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Inspektør 2 på Torød
skole har fire bein
På Torød skole har de en medarbeider med nesten
fast jobb, egen bolig og studieplass på NMBU fra
høsten av. Det er kanskje ikke så rart, men medarbeideren heter Fox. Han har dessuten varme øyne, myk
pels og våt snute.
Fox er nemlig en åtte måneder gammel kooiker. Det er en hund av gammel
hollandsk rase, og hunder som ligner,
finnes på malerier av kunstnere som
Johannes Vermeer (1632-1675).
Fra høsten skal Fox og eier Annette
Schømer studere ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) i
Ås. Studiet gir Torød-rektoren og Fox
opplæring i systematisk og målrettet
bruk av hund som pedagogisk verktøy.
Hundeeieren får 15 studiepoeng, og
hunden må bestå praktiske prøver,
godkjennes og sertifiseres. Fox får nok
ikke studiepoeng, men trolig en rekke
godbiter underveis.
Annette Schømer har vært rektor
ved Torød skole i fire år. Tidlig i Fox’ liv
fikk han være med matmor på jobben.
Da oppdaget hun noe hun ikke hadde
tenkt på da hun valgte hund. Fox påvirket nesten med én gang miljøet blant de
150 elevene på skolen.
– Fox gjorde noe med kontakten med
elever som, av forskjellige årsaker, ville
snakke med meg. Jeg så fort hvilken effekt Fox hadde på ungene. Det var noe
med hva de kjente av følelser hos seg
selv. De åpnet seg lettere, og det ble enklere å ta opp vanskelige ting. Det var
åpenbart at Fox hadde et talent, og han
hadde et gemytt som passet barna godt,
sier rektoren.
Hun forteller også at de dagene
hun hadde med Fox på skolen hadde
han, altså hunden, full timebok. Og
elevene spurte etter Fox når han ikke
var med.
Når lærere har sendt en elev opp til
rektor med en Post-it-lapp om at de
kunne trenge et lite avbrekk sammen
med Fox, har hun tenkt at hunden burde stå på lønningslisten.
Selv om Fox nå får sertifikat, kommer
han nok fortsatt ikke på den listen. Men
rektor Schømer lurer på om ikke skolen
burde ha et lite godbitbudsjett for firbeinte medarbeidere.
Allerede nå i praksisperioden blir
Fox omtalt som inspektør 2.
Steinar U. Olsen, som er inspektør 1,
ser definitivt ikke ut som om han har
noe imot å få en kollega han kan klø bak
øret.
– Elever får også kjenne på ansvar når
de får oppgaver som å komme til rektors kontor til et bestemt tidspunkt for
å skifte vann i skålen til Fox. Det trigger
omsorgsgenet, sier Schømer.

Hun opplever at Fox gleder seg når
han blir spent fast i baksetet på bilen for
å kjøre den korte veien fra Tjøme sentrum til Torød skole.
Når de kommer fram, kjenner alle elvene Fox, og Fox kjenner allerede mange av elevene.
Vi nevnte at Torøds fremtidige inspektør 2 allerede har egen bolig. Og
det stemmer. Utenpå rektors hus har
hennes far snekret et hundehus som er
en miniatyr av hovedhuset. For at Fox
skal ha lett adgang til sin sjef, er det
«katteluke» fra hundehuset og inn.
Denne historien fikk en litt spesiell
utvikling fordi Øyene blandet seg inn.
Øyenes løsarbeider med kone ruslet en
av sine vanlige søndagsturer på øyene.
Og en søndag møtte vi Annette Schømer og Fox.
Da begynte det, slik det ofte gjør,
med «Hva slags hund er det?» Og så
fortsatte det med en lang samtale om
Fox og den rollen unge Fox allerede
hadde inntatt på Torød skole.
Øyene snuste seg til en god historie,
og hundeeieren syntes det var en god
idé. Etter hvert fant hun ut at historien
burde forankres hos skoleledelsen i
Færder. Det står jo ikke noe i Færderskolenes reglement om hunders rolle i
det pedagogiske hierarkiet. Og rektorer
bør ikke bryte regler, skrevne eller ikke.

entert verden, sier rektoren, som er
takknemlig for å være i en kommune
som tør å satse på noe slikt.
Mens Øyene var på besøk, kom noen
elever innom rektors kontor. De var alle
aktive brukere av ordet kos når de snakket om samarbeidet med den fremtidige inspektør 2. De fortalte også om en
medelev som pleier å stikke innom
kontoret for å synge for Fox. Da legger
Fox seg i fanget hennes og gleder seg
over sangen.
Elevenes kjærlighet til Fox er
åpenbart sterkt gjensidig. Det hender at
Fox stikker av, og da er det strake veien
til klasserommet like borte i gangen.
Der vil han inn, for han synes det er stas
å være sammen med elevene. Og han

vet altså hvor han finner dem.
Studiet på Ås er et deltidsstudium og
går ikke ut over Schømers og Fox’ daglige plikter på Torød. Schømer og Fox
får lære om dyreassistert intervensjon
og gir kunnskap og kompetanse i den
positive effekten dyr kan ha på mennesker.
Utdanningen viser hvordan dyr kan
brukes i praksis og gir også kompetanse
innen etologi og innlæringsprinsipper.
Lovverket for miljørettet helsevern og
HMS utelukker ikke skolehunder. Og i
skolehverdagen blir det tatt hensyn til
alt som har med allergi å gjøre.

Sven Otto Rømcke

Da ble dette enda mer av en solskinnshistorie. Det viste seg at det finnes både
erfaring, forskning og kunnskap om det
Annette Schømer er i ferd med å utvikle
på Torød.
Dessuten er det opplæring og sertifikater både for eier og hund. Og kommunen ser gjerne at Annette og Fox blir
studenter.
Kanskje hadde noen fra kommunen
vært på besøk på Torød og opplevd den
nesten magiske atmosfæren av fellesskap og trivsel som Øyenes utsendte
merket denne ettermiddagen?
Verken elever eller lærere virket som
de hadde lyst til å gå hjem. Og det hadde ikke Fox heller. Det er lett å se at atmosfæren på skolen er preget av kooikeren, som egentlig er en egoist. Han vil
bare ha kos og aner ikke hvor mye glede
han gir.
– Kommunen støtter prosjektet, og
det synes jeg er sporty. For det er litt ut
av boksen, og det er spesielt i en fagori-

stilig hus: Fox har egen bolig i tilknytning til skolen, med luke inn til rektoren.

