
  
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Anne Brit Brodal <an-bbro@online.no>  
Sendt: tirsdag 5. oktober 2021 12:27 
Til: Geir Bjørnar Aga <geir.aga@baerum.kommune.no> 
Emne: "Vi har startet endringsreisen." 
  
Hei Geir Aga, 
noen ord til deg etter å ha lest intervjuet med deg i Budstikka onsd. 29.09.21. Da jeg leste avsnittet 
"Uvurderlig innsikt", ble jeg så anerkjennende glad. Din innfallsvinkel forteller meg at du har skjønt det, 
som svært mange med samfunnsmakt ikke har skjønt, eller brydd seg om å skjønne. Nemlig: når 
problemer i en organisasjon skal løses, så hør og se de som skal utføre løsningene i praksis. Det ga meg 
en spontan tillit til deg som menneske og kommunedirektør. En så god opplevelse.  
  
Så kort som mulig om den som skriver dette :-) Jeg har bodd det meste av mitt liv i Bærum. Jeg er 
fysioterapeut og har jobbet med svært mye forskjellig innen faget, også utover klinisk praksis. I årene 
1980 - 1990 var jeg ansatt i det som da het Helserådet, for å bygge opp fysioterapi-tjenesten til barn fra 
0-6 år i kommunen. Det var en av de morsomste stillingene jeg har hatt. Arbeidsmiljøet var uvanlig 
kreativt og godt. Vi hadde høy grad av tillit og autonomi fra distriktslege Ludvig Holan.  
  
Nå er jeg pensjonist og er har nettopp debutert som nestleder i "Bærum Biblioteks Venner". De huket tak 
i meg, p.gr.a. et innlegg jeg hadde i i Budstikka, mens jeg var "Lesevenn" på Hosle skole. Covid 19 stanset 
foreløpig det. Budstikkas  ".....endringsreisen" omfatter også skolesektoren ser jeg. Som du sikkert har 
sett i Budstikka, kjemper Bærum Biblioteks Venner for å få fram innsikt i og forståelse av hvor viktige, 
ikke minst skolebibliotekene, er for barn som vokser opp i vårt digitaliserte samfunn. Det er vesentlig at 
politikere og kommune-ansatte med makt til å påvirke og bestemme, innser dette. Er du en glad leser fra 
da du var liten, vet du det antakelig allerede :-).   
  
Jeg håper at Bærum kommune snur, når det gjelder den innstramningen som i praksis vil strupe 
skolebibliotekene ytterligere. Det er neppe snakk om mange millioner vil jeg tro? 
  
mvh 
Anne Brit Brodal 
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