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Fagkveld om barnevernet hos politiet:

Vil rette opp
inntrykket
Sjakk

Haakon Momrak Wright (15)
var blant dem som ble inspirert
av den nye mesteren i 2013.
Siden da har han jobbet seg
oppover i sjakkverdenen.

INSPIRERT:
Haakon Momrak Wright
(15) har jobbet
seg oppover i
sjakkverden
siden han fikk
et nytt forbilde
i 2013.

SUSANNE EMILIE
TJØTTA SVENDSEN
elev på F21
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– Barnevernet
gjør en svært
viktig og god jobb

Tapp. Tapp. Bryteren på sjakkuret trykkes fram og tilbake og markerer hvert
trekk som utføres. Ingen sier noe. Det er
helt stille i det lille rommet på Steinbruddet
Kafé i Groruddalen, hvor Haakon Momrak Wright på 15 år utkjemper et parti mot
en av kameratene. Hans hvite brikker og
motstanderens svarte blir flyttet fort rundt
på brettet og begge stirrer på hverandres
trekk med intense blikk. Stillheten varer.
– Det er ofte vanskelig
viteStovner
hvor maninviterte til fagkvelder for å
Politietåpå
skal sette brikkene, men etter hvert så ser
framsnakke
barnevernet
i hele Groruddalen. Målet
man mer og mer hvor
det er bra at
de står,
å bryte
fordommene.
hvor de gjør mester
mulig.
Det erned
liksom
det
man prøver å få til.
– Den første fagkvelden var
CAROLINE BREMER

Mulighetenes spill
Politiet har måttet ta grep etter

rettet mot prester, imamer og
ledere ved ulike trossamfunn og
menigheter (Samarbeidsforumet
for trossamfunn i Groruddalen).
Den andre fagkvelden var for
kvinnene (Samarbeidsforumet for
kvinner).
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utvikle seg
i spil- mot
myetil ånegativ
kritikk
let da norske Magnus
Carlsens– seiret
barnevernet
både i VM
norske og
utenlandske
medier.
for tre år siden. Nå
spiller han
alt fra én
– Vi
politiet
gang i uka til tre timer
pr.i dag.
Myeseravgjennom
tiden vårt
arbeid at mye av denne
kritikken er
tilbringes med spillkameratene
i Groruduberettiget,
fortellerdeltatt
politispesialist
dalen Sjakklubb. Han
har i tillegg
i
og mangfoldskontakt Roy Cato Egen arbeidsgruppe
både NM, Oslo-mesterskap
Einarsen. og flere turneElizabeth Langeland Gracia jobber
ringer.
– Vi opplever at barnevernet gjør i barnevernet i Bydel Stovner. Hun
har selvfølgelig opplevd en eventyr- flere av de svarte brikkene er omringet og
– Det ble bare morsommere
morsomen svært viktig og
og god
jobb i mange– Vimener
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lig
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av med
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Man
må
– Det erer ikke
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og lystig smil om munnen. Det blir sjakk matt
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som har gjen- det å legge gode strategier. Problemløsning
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tilliten
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struktive innspill til både bedre
samarbeid og økt forståelse mellom barnevernet og Groruddalens
beboere, sier han.

verste fall gjøre slik at et barn ikke
får hjelp.
– Vi kan bruke lang tid på å forklare en bekymret forelder at vi

økning i familievoldssaker, men at
det også betyr at terskelen for å
lavere. Så jobber
melde fra
har blitt
barnevernet med hjelpetiltak.

– Mye kan sies om det. Men de valgene
man tar får i hvert fall konsekvenser. Det
gjelder begge steder.
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fakta om sjakk:

• Kom først i Asia rundt 600-tallet
• Er nå bredt utover hele verdenen
• Blir spilt av 600 millioner globalt sett
• Et krigsspill hvor målet er å fange motstanderens konge
• Nåværende verdensmester er Magnus
Carlsen, som for tredje gang forsvarte
tittelen i 2016

Sjakk lærer deg å...

... bli en problemløser
... bli taktisk og strategisk
... tenke før en handling
... å jobbe mye med hjernen

FIRE BYDELER: Lise Lee Moi (Grorud), Aslaug Unhjem (Bjerke),
Elizabeth Langeland Gracia (Stovner) og Marit Hoff (Alna) jobber
sammen i en arbeidsgruppe i barnevernet.

Gresskarverksted lørdag 22. oktober kl. 1200-1600
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