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– Gi barna 
tro på seg selv

– Fellesnevneren for 
mange av de barna 
som sliter med seg 
selv og blir fristet av 
rus, er at de har lav 
selvfølelse, mener 
Marco Elsafadi.

Av Mette L. Skulstad
skulstad@sydvesten.no

Elsafadi har reist rundt på de syv 
barneskolene i Ytre Laksevåg og 
holdt foredrag for både barna og 
deres foreldre. Beskjeden til for-
eldrene er klinkende klar: Sørg 
for at barna deres får selvtillit og 
følelsen av å være verdifulle.

Positivt elevmiljø
Foredragene er en del av et pro-
sjekt som er startet i regi av FAU 
ved Alvøen skole. Prosjektet har 
fått navnet «Positivt elevmiljø». 
Leder for prosjektet er FAU-med-
lem Monika Schelander. Hun har 
det siste halvåret jobbet intenst for 
å bedre elevmiljøet på alle barne-
skolene i Ytre Laksevåg. 

– Våre barn som er elever 
ved de syv barneskolene i Ytre 
Laksevåg vil møte hverandre når 
de kommer på ungdomsskolen. 
Allerede nå på barneskolen har de 
utvidet horisonten sin og de møter 
hverandre i idretten og på fritiden. 
Det er derfor viktig at vi så tid-
lig som mulig klarer å skape et 
verdigrunnlag som er positivt, og 
som er felles for dem alle, mener 
Schelander.

Trygghet og selvfølelse
Marco Elsafadi sine fordrag 
handler i stor grad om å skape 
trygghet hos barna selv. Gi dem 
verktøy som gjør at de kan stanse 
mobbing av venner og medelever, 
samt gi dem en grunnleggende tro 
på at de er verdifulle og får en 
god selvfølelse. Like viktig som å 
holde foredrag for elevene, synes 
Elsafadi at det er å få foreldrene i 
tale. Han har derfor holdt fordrag 
for barna på dagtid på skolen, for 
så å invitere foreldrene samme 
kveld. I Olsvik grendahus var det 
stinn brakke da det var foreldrene 
til barna på Olsvik skole sin tur 
til å høre foredraget til Elsafadi. 
Og han hadde ingen problemer 
med å holde på foreldrenes opp-
merksomhet.

– Det er ikke så overraskende, 

for da jeg var hos barna deres i 
formiddag, måtte jeg jobbe lite 
for å få kontakt med dem. Dere 
kan være stolte over barna deres, 
skrøt Elsafadi. 

Store forskjeller
Tydelige voksne på Olsvik skole 
og foreldre som bryr seg, er i følge 
foredragsholderen viktige ingre-
dienser i oppskriften for trygge 
barn.

– Barn som er blitt bevisste på 
sin egenverdi har den tryggheten i 
seg selv som skal til for å fungere 
godt sosialt. Det hjelper ikke om 
de har de beste karakterer i det 
faglige på skolen, dersom de faller 
gjennom sosialt, mener Elsafadi. 

Olsvik skole var den siste 
skolen Elsafadi besøkte i denne 
omgang.

 – Jeg kan røpe at det er stor 
forskjell på skolene. Olsvik er 
blant topp tre, sa Elsafadi.

Etter å ha holdt fordrag for 
både barn og foreldre ved de syv 
barneskolene i Ytre Laksevåg, 
er ikke Marco Elsafadi i tvil om 
hvor viktig det er at barn forstår 
at foreldre bryr seg.

– Det er en helt klar sammen-
heng mellom foreldre som bryr 
seg og barn som er velfungerende. 
På de skolene hvor det var van-
skelig å få barna til å sitte i ro 
og lytte, var det også skuffende 
lavt oppmøte fra foreldrene på 
foredraget om kvelden, forteller 
Elsafadi.

Bergen bystyre vedtok på forrige bystyremøte at 
Solplassen Eiendom AS skal få bygge tre nye blok-
ker med rundt 100 leiligheter på Melkeplassen ved 
Litlafjell Barnehage. Det skal bygges en rundkjøring 
i krysset Øvre Fyllingsvei/Krohnegården for å bedre 
trafikksikkerheten når trafikken på Melkeplassen 
øker. I tillegg skal det monteres et nytt busskur. Det er 
tidligere gitt klarsignal til å bygge 61 nye leiligheter 
på Skaret, så området på Melkeplassen vil om noen 
år få en befolkningsøkning på rundt 370 personer. 
Bypolitikerne gir byggetillatelsen under forutset-
ning av at høyden på én av blokkene reduseres med 
én etasje.

Får bygge tre 
nye blokker

Marco Elsafadi brukte mye humor for å minne foreldre på hvor viktig det er å bevisstgjøre barna på sin egen verdi. (Foto: Mette L. Skulstad).

Monika Schelander er medlem i FAU på Alvøen skole. Hun står 
i spissen for å skape et bedre elevmiljø på alle barneskolene 
i Ytre Laksevåg.

Her i krysset skal det bygges en ny rundkjøring. (Foto: Arkiv)


