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Hei!
Takk for henvendelsen.
Dette synes jeg er en virkelig fin gest for å minnes Johanne. Kinaforeningen var hos oss etter drapet på
Johanne og de var veldig engasjert i saken.
Vi har besluttet å opprette en minnetavle for Johanne. I tillegg vurderer vi å inkludere en av elevene som
aldri fikk begynne skoleløpet sitt hos oss etter Utøya tragedien i 2011, Margrethe. Jeg har ikke diskutert
dette med familiene ennå, men jeg har nylig kontaktet Johannes mor for å dele våre tanker og ønsker.
Vi som skole har et viktig opplæringsansvar i forhold til å bekjempe radikalisering og ekstremisme. Alle
elever som går hos oss skal lære om hva som skjedde i 2011 og i 2019 og hvor viktig det er å skape et
inkluderende fellesskap, helt uavhengig av rase og bakgrunn. Vi skal aldri glemme.
Markeringen planlegges foran hovedinngangen når alt er klart. Det vil være aktuelt å kontakte
fylkesrådsleder, Tonje Brenna, i denne anledning. Hun var selv på Utøya under terrorangrepet i 2011.
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Hei.
Jeg tar kontakt som representant for Bærum kommunes avdeling for Park, landbruk, natur og kulturvern.
Vår avdeling har et forvaltningsansvar for kommunens parker, blant annet Løkkehaven nær Sandvika
VGS.
Bærum kommune har mottatt henvendelse fra Kinaforeningen med ønske om et minnesmerke i
anledning terroren 10. august 2019, i form av planting av et tre i Løkkehaven. Kommunen planlegger å
besvare henvendelsen ved å legge frem en sak for politisk behandling i Hovedutvalg for miljø, idrett og
kultur 23.9. Dersom det skal plantes et tre som markering av hendelsene finnes det muligheter på
kommunal tomt i Løkkehaven, og treet vil eventuelt bli plantet og stelt av kommunen. Hensikten med
minnesmerket vil være å skape samhold og fellesskap mot hat og ekstremisme.
Ettersom den avdøde i terroren, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, var elev ved Sandvika VGS, ble skolen
sterkt berørt. Vi ønsker derfor eventuelle innspill fra dere som kan være relevante for kommunen å
omtale i den politiske saken. Av interesse kan være innspill og/eller opplysninger dersom dere selv har
eller planlegger markeringer av hendelsen på eget areal inne eller ute.
Vi er takknemlige for tilbakemelding innen onsdag 8.9.
Beklager kort frist, og på forhånd takk!
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