ket inn

Det går fort når jentene i 10C på Rothaugen

ungdomsskole skal skifte før gymmen. De
står på rekke og rad med ryggen ut i garderoben i Stemmemyren idrettshall. En svak eim
av gammel svettelukt lar seg ikke knekke av
vaskemidlene. Jentene ser ikke på hverandre
mens de tar på seg trenings-BH utenpå den
vanlige BH-en. Alle utenom én har gått i
treningstights hele dagen. De fikser på høye
hestehaler og pariserfletter foran speilet før
de løper ut til gym i siste time. Ingen har
planer om å dusje her. Det gjør de aldri.
– Ingen bruker fellesdusjene.
– De færreste dusjer.
– Så godt som ingen dusjer etter gym, kun
helt unntaksvis etter spesiell hard trening.
– Stort sett bare en håndfull.
– Noen klasser dusjer nakne, flere klasser
dusjer med undertøy.

Det var noen av svarene som kom inn da BT

spurte 26 kommunale ungdomsskoler i Bergen om hvor mange elever som dusjer etter
gymmen. Vi fikk svar fra 17 av skolene. Vanene varierer, men kort fortalt dusjer svært få.
Skolene kan ikke tvinge noen til å dusje
etter gymmen. Men i en landsomfattende
undersøkelse BT har gjort, mener over halvparten av de spurte at skolen bør kunne
pålegge elever dette. En relativt stor andel
mener det bør være en frivillig sak – spesielt
i gruppen under 30 år.
40 prosent av de nærmere 11.000 elevene
fra syvende og tiende klasse i Hordaland som
deltok i Elevundersøkelsen for 2013, sa at de
har fått høre ubehagelige ting om hvordan
de ser ut. Seks prosent av tiendeklassingene
som har fått slike kommentarer, sier at det
har skjedd i dusj og garderobe.

Gymlærer Bjørn Leirhol ved Rot-

haugen ungdomsskole vet hvordan
30 svette ungdommer lukter. Han
har seks klasser i gym og anslår at
mellom 10 og 20 prosent dusjer etter en gymtime tidlig på dagen.
Leirhol forteller at mange elever
sier at de ikke tør å vise seg foran
de andre i fellesdusjen. Han tror
flere hadde dusjet dersom de kunne
gjort det bak et avlukke, sier at det
da hadde vært lettere å oppfordre
dem til det.
– Da kunne jeg sagt: «Dette er en
privat sak. Men du bør dusje». De
fleste har hørt historier om folk som
har havnet nakne på nettet. Den
frykten har de nok også i bakhodet,
sier gymlæreren.
Nå venter han på jentene i garderoben. Den kjølige hallen lukter
av timer med svette med et hint av
gummimatte. Leirhol er utålmodig.
Han har lagt opp til en test der elevene skal løpe til de stuper.
Han er langt ifra den eneste gymlæreren som synes det er vanskelig
å motivere elevene til å kle av seg i
fellesdusjen.
– God hygiene er viktig i ungdomsårene. I en livsfase hvor relasjoner kan være vanskelige nok fra
før, er det klart at dette skaper store
utfordringer. Vi involverer blant annet helsesøster og snakker med elevene om viktigheten av hygiene, sier
gymlærer og avdelingsleder Henning Ettrup ved Rådalslien skole.
På skolen hans dusjer omtrent
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