater som ved sin innsats for vann og vassdrag i Bergen, fremstår som gode eksempler for andre. Her er to av Slettebakken-elevene som får prisen, f.v. Eskil
Ekern (11) og Sarai Lugo Moreno (11) ved Tveitevatnets bredd. 
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Sarai og Eskils «klasserom»
Jubel og klappsalver runger
mellom ribbeveggene. Elevene på
sjette- og syvendetrinnet kan
absolutt koste på et glis. Vassdragsprisen 2016 er deres!

SLETTEBAKKEN: Levekårsundersøkelsen til kommunen fortalte forleden
mindre pene prosenttall fra denne delen av byen.
Men det slike undersøkelser aldri fanger opp, er de mange små positive øyeblikkene i barnas hverdag – på skolen, i
nærmiljøet og sammen med andre barn.
Slettebakken skole går foran med et
flott eksempel på hvordan skape disse
øyeblikkene – og la de bli en viktig del av
undervisningen.
Nærmeste nabo, Tveitevatnet, har
siste året nemlig vært et gedigent klasserom for sjette og syvendeklassingene
ved skolen.
Utgangspunktet har vært det forurensede vannet, som tross dårlig rykte, likevel fremstår som en perle i nærmiljøet.
– Å være med på dette prosjektet har
vært moro og veldig lærerikt. Mye kjekkere å ha noe praktisk å gjøre, enn bare

ha naturfag gjennom boken.
Eskil (11) setter
ord på det som sjetteklassingene
har
opplevd.
I tre år har Slettebakken skole vært
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rerne Elin Kjetland
og Kristina Myklebust har kronet prosjektet «Livet i Tveitevatnet» med kommunale prispenger
på 20 000 kroner, blomster og stor fin
diplom.
Utgangspunktet i undervisningen
var i sin tid ett av Nord-Europas mest
forurensede vann. 40–50 elever på det
meste har hatt vannet som klasserom.
– De dagene vi gikk til vannet, var vi
der lenge. Ikke bare én time, men ofte
hele skoledagen, forteller Sarai (11).
I dag vet alle sjetteklassinger ved skolen at det har vært, og fortsatt er, bossdungen under fotballbanene ved Bergenshallen som er roten til alt vondt.
– Vi vil gjerne ha bort bosset som lig-

NOSTALGI: Det er ikke
så mange igjen av «de gode
gamle» julevinduene i byen vår.
Men hos Wallendahl på Strandkaien holder de på tradisjonene,
og igjen har modelljernbanegjengen i Norsk Jernbaneklubb
funnet frem landskap og
Märklin-togene. Til glede for
de aller minste - og en god del
voksne.  FOTO: TOM R,. HJERTHOLM

ger der, er både Eskil og Sarai enige om.
– Dere oppdaget at selv om det er forurenset, så er det faktisk mye liv i Tveitevatnet?
– Ja, mye fisk i vannet, forteller en ivrig Saira.
– Vi har tre garn som vi satte ut, og da
vi var utpå i kanoer, dro vil garnene opp
– og det var masse fisk. Både abbor og
gjedde.
Som forskere flest, lot ikke barna sjansen til å sløye fiskene gå fra seg, og se på
innvollene.

– Vi forsket litt, bla. for å se hvor giftige de var.
Både Eskil og Sarai har halvannet år
igjen på Slettebakken skole, og håper
naturfagtimene blir like artige neste
skoleår. Garantistene for at så skjer, er
lærerne Elin og Kristina – og en positiv
rektor Mimmi Bjerkestrand som støtter
prosjektet hundre prosent.
– Hva vi skal bruke de 20 000 til?
– Vi fabler om en lupe til pc-en. Vi får se,
sier to strålende fornøyde lærere.

GLADE FJES: f.v.
naturfaglærerne Elin
Kjetland og Kristina
Myklebust, på scenen
sjetteklassingene
Eskil Ekern og Sarai
Lugo Moreno. Til
høyre, rektor Mimmi
Bjerkestrand og
bymiljøbyråd Anna
Elisa Tryti. 
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FORURENSING: På folkemunnet kalles denne lille
bekken for «Bosselven».
Kanskje ikke så rart, når du
ser fargen på vannet. Bekken renner ut i Tveitevannet, bare et par hundre
meter fra skolen. 
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