Innspill til HP fra brukere på Marie Plathe aktivitetssenter:
Bærum kommune har organisert Marie Plathe aktivitetssenter feil.
Bærum kommune har ingen avdeling for raushet, inkludering, relasjonsbygging og
menneskeutvikling. Det er der Marie P. skulle ha vært. Senteret som oppnår unike resultater i
samarbeid med 12 innvandrerorganisasjoner 500 ungdommer og 50 bedrifter. Med minimale
personalressurser (3.5) stillinger) server denne kommunale enheten nesten 4000 individer i året
inkludert BUA Bærum.
Spørsmålet er: Hva er resultatet av arbeidet som gjøres på Marie P?
Vi ser at alle brukere ender opp med fullført utdanning.
Hvordan måler man at man har blitt inkludert i samfunnet?
Dette kan vi dokumentere gjennom årsrapporter som viser en bred deltakelse i samfunnet fra alle
brukere.
Hvordan måler man at man har hatt en god oppvekst?
Hvordan måler man at et individ har fått en god utvikling og blitt til et produktivt samfunnsmedlem?
Og hvem skal bestemme hva som er lurt å måle? Og hvem er kompetent til å måle?
Det er disse utfordringene man løser sammen på Marie P.
Som frivillige foreldre på Marie P i 20 år sier: Gode svar på dette kommer ikke fra en kommunal
instans.
Det er viktig å gi oss brukere og foreldre definisjonsmakten over hva som er behovene og hva som er
måloppnåelse.
Marie P fungerer i et økosystem som får brukerne opp og frem i samfunnet. Hva mer kan være et
riktig og godt mål?
Når kommunen ikke setter seg inn i hva Marie P betyr for så mange, så plasserer man tilbudet
tilfeldig uten å tenke på hva som er grunnlaget for det gode tilbudet og hva som er vilkår for stadig
utvikling.
Vi ønsker at kommunen prioriterer å verne tilbudet på Marie P. Det må tas grep for at tilbudet som
er unikt på landsbasis ikke reduseres men heller styrkes.
Her er konkrete innspill til hva som bør gjøres:
1)Marie P må ut av skoleadministrasjonen, fordi dette ikke er skolefag. Marie P møter ingen
forståelse for hvor viktig tilbudet er for brukere under skolens administrasjon.
Marie P bør organiseres under en kommunal tjeneste som har takhøyde og forståelse for behovene
til de sårbare, de med lav inntekt, de som bor trangt, de som vokser opp i innvandrertette boligstrøk,
de som ikke har foreldre med riktig oppvekstkompetanse og heie på de som vil lykkes i samfunnet.
Marie P kan ikke eksistere under en administrasjon som vil behovsprøve og dokumentere hver
eneste vaffel som barna lager, eller hver eneste tur som barna deltar på.
Marie P må styrkes til en bemanning på 5 hele stillinger. Da sikrer man en forsvarlig drift.

Marie P må ikke misforstås til være et fritidshus. Derfor kan det være lurt å se på om
Kulturadministrasjon kan være et godt sted å organisere Marie P.

Vennlig hilsen.
Kesanet Berhane. På vegne av foreldre, ungdommer, frivillige og næringsliv som er knyttet til Marie
P.
PS:
Det er mye aktivitet rundt denne saken. Det samles for tiden inn underskrifter til denne saken fra
ungdommer og foreldre som er berørte. Disse vil bli ettersendt når alle er samlet inn.

