
Begby skole vinner 100.000 til oppussing
Den Store Skoledugnaden har mottatt hele 439 søknader om oppussing av skoler. Nå er hovedvinneren valgt. – Helt fantastisk,
sier Mona Paulsen, rektor ved Begby skole i Fredrikstad kommune.

Den Store Skoledugnaden er en konkurranse der man kan melde på skolen sin og dermed ha mulighet til å vinne en sum penger til
oppussing. Konkurransen tar tak i en problemstilling mange er opptatt av; skoler i dårlig forfatning og kommuner med begrensede muligheter
til å gjøre noe fordi de mangler penger. 

Vinner med klokskap og engasjement 
Ved Begby skole er de i ekstase over hovedpremien på 100.000 kroner.

- Elevrådet ved Begby skole viser at det lønner seg å være engasjert, og bruke både klokskap og kreativitet for å bli hørt! Elevene fortjener
virkelig gode arbeidsforhold og inspirerende omgivelser. Gratulerer så mye til alle elevene ved skolen, og elevrådet spesielt, sier Mona
Paulsen, rektor ved Begby skole.

En jury med ansatte i NetCom, TVNorge og Radio Norge har valgt hovedvinneren.

“Vinneren av 100.000 kroner har i sitt bidrag vært spesielt flink til å identifisere og dokumentere de mange områder på skolen hvor standarden
må heves. Vinneren har også skapt lokalt engasjement, og er blant bidragene med flest stemmer fra folket på www.netcom.no/skoledugnad.
Juryens avgjørelse er enstemmig. Vi gratulerer!”

Høyt lokalt engasjement og dårlig standard
Mens det er 429 kommuner i Norge, har Den Store Skoledugnaden mottatt 439 skriftlige bidrag i konkurransen. 

- Vi er overveldet over det lokale engasjementet. Det finnes nok mange skoler i Norge med flott standard. Likevel er vårt inntrykk at det også
står ganske dårlig til. Veldig mange beskriver skoler med helt elementære mangler som urent drikkevann, mugg og sopp i vegger og tak,
uverdige sanitærforhold, hull i gulv og generelt slitte flater og uteområder. Vi håper at konkurransen og premiene kan inspirere elever, lærere
og foreldre til å skape små forbedringer som kan bety mye for den enkelte skole, sier Anders Bigseth fra NetCom, juryleder i Den Store
Skoledugnaden.  
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I Den Store Skoledugnaden til TVNorge er kjendiser tilbake i hjembygda for å pusse opp sin gamle skole. 

Denne utgaven av Den Store Skoledugnaden er en konkurranse der alle kan vinne penger til oppussing av sin skole, og der vinneren kåres i
programmet Kroken på Radio Norge. NetCom bidrar med 190.000 kroner til oppussingen. Konkurransen er et samarbeid mellom TVNorge,
Radio Norge og NetCom. 

Kontaktperson NetCom: 
Pressekontakt Anders Bigseth, mobil 402 38 602

Kontaktperson Radio Norge:
Pressekontakt Tommy Gaustad, mobil 930 03 566

Kontaktperson TVNorge:
Pressekontakt Marianne Aambø, mobil 930 92 162


