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ARE KARLSEN GIR UT BOK:

Hotel 
Horten Brygge

-ved Gjestehavna

Pene rom til rimelig pris!

Tlf. 33 02 04 20
3187 HORTEN

29,-
ROSER

10 stk, 29,00 pr. bukett

15,-
LYNG ERIKA
15,00 pr. potte

2990
HELGRILLETKYLLING

Solvinge, nettovekt 880 g
33,98 pr. kg
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29,-
ROSER

10 stk, 29,00 pr. bukett

15,-
LYNG ERIKA
15,00 pr. potte

2990
HELGRILLETKYLLING

Solvinge, nettovekt 880 g
33,98 pr. kg

REMA 1000 Holtandalen

Vi feirer høsten!
LYNG CALUNA

LEDEREN AV KULTUR, oppvekst og familieut-
valget i Horten kommune, Are Karlsen (Ap)
har skrevet bruksanvisningen for alle barne-
foreldre, «Foreldrelappen». Ludvik og Ronja

er pappas konsulenter. Forlaget Publicom
sender ut boken med et høyt førsteopplag. 

side 12 og 13

FOTO: TOM ARILD DAHL

Slik oppdrar
du barna dine

Granly skole-
korps teller
kun elleve 
musikanter. 
– Det er ikke
nok, fortviler
korpsleder
Anita Berg

side 6 og 7

Maren Bruun
scoret fire mål
for Ørn da de
slo Nøtterøy
15-0 i går.

side 16 og 17
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HORTEN: Når Are Karl-
sen lanserer boken
«Foreldrelappen» i
morgen, har han de
beste skussmålene bak
seg. 

AV TOM ARILD DAHL
tom.arild.dahl@gjengangeren.no

Lørdag lanserer hortensforlaget
Publicom og lederen KOF-utval-
get (kultur, oppvekst og familie)
i Horten, Are Karlsen (Ap) den
nye boken «Foreldrelappen».
Det er en håndbok i barneopp-
dragelse og det å være forelder,
med 12 gode råd og «trafikkre-
gler» allerede på støvomslaget

for hva man gjør for å få velopp-
dragne barn.

Reglene er utprøvd og testet,
blant annet på Are Karlsens tre
barn, Jesper (2 1/2), Ronja (5
1/2) og Ludvik (8 1/2).

– PAPPA ER FLINK Han gjør
som det står i boka, sier barne-
flokkens eneste lesekyndige,
Ludvik, etter at han har sjekket
rådene som Karlsen og hans
medforfatter Jørn Isaksen har
satt opp som foreldrenes «12
bud».

– Det er hyggelig å høre at
barna er fornøyde, men det er
mer spennende å høre hvordan
de voksne vil bruke og oppleve
boken. Og om de mener at vi

som fagfolk har fått fram bud-
skapet om barneoppdragelse,
uten å fordype oss i faguttrykk,
sier Are Karlsen.

HAN INNRØMMER at det var en
utfordring å ta akademiker-
kunnskapen ned på et bakkeni-
vå. Samt at det var greit å ha
som utgangspunkt at ikke det er
mulig å gi foreldrene et sett
med fasitsvar.

– Alle foreldre og barn er
unike og spesielle. Derfor går
det ikke å ha ett sett med all-
menngyldige regler, en sjekklis-
te for alle. «Foreldrelappen»
kan ikke pugges bokstavelig
som «Opplæring til førerprø-
ven».

– Vi må ta hensyn til indivi-
det og situasjonen, og være klar
over at en del ting fungerer bed-
re enn andre i enkelte situasjo-
ner. Og at det andre ganger er
annet som er bedre
Karlsen.

LOKALPOLITIKEREN o
sjonssjefen for fagutvikling i
BUFetat – Barne-, ungdoms og
familieetaten – i Vestfold fylkes-
kommune vet hva han snakker
om i og med at han jobber med
dette det meste av tiden, i ar-
beid og som politiker. 

Og i tillegg har tre
oppdra sammen med sin kone.

– DET ENKLE er best. Fokuser

p

ARE KARLSEN HAR SKREVET HÅNDBOKEN «FORELDRELAPPEN», BRUKERMANUALEN FOR OPPDRAGELSE: 

– Pappa er flink, sier barna
LEKER: Legobygging er noe Ludvik, Ronja og Are Karlsen synes er gøy, sammen. FOTO: TOM ARILD DAHL
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HORTEN: Gannestad er
borte, men Kari Nedler
og Kari Tørnby vil at
Gannestads historie
skal leve. Derfor treng-
er de penger til sitt
bokprosjekt.

AV EIRIK HANSSEN
eirik.hanssen@gjengangeren.no

Kari Tørnby er godt i gang med å
skrive boka om Gannestads his-
torie, som også tar for seg faglig
utvikling innenfor omsorgsfa-
get. Men prosjektleder Kari Ned-
ler har behov for støtte til å fi-
nansiere boka.

– Vi er nå i fasen hvor vi av-
gjør tidspunkt for utgivelse av
boka. Vi hadde håpet å gi den ut
til jul, men om vi skal klare det
trenger vi støtte. Enten i form av
at folk forhåndsbestiller boka
ved å kontakte meg, eller at vi
kan få støtte fra foreninger, næ-

ringsliv, legater eller privatper-
soner, sier Nedler.

HUN HAR SENDT ut en del brev
med anmodning om støtte, men
responsen kunne vært bedre.

– Boka skal gis ut i 500 ek-
semplarer, og totalt koster dette
prosjektet 40.000 kroner. Vi
står ikke på bar bakke, men
mangler stadig en del penger, si-
er Nedler, som samarbeider
med Lokalhistorisk senter om
utgivelsen.

– Dette kan nok kalles et ni-
sjeprodukt, men vi tror dette
kan være interessant for en god
del i her i kommunen. Ganne-
stad er en institusjon som står
sterkt i folks bevissthet. Ganne-
stad er borte nå, men vi ønsker
ikke at historien skal bli borte,
sier Nedler.

HORTEN KOMMUNE HAR også
fått en forespørsel om å gi en
hjelpende hånd til prosjektet.

– Kommunen ønsket å for-
håndsbestille en del bøker. Vi
hadde ikke forventet noen kom-
munal pengestøtte, slik den øko-
nomiske situasjonen der er nå.
Men de har gitt uttrykk for at de
ser vårt arbeide som viktig, sier
Nedler.

Gannestad
er borte nå,
men vi øn-
sker ikke at
historien
skal bli 
borte

KARI NEDLER

Mangler penger til
bok om Gannestad

ER I PENGEMANGEL: Tidligere styrer av Gannestad sykehjem Kari Nedler og bokskriver Kari Tørnby er i be-
hov for hjelp til å fullføre sitt prosjekt. FOTO: EIRIK HANSSEN
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på det gode og fine barna gjør
og tenk positivt. Ikke kjeft på
barna hele tiden, men være be-
stemt og korrigerende når det
er nødvendig. Det er best for
både deg og barna.

– Det må være en struktur og
konsekvens i oppdragelsen.
Barna må få beskjed når de gjør
noe galt og hvorfor det er galt.
Og du som forelder må følge
den samme linjen hele tiden.
Ikke gjør barna usikre med å
skifte mening, sier Are Karlsen
og understreker at barn og opp-
dragelse ikke kommer med no-
en garanti.

– DET HOLDER med å gjøre sitt
beste, forklare og snakke med

barna. Det er bedre enn å kjefte
og smelle, sier han.

Publicom og forlagssjef Tor-
geir Lorentzen er nok enig med
sin forfatterdebutant der, men
er også fast bestemte på at man
får oppskriften på god barne-
oppdragelse gjennom «Forelde-
relappen»-boken. Derfor slip-
pes den ut i et så stort første-
opplag som 4.000, hvilket er
rekordmye for en slik bok.

– Ja, men barneoppdragelse
angår mange, sier Are Karlsen
som også håper på en faglig dis-
kusjon om temaet etter lørda-
gens utgivelse.        

AGELSE: 

k, sier barna
FOTO: TOM ARILD DAHL

STRAM TIDS-
FRIST: Kari
Tørnby og
Kari Nedler
håper boken
om
Gannestad
kan bli ferdig
før jul. ARKIV-

FOTO


