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Planlegger
å bruke
mindre
enn i fjor

SPENNENDE: Disse elevene fikk se litt av havets skatter. Fra venstre: Ingrid R. Frestad, Andrea N. Rannestad, Sara M. Rosseland. 
Alle foto: PRIVAT

Miljø på nært hold
Skoleelever fikk et
nært møte med
naturen og de ressursene mennesker
forvalter.
Av Lars Frøsland
lars@avisenagder.no
Tlf. 97671088

En rekke elever på Liknes
skole fikk bli med på noen
spennende opplevelser utenfor klasserommet. Den ene
klassen lærte om vilt og jakt
av Ronny Røiseland. Den andre ble med på fisketur der de
fikk lære om livet på fjorden
og de fikk prøve fiskeutstyret.
– Liknes skole er deltager i
den nasjonale skolesatsningen «Den naturlige skolesekken», der skolene får midler
til å drive med prosjekter med
bærekraftig utvikling som
hovedtema, forteller rektor
Bjørn Arild Frestad til Agder.
Skolen ser dette i sammenheng med målet om å drive
mer praktisk læring.

NÆRT HOLD: – Over tre år
har vi nå utviklet et prosjekt
som strekker seg fra 5.-7.
klasse. 5. klassingene har om
økologisk landbruk og dyrker sine egne grønnsaker på
gården Espeland i Austerdalen. I 6. klasse jobber de
sammen med KJFF for å lære
mer om jakt og fiske. Blant
annet vedlikeholder vi gytebekken til en av landets eldste sjøørretstammer i Helldalsbekken, opplyser rektoren.
På barneskolens siste trinn
lærer elevene om kraftindustri og bærekraftig produksjon. De har samarbeid med
Sira-Kvina, Eramet og KIFF.
Her får elevene på nært

POSITIVT: Både elever og lærere hadde en positiv opplevelse på tur. Fra venstre: Nikolai
Håland, Odd Even Ditlefsen, Aymen A. Hamde, Thea Malene R. Olsen, Ive Johanne Lund,
Hevin Khezri, Sindre Netland, Moses Fambawi.
hold et innblikk i svært dagsaktuelle temaer.

GODE SAMARBEID: Frestad
er takknemlig for samarbeidene med skolen.
– Kvinesdal Jeger- og fiskeforening er vår samarbeidspartner på 6. trinn, og de er
utrolig rause og interessert i
å få elevene engasjert i dette
temaet. På turen stilte de med
gratis skyss, mat og tre båter
med kaptein da elevene skulle
få en flott opplevelse på sjøen.
Hans Aase, Kenneth Eikebrokk og Alf Ingebretsen
stilte med hver sin båt, og i
tillegg kom to mann fra Kvinesdal Jeger- og fisk og deltok
på dagen, forteller han.
For elevene var dette både
engasjerende, moro og lærerikt.

GODT HUMØR: Ut på tur, aldri sur! Fra venstre: Odd Even
Ditlefsen, Sara M. Rosseland, Ingrid R. Frestad, Sindre Netland, Andrea N. Rannestad.

Nordmenn angir at de skal bruke rundt 11.100 kroner hver på
jula, noen hundrelapper mindre
enn i fjor. Over halvparten av
utgiftene går til gaver.
Til sammen planlegger voksne nordmenn å bruke nesten 46
milliarder kroner på julefeiringen, i snitt skal de bruke 11.097
kroner hver, viser en undersøkelse fra Respons Analyse for
DNB.
– Den galopperende veksten i
juleforbruket er over. Juleshoppingen toppet seg i 2011, og
har siden den gang moderert
seg, sier forbrukerøkonom Silje
Sandmæl i DNB til NTB.
Det største kuttet siden 2011
har vært på gavefronten. For
seks år siden skulle vi bruke
over 7.000 kroner hver i snitt på
julegaver, i år er planen å bruke
5.700 kroner.
En ting er hva man planlegger, en annen ting er hva
man gjør. Ifølge en undersøkelse fra jula i fjor, også den fra Respons Analyse, men for Sparebank 1, var 16 prosent – en av
seks – redd for å ha dårlig råd i
januar fordi juleforbruket hadde vært for høyt og kontoen
tom.
– Vanligvis bruker folk litt mer
enn de ser for seg, sier Sandmæl.
Hun mener planlegging er
nøkkelen til å ikke bruke mer
enn man har råd til.
– I fjor var det kun 7 prosent
av oss som satte opp julebudsjett. Julebudsjettet hjelper deg
å holde kontroll på alle kostnadene, samtidig som du får god
oversikt over alle oppgavene
som må gjøres, sier hun.
Totalt vil vi bruke mer penger
i år enn i fjor, på grunn av befolkningsøkning. Prognosene
anslår at det vil bli lagt igjen
45,8 milliarder kroner i julehandel totalt, mot 45,5 milliarder
kroner i 2016.
Både Virke og DNB bekrefter
at deres prognoser for julehandel pleier å slå temmelig bra til
når sluttresultatet foreligger på
nyåret.
De siste årene har gavekostnadene utgjort omkring 52–53
prosent av det totale forbruket.
– Jeg syns ikke det er overraskende, men det er mye penger
og viktig at vi har oversikt over
gavehaugen, sier Sandmæl.

