
Åpning av «Pumptracken» på Kroken skole  

Det var en gang en utrolig kjedelig og grå skoleplass langt inn skogen i Drangedal.  

Den hadde vært brukt til parkeringsplass og så egentlig ganske trist ut. Elevene syntes det var lite å 

finne på, og lærerne sukka over at vi ikke kunne kjøpe inn noen nye leiker og leikeapparater.  

Vi hadde spurt FAU om de hadde noen penger og de sa at de hadde litt, men ikke nok…  

Vi kan jo prøve å søke om «Liv og Røre midler», sa May Lene som var Liv og Røre ambassadør. «Ja vi 

gjør et forsøk», sa rektor. «Vi kan ikke annet enn å få et nei….»  

Elevrådet og FAU kom med mange fine forslag til hva vi kunne ha på den grå og kjedelige plassen.  

Ukene gikk, det varte og rakk, men plutselig en dag var det en epost i rektors mailliste. Den var fra 

selveste Liv og røre – sjefen Jorunn Borge Westhrin.  

«Jippi vi har fått penger ropte rektor», og trodde nesten ikke det hun så!  

Fem fantastiske fedre kom på banen! De kunne hjelpe til. Det heldige var, at de kjente en utflytta 

Krokunge, som de hadde gått på skole med i gamle dager, og han kunne trylle fram sykkelløyper! Han 

hadde vært med på å designe og lage sykkelløyper og «pumptracks» andre steder før, og nå kunne 

han hjelpe til!  

I august skjedde det! Fem fantastiske fedre og en designer satte i gang å jobbe. Kroken maskin kom 

med lastebiler og gravere og hoppetusser. De jobba og sleit, svetta og pusta og pesa i varmen, men 

de gav ikke opp, selv om Morgan som Krokungen het, sa at de måtte flytte litt på den haugen og 

dytte litt på den kulen. Ingen av de fantastiske fedrene la seg ned for å gråte av den grunn! Neida, de 

jobba på, og vipps så hadde de en «Pumptrack» i skolegården.  

Når elevene fikk se den, ble de kjempeglade! Det blei noen skrubbsår, men mest fart og moro!  

Rektor hadde kjøpt inn noen basketkurver, men visste ikke hvordan hun skulle få de på plass, men da 

kom to andre superhelt-pappaer på banen! De kunne skru. Vipps så fikk den grå plassen en 

basketbane også!   

«Vi trenger noen farger og streker», sa Tarjei og dermed var elevene på mellomtrinnet i gang med 

malerkost og snipp snapp snute så kan dere se hvor fint vi har fått det ute!  

Dette var eventyret om den grå og kjedelige asfaltbanen som ble den kuleste skolegården i bygda!  

 


