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 Gylne øyeblikk

To fem år gamle jenter ville ikke ut, fordi  
de var midt i en lek. Ann Lisbeth Bjerkan  
ga jentene en beskjed som fikk resten av 
personalet til å vente seg kaos. 

 Mitt tips

Streiken lever videre i kurver og grytekluter. Ved Førde ungdomsskole klipper 
elevene opp gamle streike-T-skjorter til gjenbruk i faget design og redesign. 
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 Portrettet

Geir Lippestad ble kalt djevelens advokat.  
Selv tror han ikke på djevler og monstre,  
bare på mennesker.

I forrige uke ble resultatet av de nasjonale prøvene på 
ungdomstrinnet offentliggjort, og denne gangen ble også 
resultatene fra hver enkelt skole gjort kjent. Tidligere er det 
blitt advart mot at dette kan føre til rangering av skolene, og 
dette budskapet ble gjentatt av kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen (H) i forbindelse med årets offentliggjøring.  
– Det å lage rangeringer basert på disse resultatene, gir lite 
mening. Poenget er at dette skal brukes av den enkelte 
skole og kommune for at de skal kunne forbedre seg og gi 
elevene et enda bedre skoletilbud, sa Røe Isaksen til NTB. 
Samtidig som statsråden sa det, var mediene i full gang med 
å lage oversikter over de beste og de dårligste.

Det hjelper dessverre lite å advare mot rangeringer når det 
legges så godt til rette for at akkurat det skal skje. Ikke hjel-
per det så mye at Utdanningsdirektoratet i sin presentasjon 
understreker at det dominerende bildet er at det ikke er så 
store forskjeller mellom fylkene heller. Med noen få unntak 
ligger de aller fleste fylkene tett opptil det nasjonale gjen-
nomsnittet, men det drukner i de tabloide overskriftene 
hvor det nok en gang blir slått fast at Oslo-elevene er best 
i alle fag. Skolebyråd i Oslo Anniken Hauglie (H) fryder seg 
og sier at «det viser med all tydelighet at den innsatsen som 
gjøres i osloskolen, bringer resultater for elevene». Tror hun 
ikke at det skjer i resten av landet også?

Riktig bruk av resultatene av de nasjonale prøvene kan 
være et bidrag til å sikre mer læring, sier kunnskaps-
ministeren. Det er vi helt enig med ham i. For det er viktig 
at skolene får et bilde av hvordan de ligger an uten å tenke 
så mye på om de ligger høyere eller lavere enn naboskolen 
på poengskalaen. Forutsetningene er ofte forskjellige, og 
det gir seg også utslag i statistikkene. Det aller viktigste er 
uansett den jobben hver enkelt lærer gjør hver dag for at 
elevene både skal få et faglig utbytte av undervisningen og 
samtidig utvikle seg som mennesker. Lærerne vet meget 
godt hvor den enkelte elev står, og både elevene og elevenes 
foresatte får god informasjon om dette gjennom samtaler 
med lærerne og øvrig kontakt med skolen. Det er ikke slik 
at dette verken er eller har vært «hemmelig», slik det noen 
ganger skapes et inntrykk av. Norsk skole er inne i en posi-
tiv utvikling, og det er først og fremst lærernes fortjeneste, 
ikke politikernes – uansett hvilken farge de måtte ha.

Dette er den siste utgaven av Utdanning i 2014. Det neste 
bladet kommer tidlig i januar. Vi ønsker alle våre lesere og 
forbindelser en riktig god jul og et godt, nytt år!

Nasjonale prøver  
og åpenhet

Utdanning på nettet  

I Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av  
bladet i pdf-format og som eblad, samt informasjon om utgivelser: utdanningsnytt.no

 Leder
Knut Hovland  |  Ansvarlig redaktør

Leder Ragnhild Lied
1. nestleder Terje Skyvulstad
2. nestleder Steffen Handal

Sekretariatssjef Lars Erik Wærstad

Magnus Carlsen har skapt sjakkfeber i Norge, 
men i lille Masfjorden i Hordaland har det vært 
sjakkfeber helt siden 1978. Årsaken finner vi 
ved Sandnes skule.

 Der sjakk er hjertebarnet  
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Lærerforbundsleder Christer Holmlund mener 
det er en klar sammenheng mellom budsjettkutt 
og dårligere PISA-resultater.

I den siste PISA-undersøkelsen, fra 2012, ble 
Finland nummer fem i naturfag, sjette best i lesing 
og på 12. plass i matematikk. I 2006-undersø-
kelsen havnet Finland helt øverst blant delta-
kerlandene i naturfag og på andreplass innen 
matematikk og lesing. 

- Jo mer tid læreren har til hver enkelt elev, jo 
bedre blir resultatene, sier Christer Holmlund, 
leder for Finlands svenska lärarförbund (FSL). 
Utdanning møter ham i Helsingfors i forbindelse 
med styremøtet i Nordiske lærerorganisasjoners 
samråd 3.–4. desember.

Satsing uten penger
– Hvordan var reaksjonene på at Finland ikke lenger 
plasserte seg helt i toppen?

– Jeg har ikke registrert at det førte til mistrivsel 

blant lærerne. De fl este har nok innsett at det er 
en stor utfordring å holde seg på topp i år etter år. 
Undervisningsministeren satte i gang et program 
for å granske kvaliteten i undervisningen, men 
glemte å sette av penger. Vi kan ikke holde nivået 
når man kutter i budsjettene, sier Christer Holm-
lund, som understreker at PISA bare er en av fl ere 
indikatorer som måler kvalitet i skolen.

Finland ligger for øvrig fortsatt i øvre sjikt av de 
65 landene som deltok i PISA 2012, og fi nnene er 
fremdeles best i Norden. 

Utdanningssektoren har fått merke sin del av 
de vanskelige økonomiske tidene i Finland. Ifølge 
Holmlund dreier kuttene seg til sammen om milli-
ardbeløp i euro over en årrekke. I en rapport fra den 
største lærerorganisasjonen i landet, OAJ, framgår 
det at kommunene i landet har avgjort å permit-
tere rundt 4500 lærere i år. Det vil berøre mer enn 
60.000 elever. 

– Men kan man ikke ha forståelse for at alle sektorer 
må stramme inn i økonomisk trange tider?

– Politikerne tenker ofte bare ett år av gangen, og 
utdanningssektoren er i større grad enn for eksem-
pel helsesektoren utsatt for kutt fordi det tar tid før 
konsekvensene blir tydelige. Men hver elev som 
faller ut av skolen, vil på sikt bli en stor belastning 
for samfunnet, understreker Holmlund.

– Ingen prestisjesak
De fi nlandssvenske skolene har den siste tida 
satsa på å bedre gutters leseferdigheter, siden 
PISA-undersøkelsen viser at det er stor forskjell 
i leseferdighet mellom kjønnene.

– Det er ikke med tanke på PISA. Det er for å 
utvikle guttene til dyktige lesere, sier Holmlund. 

– I hvilken grad oppfatter du at Finlands PISA-plas-
seringer blir gjort til et spørsmål om nasjonal prestisje?

– Etter at PISA-resultatene kom, er det kanskje 
blitt mer populært å være utdanningsminister. 

Men vi jobber ikke med skolen av hensyn til PISA, 
sier Christer Holmlund.

Det fi nske Utdannings- og kulturdepartementet 
har ikke benyttet seg av Utdannings tilbud om å 
kommentere Holmlunds utsagn.

 Finland

– Kutt i skolesektoren 
bidrar til PISA-nedgang

Lekeplasser for voksne  

– Lekeplassene passer best for barnehagebarn, mens de eldre barna blir glemt. Jeg har inntrykk av at 
lekeplasser er laget mest for at de voksne skal ha oversikt over barna på et trygt sted, sier Märit Jans-
son, landskapsarkitekt ved Sveriges lantbruksuniversitet til forskning.no.

Aktuelt

Finland synker på PISA-ratingen. Finske skoler har gjennom fl ere 
år fått store budsjettkutt. Nå skal 4500 lærere permitteres. 

TEKST  Harald F. Wollebæk  |  hw@utdanningsnytt.no

Finske elever har hatt nedgang på de siste PISA-under-
søkelsene. Kutt i bevilgningene er en av årsakene, mener 
lederen for de svenskspråklige lærerne. ILL. FOTO JØRGEN JELSTAD

– Det er vanskelig å holde skoleprestasjonene på et høyt 
nivå når budsjettene stadig kuttes, sier Christer Holm-
lund, leder i det fi nlandssvenske lærerforbundet FSL.
FOTO HARALD F. WOLLEBÆK

mailto:hw@utdanningsnytt.no
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TEKST Marianne Ruud | mr@utdanningsnytt.no

For å få flere lærlinger i staten ble 
det opprettet et opplæringskontor for 
læreplasser i statlig virksomhet i Oslo 
og Akershus i juni 2013. Kontoret fikk 
navnet «Ok stat» og har nå ansvar for 
24 lærekontrakter. 

I år er det tegnet 15 lærekontrakter 
i statlig virksomhet i Oslo og Akers-
hus. Året før var det 9. «OK stat» får 
mye av æren for økningen.

– Det er spennende å få være med 
på et pilotprosjekt som dette, sier 
Tor-Åge Brekkvassmo, som forelø-
pig er eneste ansatte i «Ok stat», til 
Utdanning.

– Det er uten tvil et stort potensial 
for å skaffe flere læreplasser i statlig 
virksomhet. Jeg har nå besøkt 13 av 15 
departementer og en rekke underlig-
gende statlige etater, forteller han.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen sa i februar at målet er at alle 
departementene skal ta inn lærlinger. 
I dag er det, i tillegg til Kunnskaps-
departementets tre, to lærlinger i 
Kommunal- og moderniseringsde-
partementet. Fem andre departe-
menter har én lærling hver.

Lærekontraktene er tegnet innen 
fagområdene IKT-servicefag og kon-
tor- og administrasjonsfag.

– Det jobbes nå også med å skaffe 
lærekontrakter innen sikkerhetsfa-
get, forteller Brekkvassmo.

For å kunne gi lærlingene en god 
opplæring har kontoret også jobbet 
med å få på plass en instruktørutdan-
ning. Fagskolen i Oslo og Akershus 

arbeider med å få opprettet tilbudet, 
slik at det kan komme i gang fra høs-
ten 2015. NOKUT skal først godkjenne 
det faglige innholdet.

  Yrkesfag

Flere får læreplass  
i statlig virksomhet

Elevene krever leksefri skole 

Fire elever ved Berg skole i Halden har funnet ut at elevene på 5. til 7. trinn 
hver dag bruker 35 minutter i gjennomsnitt på lekser. Elevene bruker mellom 
fem minutter og to timer. Skolens elever krever leksefri.  Rektor Anne Nave-
stad vil debattere organisering av lekser, melder Halden Arbeiderblad.

Elevene trenger ikke enda mer valgfrihet  

– Vi har en skole som legger stadig mer vekt på valgfrihet. Men i en skole med 
stadig større ulikhet mellom elevene er det ikke personlig valgfrihet vi tren-
ger mest. Det sa Phil McRae fra Alberta Teachers’ Association i Canada under 
Utdanningsforbundets skolelederkonferanse i Stavanger 27. november.

Tre lærlinger har læreplass i Kunnskapsdepartementet. Det gjør Kunnskapsdepartementet til 
regjeringens beste lærling-departement.

Kontor- og administrasjonsfag er ett av 
fagene der det er tegnet lærekontrakter i 
statlig sektor.
ILL. FOTO TOM-EGIL JENSEN

De nasjonale prøvene for ungdomstrinnet viser 
små forskjeller i elevprestasjoner mellom fyl-
kene, ifølge Utdanningsdirektoratet.

De aller fleste skoler i landet ligger rundt det 
nasjonale snittet på 50 poeng i de nasjonale prø-
vene.

Oslo er fylket som kommer best ut i alle fag i 
både åttende og niende klasse, med et snitt på 53 
i alle fag. Det nasjonale snittet er satt til 50.

Elevene i Finnmark kom dårligst ut av prøvene 
med et snitt på 48 i engelsk, 48 i lesing og 47 i 
matematikk.

I Oslo, Aust-Agder og Troms ble over fire pro-

sent av elevene fritatt fra nasjonale prøver i lesing, 
mens kun 1,5 prosent av elevene i Akershus og 
Sør-Trøndelag ble fritatt.

Sammenlignet med fjorårets tall går fritaksan-
delen opp i sju av fylkene. Den går mest opp i 
Aust-Agder, med 1,4 prosentpoeng.

(©NTB)

De nasjonale prøvene viser små forskjeller

– Det er spennende å få være med på 
et pilotprosjekt som dette, sier Tor-Åge 
Brekkvassmo om jobben med å få flere 
læreplasser i statlig virksomhet.
FOTO MARIANNE RUUD

mailto:mr@utdanningsnytt.no
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Ekspertutvalget for kommunere-
formen, som 1. desember la fram 
sin sluttrapport, anbefaler at store 
kommuner med mer enn 100.000 
innbyggere kan få hovedansvaret for 
både videregående skoler og kollek-
tivtransport.

Arbeiderpartiet frykter at å føre 
ansvaret for videregående skole fra 
fylkene til kommunene vil rykke opp 
robuste fagmiljøer.

– Videregående skoler er i seg selv 
et argument for å beholde fylkes-
kommunen, sier kommunalpolitisk 
talsperson i Arbeiderpartiet, Helga 
Pedersen til Utdanning.

Regjeringen lover en stortingsmel-
ding neste vår om hvilke oppgaver 
kommunene bør ha ansvaret for.

 Utvalget, ledet av professor Signe 
Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akers-
hus, ble nedsatt fordi regjeringen 
ønsker færre kommuner. Utvalget til-
rår at kommunene ikke bør ha færre 
enn 15.000 til 20.000 innbyggere.

Helga Pedersen kaller det menings-
løst å tallfeste et minstemål på antall 
innbyggere i en kommune.

Stor-Tana
Selv kommer hun fra Tana i Finn-
mark, en kommune med 2887 inn-
byggere. Skulle Tana nådd et folketall 
på 15.000, måtte minst fem nabo-
kommuner slått seg sammen. Den 
nye kommunen ville i areal blitt mer 
enn dobbelt så stor som Kautokeino, 
som med sine 9.707 kvadratmeter i 
dag er landets største. Nye store Tana 
ville også blitt større enn fl ere av lan-
dets fylker.

Også kommunalminister Jan Tore 
Sanner (H), som har bestilt ekspert-
rapporten, avviser minstekravet.

– Selv om dette er et velbegrun-
net ønske fra utvalgets side, vil ikke 
regjeringen stille krav til kommu-
nene om antall innbyggere. Det er 
ikke fl ertall for dette på Stortinget, sa 
Sanner da han hadde fått rapporten.

Lover gulrøtter
Men det er ingen tvil om at han vil ha 
større kommuner. For å øke tempoet 
i prosessen lover han ekstra støtte til 
kommuner som vedtar sammenslå-
ing senest sommeren 2016.

– Dette er en slags hurtigsvars-
premie. Å si at frivillighetstoget går 
i 2016 er en dårlig tilnærming, sier 
Helga Pedersen. Hun understreker at 
alle partiene på Stortinget ønsker en 
rasjonell kommunestruktur.

– Uenigheten står om hvilke vir-
kemidler som skal brukes for å nå 
målet, sier hun.

Nye oppgaver
Heidi Greni, som er kommunal-
politisk talsperson for Senterpartiet, 
reagerer på at prosessen om sam-
menslåing har startet før Stortinget 
har vedtatt hvilke oppgaver kommu-
nene skal ha ansvaret for.

Senterpartiet er svært negative til 
tvangen det trues med.

– De sier at de som ikke har hatt 
vett nok til å slå seg sammen før 2017, 
risikerer det likevel, sier hun og viser 
til at regjeringen har sagt at kom-
muner som ikke vil slå seg sammen, 
men som regjeringen mener skal slås 
sammen, kan bli tvangssammenslått.

 Innen 2017 vil regjeringen legge 
fram en omfattende reform om sam-
menslåinger av dagens 428 kommu-
ner.
> Se også sak side 12–17

 Kommunesammenslåing

Utvalg foreslår kommunale 
videregående skoler

Gir 1,5 millioner kroner ekstra til fag- og yrkesopplæring i Oppland   

Fylkespolitikerne åpner pengeboka og stiller 1,5 millioner friske kroner til disposisjon for 
fylkesopplæringssjefen. Pengene er merket tiltak som kan bidra til at fl ere velger yrkesfaglig 
utdanningsprogram og for å sikre at fl ere fullfører, melder Oppland fylkeskommunes nettsider.

Aktuelt

Kommuner med mer enn 100.000 innbyggere 
kan få hovedansvaret for å drive videregående 
skoler, mener ekspertutvalg.
TEKST   Wenche Schjønberg

Hetland videregående skole i Stavanger kan bli kommunal om professor Signe Vabos 
forslag går igjennom. 
FOTO  STÅLE JOHNSEN
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TEKST    Kirsten Ropeid   |  kr@utdanningsnytt.no

Det er én av konklusjonene i en undersøkelse Høg-
skolen i Oslo og Akershus har gjort på oppdrag fra 
barnehagestiftelsen Kanvas.

Fra nyttår i år har Kanvas hatt to likestilte peda-
goger i hver avdeling. Samtidig ga stiftelsen Høg-
skolen i Oslo og Akershus i oppdrag å gjøre en 
undersøkelse knyttet til denne reformen.

Reformen fører til kompetanseheving i hele per-
sonalgruppa. Barnehagelærerne tar et større fagan-
svar. Muligheten til å snakke fagspråk øker. I tillegg 
opplever de ansatte mindre stress. Det er blant fun-
nene i undersøkelsen.

Ansvarsfordeling
Samtidig peiker undersøkelsen på at det ikke 
bare er problemfritt når to pedagoger skal arbeide 
sammen som likestilte. Det gjelder både for dem 
som føler at de har mista en maktposisjon og dem 
som har fått en. Kanvas anbefales å arbeide videre 
med ansvarsfordeling og ansvarsforventning rundt 
daglige rutiner. Bruk, holdninger og forventninger 
til planleggingstid er et anna område som det bør 
arbeides mer med. Samtidig er det viktig at assis-
tentene ikke føler seg glemt i denne omlegginga, 
blir det framheva i rapporten fra undersøkelsen.

Undersøkelsen er gjort i 15 barnehager på Østlan-
det. Arbeidet har vært ledet av Hanne Berit Myrvold, 
Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i 
Oslo og Akershus.

I en pressemelding fra Kanvas står det at å ha 
femti prosent barnehagelærere blant de ansatte 
i seg sjøl er rekrutterende for barnehagelærere. I 

november hadde Kanvas kommet opp i en andel 
barnehagelærere på 47 prosent i barnehager.

Samtidig gikk sjukefraværet de tre første kvarta-
lene i 2013 til de tre første kvartalene i 2014 ned fra 
8,83 prosent til 8,17 prosent, melder Kanvas.

> Les rapporten her: http://bit.ly/1Bg0Pcj

  Bemanning

Større andel barnehage- 
lærere demper stressnivået 

Språksenter feiret 20-årsdag 

Nylig feiret Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune i Troms det samiske  
språksenteret, skriver Framtid i Nord. Dagen ble markert med faglig innblikk i 
utfordringer for samisk språk, middag og festkonsert. Senteret tilbyr  
språkundervisning til voksne og skoleelever, og  deltidsstudium i samisk. 

Legger ned barnehage og fjerner barnehagerett  

Et enstemmig formannskap i Brønnøy kommune i Nordland vedtok nylig å legge 
ned Barnebo barnehage fra august 2015. Samtidig opphever formannskapet 
tidligere vedtak som har sikret alle, uansett fødselstidspunkt på året, rett til 
barnehageplass. Det ventes ikke barnehagekø etter nedleggelsen. 

Barnehager der halvparten  
av personalet er barnehage-
lærere, har mindre stress enn 
der barnehagelærerne utgjør 
en tredel av personalgruppa. 

Det er lettere å rekruttere barnehagelærere  
hvis det alt er mange av dem i barnehagen.
ILLUSTRASJONSFOTO THOR-WIGGO SKILLE Ballongslepp  

mot mobbing 
Stridsklev ungdomsskole i Porsgrunn har 180 
elever og 20 ansatte. 1. desember steg det 
samme antallet gassfylte ballonger til værs 
over skoleplassen.

– Dette er en visuell markering mot mobbing. 
Vi vil vise at når hver og en bidrar mot et felles 
mål,  får vi til mye sammen, uttaler rektor Turid 
Berntsen til Telemarksavia.

mailto:kr@utdanningsnytt.no
http://bit.ly/1Bg0Pcj
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 Forvaltning

Departement i 200

Studenter ved høyskoler er mindre fornøyd  

Høyskolestudentene gir 64 poeng på en skala fra null til hundre mot 67 poeng i fjor, viser en 
ny undersøkelse fra EPSI Norge, ifølge forskning.no. Universitetene holder seg stabilt med 66 
poeng. Folkehøgskolene skiller seg tydelig ut med høy elevtilfredshet, 79 poeng. 

Aktuelt

Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen i full 
fart på hilserunde forbi tidligere statsråder Trond Giske 
og Gudmund Hernes. Nåværende kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen følger med i bakgrunnen. 

> Gudmund Hernes tar selfi e 
med Torbjørn Røe Isaksen og 
Kristin Clemet. Tidligere statsråd 
Tora Aasland er entusiastisk 
tilskuer.

TEKST OG FOTO    Jørgen Jelstad   |  jj@utdanningsnytt.no

12 tidligere statsråder i departementet var også 
på plass på Blindern, Universitetet i Oslo, sammen 
med nåværende kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen (H). 

– Utdanningspolitikken har skapt heftig debatt 

i 200 år, sa Røe Isaksen i åpningstalen til de 
ansatte. 

Og framtiden kommer til å bli vel så heftig, skal 
vi tro tidligere statsråd Trond Giske (Ap).

– Utdanningssektoren kommer til å endre seg 
mer de neste femti årene,, enn det den har gjort i 
de 200 årene fram til nå, sa Giske.

Da Kunnskapsdepartementet 
fylte 200 år 28. november, 
møtte rundt 300 ansatte til 
feiring med seminar og fest.  

mailto:jj@utdanningsnytt.no
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Gir gratis leksehjelp 

Studenter ved Høgskolen Narvik tilbyr gratis leksehjelp i realfag til ungdoms-
skole- og videregåendeelever to ganger i uken, skriver avisa Fremover. Ifølge 
leksehjelperne møter imidlertid få opp. De har derfor informert om hjelpen 
ved skoler i byen og prøver også å nå foreldrene. 
 

Klepp beholder likevel fritt skolevalg 

Overfylte skoler og for mye byråkrati gjør at rådmannen i Klepp kommune i 
Rogaland vil nekte elever å velge skole. Da saken ble behandlet, ble imidlertid et 
forslag fra Bjørn Sæstad (H) om å beholde fritt skolevalg, enstemmig vedtatt, 
skriver Jærbladet

Torbjørn Røe Isaksen  
2013–nå

1. Vi vil åpenbart 
huske at barnehage 
gradvis ble en del av 
utdanningssystemet. 
Det vil bli sett på som 
viktig. Så er det slik 
når man skriver his-
torien, at noen domi-
nerende trekk vil stå 
igjen, og alt det andre 
blir glemt. Jeg tror 
Kunnskapsløftet vil 
bli sett på som et godt 
grep, men det er ikke 
sikkert Kunnskapsløf-
tet er noe vi kommer 
til å huske om 50 år.

2. Om 50 år kommer 
vi åpenbart til å le av 
hvordan vi bruker tek-
nologi og duppeditter 
i norsk undervisning 
i dag. Det kommer 
høyst sannsynlig til å 
fremstå som ekstremt 
gammeldags. Uten at 
det dermed er noen 
appell for å raske på 
med å få mer teknologi 
inn i undervisningen så 
fort som mulig. 

Kristin Halvorsen  
2009–2013

1. Vi vil huske at dette 
er de to tiårene vi fikk 
på plass et barnehage-
tilbud til alle barn, og 
at det ble en del av 
hvordan vi ser hele 
utdanningsløpet.

2. Det er sikkert noe vi 
kommer til å riste på 
hodet av. Jeg tror noen 
hver vil være glade 
for at den omfattende 
privatiseringen som 
det lå an til i 2005, ble 
avlyst. 

Kristin Clemet  
2001–2005

1. På begynnelsen 
av 2000-tallet ble 
tidligere politiske 
motstandere enige om 
å vektlegge kunnskap 
og fag mer enn det man 
hadde gjort gjennom 
noen tiår. Nå samler 
dette allmenn politisk 
oppslutning. Det tror 
jeg vil prege historie-
skrivingen for perioden 
2000–2015.

2. Det er sikkert noe 
fra denne perioden vi 
vil riste på hodet av om 
50 år. Jeg har ikke tro 
på at politikk klarer å 
gjøre alt perfekt. Det 
jeg tror blir spennende 
framover, er at lærer-
rollen til en viss grad 
må gjenoppfinne seg 
selv. Lærernes syn på 
seg selv og samfunnets 
syn på lærerne er litt 
konfliktfylt akkurat nå. 
Jeg håper vi er på vei 
inn i en ny tid. En tid 
hvor lærerne må vinne 
respekt for det de er i 
dag, og ikke for det de 
var i 1950. 

Trond Giske  
2000–2001

1. 1990-tallet ledet 
fram til det som nå er 
blitt masseutdannings-
samfunnet. Vi har nå 
230.000 studenter, 
og begrepet livslang 
læring får stadig større 
innhold fordi folk 
veksler mellom jobb og 
etter- og videreutdan-
ning hele livet. Jeg tror 
denne tida på mange 
måter vil bli kalt en 
brytningsfase. 

2. I et mikroperspektiv 
kommer vi til å le av at 
vi innførte K-en i RLE-
faget igjen (kristendom, 
religion, livssyn og 
etikk, red.anm.). Én av 
tingene som virkelig 
skjer nå, er internasjo-
nalisering og mangfold. 
Så tviholder vi på en 
symbolsk bokstav i et 
fag som skal fungere 
i en skole som er helt 
annerledes enn den 
homogene skolen hvor 
kristendomskunnskap 
var et fag.  

Gudmund Hernes  
1990–1995

1. Noe som vil være 
ukontroversielt, er at 
det skjedde en veldig 
utvidelse av utdan-
nelse, både i antall år i 
utdanning og antallet 
studenter som kom inn 
i høyere utdanning. Det 
at alle kom med, er det 
nye store fra denne 
perioden. 

2. Om det er noe fra 
denne perioden vi vil 
riste på hodet av om 50 
år? Det vil nok være det 
meste.
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– Dette vil vi huske om 50 år
Utdanning benyttet anledningen til å stille  
den nåværende kunnskapsministeren og  
fire tidligere statsråder følgende to spørsmål:

1. 50 år fram i tid: hva vil vi huske fra utdannings-
politikken fra rundt år 2000 fram til i dag?
2. Er det noe fra denne perioden vi vil riste på 
hodet av om 50 år?

   Bakgrunn

30. november 1814 
opprettet den nor-
ske regjeringen seks 
departementer.  

«Det 1. departe-
ment» fikk ansvar 
for kirke-, undervis-
nings- og kultursa-
ker. Departementet 
ble omdøpt til  
Kirke- og under-
visningsdeparte-
mentet i 1818. 

I 2006 fikk de sitt 
nåværende navn, 
Kunnskapsdeparte-
mentet.  
28. november feiret 
departementet 200 
år med å invitere 
alle de rundt 300 
ansatte på seminar 
med påfølgende 
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Aktuelt  navn

Du ble vel glad da du forsto at dere fikk være 
med på Salmeboka minutt for minutt?
Ja, både glad og veldig overrasket. Det var et innfall 
at vi meldte på skolen. Vi hørte om NRK-satsinga, 
og sa, skal ikke vi være mer der! Da hadde vi ikke 
kor en gang. Men da vi kom med, var det bare å 
starte å øve med en gang. Og alle på mellomtrin-
net ble med.

Var det virkelig ingen av elevene på mellom-
trinnet som ikke ble med til Trondheim?
Nei, alle ble med. Og alle lærte seg salmene utenat. 
Det gikk overraskende greit, de tok nok alvoret 
fordi vi skulle på TV. 
Vi forsto raskt at hvis dette skulle bli bra, kunne 
ikke ungene stå og lese opp en tekst.

Fortell hva som skjedde da publikum begynte å 
klappe?
Vi hadde sunget to salmer, og sang så den siste sal-
men sammen med Os mannskor. Det ble veldig 
bra, og bare bygde seg opp mer og mer. Og så dro 
organisten skikkelig til på orgel. Da vi var ferdige 
ble det stille noen sekunder. Så begynte publikum 
spontant å klappe. Det var moro. 

Hvilken kjent person ville du hatt som lærer?
Som klasseforstander ville jeg hatt Marit Brei-
vik, tidligere håndballtrener. Men hadde det vært 
i KRLE-faget, nå etter at vi har fått tilbake K’en i 
navnet, velger jeg meg Bjørn Eidsvåg.

Du får holde en undervisningstime for den  
norske befolkning. Hva handler timen om?
Overskriften for den timen må bli «Tro og overtro 
i Norge gjennom de siste 2500 år». Det handler litt 
om nettopp det at vi fikk igjen K’en i KRL-faget. At 
vi ikke må gi slipp på det norske oppi all søppelet vi 
utsettes for. At vi må bli trygge på bakgrunnen vår.

Hva er din favorittbok?
Det er så mange, men den siste jeg leste som jeg 
likte veldig godt, var «Paktens voktere» av Tom 
Egeland. Den tar for seg dette litt mystiske rundt 
vikingene og hvordan religionene påvirket hveran-
dre, kristendommen, norrøn mytologi og egyptisk 
mytologi. Det fascinerer meg. I boka beskrives også 
en del faktiske steder og hendelser i Norge, og som 
leser får du en følelse av at sånn kunne det faktisk 
ha vært eller gått for seg den gangen.

Hva gjør du for å få utløp for frustrasjon?
Da går jeg på jakt eller på ski. Og er det ikke års-
tid til det, snekrer jeg eller mekker på bilen eller 
traktoren.

Hvem er din favorittpolitiker?
Der har jeg ingen for øyeblikket. Har vel egentlig 
ikke hatt det tidligere heller. Men jeg synes det er 
litt artig å se hvordan den ene av talspersonene for 
Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson står på og 
prøver å få en grønn stemme inn i det blåblå.

Hva er ditt bidrag i kampen for å redde verden?
Å reise kollektivt når det er mulig. Jeg håper NSB og 
politikerne kunne satset på elektrisk jernbane opp 
gjennom Østerdalen her jeg bor.

Hva har du lagt ut på Facebook denne uka?
Denne uka har jeg lagt ut klipp fra da Dalsbygda 
skolekor og Os mannskor sang salmen «Salige viss-
het: Jesus er min». Den oppdateringen har gitt mye 
respons. 

Hvilke tvangstanker har du?
At bilen må være ren og ryddig. Det er litt merkelig, 
kanskje, siden jeg er så opptatt av kollektivtran-
sport. Men bilen må være ren og pen, og gjerne stå 
i garasjen!

  Geir Moseng 
(49) 

Hvem 
Dirigent, lærer og 
nettskredder

Aktuell
Sammen med  
Dalsbygda skolekor fra 
Os i Hedmark greide 
han å få kirkepublikum-
met så begeistret at 
de spontant begynte å 
klappe etter at koret 
hadde framført «Salige 
visshet: Jesus er min» 
under salmemaratonen 
på NRK.

Suksess med salmer

«De tok nok  
alvoret fordi vi 
skulle på TV.»

En måned øvde nystartede Dalsbygda skolekor før de opptrådte live  
på TV. Geir Moseng kastet hele mellomtrinnet ut i salmesangen da  
salmeboka ble sunget fra perm til perm.    

TEKST   Wenche Schønberg
FOTO  Privat



http://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/
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Det nye norges

Ingress

Hovedsaken
KOMMUNESAMMENSLÅING

Én ting er sikkert: 
Det blir færre 
kommuner i Norge. 
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Mai 2014: Regjeringen Solbergs godt varslede kommunereform 
blir lagt fram. – Tiden er overmoden, sier kommunalminister 
Jan Tore Sanner (H), som vil krympe kommunetallet. Beskjeden 
til landets lokalpolitikere er krystallklar: Let etter kommuner 
dere kan slå dere sammen med!

Vestfold-kommunen Stokke henger seg fort på, og den enda 
mindre Andebu følger rett etter. De vil vurdere om ikke mye 
blir bedre hvis de slår seg sammen med storebror Sandefj ord. 
Den nye storkommunen, på folkemunne kalt «SAS», er i stø-
peskjeen.

Også på lærerværelsene, i barnehagene og i møte med tillits-
valgte går samtalene om det er bedre å være stor enn å fortsette 
som liten.

Hva er gevinstene? For ikke å snakke om hva det er som risi-
keres? Det er fl ere private barnehager i Sandefj ord enn i Andebu 
og Stokke, og de små frykter økt privatisering dersom de slår 
seg sammen med storebror.

I bunn ligger også en ekstra frykt knyttet til uroen i San-
defj ord-skolen i fj or vinter om skriftlige kryssvurderinger av 
elevene. Lærerne i Andebu og Stokke har selvsagt fulgt med på 
konfl ikten som har skapt avisoverskrifter i lang tid. De ønsker 
på ingen måte å bli del av konfl ikten i nabokommunen.

- Lærere kommer til hovedtillitsvalgte og er bekymret for at 
også skolene i Stokke og Andebu nå må begynne med halvår-
svurderinger etter Sandefj ord-modellen med avkrysning for 
grad av målopplevelse. Flere ber oss tillitsvalgte passe på at dette 
ikke skjer, forteller hovedtillitsvalgt i Stokke, Ida Marie Torhaug.

I dag sitter hun inne på Bokemoa skole i Stokke og oppsum-
merer prosessen sammen med hovedtillitsvalgte fra Andebu og 
Sandefj ord, Siv Breitve og Anja Torbergsen. Situasjonen har roet 
seg i Sandefj ord-skolen, og diskusjonen handler ikke så mye om 
skriftlige vurderinger lenger, men fortsatt venter travle dager på 
tillitsvalgte i Vestfold.

Nedtelling
Tvers over Oslofj orden sitter skolefolk som har vært igjennom 
dette før.

Nyttårsaften 1993: De 26.593 innbyggerne i Fredrikstad, Nor-
ges 27. største kommune, kan titte på klokkene sine og telle ned 
sekundene mot midnatt. 

Ti, ni, åtte … to, én, DER!
De 64.854 innbyggerne i Fredrikstad kan konstatere at kom-

munen nå er Norges 7. største, opp 20 plasser på ett sekund.

1. januar 1994 ble kommunene Borge, Onsøy, Rolvsøy og Krå-
kerøy tvunget sammen med Fredrikstad. Nesten ingen innbyg-
gere i de fi re tidligere kommunene stemte ja til å bli en del av 
Fredrikstad kommune i folkeavstemningene som ble avholdt. I 
gamle Fredrikstad kommune var også fl ere imot enn for. 

Folkeavstemningene var i beste fall rådgivende. Kommune-
sammenslåing ble det uansett, for snart 21 år siden. Skolene i 
de fem kommunene fi kk én felles, ny eier. Hvilke konsekvenser 
fi kk det?

Ingen plan
– Som lærere fi kk vi ingen klare beskjeder etter sammenslåin-
gen. Det var ingen som sa at vi skulle gjøre det sånn og sånn. Det 
ble ingen klare forandringer, sier Karsten Henriksen, mens han 
roterer kaff ekoppen på kontoret sitt på Kråkerøy ungdomsskole.

Skolen ligger i tidligere Kråkerøy kommune, fem små kilo-
meter og en broforbindelse fra Fredrikstad by. Henriksen 
begynte som lærer i ungdomsskolen i 1993. Nå er han rektor 
og sitter sammen med lærer Gunn Engebretsen. Hun har vært 
lærer her siden 1976.

Fasiten deres, når de tenker tilbake på årene 1993 og -94,  er 
kanskje noe overraskende: Endringene var ikke så store etter 

Det store kommunekuttet

Året 2014 går mot slutten: Norge består av 428 kommuner som hver for seg 
har ansvaret for å drive barnehager og skoler. Men mange av kommunene 
vil trolig ikke overleve de to-tre neste årene. Tusenvis av lærere og 
barnehagelærere må belage seg på nyheten om ny arbeidsgiver innen 2017.
TEKST  Torkjell Trædal og Wenche Schjønberg
ILLUSTRASJON  Egil Nyhus

Hovedsaken
KOMMUNESAMMENSLÅING

Akkurat nå hver for seg, 
men snart kan de være 
kolleger i samme kom-
mune. Fra venstre: Anja 
Torbergsen fra Sandefjord, 
Ida Marie Torhaug fra 
Stokke, Siv Breitve fra 
Andebu og rektor Reidun 
Johannessen ved Bokemoa 
skole i Stokke, kan alle 
snart tilhøre nye store 
Sandefjord kommune. 
FOTO WENCHE SCHJØNBERG

«Jeg har også 
et håp om 
at en større 
kommune gir 
mer penger til 
skolen.»
Rektor Reidun 
Johannessen om 
foreslått kommune-
sammenslåing i 
Vestfold



15 | UTDANNING nr. 21/12. desember 2014

overgangen fra jobb i en liten kommune med under 7500 innbyggere, til jobb 
i en kommune som var nesten ni ganger større.

– Det er jo bra at noen ting får modnes litt. Man kan ikke tre nye ting ned-
over hodene på lærerne. Men det tok lang tid før det ble noe samarbeid faglig 
og pedagogisk, slår Engebretsen fast.

Det virket ikke som om den nye storkommunen hadde planlagt så mye før 
sammenslåingen, i alle fall ikke for skolen, mener de to. 

Det meste gikk som før.
– Man må på denne siden av 2000-tallet før samarbeidet ble strukturert, 

forteller rektor Henriksen.

Sjekkliste
På Vestfold-sida av fjorden arbeider tillitsvalgte og skoleledere for å være mer 
føre var. Blant annet arbeides det med å spille Utdanningsforbundet sentralt 
inn på banen.

– Vi har spurt hva Utdanningsforbundet egentlig mener om kommunesam-
menslåing. Det har resultert i at det nå utarbeides en sjekkliste som tillits-
valgte kan bruke i slike prosesser. Stikkord er medbestemmelse og deltakelse. 
Vi tror mange etter oss kan få bruk for den lista, sier Stokke-tillitsvalgte Tor-
haug. 

Trioen mener også at det presser seg fram en diskusjon om mer frikjøp av 
hovedtillitsvalgte i krevende perioder hvor arbeidsgiver går med fusjons-
planer i magen.

– Vår oppgave er å være vaktbikkjer og følge prosessene nøye. Og dersom 
det til slutt foreligger et sammenslåingsvedtak, er det vår jobb å finne de 
beste løsningene for våre medlemmer og sørge for at hovedavtalen blir fulgt, 
sier Siv Breitve.

Sitte til bords
Sett fra et perspektiv som ansatt mener Torbergsen og Torhaug at diskusjo-
nene om ny storkommune ikke har gått for fort. Breitve fra Andebu føler 
imidlertid at den første prosessen gikk litt raskt. Men nå opplever også hun 
en politisk prosess med vilje til sammenslåing der det er viktig å være med 
når spillet spilles.

Og blir det enighet om å søke sammenslåing, starter de reelle forhandlin-
gene om et nytt stort Sandefjord allerede neste høst. Lykkes disse, er den nye 
kommunen på plass 1. januar 2017. >

Kråkerøy ungdomsskole var en såkalt demonstrasjonsskole tidligere. Lærere kom fra Vestlandet for å lære av skolen, men aldri fra Fredrikstad. 
FOTO TORKJELL TRÆDAL

   Hvor mye koster elevene i kommunene?

Kommune  Antall elever i  
  grunnskolen 2013 

Fredrikstad 9450  90 938
Rakkestad    969                              105 050
Hvaler     447                              125 903
Sarpsborg 6452  93 544
Sandefjord 5635  90 000
Andebu     737  95 708
Stokke  1404  95 783  
Drammen  7608  92 697
Kristiansand             10 468  95 572
Sandnes  9525  88 737
Tromsø  8503  97 068

Kilde: KOSTRA-tallene fra SSB.no

Netto driftsutgifter per elev 
i grunnskolen i 2013
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– De politiske miljøene er veldig aktive. 
Utgangspunktet er at det dreier seg om tre like-
verdige kommuner. Skolestrukturen er fryst i hvert 
fall for en tid, sier Breitve.

«SAS»-kommunene har også sagt at de legger 
til grunn at ansettelsesforhold i hver enkelt kom-
mune videreføres. Dermed kommer det verken 
debatt om skolenedleggelser eller tap av arbeids-
plasser nå.

Selv om det er stille på sjøen for øyeblikket, 
vet de tillitsvalgte at de manøvrerer i en Vestfold-
skjærgård med tre ulike kommunekulturer og 
lokale forskjeller når det kommer til særavtaler 
og lønnsvilkår.

Det er da rollen som vaktbikkje trer inn igjen. 
Det er de tre enige om.

Rektor Reidun Johannessen styrer Bokemoa 
skole i Stokke, som er en 1. til 7. trinns skole med 
rundt 340 elever. Hun har ikke noe imot at de til-
litsvalgte tar rollen som vakthunder.

– I Stokke har det alltid vært et tett samarbeid 
med tillitsvalgte. Det er viktig at det fortsetter, også 
i en eventuell ny kommune, sier hun.

Fra kontoret inne på Bokemoa har hun ikke mer 
enn fem-ti minutter å gå til rådhuset i Stokke.

- Det blir nok mer bilkjøring på meg, ja, sier hun 
om utsiktene til at hun eventuelt må til Sandefjord 
for å møte egen ledelse.

– Dyrke det små i det store
Men selv om de skulle miste noe av dagens nærhet 
– som ikke bare går på avstand i meter, men også 
på nærhet i små forhold – ser Bokemoa-rektoren 
flere fordeler ved en eventuell sammenslåing.

- Vi vil få et større fagmiljø og flere hender og 
hoder til å utføre oppgavene vi allerede er pålagt, 
sier hun. – Jeg har også et håp om at en større 
kommune gir mer penger til skolen.

Sølvi Lillejord er direktør for Kunnskapssenteret 
for utdanning, som ligger under Forskningsrådet. 
Hun peker også på plusser og minuser når hun 
reflekterer rundt skolens fremtid på et nytt kom-
munekart.

- Store enheter er bra for noe, og små enheter 

er bra for noe annet. Fordelene ved store enheter 
kan være mer kompetanse og stordriftsfordeler, 
selv om størrelse ikke er svaret på alle problemer, 
sier hun til Utdanning.

Lillejord mener det er viktig at skoleledere kla-
rer å håndtere både store og små grupper. Her kan 
blant annet et virkemiddel være arkitektur som 
tillater undervisningsrom for grupper med både 
mange og få.

- Det går an dyrke små enheter i det store, pre-
siserer skoleforskeren.

Blir hver enkelt skole for liten, mener hun imid-
lertid det er risiko for at det går ut over skolens 
kompetanse:

- Er det færre å dele ansvaret på, blir det mer på 
hver lærer hvis forventningene til hva skolene skal 
delta i, skal oppfylles.

Samtidig minner hun om barns behov for å bli 
sett.

- Ingen vil vel at eget barn skal drukne i meng-
den. Tilrettelegging for hver enkelt er veldig viktig, 
sier hun.

– Merket det ble større
I Østfold mener rektor Henriksen at det er mer 
nettverkstenking og samarbeid innad i kommu-
nen i dag. Det var ikke på plass fra dag én i den 
nye storkommunen.

– Man greide ikke utnytte sammenslåingen med 
én gang, mener han.

Også i Østfold, som heller ikke er et fylke som 
ruver i størrelse, ble veien til skoleadministrasjo-
nen litt lengre.

Selv om veien inn til nytt kommunesentrum 
også var kort, klarte ikke den nye storkommunen 
å ta vare på nærheten til de ansatte på skolen, slik 
Kråkerøy kommune hadde klart før 1994, forteller 
læreren og rektoren.

– Før var skoleeieren nærmere og sjefene var 
oftere på skolen. Det ble ganske fort borte i ny 
kommune, sier Henriksen.

– Ja, i gamle dager hadde de til og med kontor 
her på skolen, husker lærer Gunn Engebretsen. 

– For oss lærere var det et tett og hyggelig miljø. 

    Hovedsaken  
KOMMUNESAMMENSLÅING

Manstad skole i Onsøy 
fikk ny eier i 1994:  
Fredrikstad kommune.
FOTO TORKJELL TRÆDAL

«Vi ser i dag 
at det var for-
nuftig, men vi 
gjorde det ikke 
den gang» 

Lærer Inger Johanne 
Jørstad om kommune-
sammenslåingen i 
Østfold 1994.
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Vi hadde fagforeningsmøter ofte og var aktive på 
tvers av de få skolene, sier hun.

– Store kulturforskjeller
Tilbake over brua og vestover ligger tidligere 
Onsøy kommune. Ekteparet Jørstad sitter i en 
rød sofagruppe. Bjørn har vært lærer og rektor 
på Manstad skole i Onsøy fra 1970-tallet til 1999, 
men er pensjonert nå. Kona Inger Johanne job-
ber fortsatt som lærer og rådgiver ved naboskolen 
Vestbygda.

– Allerede i 1995 ønsket daværende ordfører Jan 
Paus at barna ved skolene i Onsøy skulle gå i 17. 
mai-tog inne i Fredrikstad, forteller Bjørn.

– I år, i 2014, var det første året vi ved Vestbygda 
skole gjennomførte det, konstaterer Inger Johanne.

Når ekteparet skal beskrive sammenslåingen, 
legger de stor vekt på kulturforskjellene mellom 
de fem tidligere kommunene.

Selv om Bjørn ble valgt inn i kommunestyret i 
Fredrikstad på Nei til storkommune-lista, mener 
han i dag at sammenslåing ga større økonomiske 
muskler på investeringssiden. 

– Det ble investert i skolebygg og infrastruktur. 
Man bygde ny skole hos oss for 114 millioner kro-
ner. Det hadde vært en tung investering for Onsøy 
kommune alene, mener Bjørn.

Kulturforskjellene ble det ikke tatt nok hensyn 
til, mener imidlertid både han og kona.

– Det var forskjellige kulturer. Det tok tid å 
samordne kommunene, sier Bjørn.

– Vi ser i dag at det var fornuftig, men vi gjorde 
det ikke den gang, legger Inger Johanne til.

– Og her valgte man en slags «kommune light», 
der man beholdt fem ulike kommunedeler. Det 
mener jeg var mislykket. Ingen klar organisasjon 
var på plass, og det blir ikke noen ting av det hvis 
man ikke planlegger ordentlig, mener Bjørn.

Kommunen kan bli større
I dagens debatt rundt kommunestruktur er det 
nevnt nye alternativer for Fredrikstad kommune. 
Kommunen bør slås sammen med Sarpsborg, 
mener noen. Med Rakkestad og Hvaler også, 

mener andre. Og noen vil ingen av delene. 
Thorleif Gjellebæk jobber med å koordinere 

arbeidet med ny kommunereform hos Fylkes-
mannen i Østfold. Dagens debatt handler om 
hvordan kommunegrensene kan tilpasses tjenes-
ter og folks bruksmønster. Slik var det ikke i 1994, 
da han jobbet som prosjektleder for sammenslut-
ningsprosessen, forteller Gjellebæk.

– Skolene var egentlig aldri noe tema eller argu-
ment. Begrunnelsen var at de inneklemte bykom-
munene, som Fredrikstad, skulle få areal å vokse 
på, sier Gjellebæk.

Han mener effekten av sammenslåingene for 
skolene i Fredrikstad var mer kompetente fag-
miljøer. Gjellebæk fremhever også mer makt til 
rektorene som viktig for driften av skolene.

– Ikke minst ble det laget en veldig god skole-
plan, der vi planla boligbygging i takt med skole-
kapasiteten, hevder Gjellebæk.

En sammenlikning av netto driftsutgifter per 
elev i grunnskolen i dagens Fredrikstad med sum-
men i de omkringliggende kommunene, viser at 
Hvaler og Rakkestad bruker mer penger per elev. 
Lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Fredrik-
stad, Odd Espen Høili, mener det bør tale imot en 
ny og større kommune.

– Jeg tror Fredrikstad kommune er stor nok som 
den er. Det er ikke bra hvis skolene her må slåss 
med andre skoler om framtidige penger. Og jeg 
tror ikke det vil tilføres nye midler ved en even-
tuell sammenslåing, sier Høili.

Gjellebæk hos Fylkesmannen mener imidlertid 
ikke skoleøkonomien nødvendigvis blir dårligere 
i en ny kommune.

– I en større enhet vil det være en større totalø-
konomi å gjøre ting innenfor. Og innbyggere som 
koster mer vil slå mindre ut i en større kommune 
enn i en liten. Økonomi er uansett ikke noen stor 
driver bak dagens reform, sier Gjellebæk.

– Spør lærerne
Ved Kråkerøy ungdomsskole minnes Engebretsen, 
med sine 39 år som lærer ved skolen, en tid med 
flere ressurser enn nå.

– Vi hadde for eksempel flere lærere i skriftlige 
fag. Men Fredrikstad mekaniske verksted, som ga 
gode inntekter til gamle Kråkerøy kommune, ble 
lagt ned i 1986. Dermed  er det ikke sikkert vi ville 
hatt god råd i en Kråkerøy-kommune i dag. Der-
for tror jeg egentlig det er bra å være en del av en 
større kommune, konkluderer Engebretsen.

Omtrent den samme konklusjonen kommer 
tidligere rektor Jørstad på Onsøy fram til.

- Det har blitt trangere økonomisk ved flere 
deler av driften, for eksempel i bruken av vika-
rer. Sånn har det blitt flere steder i landet. Man 
kan ikke uten videre skylde på sammenslåingen, 
mener han.

Han minnes nyttår 1993. Det var mye spenning. 
Mye følelser. Det oppfordrer han politikere til å ta 
høyde for dersom det går mot nye sammenslå-
inger.

– Det er viktig å forankre en sammenslåing hos 
folk i kommunene. Det er lett å regne på kroner, 
men vanskelig å regne på motstanden. Og kom-
munen må være forberedt på å styre skoleetatene 
på en faglig måte, mener den tidligere læreren, 
rektoren og rådmannen.

Rektor Karsten Henriksen og lærer Gunn Enge-
bretsen ved Kråkerøy ungdomsskole bor begge i 
Hvaler kommune og mener det er et tidsspørs-
mål før kommunen slås sammen med Fredrik-
stad. Skulle det skje, bør den manglende planen 
fra 1994 være klar på forhånd og lærerne høres. På 
den måten kan også skolene få rask effekt av sam-
menslåing, framfor år med tilfeldig samarbeid.

– Det kan være en fordel med en storkommune 
hvis man har en helhetstanke bak det. Man må 
spørre lærerne, for de vet hvor skoen trykker, slår 
Henriksen fast. 

< Bjørn og Inger Johanne 
Jørstad har mange tiår bak 
seg i skolen i Fredrikstad. 
De mener kulturforskjel-
ler mellom de tidligere 
kommunene fikk utslag 
da kommunene ble slått 
sammen med Fredrikstad. 
FOTO TORKJELL TRÆDAL

> Lærerne må høres hvis 
det skal bli ny sammenslå-
ing, mener rektor Karsten 
Henriksen  og lærer Gunn 
Engebretsen ved Kråkerøy 
ungdomsskole.
FOTO TORKJELL TRÆDAL

«Det tok lang tid før det  
ble noe samarbeid faglig  
og pedagogisk» 

Lærer Gunn Engebretsen om kommune-
sammenslåingen i Østfold 1994.
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Kort og godt

 Fagpresse

 Ole Vig-prisen 2014

Utdanning har passert 150.000 
Fagbladet Utdanning 
har for første gang et 
opplag på over 150.000 
eksemplarer. 

Det offi sielle tallet 
for 2014 er 150.241, 
en oppgang på 1530 fra 
i fjor.

I dag leses hver papir-
utgave av Utdanning 
av 252.000 personer, 
ifølge TNS Gallup, men 
fl ere og fl ere sier opp papirutgaven for å holde 
seg oppdatert elektronisk. 

I tillegg til nettutgaven og regelmessige nyhets-
brev, er også bladet Utdanning tilgjengelig som 
eblad via utdanningsnytt.no. Det vil fra neste år 
bare være tilgjengelig for betalende abonnenter 
og medlemmer av Utdanningsforbundet. 
 

«Hvis jeg ikke får lov til å le i himmelen, vil jeg ikke dit.»
Martin Luther (1483–1546), teolog og reformator  

For barn med ADHD eller andre konsentrasjons-
problemer kan støy virke læringsfremmende, 
viser en ny studie.  

Læringsforsker Göran Söderlund fra Høgskulen i 
Sogn og Fjordane har siden tidlig på 2000-tallet 
forsket på støy og konsentrasjonsproblemer. 

Hjernen til et barn med konsentrasjonsproble-
mer har lavt nivå av stoffet dopamin, som blant 
annet hjelper til med å skille ut det viktige fra det 
uviktige. 

I tillegg er det dette stoffet som skaper følel-
sen av glede og belønning. Barna som mangler 
dette, mangler en grunnleggende motivasjon i 
klasserommet:

– Det skjer for lite i hjernen deres til at de kan 
føle at de har det bra. Så et ADHD-barn som lager 
uro, gjør det som en form for selvmedisinering. 
Mer enn andre barn trenger dette barnet liv og 
røre rundt seg. 

Å sette en slik elev i et stille rom er det absolutt 

verste du kan gjøre, sier Söderlund til forskning.no.
Undersøkelsen er gjennomført på en skole i 

Southampton i England.

 Pedagogikk

– ADHD-barn trenger bråk for å lære 

Vert heidra for 
omfattande kulturarbeid

Endre Skjåk (bildet) får 
Ole Vig-prisen for 2014 
for det særs omfattande 
kulturarbeidet han har 
gjort og framleis gjer. 

Han starta med sirkus 
saman med ungane på 
nabogarden som femåring. Sidan vart det russe-
revy, fl eire oppsettingar i Ungdomslaget Fram i 
Skjåk, studentteater i Trondheim, engasjement 
ved Trøndelag Teater, ungdomsmusikalen «Hair» 
på Otta med meir. Endre Skjåk arbeider både med 
tekst, skodespel, regi og produksjon.

Endre Skjåk har eit engasjement og ein iderik-
dom som er heilt unik og som betyr særs mykje for 
kulturlivet i bygdene i Gudbrandsdalen, ifølge Ole 
Vig-fondet.

I dag arbeider han gjennom sitt eige enkelt-
mannsføretak, Teater-SkjåkK, på Kvaale Gard i 
Skjåk.

Prisen er på 10.000 kronar og eit diplom.
Ole Vig-prisen vert delt ut til minne om skule- 

og folkeopplysningsmannen og lyrikaren Ole Vig 
(1824–1857). Prisen vart første gang delt ut i 1979.

Vi takker våre lesere for året som er gått og ønsker alle en riktig god jul og alt godt i 2015. 
Neste utgave av Utdanning kommer 9. januar.

Takk 
for i år!

FOTO BJØRN JØRGENSEN/NTB SCANPIX

Å ha liv og røre rundt seg gjør det lettere for elever med 
ADHD å konsentrere seg, ifølge forsker Göran Söderlund. 
ILL.FOTO INGEBJØRG JENSEN
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Ut i verden

Foreldrebetalinga i barnehage og andre former 
for småbarnsomsorg er dobla på 25 år. Prisen er 
nå svært høg, til dømes samanlikna med vidaregå-
ande utdanning. Men løna til pedagogar og andre 
tilsette i småbarnomsorgen har ikkje auka. Det 
er The Washington Post som melder dette frå ein 
rapport frå Senter for studiar av arbeid i barneom-
sorgen ved Berkeley-universitetet i California. 
–  Vi betalar dei tilsette i småbarnsomsorgen like 
mye som vi betalar dei som vender hamburgarane 
våre eller luftar bikkjene våre. Sjølv om eg har 
studert dette i 25 år, er eg sjokkert, seier psyko-
logiprofessor Deborah Philips til avisa.

I dag er ein fjerdedel av alle i heile verda mellom 10 og 24 år. Aldri før har ungdom vore ein så stor del av 
verdsbefolkninga. I alt er 1,8 milliardar menneske mellom 10 og 24 år, og veksten i denne gruppa vil halde 
fram i åra som kjem.
Det er den årlege rapporten frå befolkningsfondet i FN, som i år har fått tittelen «Makta til 1,8 milli-
ardar», som slår dette fast. Men 60 prosent av dei unge i utviklingsland har ikkje jobb og går heller ikkje på 
skole. Kvar dag blir 39.000 jenter under 18 år gifta bort. Kvar dag føder 20.000 jenter under 18 år, og kvart 
år dør 70.000 jenter av komplikasjonar frå svangerskap og fødsel, ifølgje FN-sambandet.

– Det må vere semje om utdanningsspørsmåla, vi kan 
ikkje halde fram med dei harde stridene, sa Britta 
Ernst, ny utdanningsminister i delstaten Schleswig 
Holstein i Tyskland.
19. november var den sosialdemokratiske utdan-
ningsministeren på eit såkalla «skolefredsmøte» 
i fi lologforeininga i Hamburg. Representanten for 
gymnaslærarane i foreininga meinte at delstats-
regjeringa nå ville avskaffe det tradisjonelle gymna-
set og erstatte det med ein felles skole. I Tyskland 
blir dei dyktigaste elevane plukka ut ti år gamle til å 
gå i gymnaset i åtte år. Men Britta Ernst understreka 
at ho var for eit skolesystem med to søyler: gymnas 
og fellesskole.   

Flinke jenter

 USA 

 Verda 

 Tyskland

 Jemen

Desse jentene er to 
av dei 47 dyktigaste 
elevane frå vidare-
gåande skole i Jemen. 
Difor var dei 24. 
november med i den 
årlege seremonien der 
Utdannings-
departementet i 
landet heidrar dei 
dyktigaste elevane for 
innsatsen med med-
alje og pengepris.

EN SUPERLÆRERS 
OPPMUNTRINGER 

til lærere, foreldre og tenåringer

McCullough bruker sin erfaring som 
lærer til å male et innsiktsfullt og 
humoristisk bilde av problematiske 
sider ved vår tids oppdragelses- 
teknikker. 

«McCullough slår et slag for det 
menneskelige, som innebærer 
både prestasjon, mestring, 
ikke-mestring, feilsteg og  
middelmådighet.»

«Han er opptatt av å ha nys-
gjerrige elever som tenker selv. 
Elever som bestiger fjell for å se 
verden, ikke for at verden skal 
se dem. Elever som innser at de 
ikke er unike – for det er vi alle 
sammen.»

- AFTENPOSTEN, KRISTIN GRUE LANGSET

ISBN 978-82-92773-64-2
Kroner 279,-  

www.flux.no

BOKNYHET

Låge løner i barnehagen

Fleire unge enn nokon gong før

Vil ikkje avskaffe gymnaset 

FOTO  KHALED ABDULLAH REUTERS/SCANPIX   

http://www.flux.no/
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Har du et tips som du vil dele med andre?
Send det til redaksjonen@utdanningsnytt.no. Merk e-posten «Mitt tips».

   Hedda 
Håberg (33)

Hvem 
Lærer i design og 
redesign ved Førde 
ungdomsskole i Sogn 
og Fjordane. 

Aktuell 
Skal gi nytt liv til gamle 
streikeskjorter. 

 

Elevene ved Førde ungdomsskole har begynt å klippe opp gamle 
streikeskjorter fra lærerstreiken i sommer. T-skjortene skal få nytt 
liv som kurver og grytekluter.     

TEKST   Wera Holst

FOTO  Førde ungdomsskole

– Streikelederen lurte på om vi ville bruke 
T-skjortene til et eller annet. Nå har vi begynt å 
klippe opp streikeskjortene i remser. Vi skal bruke 
strimlene som hekletråd, forteller Hedda Håberg.

 Elevene hennes har gjenbruk på timeplanen. 
Håberg er lærer i valgfaget design og redesign. Hun 
har allerede prøveheklet en av streikestrimlene. 

- Jeg har laget en prøvekurv. Siden stoff et er litt 
tjukt og stivt å jobbe med, passer det best å lage 
tjukke ting med dem. For eksempel grytekluter 
eller -underlag, forklarer hun. 

- Ei lue derimot, ville nok bli litt klumpete, leg-
ger hun til.   

Populært
Valgfaget design og redesign er så populært ved 
Førde ungdomsskole at det er delt inn i tre grupper. 
Til sammen tar omkring 40 elever faget. 

Ved siden av streikeskjorter har Håbergs valg-
faggruppe spesialisert seg på gjenbruk av papir. De 
gjenbruker gamle blader som hun har fått av sine 
lærerkolleger.  

- Men jeg har bedt spesifi kt om ikke å få Se og 
Hør, legger hun til.

Det har ingenting med innholdet i ukebladet å 
gjøre. Her er det utelukkende papirets kvalitet som 
spiller inn:

- For å få god papirkvalitet bruker vi et assortert 
utvalg av moteblader, interiørblader og friluftsbla-
der med glanset, tykt papir, opplyser læreren. 

De gamle ukebladene skal bli til plakater. Elev-
ene tegner skisser på forhånd. Så klipper de ut 
papirbiter fra de eksklusive magasinene og setter 
dem sammen. De utforsker geometriske fi gurer 
og komponerer plakater av de ulike formene. Nå 
skal plakatene på utstilling sammen med de andre 
produktene fra valgfaget. 

Hedda Håberg tror elevene setter pris på faget 
fordi det er praktisk.

 – Motivasjonen varierer alltid fra elev til elev, 
men jeg tror det er mange som synes faget er kjekt. 
Det er fi nt å vise elevene verdien av å bruke gamle 
materialer om igjen, fortsetter læreren.

Furumøbler
I en annen av gruppene i valgfaget design og rede-
sign hjelper Norvall Nøringset niendeklassinger 
med å gjenbruke blant annet møbler.

Gamle 
streikeskjorter 
får nytt liv

Mitt 
tips

   Valgfag

Design og redesign er 
et av de nye valgfagene 
som ble innført fra 
høsten 2012. 

Faget skal bidra til å 
utvikle kreativitet og 
miljøbevissthet.

Fra skoleåret 
2014/2015 skal alle 
elever på ungdoms-
trinnet ha valgfag.

Skolene må tilby minst 
to valgfag. 

mailto:redaksjonen@utdanningsnytt.no
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- Gamle furumøbler er ikke in lenger. Men 
når du maler og lakker møblene, blir de noe helt 
annet, sier han.

Materialene til kurset finner elevene hjemme 
eller på skolen. De pusser opp gamle skolemøbler 
eller henter ting hjemme i garasjen. 

Læreren understreker at elevene selv finner på 
hva de skal lage. 

- Tanken er å lage ett eller flere produkter basert 
på egen idé, sier han. 

Idérikdom
Nøringset mener det er viktig å lære seg å være 
oppfinnsom. Selv lar han seg inspirere av kunst:

– Hvis du er kreativ, kan du bruke det meste om 
igjen. Se bare på kunstverk av Kjartan Slettemark, 
sier han. 

En av de idérike elevene på Nøringsets gruppe 
er Jenny Heggheim Myklebust. 

- Jeg er veldig glad i bøker og ville gjerne lage 

noe av det, forteller eleven. 
Hun fant noen gamle bøker med stive rygger i 

en bruktbutikk. Bokryggene fester hun oppå noen 
trepinner rundt et speil, slik at det blir en speil-
ramme.   

Jenny synes valgfaget er veldig kjekt.
 – Jeg liker veldig godt kunst og håndverk fordi 

der kan jeg utfolde meg fritt, sier hun.

Plante gode ideer
Eleven synes det er veldig bra å gjenbruke gamle 
ting. Men hun innrømmer at hun ikke er så god 
til å gjenbruke.

Norvall Nøringset tror faget kan skape en 
bevissthet rundt gjenbruk:   

– Det er lurt å plante ideene i elevene nå. Flere 
av dem skal snart på hybel, og da kan de bruke 
gamle ting istedenfor å kaste dem på bålet. Tan-
ken om gjenbruk kunne gjerne spres til flere fag, 
mener han.

Ikke kast streikeskjorta! Denne heklekurven er laget av et slitesterkt eksemplar. Biter fra glansede moteblader gjør susen som 
tegneserieplakater.

Lærer Hedda Håberg kan lese boktitler mens hun 
speiler seg i speilet med ramme av bokrygger.

«Det er fint å vise  
elevene verdien av  
å bruke gamle materialer 
om igjen.»
Hedda Håberg

FOTO ODDRUN MIDTBØ
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Jonas og Jonas 
til kamp for yrkesfagene

Reportasje

Gjennom samtaler med medforfatter Jonas Bals har Jonas Gahr Støre 
funnet ut at fagarbeideren trenger en redningsaksjon.  

TEKST  Marianne Ruud  | mr@utdanningsnytt.no

I 2013 skulle malersvenn og historiker Jonas Bals 
gjøre et intervju med Jonas Gahr Støre for tidsskrif-
tet Vagant. Intervjuet handlet om sosialdemokra-
tiets framtid. Ett av kapitlene i Støres ferske bok 
«I bevegelse» har tittelen Kunnskap. Kapittelet er 
utformet som en samtale mellom Bals og Støre.

Samtalene ble til et varig politisk forhold. Bals er 
nå Støres politiske rådgiver på Stortinget. 

Bals: For første gang møtte jeg en politiker som 
faktisk lyttet og tok på alvor det vi med bakgrunn 
i yrkesfagene har snakka om lenge. Det har skjedd 
mye i denne delen av arbeidslivet som ikke er blitt 
fanga opp i den off entlige samtalen.

– Statistisk sentralbyrå spår at Norge vil mangle 
90.000 fagarbeidere i 2035. Hva skjer i Oslo?

Bals: I Oslo har rekrutteringen til byggfag gått 
ned med 40 prosent siden 2007. Og bare 13 prosent 
av bedriftene i Oslo tar nå inn lærlinger.

Kunnskapssamfunn de siste 100 år
– Hvorfor vier dere så mye plass til yrkesfagene i kapittelet 
om kunnskap?

Støre: Samtalene med Jonas Bals forløste en 
erkjennelse i meg, nemlig at kunnskapsdiskusjo-
nen i Norge de siste 20–30 årene har penset inn 
på et veldig trangt spor. Statsministre, nærings-
livsledere og akademiske autoriteter snakker om 
kunnskapssamfunnet som noe vi er på vei mot. 
Det mener jeg er et feil perspektiv. Fortellingen om 
Norge gjennom 100 år er fortellingen om kunn-
skapssamfunnet. Vi fi kk ikke kraft ut av fossen 
eller gass ut av sokkelen bare fordi det er råvarer 
der. Avansert kunnskap ligger til grunn for utten-
kingen og gjennomføringen av slike prosesser.

Støre: Det andre feilperspektivet er at kunnskap 
er noe boklig og akademisk som en tilegner seg 
på høgskoler og universiteter og ved å forske. Det 
som gjør dette følsomt, er at kunnskap også er det. 
Men det ligger også et kunnskapsreservoar i opp-
arbeidet erfaring og håndverk. Slike kunnskaper 
er avgjørende for at vi løser små og store oppgaver 
hver time, hvert døgn året igjennom.

– Velger for mange unge mastergrad?
Støre: Jeg har forsøkt å styre unna begrepet 

mastersyke, for det er ikke negativt å ta en mas-
ter. Vi kommer til å trenge fl ere med master, fl ere 
med PhD og mer forskning. Men snakker vi bare 
om denne typen kunnskap, blir det galt. Jeg hører 
ungdom si at de skal ta en master til i påvente av 
å gå ut i arbeidslivet. Jeg kaller det ikke overkva-
lifi sering, men sidekvalifi sering.

– Bør fagarbeidere få mulighet til å ta master?
Støre: Vi har y-veien og andre veier inn i høy-

ere utdanning for fagarbeidere. Det er bra. I min 
familie har jeg en ung mann som først tok fagbrev 
som kokk, deretter studerte han historie, og om 
ett år er han ferdig veterinær. Jeg vet ikke om jeg 
ser for meg at Jonas Bals blir maler igjen. Men av 
og til hører jeg ham si: «Her har vi levert anbud». 
Så betrakter han veggene på en måte som gjør at 
jeg forstår at det er en fagmann på ferde. Har man 
fagbrev, kan man bli fagarbeider igjen. Men som 
Jonas pleier å si; det er ikke feil å gå den andre 
veien heller. De som begynner på en akademisk 
utdanning må få lov å tenke: «Var det å sitte på et 
kontor jeg egentlig ville?»

Bals: Malermesteren jeg gikk i lære hos, var 
utdannet advokat og sønn av en malermester. 
Han fant ut at han trivdes bedre som maler. En 
slik overgang er vanskelig i dag.

Ukjent med skruer og spikere
– Sløydsalene er kastet ut, og mange elever har verken 
holdt i et verktøy eller gjestet et verksted i løpet av 10 år i 
grunnskolen. Hvorfor skal de da velge byggfag?

Støre: Før internett og spillteknologi var barna 
– ofte drevet av kjedsomhet – tvunget til å gå 
ut i skogen eller inn på verkstedet. Vi må bare 
erkjenne at det blir stadig mindre av det. Jeg ser 
nå at 15-åringer ikke vet hvilken vei de skal skru 
inn en skrue, om det er med eller mot klokka. 
Egentlig bør du ha noen blå tommeltotter som 
barn. På barnebursdager i min oppvekst var en av 
konkurransene å slå inn ti spiker i en planke. Jeg 

Jonas Gahr Støre og Jonas Bals tar blant annet opp yrkes-
fagenes situasjon i boka «I bevegelse». FOTO MARIANNE RUUD

«Jeg ser nå at 
15-åringer ikke vet 

hvilken vei de skrur inn 
en skrue»

Jonas Gahr Støre,
stortingsrepresentant og leder 

i Arbeiderpartiet

mailto:mr@utdanningsnytt.no
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tror ingen har slike konkurranser lenger. 
Støre: På Steinerskolen, der mine barn gikk, 

var det et annet syn på praktisk opplæring enn i 
grunnskolen ellers. Elevene var ofte i verkstedet. 
Da den ene sønnen min gikk i 5. klasse, hadde 
læreren ordnet det slik at elevene skulle rydde 
et skogsområde. Da måtte de ha med seg sag og 
øks. På foreldremøtet var det et litt blandet syn på 
dette. I tillegg sa læreren at man måtte passe på 
at øksen var skarp. Det gjorde noen foreldre enda 
mer fortvilet. Men poenget til læreren var at det 
er mye farligere å skade seg på en sløv øks enn 
en skarp. Skogryddingen pågikk i fire dager. Jeg 
var sånn pappa som var med. Det handlet om å 
hugge ned kvist og kvast, brenne bål og få inn det 

praktiske. Det er en allmennkunnskap å ha med 
seg videre i livet.

– Arroganse
I en artikkel i Morgenbladet i august, med tittelen 
«De manuelle», skriver tømrermester Ole Thor-
stensen: «Jeg har opplevd å delta i diskusjoner 
der temaene er allmenne spørsmål om politikk, 
samfunn eller historie. Som en kompliment fra 
akademikere får jeg høre at «du skulle jo ikke 
vært snekker». De har altså en idé om at all-
mennkunnskap kler dem bedre enn meg og at 
den er bortkastet når innehaverens tittel ikke er 
god nok. Det er en kompliment som stinker av 
arroganse, uvitenhet og respektløshet,» skriver 

han. Innlegget førte til at Morgenbladet fikk bun-
ker med leserinnlegg. Nær sagt alle støttet Thor-
stensen, sa debattredaktør i Morgenbladet, Marit 
K. Slotnes,  da byggmesteren, Bals og kunnskaps-
minister Torbjørn Røe Isaksen møttes til debatt 
om yrkesfagene i november.

Støre og Bals frykter at yrkesfagenes lave status 
blant unge kan føre til at arbeidsgivere lar være å 
satse på fagopplæring og inntak av lærlinger. 

Støre: Enkelte bransjer overtas nå av midler-
tidig, innleid, lavtlønnet arbeidskraft som kom-
mer og går. Deler av byggebransjen forbindes med 
useriøsitet, på grensen til kriminalitet, slik riks-
advokaten og skattedirektøren nylig advarte mot. 
Problemene kan ikke løses med ett enkelt grep. 

I Morgenbladet skriver byggmester Ole Thorstensen: «Hvis du vil ha utført en fagmessig god håndverksjobb, så har du 15 år på deg.» Denne advarselen har gjort inntrykk på Støre.
ILL. FOTO JØRGEN SCHYTTE/NTB SCANPIX

>
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Reportasje

Derfor foreslår vi fl ere tiltak i Arbeiderpartiets 
alternative statsbudsjett for 2015.

Partiet foreslår å øke lærlingtilskuddet, opp-
datere utstyret på yrkesfag, gi en grunnut-
danningspakke til yrkesfaglærere, innføre en 
stipendiatordning for fagarbeidere, skaff e yrkes-
faglærere og instruktører fl ere hospiteringsplas-
ser, opprette et nasjonalt fagskoleråd og opprette et 
pilotprosjekt for å bedre adgangen til å ta fagbrev. 

– Hvilke andre grep må gjøres?
Støre: Det må skaff es fl ere læreplasser, og vi må 

bruke like mye penger på en elev på yrkesfag som 
en elev på studiespesialiserende. Vi foreslår også en 
ny handlingsplan mot sosial dumping. For mødre og 
fedre vil ikke sende 16-åringen til en arbeidsplass 
der det råder kriminalitetslignende forhold.

I sin opposisjonstilværelse har Støre reist rundt 
og samlet kunnskap.

Støre: På Hammerfest videregående skole er 
det nå kø for å komme inn på mange fagutdan-
ninger. Grunnen er at gassanlegget på Melkøya er 
helt avhengig av fagarbeidere framover. Jeg besøkte 
Jotun i Sandefj ord. Fabrikken setter av 25 læreplas-
ser årlig med god oppfølging av lærlingene og satser 
på forskning. Men det gjorde også inntrykk på meg 
å møte 21 år gamle helsefagarbeidere på Stavanger 
sykehus som kan se fram mot fi re 25-prosents stil-
linger. Sjansene for at disse ungdommene vil velge 
seg bort fra helsefagene, er store.

– Teorikrav må ikke reduseres
Bals: Det er interessant at når en tømrermester 
skriver innlegg i Morgenbladet, bidrar det til en 
off entlig debatt om yrkesfagene. For det er grunn 
til bekymring. Én ting er at foreldre uten yrkesfag-
lig bakgrunn fraråder barna sine å velge yrkesfag. 

Det nye er at også fagarbeidere fraråder barna sine 
å velge en praktisk utdanning. Vi er i ferd med 
å stenge døra for unge som ønsker seg et rikt og 
morsomt arbeidsliv som fagarbeidere, unge som vil 
trives bedre på en byggeplass eller et sykehjem enn 
bak et skrivebord. 

– Bør andre yrkesgrupper undervise i skolen?
Støre: Skolen skal ha integritet, og undervisnin-

gen skal ikke foregå på næringslivets premisser. 
Men praktiseres dette for strengt, får vi en kort-
slutning. For alle skal ut i arbeidslivet. Da mine 
tre barn deltok på arbeidsuke, tenkte jeg: «Hva 
fi kk de nå igjen for dette?» De makulerte papir 
i bakgården eller utførte budtjeneste. La heller 
lærere besøke bedrifter, og la folk fra ulike yrker 
undervise i skolen. Da jeg studerte i Paris, kom det 
forelesere fra arbeidslivet og delte sine erfaringer 
med oss. I tillegg til kunnskapene vi fi kk fra den 
faste staben var det nyttig.

– Er yrkesfagene blitt for teoretiske?
Støre: Jeg har ingen tro på å slå av på teori- og 

kompetansekravene i yrkesfagene. Manualene en 
håndverker må lese for å gjøre en teknisk installa-
sjon, er avanserte og ofte på engelsk. Du kan ikke 
la Google ta slike oversettelser. Men måtene elever 
lærer engelsk og matematikk på, kan være ulike. 
Som Jonas sier, i stedet for å kalle elever teorisvake, 
bør vi heller kalle dem praksissterke. Spill på yrkes-
fagelevenes sterke sider i teoriundervisningen.

Bals: Teorifagene må yrkesrettes. Jeg møtte to 
fellesfaglærere i Bergen nylig. De fortalte at de var 
dypt skeptiske til yrkesretting da de ble rådet til 
å komme seg ut i bedrift for å orientere seg. Men 
etter å ha prøvd metoden, er de blitt mye bedre 
lærere. I tillegg tar de med elevene ut i bedrift og 
har mattetimene der. 

«Teori-
fagene må 
yrkesrettes.»
Jonas Bals

Tømrermester Ole 
Th orstensen har skapt 
sterk debatt etter sin 
kronikk i Morgenbladet om 
yrkesfagenes anseelse. 
FOTO MARIANNE RUUD

- Jeg nærmest smuglet 
høvelbenkene tilbake etter 
at de ble stuet vekk da L 
97 og satsingen på kunst 
og design kom. Det fortalte 
kunst- og håndverkslærer 
Arne Olav Walbye ved 
Søndre Land ungdomsskole 
til Utdanning i 2012 i 
forbindelse med innfø-
ringen av nye valgfag på 
ungdomstrinnet.
ILL. FOTO TOM-EGIL JENSEN



NYSGJERRIG? 
Fra 1. februar kan du søke om videreutdanning. 

Den nysgjerrige læreren leter etter ny kunnskap. For elevene sine. 
For skolen sin. For seg selv.  
 
Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere er et tilbud til 
lærere i grunnskolen og videregående opplæring. I 2015 satses det 
mer på videreutdanning enn noen gang før, med over 160 studie- 
tilbud spredt over hele landet.
 
Les mer om studietilbudene og søknadsprosessen på våre nettsider

www.udir.no/videreutdanning

http://www.udir.no/videreutdanning
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Sjakkbygda

Reportasje

En av de minste kommunene på Vestlandet har i over 36 år fostret fl ere 
av Norges beste sjakkspillere. Det er takket være to lærere.  

TEKST OG FOTO Jørgen Jelstad  |  jj@utdanningsnytt.no

De tre skolene i Masfj orden i Hordaland har rundt 
200 elever. Hver femte er medlem i den lokale 
sjakklubben.

Masfj orden sjakklubb har utrolig nok 17 NM-
gull i sjakk for barn og ungdom på merittlista. Den 
siste triumfen fant sted så sent som i november. 
Da gikk Sigve Hølleland til topps i årets NM for 
ungdom i Stavanger. 

Magnus Carlsen har skapt sjakkfeber i Norge, 
men i lille Masfj orden har det vært sjakkfeber helt 
siden 1978. Svaret på hvorfor, fi nner vi på Sandnes 
skule.

Tar ferga til sjakktrening 
Hver torsdag klokka 18 rusler de fortsatt mellom 
klasserommene på Sandnes skule. Far og sønn. To 
stykk tidligere lærere. 

– Det er ikke så mye å ta seg til her. Det er korps, 
fotball og sjakk, sier tidligere rektor på Sandnes 
skule, Odd Birkestrand (74).

Tre barn er på plass i klasserommet litt før 
klokka seks. I løpet av de neste minuttene kom-
mer det fi re til. 

– Vanligvis er det 15–20 stykker her hver tors-
dag. Men de torsdagene det er kino, som i dag, 
kommer det litt færre. Det er inspirerende å se 
unger bli glade i sjakk og få det til. Drivkraften er 
at jeg har det veldig moro selv, sier sønnen Odd 
Helge Birkestrand (51). 

Da sjakk var som mest populært, var hele klas-
ser  medlemmer av Masfj orden sjakklubb ungdom. 

– Vi er i ferd med å bygge opp igjen det trykket 
nå. I lag med Magnus Carlsen, sier Odd Helge og 
smiler.

Besettelse
Fram til han gikk av med pensjon i 2004 var Odd 
Birkestrand rektor på Sandnes skule. Odd Helge 
var lærer på samme skole inntil han ga seg i 
læreryrket i 2013. I rundt 15 år jobbet far og sønn 
sammen. Sjakken har fulgt de to hele veien.

– Jeg kom hit som 24-åring i 1964 for å begynne 
som lærer på Sandnes skule. Det skulle bare være 
for en periode, men så ble jeg forelsket i plassen, 
sier Odd.

Selv lærte han sjakk først som 19-åring, men 
spillet ble raskt en besettelse.

 – I en periode spilte jeg dag og natt. 20 år gam-
mel var jeg med i mitt første junior-NM og ble 
nummer fi re. Etter det var jeg helt hekta, sier Odd.

Men i lille Masfj orden var det ikke stort til 
sjakkmiljø i 1964. Først da det i 1970 kom en ny 
ligningssjef med kjennskap til spillet, kom Odd i 
gang med spillingen igjen. I 1976 ble han rektor 
på Sandnes skule, og to år senere startet han den 
lokale sjakklubben.

– Fra da av var det full guff e, sier han.
Bare tre år senere ble den lille bygda norges-

mester i sjakk for skolelag i Sandefj ord. Ved hjem-

komst ble de ønsket velkommen av fl ere hundre 
begeistrete masfj ordinger, hornmusikk og ordfø-
reren. 

I 2001 gjentok de bedriften og tok like godt både 
første og fj erde plass i NM for skolelag. Sju av de ti 
spillerne på de to barneskolelagene fra Masfj orden 
var jenter.

Øver opp ferdigheter
Skolene i bygda var utgangspunktet for sjakkopp-
blomstringen.

– Det var et hjertebarn for meg å få sjakk inn i 
skolen. Jeg tror det kan øve opp ferdigheter som er 
nyttige i skolearbeidet. For eksempel konsentra-
sjon, tålmodighet, analytiske evner og regnefer-
digheter, sier Odd.

Han forteller om en kraftig økning i sjakk-
interessen etter suksessen til Magnus Carlsen.

– Noen land har tatt sjakk inn som eget fag i 
skolen. Én time med sjakk i uka hadde kanskje 

Odd Helge (til venstre) og Odd Birkestrand deler den 
glødende interessen for sjakken.

mailto:jj@utdanningsnytt.no
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spilling og turneringer over hele Europa. Han 
anslår at han spiller tre-fire timer på nettet hver 
dag. Med en rating på 1930 er han kun 70 poeng 
under mesternivå. Han har fortsatt ambisjoner om 
å nå den magiske grensen før han er 75 år.

– Blir du av og til slått av elevene?
– Ja, det hender. Jeg har trent mange som er blitt 

bedre enn meg i sjakk, sier Odd.
– Har du spilt mot Magnus Carlsen?
– Jeg møtte han én gang i lynsjakk. Han var 12 

år gammel og feide meg av banen. Jeg tapte så det 
sang, sier Odd og humrer.

– Er det kjedelig å tape for en 12-åring?
– Det er sånn det er i sjakk. I en turnering i  

Kroatia nylig møtte jeg en 10-åring. Det var på 
håret at jeg klarte remis.

> Les alle sakene i Utdannings serie om sjakk 
i skolen på utdanningsnytt.no/skolesjakk.

ikke vært så dumt, sier Odd og smiler. 
Han sier han flere ganger har gledet seg over å 

se at elever som sliter på skolen, har mestret sjakk.
– For eksempel kan en elev være faglig svak, 

men skjønne veldig mye sjakk. Det er spesielt å 
se, sier han.

Hedret av kongen
Når Odd forteller folk hvor han kommer fra, blir 
han ofte møtte med frasen «det er der de er så 
flinke til å spille sjakk». 

– Sjakken har nok gitt Masfjorden kommune en 
del PR, sier Odd.

Og det er ikke bare sønnen som er blitt hektet 
på sjakk. Odd har også to døtre som har gjort det 
skarpt ved sjakkbrettet. En har NM-sølv for bar-
neskolelag, mens den eldste datteren har den mest 
imponerende merittlista i familien.

– Hun kom på landslaget for kvinner og deltok i 
OL og EM. I en periode toppet hun rankinglista for 

kvinnelige sjakkspillere i Norge, sier Odd.
Han og Odd Helge poengterer at målet er å få 

flest mulig til å spille sjakk. De har ikke noe mål 
om å fostre toppspillere.

– Det er vokst fram en sjakkultur her i kommu-
nen. Mange av barna som kommer hit, har søsken 
og venner som har vært innom sjakklubben, sier 
Odd Helge.

Møtte Magnus
Sjakken var en del av grunnen til at Odd Helge 
sluttet som lærer ved skolen i fjor.

– Jeg ville gjøre noe annet og ha tid til å reise 
mer og spille sjakk. Ved en tilfeldighet møtte jeg 
en tidligere elev som ville starte et firma som tilbyr 
sjakkurs og utstyr og som arrangerer sjakkleir og 
turneringer. Vi har holdt på med å bygge opp fir-
maet Nordhordland Sjakk siden januar, sier Odd 
Helge.

Faren Odd bruker pensjonisttilværelsen til mye 

Heine Aasgard Tveranger 
er en av skoleelevene som 
er med i det svært aktive 
sjakkmiljøet i Masfjorden i 
Hordaland.
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Menneskeverdets 
forsvarer

Portrettet

Advokat Geir Lippestad var ikke så fl ink på skolen. Han beskriver seg 
selv som rotete og distré, mer glad i idrett enn i lekser. En rystende 
opplevelse i ungdommen gjorde ham til en sint ung mann. 

TEKST  Marianne Ruud |  mr@utdanningsnytt.no
FOTO  Bo Mathisen

Geir Lippestad vil alltid bli husket som forsvare-
ren til norgeshistoriens verste massemorder.

I boka «Det vi kan stå for» beskriver Lippe-
stad 22.-julisaken som en reise i fag, følelser og 
påkjenninger. På jobb møtte han drapsmannen, 
forsvarerteamet, pårørende, skadede og hele ver-
denspressen. Hjemme har han og kona Signe til 
sammen åtte barn. To av dem er funksjonshem-
mede. Under rettssaken var kona gravid og ett 
barn livstruende syk.

Utdanning tar heisen opp til 7. etasje i Grensen 
12 i Oslo til Advokatfi rmaet Lippestad. 

– Lippestad er på vei, forteller en kollega, og 
serverer en kopp te. Sekunder senere smetter 
Lippestad inn døren. Han hilser med et kjapt 
håndtrykk. Så glir han stille ned i stolen foran oss.

– Beklager at det er litt kaotisk her nå. 1. desem-
ber fl ytter vi inn i nye lokaler på Sehesteds plass. 
Vi blir fl ere folk, forklarer advokaten.

Ikke en pappeske er pakket. På dagens program 
har Lippestad et møte i rådhuset, et foredrag for 
Akan og julebord med egne ansatte. Deretter 
adventshelg og juleforberedelser med familien. 
Lippestad er en maratonmann. Nyheten om at han 
i tillegg til advokatpraksisen starter kommunika-
sjonsbyrå, nådde nylig mediene. 

– Vi skal ikke drive politisk påvirkning, bedy-
rer mannen som er medlem i Arbeiderpartiet og 
styreleder for tankesmien Agenda. – Vi skal hjelpe 

bedrifter gjennom vanskelige omstillingsprosesser. 
Det har vi allerede erfaring med.

Geir Lippestad bodde de første fem årene av 
livet på Hønefoss. Så fl yttet familien med mor, far, 
en eldre bror og en yngre søster til Prinsdal, sør i 
Oslo. Faren var ingeniør, moren hjemmeværende.

– Jeg vokste opp i skauen, i trygge og gode omgi-
velser, forteller Lippestad.

I tredje klasse fi kk han sin favorittlærer.
– Skal du prestere noe, må du føle anerkjen-

nelse. Lærer Reistad ga oss det. I hans timer ble 
du ikke pælmet på gangen selv om du var urolig. 
For at vi skulle ha noe å strekke oss etter, delte 
Reistad ut mattesertifi kater. Det jeg ikke visste den 
gangen, var at alle fi kk sertifi kat. Helt genialt, sier 
Lippestad.

– Var du fl ink på skolen?
– I alle fall ikke på barneskolen. Jeg var rotete 

og distré, men trente mye og drev med idrett. Da 
jeg begynte på videregående, og senere på uni-
versitetet, ble jeg fl inkere. Min beste kamerat var 
fl inkere enn meg både i matte og realfag. Derfor 
ble han nevrokirurg og jeg advokat, sier han og 
ler hjertelig.

– Noen av kameratene var med i gjenger og 
havnet litt utpå, for å si det sånn, fortsetter han. 

– I boka forteller du om bomben som ble sprengt i Øst-
banehallen på begynnelsen av 1980-tallet. 

– Det første sjokket var at en bombe kunne gå 

  Geir 
Lippestad (50)

Yrke 
Advokat, kommunika-
sjonsrådgiver og 
foredragsholder.

Bakgrunn 
Forsvarer for Ole Nicolai 
Kvisler, som i 2002 ble 
dømt til 17 års fengsel 
for drapet på Benjamin 
Hermansen. Forsvarer 
for Anders Behring Brei-
vik, som i 2012 ble dømt 
til 21 års forvaring for 
massemord.  Lippestad 
har vært nestleder i 
Nordstrand Arbei-
derparti og medlem i 
Pasientskadenemnda, 
generalsekretær i 
Hørselshemmedes 
Landsforbund. Han er nå 
styreleder i Tankesmien 
Agenda, Sykehus-
klovnene og Chat Noir. >

mailto:mr@utdanningsnytt.no
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På vei til avhør med Anders Behring 
Breivik fikk Lippestad slengt ukvemsord 
etter seg, og hans motiver ble trukket i 
tvil. Etter at dommen falt, ble Lippestads 
innsats som advokat kåret til «Årets 
prestasjon» i Finansavisen. 
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av midt i Oslo. En kvinne ble drept og elleve per-
soner ble skadet. Så fikk jeg vite at to av dem som 
sto bak, var mine klassekamerater. Den tredje, min 
nærmeste kamerat, ble frikjent. 

Lippestad tar en pause før han fortsetter:
– Er det noe jeg har tatt med meg gjennom 

livet, så er det hvor lett det er å fordømme de som 
gjør en feil. Det underlige for meg den gangen var 
hvor fort man kan gå fra å være en vanlig gutt til å 
havne i alvorlige problemer. Dette gjelder særlig i 
ungdomstiden. Da er skolen så viktig. Skolen skal 
også ta vare på dem det ikke er lett å like. Noen 
tenker at det hadde vært greiest for skolen å slippe 
disse elevene. Men nettopp disse ungdommene må 
lærerne gjøre sitt ytterste for å få med. Her kom-
mer Utdanningsforbundets etiske plattform, om 
menneskeverd og menneskerettigheter, til sin rett, 
sier han. 

Ungdomstida tok en brå vending da faren gikk 
konkurs og huset ble solgt på tvangsauksjon.

– Det som var vanskeligst for meg som ung gutt, 
var at huset, rammen, alt det trygge, ble borte. Den 
gangen skjønte jeg ikke hvorfor vi ikke kunne 
fortsette å bo i huset. Huset ble stående tomt i 
mange år. Så ble det revet.

I boka skildrer Lippestad det slik: «Moren 
min hadde aldri lånt penger i banken, aldri gått 
konkurs. Likevel ble hennes kjæreste eiendeler 
tatt rett foran nesen hennes. Alt vi eide ble båret 
ut av huset. Også ting vi barna hadde spart til 
av egne penger. En familie på fem sto på bar 
bakke.»

- Jeg ble en sint ung mann, sier han alvorlig.
– Det som skjedde, var ikke urettferdig i reali-

teten. Men det var vanskelig for et barn å forstå. 
Slik våknet Lippestads interesse for juss.
– Jeg ble opptatt av hva slags rettssystem vi har 

i Norge. Hvordan kunne noe sånt skje med oss, 
sier han.

Foreldrene fikk hjelp til å kjøpe en rekkehuslei-
lighet på Holmlia, men etter kort tid måtte faren 
finne seg et annet sted å bo. Han kom aldri på 
beina igjen etter konkursen. Moren fikk seg jobb 
på skolekontor. De tre ungdommene måtte for-
sørge seg selv i ung alder. Lippestad ble sjåfør i et 
transportselskap. 

– Når jeg ser sinte unge mennesker i dag, så for-
står jeg dem, enten det er raseopptøyer i USA eller 
opptøyene i Stockholm i fjor. Utrygghet skaper et 
sinne som det kan være vanskelig å kanalisere.

– Forskning viser at unge som reiser ut av Norge 
for å krige for ISIL, ofte har falt ut av skolen. De er 
ikke monstre.

– I boka skriver du at du ikke tror mobbing var det 
som var utslagsgivende for Breivik. Han var flink på sko-
len og skilte seg ikke ut på noen måte. Hvor lett er det å 
forutse hvem som kan ende som terrorist?

– Jeg skal ikke debattere Breiviks psyke. Men da 
han var tre år, sto det i en sakkyndig vurdering at 
om han ikke fikk et bedre omsorgstilbud, kunne 
han få en alvorlig skjevutvikling. Årsak til det som 
skjedde er ikke lett å vite. Men jeg tenker at ting 
henger sammen.

Lippestad mener samtidig at terskelen for hva 
som oppleves som mobbing, er ulik.

– Jeg var i flere år styreleder ved en skole i 
Drammen for elever som er døve eller hører dår-
lig. Å sitte i klassen og høre læreren si «må jeg 
bruke den mikrofonen nå» kunne de oppleve som 
mobbing. Læreren mobbet kanskje ikke, men var 
ubetenksom. Når jeg holder foredrag om mennes-
keverd og menneskerettigheter, handler det om 
slike konkrete ting. 

– Vi lever i et samfunn der vi kanskje aldri har 

«Det underlige for 
meg den gangen var 
hvor fort man kan gå 
fra å være en vanlig 
gutt til å havne i 
alvorlige problemer.»

 Portrettet

- Skal vi forsøke å fore-
bygge radikalisering, har 
jeg mer tro på skolen enn 
på å bevæpne politiet og 
gi penger til PST.  
Sats på mindre grupper, 
flere faglærere, flere 
sosiallærere og flere 
helsesøstre, foreslår 
Lippestad. 
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hatt det bedre. Men en undersøkelse sier at 24 
prosent av jentene i høyere utdanning sliter med 
lav selvfølelse og depresjoner. Her tenker jeg at 
utdanningsinstitusjonene har et ansvar. Noe av 
det viktigste lærerne gjør, er å drive med dannelse. 
Hvordan ser vi på oss selv, på verden rundt oss, på 
andre mennesker, på ulike kulturer, på forskjellige 
egenskaper?

– Mange mener skolen i dag handler mer om test-
resultater og konkurranse enn om dannelse. I helse-
vesenet handler det om færrest liggedøgn og kortest mulig 
saksbehandlingstid. Hva tenker du?

– Problemstillingen du tar opp, hvordan vi sty-
rer offentlig sektor, er spennende. Vi må balan-
sere mellom målstyring og verdibasert styring. 
Det kan nå ha tippet helt over i målstyring. I hel-
sevesenet blir det et slags «flasketuten peker på» 
mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelse-
tjenesten. I barnevernet i Trøndelag unnlot man 
å behandle mange bekymringssaker for å få ned 
saksbehandlingstiden. Den gikk ned, men barna 
fikk ikke hjelp. Skolens oppgave er å bygge gode 
relasjoner, gode kulturer, samfunnsforståelse. Slikt 
måles ikke i tester. Ha tillit til at dyktige lærere 
gjør riktige vurderinger i klasserommet. Reduser 
rapporteringen. 

– I boka og i flere intervjuer har du fortalt om din eldste 
datter Rebekka som hadde en alvorlig muskelsykdom og 
som døde i fjor sommer, bare 17 år gammel. Hva betydde 
skolen for henne?

– Rebekka fikk en flott skolegang. Hun ble satset 
på, hun fikk delta på sitt nivå. Den siste skoletimen 
hadde hun en uke før hun døde. Da kom en fan-
tastisk lærer fra Lambertseter videregående skole 
hjem til oss og hadde undervisning med henne. 
Hun skulle få lov til å lære den sangen hun ikke 
hadde lært uka før. Å få oppleve dette ga oss for-

eldre en enorm glede. Noen vil si at samfunnsnyt-
ten ikke var stor. Rebekka ville aldri kunne jobbe 
eller betale skatt. Men vi voksne og syv andre barn 
så hvor viktig skolen var for Rebekka. Hun ble et 
helt menneske som var trygg. Da mestrer man alt 
bedre. Som pappa skulle jeg selvsagt ønske at alle 
mine var flinke på skolen og gode i idrett. Men 
sånn er ikke livet. Hvis man segmenterer for mye 
mellom grupper, kulturer og funksjoner, går vi 
glipp av limet i samfunnet og tilliten alle må ha. 

– Hva bekymrer deg mest med samfunnsutviklingen?
– Jeg holder nå på med en ny bok om sorte-

ringssamfunnet. Her skriver jeg også om dem vi 
velger vekk, de med alvorlige sykdommer, Downs 
syndrom. Noen mener det er rart at Norge har for 
mange uføre. De vil ha flere i jobb. Men hvordan 
kan vi kreve noe av uføre, når de ikke får aner-
kjennelse og respekt?

– Du var forsvarer for nynazistene som drepte Benja-
min Hermansen. Nylig kunne vi lese at en av de draps-
dømte, Ole Nicolai Kvisler, deltok på en nazi-camp i 
Finland. Rehabiliterer en fengselsstraff?

– Fengselsstraff skal ikke være ideologisk hjer-
nevask. Vi fengsler ikke folk for å ha meninger, 
så lenge de ikke foretar seg noe kriminelt. Min 
oppgave som Breiviks advokat nå, er å påse at 
soningsforholdene hans er i tråd med regelverket, 
at han får mat, luft, sosial omgang, utdanningsmu-
ligheter. Hvis Breivik blir sittende på en fengsels-
celle i 30 år, må han ha noe meningsfullt å holde 
på med. Hvis ikke, er det tortur. 

Mannen som fikk tilnavnet «djevelens advokat» 
forteller at fundamentet for forsvarergjerningen 
hans er menneskeverdet, menneskerettighetene, 
demokratiet og rettsstatens prinsipper.

– Det finnes ikke djevler og demoner. Vi er alle 
mennesker, sier Lippestad.

Spørsmålet  
jeg gjerne  
ville blitt stilt

– Hva er du mest stolt 
av?

– At jeg har turt å være 
sårbar. 

«Jeg 
ble en 
sint ung 
mann»

Geir Lippestad vasker 
landstedbåten sin under 
rettssaken mot Anders 
Behring Breivik. Den 22. juli 
2011 var han på seiltur fra 
Sverige til Norge med to av 
barna sine.  Midt mellom 
Nesodden og Aker Brygge 
hørte han drønnet fra 
bomben. 
FOTO HELGE MIKALSEN / VG

Geir Lippestad ble kåret 
til «Årets navn» i VG i 
2012. Her i VGs kantine 
med fra venstre: Josefine 
(15), kona Signe, Lycke (4), 
Mie (13), Geir Lippestad 
og Madicken (10 måneder). 
FOTO MATTIS SANDBLAD/VG
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Reportasje

Nytilsatt dekan ved Avdeling for lærerutdanning 
i Halden, Unni Hagen, har ingen grunn til å henge 
med hodet. Antall søkere til grunnskolelærerutdan-
ningene i Østfold har vært stabilt høyt i mange år. 

- Vår høyskole har nest etter Høgskolen i Oslo 
og Akershus den største søkningen til grunnsko-
lelærerutdanningene. I år hadde vi 104 primærsø-
kere til 66 plasser på grunnskolelærerutdanning 
1.-7. trinn, og 111 søkere til 44 plasser på 5.-10. 
trinn, mens fl ere andre læresteder ikke klarer å 
fylle plassene. Konkurransen er så hard hos oss 
at vi rett og slett trenger fl ere studieplasser, sier 
Unni Hagen.

En ørliten nedgang har grunnskolelærerutdan-
ningen opplevd fra 2013, men det er kun snakk 
om 14 søkere på 1.-7. trinn og 7 søkere på 5.-10. 
trinn. Frafallet av studenter underveis er dessuten 
svært lavt.

Dekan Unni Hagen mener de kan peke på årsa-

kene til at studentene strømmer til.
- Det handler om stor nærhet til faglærerne 

og at en stor andel av våre praksisskoler har vei-
ledningskompetanse. Vi erfarer at veldig mange 
skoler ønsker å være praksisskole, noe som bidrar 
til økt status både for grunnskolene og høgskolen. 
Det kan være at potensielle studenter vektlegger 
dette i sin vurdering av hvor de primært ønsker å 
studere til grunnskolelærer, og som gjør at mange 
søker seg til oss. Mange av våre faglærere har 
dessuten lang og bred erfaring fra skolen, derfor 
oppleves også relevansen som høy. Studentene gir 
klart uttrykk for at de er tilfredse med utdannin-
gen de får her.

Ønsker masterutdanning
Unni Hagen mener at man må ta fl ere grep for å 
snu den generelle fallende interessen for grunn-
skolelærerutdanning, som for eksempel å gå bort 

fra en fi reårig lærerutdanning og heller tilby en 
masterutdanning.

- Jeg tror at en masterutdanning vil gi mer 
status. Innfører man en masterutdanning, så 
tydeliggjør man at det er snakk om en femårig
profesjonsutdanning. Dette handler også om 
økonomi. For nå er det jo slik at det skal noe til 
for å krysse av på en fi reårig utdanning, når man 
like godt kan krysse av på en treårig utdanning 
og oppnå samme lønn. Så er det også et spørsmål 
om studentene faktisk vet hva som er forskjellen 
på de to innrettingene, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, 
på grunnskolelærerutdanningen som tilbys. Jeg 
har inntrykk av at mange ikke vet det. De pro-
fesjonsfaglige utfordringene er de samme på 1.-7.
trinn som på 5.-10. trinn, og jeg tror kanskje ikke 
at den store søkermassen har fått det med seg, sier 
Hagen og legger til at akkurat dette gjør Høgskolen 
i Østfold noe med, for å hjelpe unge til å ta riktige 

Studentene strømmer til 
Høgskolen i Østfold går mot 
strømmen: Der står unge på 
venteliste  for å ta grunnskole-
lærerutdanning. 
TEKST OG FOTO  Terje Hansteen

Dekan Unni Hagen ved 
Avdeling for lærerutdan-
ning ved Høgskolen i 
Østfold  kan velge og vrake 
i studenter som vil inn på 
grunnskolelærerutdan-
ningene, til forskjell fra 
mange andre høyskoler. 



33 | UTDANNING nr. 21/12. desember 2014

valg. - Vi har dyktige studenter og fagambassa-
dører ute på skolene for å vise særpreget til de to 
utdanningene.

Partnerskap
- Kunnskapsministeren snakker om å innføre karriere-
veier i skolen. Er det veien å gå?

- Karriereveier kan nok løse en del utfordrin-
ger, samtidig som de kan lage andre problemer. Jeg 
tror at å differensiere jobbene i skolen ville kunne 
motivere enkelte som ellers ville ha forsvunnet fra 
skoleverket. Mer horisontale karrieremuligheter 
hadde kanskje også vært riktig. Å etablere partner-
skap mellom skoler og lærerutdanninger er også en 
løsning.  Gjennom aktivt profesjonsfaglig partner-
skap vil lærerne i skolen kunne ta aktivt del i rele-
vant forskning og utviklingsarbeid, noe som ville 
utløse kunnskap og kvalitet i alle ledd, tror Hagen.  

Praksisnær undervisning og gunstig geografisk 
plassering framheves som noen av fordelene 
ved Halden som studiested.

Fjerdeårsstudent Håkon Gromstad fra Elverum 
har for tiden praksis ved en skole i Halden. 

- Jeg er kjempefornøyd med utdanningen. For 
eksempel naturfagundervisningen, hvor vi jobber 
mye ute i felten. Det man lærer, er faktisk det man 
skal jobbe med. Og akkurat det er veldig motive-
rende.

- Det er mye fokus på IKT ved lærerutdanningen 
her i Østfold, og IKT gir ekstrapoeng. Det frister 
folk, tror Betzy Kvalsnes (21), som er andreårsstu-
dent ved grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn. 

- Jeg vurderte både Oslo og Halden, men valget 
falt på Halden på grunn av praksisen. Jeg hadde 
hørt mye bra om praksismulighetene ved høysko-
len her, dessuten får jeg også praksis i nærheten av 
der jeg bor, tilføyer Mia Sjølie (21), også hun andre-
årsstudent på 1.- 7. trinn.

Andre studenter Utdanning snakket med, fram-
hevet kvaliteten på undervisningen og beliggenhe-
ten til lærestedet. Det er lett å komme seg til både 
Sverige og Oslo. Kontaktlærer for klasse 9 B ved 
Risum Ungdomsskole i Halden, Lars Edvardsen, 
tok sin lærerutdanning i Halden etter å ha flyttet 
fra Skedsmo. Senere har han tatt videreutdanning i 
veiledning og engelsk ved samme institusjon.

- Jeg tror det handler om fasilitetene ved høy-
skolen, det er friskt og luftig, og flotte lokaler.  Et 
godt studentmiljø teller også. Dessuten kort vei til 
Oslo, og det skjer jo veldig mye positivt i Halden, 
som nærmest har blitt en sørlandsperle. Det er 
også veldig bra at man kan ta videreutdanning i 
veiledning, studiet har fått gode skussmål.

 Halden
Det er kamp om 
studieplassene 
ved Høgskolen 
i Østfolds 
grunnskole-
lærerutdannin-
ger i Halden. 
ARKIVFOTO  
HARALD F. WOLLEBÆK

Tilbud om IKT for læring trekker nye grunnskolelærerstudenter, mener studenter 
Utdanning møtte ved Høgskolen i Østfold. F. v. Line Klepp Theodorsen, Mia Sjølie, Mia 
Ruud Olsvik og Betsy Kvalsnes. 

Fornøyde med både  
tilbudet og beliggenheten

«Konkurransen er så hard hos oss at vi 
rett og slett trenger flere studieplasser.»
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Satser på tospråklig 

Reportasje

Flerkulturelle Prestrud skole på 
Hamar har tilgang til hele elleve 
tospråklige lærere. 

TEKST OG FOTO Marianne Ruud  | mr@utdanningsnytt.no

Prestrud skole er Hamars største grunnskole med 
425 elever fordelt på 7 trinn. Elevene har røtter i 37 
ulike morsmål.

God kompetanse i språkopplæring har vært et 
satsingsområde gjennom fl ere år.

– Prestrud har nå tilgang til elleve tospråklige 
lærere og har også nylig ansatt en tospråklig lærer 
i fast stilling. I tillegg har skolen en språkassistent i 
deltidsstilling, forteller rektor Cecilie Werner Erich-
sen.

De tospråklige lærerne er tilsatt i Hamar kom-
mune. På den måten kan de undervise ved forskjel-
lige skoler avhengig av hvor det er behov for deres 
språkkompetanse.

Har egen tospråklig lærer
– De tospråklige lærerne er en styrke for skolen. 
Noen av dem begynte som språkassistenter og har 
videreutdannet seg til tospråklige lærere ved Høg-
skolen i Hedmark, forteller Erichsen.

Nylig tilsatte skolen somaliske Hamsa Ismail som 
tospråklig lærer i full stilling. Han har tidligere job-
bet ved skolen som språkassistent.

– Jeg så fort at han egnet seg godt som lærer. Så 
da han hadde fullført studiene, bestemte jeg meg 
for at han må vi få tak i, sier Erichsen fornøyd.

Nå vil hun gjerne at Hamsa tar tilleggsutdanning 
i norsk, slik at han er kvalifi sert til å være vanlig 
grunnskolelærer.

Lærer Hamsa Ismail er en populær lærer på Prestrud. Elevene fl okker seg rundt ham så fort han viser seg ute. Bakerst fra venstre: Clara Johanne Aasbrein, Maren Kløvstad, 
Una Forfang, Agnes Askehagen, Eirik Indahl, Markus Bjørnerud Kristiansen, Christian Øygarden, Kristoffer Natvig Pedersen. Foran fra venstre Ellla Hallingstad Laugen og Malin 
Wangchaiphoom. 

mailto:mr@utdanningsnytt.no
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undervisning i alle fag 
i fellesområdet og kalles «Spor».

- Tidligere elever synes det er koselig å se igjen 
sitt «Spor», forteller rektor.

– Helt fra første skoledag har velkomstelevene 
tilhørighet til sin ordinære klasse minst seks til åtte 
timer i uka. Bakgrunnen er at de så tidlig som mulig 
skal bli kjent med elevene i klassen sin, forteller 
Kjersti Ree Skrefsrud.

Velkomstelevene er med klassen sin på turer, 
utstillinger og forestillinger. Ute er de med på 
svømmeundervisning, sykkeltrening, skitrening 
og skøytetrening. Skolen samarbeider også med 
Naturskolen, der isfiske, skiturer, skogturer, fis-
keturer og båtturer inngår.

Velkomstklasse
Dette skoleåret har Prestrud 60 elever med enkelt-
vedtak etter opplæringslovens paragraf 2–8. Det 
betyr at de får særskilt tilrettelagt norsk. Noen får i 
tillegg morsmålsopplæring og tospråklig opplæring.

– Elever som er nyankomne til Norge, begyn-
ner i klassen «Velkomst» på Prestrud, forklarer 
Erichsen. 

Akkurat nå har skolen elever fra blant annet 
Island, Polen, Somalia, Burma, Japan, Vietnam, 
Sudan, Eritrea, Syria, Bulgaria, Romania, Thailand, 
Serbia og Albania.

I ett av klasserommene finner vi lærerne 
Liselott Maria Svensson og Kjersti Ree Skrefsrud. 

De har ansvar for elevene som går i «Velkomst».
Forrige skoleår hadde Prestrud to velkomstklas-

ser. I år har skolen én.
– Hvordan språkopplæringen gjennomføres, 

avhenger av barnas skolebakgrunn, morsmål og 
alder. De kan komme til oss når som helst i løpet 
av året, forteller Liselott Maria Svensson.

Felles aktiviteter
«Velkomst» har egne klasserom. Men elevene 
som går her, er ofte med på felles aktiviteter med 
de andre elevene på samme trinn, blant annet i 
praktisk-estetiske fag. Hvert år lager elevene på 
7. trinn et kunstverk sammen. Det blir hengende 

Hvert år lager elevene på 7. trinn et kunstverk kalt «Spor», som blir hengende på skolens fellesområder som et minne. 
Fjorårets kunstverk har fått navn «Broen». - Det passer godt som symbol at Prestrud er en flerkulturell skole, sier 
rektor Cecilie Werner Erichsen.

På Prestrud skole tas uteområdene flittig i bruk til ulike aktiviteter. Også utearealene er en viktig arena for 
språktrening.

>
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Hamsa mener No

Reportasje

Han kom til Norge som enslig 
mindreårig asylsøker da han var 
tretten år. Nå er somaliske Hamsa 
Ismail lærer ved Prestrud skole på 
Hamar.

Utdanning treff er ham ute i skolegården der 
elevene fl okker seg rundt ham. Ingen tvil om at 
Hamsa, som alle kaller ham her, er en populær 
lærer. Han kjenner navnene på alle elevene og kan 
snakke med elever både på norsk og somali.

Utdanning tar en runde på skolens uteområde 
mens han har inspeksjon. 

Hamsa forteller at han de første årene i Norge 
bodde hos sin onkel i Sarpsborg, der han fullførte 
studiespesialiserende på videregående skole.

– Jeg begynte å jobbe ved Prestrud skole som 
assistent for fem år siden, forteller Hamsa.

Han likte seg godt, og etter hvert bestemte han 
seg for å ta lærerutdanning.

– Etter å ha utdannet meg til tospråklig lærer ved 
Høgskolen i Hedmark har jeg nå fått fast jobb ved 
Prestrud skole. Her trives jeg veldig godt, sier Hamsa.

Han har leilighet på Hamar og er samboer. Hun 
er også lærer.

– Givende å jobbe med barn
– Hva fi kk deg til å velge læreryrket?

– Jeg synes kontakten med barn og unge er veldig 
givende. Ofte er det så lite som skal til for at et barn 
skal føle seg sett og komme seg videre, sier han.

Gode forbilder betyr mye, særlig for minoritets-
språklige barn, mener Hamsa.

– Det skrives mye negativt om innvandrere, og sær-
lig somaliere, i media. Hvordan forholder du deg all den 
negative omtalen?

Lærer Hamsa Ismail har inspeksjon. Han forsikrer seg 
om at elevene Alisaid Abdiraman og Marit Rustad koser 
seg med klatringen.

Fokusskole
Prestrud skole er pekt ut til å være fokusskole av 
Nasjonalt senter for fl erkulturell opplæring (Nafo). 
Nafo tilbyr etterutdanning og er tilknyttet Høgsko-
len i Oslo og Akershus.

Fokusskoler fi nnes over hele landet. Dette er 
skoler som er kommet langt i arbeidet med å være 
fl erkulturelle skoler. Ledelsen og personalet skal 
ivareta mangfoldsperspektivet og skolene må for-
plikte seg til å delta på kompetanseutvikling.

– Nafo arrangerer årlige samlinger for persona-
let på fokusskolene, forteller rektor.

I Hedmark er også Kilde skole og Fossen skole 

fokusskoler. Begge ligger på Moelv i Ringsaker 
kommune. I tillegg er Børstad ungdomsskole på 
Hamar fokusskole.

Temabasert undervisning
Lærerne i velkomstklassene underviser etter 
læreplanen i grunnleggende norsk. Undervisnin-
gen er temabasert.

– Når det er mulig, bruker vi morsmålet aktivt 
i undervisningen. Har vi behov for assistanse 
fra tospråklige lærere, tilkaller vi dem, forklarer 
Svensson og fortsetter:

– Når elevene er klare for mer enn grunnleg-
gende norsk, begynner vi å øve på skolefaglige 
begreper. De eldste elevene begynner gradvis å 
lære matematiske begreper og engelsk. Opplæ-
ringen tilpasses hele tiden elevens behov og evner.

– Etter hvert som elevene mestrer nivået i fag 
etter fag, overføres de gradvis til klassen sin, for-
teller Skrefsrud og legger til:

– For at våre elever skal møte best mulig for-
beredt til timene med klassen sin, gjennomgår 
vi fagstoff et med dem på forhånd. Elevene følger 
etter hvert ordinær læreplan, samtidig som de får 
særskilt tilrettelagt norsk.

Legger vekt på foreldresamarbeid
Forrige skoleår deltok Prestrud skole i prosjektet 
«Bedre samarbeid mellom hjem, barnehage og 
skole». Deltakere var Prestrud skole og Vestenga 
barnehage på Hamar, Fagerlund skole og Veslepar-
ken barnehage i Ringsaker, Høgskolen i Hedmark 
og Hedmark fylkeskommune.

Prosjektet ble fi nansiert av fylkeskommunen, 
og er ett av tiltakene i «Handlingsplan for det 
fl erkulturelle Hedmark». Målet er å informere og 
aktivisere minoritetsspråklige foreldre. Arbeidet 
videreføres og følges nå opp av assisterende rektor 
Gerda Vee.

Skolen gjennomfører også internasjonal uke i 
dagene før FN-dagen, og på FN-dagen arrangeres 
internasjonal dag i samarbeid med FAU og foreldre 
på alle trinn. 

Saki Ibrahim Ismail og de andre elevene i «Velkomst» 
gjetter på yrker. Her er han basketballspiller.

Lærerne Kjersti Ree Skrefsrud og Liselott Svensson 
stortrives med å undervise i «Velkomst».

Rektor Cecilie Werner Erichsen ser på de tospråklige 
lærerne som en styrke for språkopplæringen.
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orge trenger fl ere forbilder
– Mange somaliere har nå tatt utdanning i Norge 

og er i full jobb. Vi trenger å bli mer synlige. Og 
i mediene trengs det holdningskampanjer. Bildet 
som tegnes av oss innvandrere, er altfor unyansert, 
sier han.

Opptatt av foreldresamarbeid
– Hva kan gjøres for at minoritetsspråklige barn skal ha 
det bra på skolen?

– En god språkopplæring er viktig. Jeg samar-
beider veldig godt med lærerne i velkomstklas-
sen og andre lærere på Prestrud. Her er det god 
kompetanse i språkopplæringen med aktiv bruk 
av tospråklig fagopplæring, sier han og legger til:

– Og så jobber vi bevisst for å få det sosiale sam-
spillet mellom elevene til å fungere.

– Jeg ser også på foreldresamarbeidet som vik-
tig. Derfor har vi lærere en god dialog med forel-
drene, og vi har jevnlige møter med Foreldrenes 
arbeidsutvalg. 

Hamsa synes mange av lærerne som klager over 
dårlig kontakt med minoritetsspråklige foreldre, 
gir opp for lett.

– Det holder ikke bare å sende med barna 
skriftlig informasjon hjem. Det har vi for lengst 
innsett her. Vi må ringe dem og av og til også opp-
søke foreldrene hjemme, sier han.

– Ved Prestrud deltar elevene i mange aktiviteter både 
inne og ute. Mange lærere klager over manglende enga-

sjement fra foreldre med innvandrerbakgrunn. Hva bør 
gjøres?

– Vår er faring her på skolen er at foreldre gjerne 
vil bidra både i forbindelse med uteaktiviteter, fot-
balltrening eller annen aktivitet. Men de må bli 
forklart hva som ventes av dem, og de må bli tatt 
med, sier Hamsa.

– Veldig ofte har jeg erfart at manglende delta-
kelse beror på misforståelser, legger han til.

Basketballspiller og sofagris
– Er du glad i idrett?

– Jeg er nok en sofagris, innrømmer Hamsa og 
ler.

Men han liker å drive med uteaktiviteter 
sammen med barna og han spiller av og til basket-
ball i Koigen, et strandområde ved Mjøsa i Hamar 
sentrum.

I tillegg til lærerjobben, har Hamsa også jobbet 
i skolefritidsordningen. Å bli kjent med elevene 
også gjennom fritidsaktiviteter ser han på som 
nyttig i lærerjobben.

– Her på skolen har vi en fadderordning for 
elever. Også den er med på å skape et godt miljø 
der ingen skal føle seg utenfor, sier Hamsa.

Han mener det kan være en fordel for innvan-
drerbarn å vokse opp på et mindre sted. 

– Her er det mye lettere å få venner både fra 
Norge og andre deler av verden, sier han.

«Det holder ikke bare å sende med barna skriftlig 
informasjon hjem. Det har vi for lengst innsett her.»

Hamsa Ismail, morsmålslærer ved Prestrud skole

En elev i grunnskolen som ikke har tilstrekkelige 
ferdigheter i norsk til å følge vanlig undervisning, 
har rett til særskilt norskopplæring, morsmåls-
opplæring og/eller tospråklig fagopplæring. 

Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, 
mens tospråklig fagopplæring er opplæring i fag 
på to språk. 

Rektor fatter enkeltvedtak, der det fremgår om 
eleven har rett til særskilt norskopplæring, mors-
målsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. 

Skoleeier kan velge om opplæringstilbudet skal 
skje i egne grupper, klasser eller skoler. 

  Norskopplæring

Kunnskapsmateriell om 
matproduksjon
for barneskolen 

Om matproduksjon, 
med  oppskrifter. 
8-12 år. 

Matboka 

Hefter om planter
Grønt og potet, Korn, 
Frukt- og bær.
8-12 år. 

Geite/saueboka
Om sauer og geiter, 
lam og kje.  
6-10 år. 

Hefter om husdyr
Ku,Gris,Høne,
Geit- og sau.   
6-10 år. 

Spill, lek og lær om mat og landbruk. 
Fem spill med bakgrunn i heftene 
ovenfor. Passer både barn og lekne 

voksne. Spillene nner du på 
bondelaget.no/spill

Heftene er gratis, og nnes på både 
bokmål og nynorsk. Bestilles på 

bondelaget.no/nettbutikk 
se materiell for barneskolen 

Her nner du også annet 
kunnskapsmateriell om mat, lenker,

og aktivitetsforslag. 

Spill på nett

http://bondelaget.no/spill/
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Protesterer 
mot å dubbe 
Pippi

Reportasje

Elever fra Gamlebyen skole i Oslo 
vil ikke at Pippi skal dubbes. Det 
ga de beskjed om under et Nordisk 
forfattermøte.   

TEKST    Wera Holst

Barnebokforfatter Per Nilsson står i den sven-
ske ambassaderesidensen og snakker om ørner, 
spurver og sitt forfatterskap på klingende skånsk. 
Under en stor lysekrone sitter sjetteklassinger fra 
Gamlebyen skole rundt bord med hvite duker og 
gule roser og lytter.

Barna er  invitert til et av de nordiske forfat-
termøtene som 2000 barn i hele Norge får delta i. 
Sju forfattere fra Sverige og Danmark reiser rundt 
i Norge og sprer det skandinaviske språket. Foren-
ingen Norden arrangerer møtene. 

Ørner og sparvar
- Ser dere ørnen, sier Per Nilsson og sprer ut 
armene som vinger. 

- Hvis dere kunne velge mellom å være en ørn 
eller en liten sparv, hva ville dere være da? spør 
Nilsson, og retter raskt «sparv» til spurv for å gjøre 
det forståelig for norske ører. 

- Jeg ville helst vært spurv, svarer ei jente, og 
utdyper: 

- Det er fordi jeg vil være sammen med andre.
En kjapp håndsopprekning viser at halvpar-

ten av sjetteklassingene fra Gamlebyen helst ville  
være spurver. 

- Nesten alle norske barn jeg spør, vil helst være 
modige, sterke ørner. Mens nesten alle de svenske 
vil være små spurver, opplyser Per Nilsson.

Men det er ikke ulikhetene mellom nabofolkene 
som er i fokus i dag.  

Synkende forståelse
Forfattermøtet er initiert av Foreningen Norden. 
I 2010 startet de en holdningskampanje for for-
ståelse av skandinaviske språk på tvers av nabo-
grenser. En rapport fra 2004 viste at forståelse av 
nabospråkene er synkende. 

- Vi mener at forståelsen av svensk og dansk 
har mer med holdninger enn med vaner å gjøre. 
Mange leser jo engelsk, men kvier seg for å lese  
svensk, sier Rune Carlsson, organisasjonsrådgiver 
i Foreningen Norden. 

– Det er stadig færre områder hvor norske barn 
kommer i kontakt med dansk og svensk, sier 
Carlsson, og gir et spark til NRK:

- NRK har begynt å dubbe alt av skandinaviske 
TV-programmer. Vi synes det er en uting. De har 
dubbet Barna i Bakkebygrenda. Vi vil at Pippi også 

FOTO  AAGE STORLØKKEN NTB SCANPIX
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fordi små barn ikke forstår språkene. 
- Samtidig er våre erfaringer at de fleste barna 

under ni år ikke leser raskt nok til å får med seg 
innholdet i undertekstene, sier hun.

- Får dere reaksjoner på dubbingen?
- Voksne som er spesielt interessert i skandina-

viske språk, mener vi ikke bør dubbe. Men for oss 
er det viktigst å formidle historier som barn for-
står, ikke å drive svensk og dansk språkopplæring.  
Vi ser også at seertallene går opp ved dubbing, sier 
hun, og fortsetter: 

- Av de skandinaviske programmene vi sendte 
i fjor, var 81 timer på originalspråket og 78 timer 
dubbet. Barna får tre ganger mer svensk og dansk 
tale i dagens programmer enn de fikk i perioden 
2004-2007, da vi sendte 27 timer årlig i snitt.

Hun kan berolige sjetteklassingene med at NRK 
ikke har planer om å dubbe Pippi:

- Pippi er en del av den skandinaviske kulturar-
ven, og mange barn kjenner historien fra før, sier 
Gulliksen.  

i fremtiden skal snakke svensk, sier han.  
- Barna blir fratatt en mulighet hvis de mister 

forståelsen av svensk og dansk. I sin ytterste kon-
sekvens mister Norden styrke som region hvis vi 
ikke bevarer vår felles språkforståelse, sier Rune 
Carlsson.

Vil lese
Dagens andre forfatter, Katarina von Bredow, 
avslutter sin opptreden med å lese et utdrag fra 
sin nye bok. Hun stopper akkurat idet en skummel 
forfølger legger hånden på heltinnens skulder og 
sier: «Du er vel ikke redd for meg?».

Forfatteren får knapt lukket boka før ei jente-
hånd fyker i været.

- Er boka oversatt? Den skal jeg lese, utbryter 
jenta.

Det direkte møtet
Carlsson mener at direkte møter som dette frem-
mer språkforståelsen.  Opplegget omfatter under-
visningsopplegg som elever og lærere forbereder 
seg på i forkant.

- Klassen leser tekstene på språket til forfat-
teren og forbereder spørsmål til forfattermøtet, 
forteller han. 

Han minner om kompetansemålene som sier 
at elevene skal lære noe nabospråk fra 4-7 trinn. 

- Vi fikk en e-post fra en lærer i Kristiansand 
som var overrasket over hvor lett elevene forstod 
en dansk forfatter etter at de hadde lagt undervis-
ningsopplegget til rette, legger han til.

Svenske språkører
Elevene får svensk «fika» på ambassaden, egentlig 
en kaffekopp med litt søtt til. Barna velger heller 
saft til kanelbullarna. 

- Jeg fikk lyst til å lese bøkene. Det var veldig 

spennende rett før forfatteren sluttet å lese, sier 
Miriam Ouguir.

- Jeg synes det var mest gøy når de skulle kysse, 
sier Dagny Braanen Lindgren. 

Hun sikter til en kyssescene i opplesningen.
Sjetteklassingene rundt bordet hadde ingen pro-

blemer med å forstå de svenske forfatterne. 
– Vi har hatt en svensk lærer, og så har vi lest 

litt på skolen fra boka vi fikk høre her,  forklarer 
Tara Moyo. 

Alle jentene har vært i Sverige.  De reiser ofte 
over grensen.

Jentene er motstandere av Pippi-dubbing: 
- Jeg synes ikke Pippi skal dubbes til norsk. Vi 

forstår jo alt, sier Marie. 
Tara Mayo innrømmer at det er litt vanskelig å 

forstå dansk fordi de har andre lyder. Likevel synes 
hun ikke skandinaver skal snakke engelsk med 
hverandre: 

- Det er jo ganske mange av de samme ordene 
som blir brukt. Vi er land som ligger nær hver-
andre og har ting felles. Vi må lære av hverandre, 
sier hun. 

«Lyssnar in sej»
- Jeg synes disse forfattermøtene er fantastiske.  
Barna kommer inn og forstår ikke alt med én gang, 
men det tar ikke lang tid før de «lyssnar in sej», 
sier forfatter Katarina von Bredow. 

- Vi  bor så tett på hverandre og bør trene på å 
forstå hverandre. Det finnes masse uoversatt lit-
teratur som man kan lese hvis man forstår språket, 
sier hun.

Forstår ikke språket
Programredaktøren for NRK super, Hildri Gullik-
sen, forklarer i telefon til Utdannings redaksjon 
at  de dubber skandinaviske barneprogrammer 

«Nesten alle norske barn jeg spør, vil helst være modige, sterke ørner. 
Mens nesten alle de svenske vil være små spurver.»

Forfatter Per Nilsson 
bruker mye kroppsspråk 
når han forteller.  
F.v.: Tara Moyo, Jinn 
Rognes, Neo Korsnes 
Braveboy, Mohamed Said 
Mohamed, Abdalle Elmi, 
Terje Roll Elgsaas og Saad 
Moazzem. 
FOTO RUNE CARLSSON

Asha Yusuf (f.v.) og Tara Moyo synes det er unødvendig å 
dubbe Pippi.  
FOTO RUNE CARLSSON

Per Nilsson
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Friminutt

Endelig! Det første lys vi tenner, og alt er på stell, 
bortsett fra en stall som mangler i vår fl otte dekora-
sjon.  Vi sitter på fi re vaklevorne benker, 37 år gamle, 
ulakkerte. 

- Skal vi ikke ha ny slik krybbe da? Andreas må 
spørre om alt.

Jeg skal fi kse både krybbe og stall, men jula kom 
litt brått på.

- Som julekvelden på kjerringa, pleier mamma å 
si. Hva betyr det, Ole? Lis-Othilie spør.

- At hun er fra Moelv. Men nå er det jul, og vet du 
hvorfor vi skal feire jul? Noen? Du!

- Vi kjørte i grøfta i går fordi atte vi må ha fi rejul-
trekk fordi atte det er så glatt.

- Du Markus, dit vi skal er det ikke snø og ikke 
glatt. Kan dere lukke øynene og se sand, masse 
sand …

- Har de strødd, der da? Pappa sa at ...
- Hysj, Markus. Og så der, i ørkenen, der lyser det 

opp noe stort på himmelen!
- Mamma trur på UFO ...
- Hysj, det er en stor stjerne som lyser høyt oppe 

på himmelen ...
- Vi fant ikke lyset til stjerna vår i går ...
- Eh ... Dere må være så stille, tenk nå ... se stjer-

nen foran dere!
- Over oss, sa du. På himmelen ... du sa det!

Petit

  Tilbakeblikk

Julekrybbeprat
- Og stjernen viste veg for tre stykker, og se for 

dere at der kommer de med hver sin …
- Crossmotorsykkel? Onkel kjører cross, og han 

kjørte i sanda og ble mester. Men nå har’n gips.
- Eh.Ingen motorsykkel, Jonas. De som kom, det 

var de hellige tre konger! 
- Jeg vet det! Harald og Olav og så … eh … Håkon? 

Flittig-Amalie forteller om doen på hytta.
- Nei!!! Nå skal dere være helt stille! Se her! Ser 

dere noen motorsykkel her? Vi er i gamle dager! 
Over to tusen år siden! Skjønner?

 Josef er her, Maria er her, Jesus ...? Eh ... kommer. 
Hyrdene er der og englene som svever over dem.

- Jeg ser tråden. Det er juks. Orn’tlige engler fl yr 
med vingene sine, det sier bestemor, og så ser vi dem 
kanskje ikke, bare hvis vi tror på dem! Flittig-Amalie, 
den nye Erna?

- Men nå later vi som at vi er i Betlehem og det er 
her det skal foregå i hele desember. Skjønner dere 
det? 

Og selv om den avlange kassa er framme nå på 
23. året, så er det litt spesielt, og jeg burde valgt sand 
som ikke var fra sandkassa. Katter er onde vesener! 
Jeg kjente det i går kveld, og de nærmeste elevene 
rynker litt på nesa. To av de skjøreste palmene alle-
rede har fl ata ut. Ikke noe er så svikefullt som papp. 
Jo forresten; gammel papp. For den brekker i tillegg. 

Og joda, Petter brenner fi ngertuppa sine. Vi er i 
gang, dere!

– Jeg skal fi kse både krybbe og stall, 
men jula kom litt brått på.

  Ole Foss
       skribent og lærer

ARKIVFOTO PRIVAT

G
LI

M
T Mangler det meste

Bildebladet Aktuell konkluderer i 1962 med at Kom-
agfj ord skole i Finnmark ikke har disiplinproblemer, 
men ellers mangler alt: «Kvalifi sert lærer har de aldri 
hatt, luften i klasserommet er elendig, lærebøkene er 
foreldet. Det satses ikke på skolen, fordi barna kunne 
gått på den nye Korsfj ord skole en halv mil unna - hvis 
det hadde vært vei dit». Her leker elevene i friminuttet, 
mens lærer Alfhild Lunde står i bakgrunnen. 

FOTO  AASERUD / AKTUELL / NTB SCANPIX

For 50 år siden 
Fagplanen for tysk 

Tyskopplæringen i 
Norge er i vesentlig 
grad forringet etter 
krigen. De kunnskaper 
og ferdigheter som 
f.eks. artianere på 
engelsklinjen har i faget 
i dag, er ikke vesentlig 
mer omfattende enn de 
som elevene hadde til 
middelskoleeksamen i 
1939. Det har vært og 
er fremdeles vanskelig 
for tysklærere på de 
forskjellige trinn i vårt 
undervisningsverk å 
erkjenne dette faktum 
fullt ut. 

Den Høgre Skolen 
nr. 20/1964

For 25 år siden 
Store saker 

Måten KS taklet tariff-
oppgjøret på, fi kk 
regjeringen Brundtland 
til å utsette spørsmålet 
om overføring til kom-
munene. Flere politikere 
begynte å tvile på om det 
var noen god idé å la KS 
få ansvaret for lærer-
forhandlingene. Vår nye 
undervisningsminister 
skal vurdere spørsmå-
let til neste år, men KS 
ønsker å overta alt før 
neste års tariffoppgjør. 
Dette blir sannsynligvis 
det største slaget som 
må kjempes i 1990. 
 
Norsk Skoleblad 
nr. 40/1989
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Lytt 
til den det gjelder
Da de to femårige jentene kom ut fra barnehagen på 
egen hånd, kjente Ann Lisbeth Bjerkan at dette var et 
viktig øyeblikk.  

TEKST  Kari Oliv Vedvik  | kov@utdanningsnytt.no

FOTO  Privat

Avgjørelsen hun hadde tatt rett før, skulle prege 
resten av yrkeskarrièren hennes.

Tre år etter at Ann begynte sin karrière som 
førskolelærer, var det én ting som stadig irriterte 
i arbeidshverdagen: Når ungene skulle ut på for-
middagen, var det et svare strev å få de største 
ungene til å kle på seg.

– Hva gjorde vi feil? Hvorfor var det sånn? Jeg 
grublet over hvordan vi kunne få dette til uten at 
det bare ble mas og kjas, til store protester. I dag 
virker det enkelt og helt opplagt, men den gan-
gen var det ikke like klart for meg, forteller Ann 
Lisbeth Bjerkan.

Vil ikke ut
Ann Lisbeth Bjerkan har jobbet som førskolelærer 
siden hun var ferdigutdannet i 1995.

– På den tiden begynte vi i langt større grad å 
diskutere barns medvirkning. I stor grad var det 
de voksne som bestemte, og så måtte barna bare 
høre etter. Sett i lys av det gjennomførte vi sam-
taler med barna på min avdeling. Jeg var jo veldig 
interessert i å høre hvorfor de laget så mye styr 
når de skulle kle på seg. Svarene vi fi kk, spriket 
fra dem som mente at vi slett ikke behøvde å gå ut 
i det hele tatt til de som forklarte at de ville gjøre 
seg ferdig med det de holdt på med, før de begynte 
med noe annet, forteller Bjerkan.

Samtalene med barna fi kk Bjerkan til å grunne 
over sin egen praksis.

Tillit
Én dag var det to fem år gamle jenter som ikke 
ville gå ut, de var midt i en lek.

– Ok, sa jeg, og ga dem beskjed om at når de var 
ferdig med å leke, måtte de rydde, kle på seg og 
komme ut. Det øvrige personalet var ikke helt 
enige med meg og sa at nå ville det bli helt kaos. 
En liten halvtime senere kom de to jentene rus-
lende fornøyd ut. De fi kk tillit og tok den. Akkurat 
da de kom ut, kjente jeg følelsen av at der ligger 
mange av svarene. Slipp opp kontrollen litt, og lytt 
og lær av de små. 

Så lenge det ikke går på sikkerheten løs, er det 
viktig å spørre seg selv hvem avgjørelsen er viktig 
for, påpeker Bjerkan.

– Aller først må en sette sikkerheten, men der-
etter må en stille seg spørsmålet: Hvem gjør jeg 
dette for, meg selv eller barnet?

Lov å si nei
Det å tørre og prøve, og i tillegg lykkes, var en så 
avgjørende opplevelse for den da så unge førsko-
lelæreren at det ga henne tro på at dette var riktig 
og viktig.

– Oftere lykkes man med sine planer når man 
har sjekket hva barna tenker og mener. Relasjonen 
mellom barn og voksne setter jeg foran de store 
planene. Jeg slipper ikke helt løs, men føler ungene 
at de blir tatt med på råd, respekterer de også et 
nei. De hører på meg og jeg hører på dem.

Den dagen da hun slapp opp, husker hun ennå.
– Det har vært mange gode øyeblikk på jobb, 

men den opplevelsen fi kk meg til å snu tankesettet 
mitt, og var derfor en viktig årsak til at jeg fortsatt 
jobber med barn, forteller førskolelæreren, som 
nærmer seg 20 års fartstid i barnehagen.

Gylne øyeblikk
I denne spalta forteller lærerer og førskolelærerer om 
noe de har lyktes særlig godt med.

  Ann Lisbeth 
Bjerkan (46)   

Hvem: 
Pedagogisk leder ved 
Vårres barnehage i 
Trondheim. 
 

Godt å tenke på:
Det å lytte og lære av 
de små er viktig for 
at begge parter skal 
lykkes.

Har du opplevd et gyllent øyeblikk 
som du vil dele med andre?
Send det til redaksjonen@utdanningsnytt.no. 
Merk e-posten «Gylne øyeblikk».

mailto:kov@utdanningsnytt.no
mailto:redaksjonen@utdanningsnytt.no
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Storverket om fi skerinasjonen 

Norges utvikling bygger på det som havet har 
gitt oss av rikdom, men også bydd på av kamp, 
seire og nederlag. På veg gjennom verkene stifter 
vi bekjentskap med sentral billedkunst og foto 
som utdyper tekstene. For fem år siden ble det 
gitt grønt lys for dette omfattende arbeidet. Pris-
lappen lyder på 27 millioner kroner. Bidragsyterne 
er velkvalifi serte forskere fra høyere institusjoner.

Fembindsverket er delt inn slik:
I. Fangstmenn, fi skerbønder og værfolk. 
Fram til 1720
II. Ekspansjon i eksportfi skeria. 1720–1880
III. En næring i omforming. 1880–1970
IV. Havet, fi sken og oljen. 1970–2014
V. Over den leiken ville han rå. 
Norsk havbruksnærings historie

Kysthistorie blir kanskje et noe innsnevret 
begrep. Så mye handler om havet, og de enorme 
marinbiologiske ressursene som vil kunne gi 
Norge, i motsetning til oljen, en evig rikdom. 
Innholdet i bøkene handler om fangst og fartøy, 
landingen og tilvirkningen, maten på bordet, 
kvinnenes kompetanse og omsorg, bruksmeto-
der, nasjonal og internasjonal politikk og etnisi-

tet. Noen vil kanskje fi nne det overraskende at 
samene også har en rik fi skerihistorie. Den er spe-
sielt godt beskrevet av Alf Ragnar Nielssen i bind I. 
Samene har fra gammelt av vært fi skere, båtbyg-
gere (s. 289), og drevet handel med russerne. Fis-
ken betød mye i den multietniske pomorhandelen 
mellom 1750 og 1917. Kanskje vi kunne hatt mer 
om dette, om kvinnene som egna line og holdt 
hjemmet sammen og ungene som skar torsketun-
ger og deltok i fi skearbeid fra de var små av. Litt 
overlapping er ikke til å unngå i tekstmaterialet, 
uten at det skjemmer.

Det rike materialet er en gave til skoleverket. 
Tekstene på nynorsk og bokmål holder god popu-
lærvitenskapelig standard. Billedmaterialet, tross 
ulik fotokvalitet, kan nyttes til undervisningsfor-
mål. Grafer og tabeller illustrerer slikt som kan 
være vanskelig å forstå.

Innholdet er ikke uten politisk sprengstoff . Utfi sk-

inga av silda på 1960-tallet og mussa (småsilda) 
tiåret senere, er i dag en fi skeripolitisk skandale. 
Russerne hadde alt på 1950-tallet advart, men så 
kom havforskeren Finn Devold (1902–1977) med 
påstanden om at havet var utømmelig (bind IV).

I bind IV er oljen tema, men langt fra behandlet 
med det omfanget en kunne ha ventet. Bind V tar 
for seg havbruksnæringa, den som skal føre Norge 
til himmelske høyder økonomisk. I 2010 kom Nor-
ges fi skerihøgskole til at næringa bare la beslag 
på 420 kvadratkilometer eller et areal svarende 
til Andøya. Men de som eier anleggene, legger 
beskjedne midler igjen, forpester havet alarme-
rende og skaper uro lokalt. 

Om vi skal forstå Norge og kunne gi kommende 
generasjoner innblikk i hva som står på spill, er 
storverket om fi skeri- og kysthistorien nødvendig. 
Lærerne bør påta seg plikten å forvalte stoff et på 
en forsvarlig måte.

  Aktuell bok ANMELDT  AV   John Gustavsen

Norges fi skeri- 
og kysthistorie 
(bind I-V)
 
Hovedredaktør 
Nils Kolle
Fagbokforlaget
Oslo 2014
2839 sider

På tavla

Bøker

Fembindsverket Norges fi skeri- 
og kysthistorie gir oss over 2800 
sider med tekst og illustrasjoner. 
I skolens bibliotek kan det bli 
en viktig kilde til forståelse av 
nasjonen.

Tre karer i Selje i Sogn og Fjordane poserer med en stabel klippfi sk til tørk på svaberget. Illustrasjon fra bind 3. 
FOTO KRISTOFFER DJUPEDAL



I fjor høst hadde Kagge Forlag stor suksess 
med en murstein av en ordbok, Yann de 
Capronas Norsk etymologisk ordbok.  
Boka veide 2,5 kg og talte 1900 sider, likevel 
havnet den på bestselgerlistene i månedene 
før jul. 

Årets ordbok fra Kagge Forlag, som er nesten 
nøyaktig like tung og tykk, er utarbeidet av 
Per-Erik Kirkeby. Han har utstrakt erfaring 
som ordbokforfatter. De siste fire årene har 
han gitt seg i kast med bokmål, der han ifølge 
forordet mener at ordboksarbeidet er blitt 
forsømt. 

Mye brukte bokmålsordbøker er Tanums 
store rettskrivningsordbok og Bokmålsord-
boka. Tanums har nesten tre ganger så mange 
ord, men legger mest vekt på  
stavemåte og bøyningsformer og har spar-
somt med definisjoner og brukseksempler.  
Bokmålsordboka har bare 65.000 oppslags-
ord, men langt de fleste ordene er utstyrt 
med både definisjoner og brukseksempler.

I Kirkebys koloss angripes ordene på ulikt vis. 
Flere vanlige ord har fått utfyllende artikler 
med opplysninger om ulike betydninger og 
mange eksempler på bruk – for eksempel 
dekker oppslaget «legge» alene mer enn en 
side. De fleste oppslagsordene gis en kort 
definisjon og/eller plasseres innen et fag-
område. En del ord listes bare opp uten slik 
informasjon, og det er iblant et savn.  
Mange ville hatt nytte av å få vite hva ord 
som «fødestrøm», «mediator» og «selepinne» 
betyr. 
 
For ordfrikene blant oss er det uansett en 
gedigen konfekteske Per-Erik Kirkeby har 
komponert. Timene flyr mens man blar fram 
og tilbake og støter på ord man hadde glemt 
og ord man ikke ante fantes. 
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Årets tykkeste

  Aktuell bok OMTALT AV  Ståle Johnsen

I fire år har Per-Erik Kirkeby arbeidet med 
Den store norske bokmålsordboka.  
Nå foreligger resultatet i form av 105.000 
oppslagsord fordelt på nesten 1900 sider. 
 

Den store norske 
bokmålsordboka 
  
Av Per-Erik Kirkeby
Kagge Forlag 2014
1879 sider

Torsdag 29. og fredag 30. januar

Oslo kongressenter
Folkets Hus, Oslo

kl. 8.00–16.00

All informasjon 
og fullt program for 
begge konferansene 

finner du på 
www.cp.no.

Påmeldingsfristen 
er 20. januar 2015, 

og du melder deg på via 
www.cp.no

«JEG SKAL OGSÅ 
BLI STOR» 

CP-KONFERANSEN 2015

Fo
to

: C
ecilie M

artin
sen

 

http://www.cp.no/
http://www.cp.no/
foto:Cecilie
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Innspill

Her kommer et stort hjertesukk til 
politikerne i Sarpsborg kommune 
fra oss som utdanner morgen-
dagens ledere i barnehagene 
i Kurland og Peer Gyntveien 
barnehager. 

Alle vi som jobber i barnehagen, må forholde oss 
til «Rammeplanen for barnehager», barnehage-
loven, kommunens forventninger og barnehagens 
egne årsplaner.

Vi er forpliktet til å møte hvert enkelt barn ut fra 
deres eget ståsted og forutsetninger og gi barnet 
utfordringer. 

I rammeplanen står det: «Barnehagens for-
mål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, 
og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med 
barnas hjem. Barnehagen har en viktig rolle som 
oppvekst- og læringsarena for barn under opp-
læringspliktig alder. Barnehagen skal støtte barns 
utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi 
det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. 
Den skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig 
tilbud og bidra til en meningsfull oppvekst uansett 
funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og etnisk 
bakgrunn. Å se omsorg og danning, lek, hverdags-
aktiviteter og læring i sammenheng er et særtrekk 
ved norsk barnehagetradisjon. Barnehagen er en 
kulturskaper og har en viktig rolle som kultur-
formidler.»

I kommunes planer for utbygging av barnehager 
står det at når den nye sentrumsbarnehagen står 
ferdig, skal Kurland og Peer Gyntveien barnehage 
omgjøres slik at kommunens bemanningsnorm 
også skal gjelde disse barnehagene. 

Vi har fått indikasjoner på at det skal bli endrin-
ger i våre barnehager når det gjelder bemannings-
normen allerede fra august 2015. Det betyr at det 
skal bli 21 barn under tre år med tre pedagoger og 
to fagarbeidere/assistenter, og 28 barn over tre år 
med to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter i 
begge barnehagene. 

Ja, vi kommer til å holde oss innenfor lovverket 
av hva som er minstekrav til bemanningsnorm. 
Likevel, frem til for en liten stund siden har vi fått 
mange signaler fra foreldre om at de søkte nettopp 
våre barnehager fordi det var mindre grupper og 

roligere dager der enn i andre barnehager. Vi har 
hatt 18 barn i stor avdeling og 9 barn i liten avde-
ling. Frem til nå har derfor foreldre hatt en reell 
valgmulighet for barna sine, noe som faktisk for-
svinner nå som det kun blir denne bemannings-
normen som gjelder. 

Vi stiller oss undrende til at denne endrin-
gen skjer allerede fra neste høst, lenge før en ny 
sentrumsbarnehage står klar. Spaden har jo ikke 
engang blitt satt i jorda, og tomta er faktisk heller 
ikke klar! Ved ny organisering i våre barnehager 
vil vi nemlig miste 18 barnehageplasser i et så 
stort boligområde som Kurland, hvor det bare blir 
fl ere og fl ere barnefamilier. Hva om dere politikere 
kunne utsatt denne organiseringen til det var nok 
plasser i andre barnehager der det er naturlig for 
våre barn og foreldre å søke plass. Det er ingen 
skam å snu, det er en ren styrke!

Vi ønsker å gjøre en god jobb. Vi brenner for job-
ben vår og for å gi hvert enkelt barn gode dager. 
Vi vet hva kvalitet i barnehagen er, og hvordan vi 
skal jobbe for å gjøre en god jobb. For å sikre god 
kvalitet må vi ha gode relasjoner til både barn, for-
eldre og kolleger, nærhet til hvert enkelt barn og 
en hverdag som er preget av glede og humor. I bar-
nehagen skjer det gylne øyeblikk daglig, dersom 
vi har tid til å se dem og oppleve dem sammen 
med barna. 

For å sikre en god utvikling og gi utfordringer 
til hvert enkelt barn er vår læring preget av nys-
gjerrighet. Vi undrer sammen, øker vår kunnskap 
sammen og vi bruker språket aktivt for å lære mer. 
Vi jobber spesielt med språkstimulering i tråd med 
kommunens «Plan for språkstimulering og lesing 
som grunnleggende ferdighet» for å gjøre hvert 
enkelt barn best mulig rustet til å takle hverdagens 
språklige utfordringer. 

Vi ønsker å kjenne hvert enkelt barn godt og vite 
hvilke utfordringer de behøver for å oppnå mest-
ring. Det er viktig med mestringsfølelse, det gjør 
noe med oss alle! Det betyr at vi må være nære og 
se hvert enkelt barn, vi må gi tilpassede utfordrin-
ger og vi må gi barn frihet til å kunne ta egne valg 
i lek og vennskap. Barn i barnehagen har rett til å 
medvirke i egen hverdag, og vi jobber hardt for å 
gi barn livsutfoldelse og reell innfl ytelse.  

Det fi nnes mye forskning som sier noe om hva 
store barnegrupper og mye stress og støy kan gjøre 
med barn: 

«Studier om sammenhenger mellom antal-
let barn per voksne og småbarnas utvikling har 

 «Blir det for mange barn per 
voksen i barnehagen, vil 
dette gå ut over den voksnes 
mulighet til å være nok 
tilgjengelig og sensitiv 
overfor hvert enkelt barn.»

Kvalitet og bemanning i barnehagen

  Cecilie Ringsrud
tillitsvalgt 
På vegne av Utdannings-
forbundets klubb i Peer 
Gyntveien og Kurland 
barnehage 

FOTO  PEDAGOGISK FAGSENTER, 
SARPSBORG KOMMUNE
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vist økt apati, mer aggressiv atferd, dårlig score på 
språk- og utviklingstester og større forekomst av 
utrygg tilnærming og lavere sosial kompetanse hos 
barn der det var mange barn per ansatt (her defi-
nert som fem barn eller mer per ansatt). Der det 
var få barn per ansatt (definert som å ha hoved-
ansvaret for omkring tre barn), var samspillet med 
barna preget av sensitivitet og flere og mer nyan-
serte responser på det barna uttrykte. De ansatte 
var i tillegg mer omsorgsfulle og hadde større 
variasjoner i aktiviteter og var mer oppmuntrende 
overfor barna» (Deynoot-Schaub og Riksen-Wal-
raven 2006; de Schipper m. fl. 2006), fra Norges 
offentlige utredninger (NOU) 2012: 1 «Til barnas 
beste. Ny lovgivning for barnehagene». 

Små barn trenger sensitiv omsorg og nære rela-
sjoner til voksne. De trenger å få knytte seg til og få 
et nært forhold til de voksne i barnehagen. Blir det 
for mange barn per voksen i barnehagen, vil dette 
gå ut over den voksnes mulighet til å være nok 
tilgjengelig og sensitiv overfor hvert enkelt barn. 

Sarpsborg kommune har en flott visjon: «Sarps-
borg kommune hvor barn og unge lykkes!» Det 
må starte hos de aller minste. Tidlig innsats er det 
viktigste for noen gang å kunne klare å nå en slik 
visjon! Det krever nok bemanning. 

Nok bemanning i seg selv er ikke alltid nok. 
Hvor store barnegruppene er, har også en betyd-
ning: 

«Forskning på sammenhenger mellom innsats-
faktorer og resultater har vist at barnegruppenes 
størrelse har stor betydning for barnehagens kvali-
tet (Zachrisson m. fl. 2010) Gruppestørrelse er der-
for en viktig kvalitetsindikator. Barnegruppenes 
størrelse må være slik at personalet kan oppfylle 
sine forpliktelser i forhold til barn og foreldre og 
slik at barnehagens oppgaver som forebyggende 
arena og personalets ansvar for å delta i tverretat-
lig samarbeid i kommunene kan ivaretas på en god 
måte. Ved vurdering av barnegruppens størrelse 
og sammensetning bør det tas hensyn til barnas 
alder, kjønn, etnisitet/språklighet og barn med 
særskilte behov. Barnehagens organisering, res-
surser, personalets kompetanse, personaltetthet og 
samspillet mellom voksne og barn er også faktorer 
som må tillegges vekt» 

«Barnas lek, læring og utvikling påvirkes av 
læringsmiljøet de befinner seg i, og det er der-
for vesentlig at personalet har evnen til å skape 
gode miljøer for barna. Gjennom å skape kreative 
læringssituasjoner og integrere leken vil lærin-

gen bli lystpreget.» (Asplund Carlsson, Pramling 
Samuelsson og Kärrby 2001). 

Det kan være vanskeligere for pedagogene å 
skape slike positive og gode læringsmiljøer i en 
større barnegruppe (Johansson og Pramling Samu-
elsson 2009). 

«I en stor barnegruppe vil ikke pedagogene 
kunne ha tilstrekkelig overblikk og mulighet til 
å gi enkeltbarn tilstrekkelig oppmerksomhet, 
noe som vil kunne innebære at barn som trenger 
hjelp og støtte i leken passiviseres og blir stående 
utenfor fellesskapet» (Asplund Carlsson, Pramling 
Samuelsson og Kärrby 2001). 

Vi ønsker absolutt å gi hvert enkelt barn alt hva 
det fortjener og har rett til i løpet av sin barneha-
gehverdag. Vi er stolte av å være en del av barnas 

barndom! Og vi ønsker å bli hørt når omgjøringer 
tatt med tanke på økonomi gjør noe med situasjo-
nen for våre minste! 

Minner igjen om Sarpsborg kommunes visjon: 
«Hvor barn og unge lykkes!»

Tenk litt på den! 

Kilder:

Utdanningsforbundets sider: «Bemanningsnorm 
for å sikre nok voksne» 
NOU Norges offentlige utredninger 2012: 1 «Til 
barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene».

Gi dine elever økt 
bevissthet, refleksjon  
og kunnskap om person-
vern og de valgene 
ungdom gjør ved bruk 
av digitale medier.

Filmer, oppgaver og informasjon finner du på

Hvem 
bestemmer?

http://www.dubestemmer.no/
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Innspill

Skolefrontens Solidaritetspris 2014 
er tildelt solidaritetsprosjektet til 
Oddemarka skole i Kristiansand. 
Prisen ble tildelt 22. oktober i 
skolens aula med alle elever og 
ansatte til stede. Til stede var også 
Siri Young, som startet skolens 
solidaritetsprosjekt i 2000.

Skolefrontens Solidaritetspris

Elevene bidro med sang under utdelingen, akkompagnert av kvartetten Sveinung Løvåsen (til venstre), Jonas Høgdal 
Kvinlaug, Jonas Lilletun Christensen og Terence Dougherty. FOTO PER SÆTRE/UTDANNINGSFORBUNDET

Det ble en stor overraskelse for alle elevene på 
skolen da prosjektet fi kk overrakt diplom og en 
sjekk på 50.000 kroner fra Skolefrontens fond. 
Prisen ble tildelt av stiftelsens leder, Oddvar Hal-
leråker, og meg, sekretær Per Sætre. Pristilde-
lingen ble meget godt mottatt av alle elevene og 
seansen i skolens aula ble avsluttet med stående 
applaus. I tillegg holdt fl ere av elevene en konsert 
og avsluttet med å synge Sør-Afrikas nasjonalsang.

Som begrunnelse for årets tildeling uttaler styret: 
«Oddemarka skole har funnet sitt eget solidari-
tetsprosjekt. Prosjektet har vært skolens eiendom 
i 14 år siden oppstarten i 2000. Det involverer hele 
skolemiljøet i Solidaritetspris for seks ulike skoler 
i Sør-Afrika. Gjennom innsatsen skaff er de utdan-
ning for barn som ellers ikke ville fått skolegang, 
i tillegg til at de gjennom bidrag til skolene øker 
kvaliteten på undervisningen for øvrig. Gjennom 
prosjektet får de også direkte og indirekte kon-
takt med barn og ungdom i Cape Town, noe som 
i høyeste grad imøtekommer formålet med soli-
daritetsprisen».

Solidaritetsprosjektet ved Oddemarka skole 
ble igangsatt i år 2000 av Siri Young, som da var i 
kontakt med Wynberg Rotary Club i Cape Town. 
Siri Young har hele tiden vært prosjektets «gud-
mor» ved Oddemarka skole. Hun har gjennom sitt 
personlige engasjement, og ved hjelp av de tette 
relasjonene hun har knyttet i Cape Town, vært 
den bærende drivkraften bak prosjektet. For dette 
arbeidet har Siri Young mottatt Rotarys høyeste 

 Per Sætre
      konsulent i 
       Utdanningsforbundet 

FOTO PRIVAT

utmerkelse i Sør-Afrika–Paul Harris Award. Siri 
har nå gått av med pensjon, men hennes engasje-
ment i Solidaritetsprosjektet fortsetter.

Prosjektet i Sør-Afrika omfattet i begynnelsen 
skolene Stephen Road og Montagues Gift. I 2008 
ble en ny skole med i prosjektet, Fairmount High. 
Dette er en videregående skole med over 1100 
elever. I 2010 ble en 4. skole med i prosjektet, 
De Duire som er en barneskole. I de siste årene 
har også skolene Perivale og Lotus River kom-
met med i prosjektet. Alle de 6 skolene ligger i 
Grassy Park området i Cape Town. Dette er et av 
de fattigste og mest vanskeligstilte områdene i 
Cape Town.

Frem til i dag har elevene ved Oddemarka skole 
gjennom dette prosjektet samlet inn ca. 1,5 mil-
lioner kroner. Deler av midlene har gått til innkjøp 
av datamaskiner og bøker til et bibliotek, men 
mesteparten av midlene har gått til et stipend – 
«Oddemarka Bursaries». Stipendene har gjort det 
mulig for barn i området å få seg en utdanning. 
Mellom 50 og 100 elever på hver av skolene i pro-
sjektet får tildelt stipend.

Skolen gjennomfører hvert år en solidaritetsdag. 
Denne fungerer på lik linje med «Operasjon Dags-
verk». Elevene fi nner jobber og får skolefri en dag 

for å tjene penger til prosjektet. Alle ansatte bidrar 
i gjennomføringen av Solidaritetsdagen.

I tillegg reiser en liten delegasjon fra Oddemarka 
på besøk til Cape Town hvert annet år. Hensikten 
med denne reisen er å vedlikeholde samarbeidet 
med Rotary, i tillegg til å besøke skolene i prosjek-
tet og skaff e ny oppdatert informasjon og ny moti-
vasjon for å drive prosjektet videre. Det vil normalt 
være 2 voksne og 2 elever fra 8. trinn som deltar 
på reisene. Reisene gjennomføres i skolens vin-
terferie og fi nansieres gjennom gaver og sponsing.
 
For å kunne delta på reise til Cape Town forplikter 
deltakerne seg til aktivt arbeid for prosjektet i 3 
år. Noe som blant annet omfatter planlegging og 
gjennomføring av solidaritetsdagen. De inntrykk 
og opplevelser de får fra reisen til Cape Town, 
må formidles videre til Oddemarka skoles øvrige 
ansatte og elever.
 
For å kunne delta på reisen til Cape Town kre-
ves det at elevene er selvstendige og behersker 
engelsk meget godt. Under oppholdet i Cape Town 
bor elevene hos sør-afrikanske vertsfamilier og 
skal i tillegg hospitere på skolene i prosjektet. Det 
forutsettes at elvene behersker å kunne snakke 
i forsamlinger–både på besøket i Cape Town og 
senere hjemme på Oddemarka skole.
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«Ungdommene ble mer 
bevisste på å ta gode valg  
for livet.»

Skoleeierne må satse mye sterkere 
på å oppfylle elevenes rett til et 
godt og inkluderende læringsmiljø. 
Hjelpen kan de få ved å bruke det 
pedagogiske verktøyet Mitt valg.

Det er bedre å bygge barn 
enn å reparere voksne 

 Ivar Tollefsrud  
      daglig leder i stiftelsen 
      Mitt Valg 

FOTO PRIVAT

ner. Det kan være en utfordring å få elever i en 
så sammensatt gruppe til å føle trygghet, utvikle 
selvtillit og gjensidig respekt. Læreren i mottaks-
klassen forteller at programmet bidrar svært posi-
tivt til å bygge opp elevenes selvbilde og skape et 
godt samarbeid i klassen.

På en stor, ny barneskole var det mye uro i klas-
sene da lærerne og elevene skulle bli kjent med 
hverandre. Lærerne tok i bruk Mitt valg og lyktes 
med å skape gode klassemiljøer. Over hele lan-
det har lærere erfart at verktøyet har bidratt til å 
styrke barns og unges selvbilde. Klassemiljøet og 
læringseffekten ble bedre. Foreldre og barn fikk 
et verktøy som gjorde det lettere å snakke om 
rusmidler. Ungdommene ble mer bevisste på å ta 
gode valg for livet.

Mitt valg kan benyttes sammen med andre pro-
grammer, men ingen tilsvarende tiltak i Norge 
kan vise til like høy aktivitet. Gjennom flere år 
har over 40.000 lærere gått på kurs i regi av stif-
telsen Det er mitt valg. 600.000 barn og unge har 
deltatt i opplegget. Kurset er økonomisk støttet 
av Helsedirektoratet. I dag benyttes programmet 
av mange kommuner, men fortsatt lar en rekke 
skoleeiere muligheten gå fra seg. En god nyhet 
bør være at programmet ikke er kommersielt, 
i motsetning til andre programmer skoleeierne 
kjøper. Mitt valg er gratis. Lions Røde Fjær 2015 
har som mål å samle inn 30 millioner kroner 
til stiftelsen Det er mitt valg i løpet av høsten 
og vinteren. Det betyr at flere skoleeiere kan 
be Lions lokalt om økonomisk støtte til å sende 
lærerne på kurs.

Mitt valg er en norsk videreutviklet versjon av 
Lions Quest, og drives innenfor rammene til ret-
tighetshaveren Lions Clubs International Foun-
dation USA. I dag benyttes programmet i 85 land, 
med positiv effekt. Lokale Lions klubber organi-
serer innsamlingsaksjoner til støtte for program-
met, tar kontakt med skolene og samarbeider 
med lokalsamfunnet. Lions-medlemmenes opp-
gave er å være til tjeneste for samfunnet ved å 
støtte mennesker og gode prosjekter lokalt og 
globalt. Et viktig formål er å hjelpe barn og unge 
å utvikle seg i positiv retning. Mitt valg er ett av 
prosjektene som støttes av Lions. Lokale Lions-
medlemmer bidrar til organisering og finansier-
ingen når ansatte i skoler og barnehager ønsker 
kurs hos profesjonelle instruktører.
En evalueringsrapport på oppdrag fra Utdan-
ningsdirektoratet viser at skoleeierne selv finner 
utstrakte mangler når det gjelder faglig kvalitet og 
læringsmiljø i egne skoler. Samtidig understreker 

Elevenes psykososiale problemer kan gå ut over 
konsentrasjonen og læreevnen. Forutsetningen for 
faglig læring er et godt og trygt læringsmiljø. Som 
skoleeiere plikter kommunene og fylkeskommu-
nene å gi elevene dette. Den samme plikten har 
hver enkelt rektor og lærer.

Nova-rapporten «Ungdata, Nasjonale resultater 
2013» viser at ungdomsgenerasjonen er mer vel-
tilpasset og hjemmekjær. Likevel avdekker den at 
mange unge, og særlig jenter, sliter med psykiske 
helseplager. Utdanningsdirektoratets elevunder-
søkelse våren 2014 bekrefter at en rekke skoler har 
høye mobbetall. Samtidig sier opplæringsloven at 
alle elever i grunnskoler og videregående skoler 
har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som 
fremmer helse, trivsel og læring.

Mange skoler sliter med å finne det gode verk-
tøyet som kan hjelpe dem med å skape et bedre 
klassemiljø, forebygge mobbing, rus og andre 
psykososiale problemer. Undervisningsprogram-
met Mitt valg er et pedagogisk og godt faglig verk-
tøy skolene kan bruke. Instruktører fra stiftelsen 
Det er Mitt valg holder kurs om undervisnings-
programmet for ansatte på skoler og i barnehager 
over hele landet. Programmet er pedagogisk til-
passet barnehager, grunnskoler og videregående 
skoler. Det kan også benyttes av ungdomsklubber 
og idrettslag. mitt valg er anbefalt av Utdannings-
direktoratet, tilpasset Kunnskapsløftet, og det er 
i samsvar med opplæringsloven og barnehage-
loven.
Lærerne som tar i bruk Mitt valg, må benytte 
verktøyet over tid, og de får tilbud om oppføl-
gingskurs. Programmet benyttes blant annet i en 
mottaksklasse i Oslo med elever fra mange nasjo-

lærerne at opplæring og konkrete verktøy for 
hvordan de skal jobbe med klassemiljøet er vik-
tig. Lærerne ønsker en tydelig ledelse som satser 
på å jobbe med et godt læringsmiljø (Delrapport 
3; Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre 
læringsmiljø).

Mange barn og unge har behov for verktøy som 
bidrar til å utvikle både den faglige og sosiale 
kompetansen. Gjennom mitt valg lærer de å sette 
gode mål for sitt liv og ta ansvar for egen utvikling. 
De styrkes følelsesmessig og sosialt. Det gir bedre 
forutsetninger for god læring og virker forebyg-
gende i forhold til rus og psykiske problemer. Mitt 
valg bidrar til å utvikle den sosiale kompetansen 
med grunnleggende ferdigheter som empati, kom-
munikasjon og kritisk tenkning. Unge blir bedre i 
stand til å takle hverdagen gjennom gode holdnin-
ger, selvtillit og sosiale ferdigheter. Slik bidrar pro-
grammet til at nye generasjoner blir velfungerende 
voksne i yrkes- og samfunnslivet.

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. 
Stadig flere politikere, fagfolk og foreldre erkjen-
ner behovet for forebyggende arbeid. Men erkjen-
nelsen må omsettes i praksis. For samfunnet er det 
dyrere å reparere de voksne. Holdningsskapende 
arbeid i skolen koster minimalt i forhold til de 
økonomiske utgiftene som følger med rus, krimi-
nalitet og psykiske lidelser. Samtidig er gevinsten 
stor når flere får utdanning og deltar i arbeidslivet.
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Debatt

Kutt i skolebyråkratiet og mer tid 
til å være lærere er viktig for å løse 
lærerkrisen. For å avlaste lærerne 
trengs også fl ere helsesøstre og 
kontorpersonale. 

For kort tid siden presenterte 
regjeringen det såkalte «Lærerløf-
tet». Nå kommer Statistisk sentral-
byrå med oppdaterte tall og varsler 
mangel på 38.000 lærere i 2025. 

Dette er tall som gjør at Stortin-
get og regjeringen må sette i verk til-
tak. «Lærerløftet» inneholder mange 
gode tiltak, men Venstre tror ikke 
regjeringens tiltak svarer til utfor-
dringene knyttet til rekruttering 
av lærere. Lærermangelen viser at 
ingen regjering, verken de rødgrønne 
eller blå, har klart å løfte frem lærer-
yrket, gjort det mer attraktivt og fått 
fl ere til å søke seg til og bli i yrket. 

Regjeringens nesten ensidige 
satsing på videreutdanning av lærere 
gir ikke det løftet for elevene de for-
tjener. Elevene trenger faglig dyktige 
og oppdaterte lærere, men de trenger 
også lærere med tid til dem som er 

Regjeringen bruker mer enn noen gang på forsk-
ning over statsbudsjettet, men de fleste institu-
sjonene får redusert handlingsrom. En rapport 
fra stiftelsen Nordisk institutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) viser 
at de offentlige bevilgningene til forskning aldri 
har utgjort en høyere andel av bruttonasjonal-
produktet (BNP). 

At det investeres mer i forskning er positivt, 
men mye av veksten skyldes økning i EU-kontin-
genten. De fleste institusjonene kommer ikke til 
å se noe til disse pengene. Dermed blir det van-
skeligere å dyrke fram gode forskningsmiljøer 
som vinner fram i den europeiske konkurransen, 
samtidig som EU-midler er viktigere enn noen 
gang. 

Horisont 2020 er verdens største forsknings- 
og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro 
fordelt over sju år. Norske bedrifter og forsk-
ningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og 
konkurrenter i andre europeiske land, men dette 

følges ikke opp med bevilgninger som styrker 
institusjonenes evne til å delta. Den største fei-
len regjeringen gjør, er kutt i basisbevilgningene 
som følge av studieavgift for utenlandsstuden-
ter og effektiviseringskrav. Disse kuttene er 
større enn enkeltsatsingene som kommer noen 
få miljøer til gode. 

Regjeringen krever effektivisering ved alle 
universiteter og høyskoler for om lag 150 mil-
lioner kroner, og har lagt det inn som kutt i bud-
sjettet. Innføring av studieavgift for studenter 
utenfor EØS utgjør et budsjettkutt med en 
helårsvirkning på 160 millioner. Til sammenlig-
ning bevilges det 70 millioner til rekruttering av 
internasjonale toppforskere og 115 millioner 
for å stimulere til økt norsk deltakelse i Hori-
sont 2020. 

Nifu oppsummerer statsbudsjettet for 2015 
slik: 1) De samlete foreslåtte bevilgningene til 
forskning og utvikling (FoU) er 30 milliarder 
(mrd.) kroner. Det er vel 2,1 mrd. kr mer enn i 

2014, som tilsvarer en nominell vekst på 7,6 
prosent og en realvekst på 4,2 prosent. 2) Ande-
len til FoU av samlet statsbudsjett er på sitt 
nest høyeste siden 2000. Andelen av BNP er 
anslått til 0,93 prosent, høyere enn noe tidligere 
år på 2000-tallet. Om også anslått provenytap 
knyttet til Skattefunn-ordningen regnes med, 
øker BNP-andelen av statsbudsjettets utgifter 
til FoU i 2015 til én prosent av BNP, også det 
betydelig høyere enn tidligere år. 3) Nærmere 
halvparten av økningen fra 2014 skyldes vekst 
i bevilgninger til kontingenter til internasjonalt 
forskningssamarbeid, særlig EU-programmer, til 
forskningsfartøy og til universitetsbygg. 
I tillegg utgjør FoU-andelen av økning i ram-
mebevilgningene over Helse- og omsorgsde-
partementets (HOD) budsjett til regionale 
helseforetak om lag 200 mill. kr. 

Petter Aaslestad | Leder i Forskerforbundet 

Hvor kommer forskningsveksten? 

 Nifus gjennomgang av statsbudsjettet for 2015

  Lærermangel 

Venstre vil kutte tidstyvene i skolen

Mindre byråkrati og fl ere helsesøstre og kontoransatte er viktig for at lærere skal få 
bedre tid til å være lærere, framholder innsenderen. ILL. FOTO VIDAR LANGELAND

motivert til å jobbe i skolen. Venstre 
etterlyser særlig følgende tiltak: 

– 25 prosent reduksjon i skoleby-
råkratiet. Plan for å redusere detalj-
styringen i skolen.

– Flere helsesøstre og kontorstøt-

tefunksjoner, for å gi lærerne tid til 
sine kjerneoppgaver. 

– Flere seniortiltak, slik at det blir 
attraktivt å bli værende i læreryrket. 

– Plan for rekruttering av fl ere 
lærere fra andre yrker, særlig inge-
niører og økonomer.

Vi trenger en lærersatsing som 
gir konkrete svar på hvordan vi kan 
gjenreise respekten for og statusen 
til læreryrket. Det blir en oppgave 
for Stortinget å forsterke satsingen 
på lærerne og styrking av fi nansier-
ingen av videreutdanning for lærere 
blir vesentlig.  

Iselin Nybø | stortingsrepresentant 
for Venstre, fungerende leder i 
Stortingets utdanningskomité
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  Matematikk

Matematikkvansker skyldes ikke feil hos eleven, 
men dårlig opplæring, skriver Kai Bråthen på 
utdanningsnytt.no 4. november. 

Jeg er enig i at dårlig undervisning kan skape 
matematikkvansker. Ofte er imidlertid proble-
met at lærerne ikke hurtig nok oppdager tegn på 
begynnende vansker og raskt kan sette inn tiltak. 
I lærerutdanningen lærer de altfor lite om slike 
vansker. Forskning viser at forholdsvis enkle tiltak 
kan endre situasjonen. Kjernen er å arbeide med de 
grunnleggende tallbegrepene og aritmetiske ope-
rasjoner, se Science Daily, 28. Mai 2011: «Students 
struggling with math may have a neurocognitive 
disorder called dyscalculia». Hos noen elever ser 
det også ut til at matematikkvanskene kan komme 
av en medfødt, kognitiv forstyrrelse. Heldigvis hjel-
per de samme, enkle tiltakene også disse! 

Lærerne på begynnertrinnet trenger en kompe-
tanse som nesten ikke finnes i lærerutdanningen og 
innen pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Der-
for kan «vanlige matematikkvansker» bli feildiag-
nostisert og den matematiske utviklingen stagnere. 

Forskning fra USA viser at opptil 70 prosent av 
lærevanskene kan forebygges ved raske og presise 
tiltak i begynneropplæringen/den tilpassete opp-
læringen (se Spesialpedagogikk nr. 5/2012,  
side 20).

Olav Lunde 

Enkle tiltak kan raskt redusere matematikkvanskene 

Amerikansk forskning viser at opptil 70 prosent av 
lærevansker i matematikk kan forebygges ved raske og 

presise tiltak i begynneropplæringen, skriver  
innsenderen. ARKIVFOTO INGER STENVOLL 

Se…

…og mange andre fi lmer. 
Kontakt din lokale kino for oversikt. 

DEN STORE SKOLEKINODAGEN 3. FEBRUAR 

Pedagogiske opplegg til fi lmene fi nner du på www.skolekino.no

http://www.skolekino.no/
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Barn i grunnskolen bør slippe lekser, 
sier lederen av Foreldreutvalget i 
grunnopplæringen (FUG), Elisabeth 
Strengen Gundersen, til Aften-
posten. Hun understreker at dette 
er hennes private mening, melder 
utdanningsnytt.no

Til dette vil jeg si: Lekser er ikke et 

entydig begrep. Hvis lekser betyr at 
eleven skal arbeide med fagstoff de 
ikke behersker, og at foreldrene må 
gjøre jobben som vi lærere er betalt 
for å gjøre, blir lekser feil og vil skape 
unødvendig ufred i hjemmet. 

Å la elevene øve på noe de kan, 
men som det er helt unødvendig å 

bruke tida på skolen til, er fornuftig 
(for eksempel engelske gloser, gan-
getabeller, skrive ord med «e» ...).

Lekser/hjemmearbeid kan også 
være fornuftig for å forberede seg 
til undervisning (for eksempel lese 
gjennom noen sider i samfunnsfag, 
se en liten fi lm om fotosyntesen).

Hensikten med undervisning er å 
legge til rette for læring på den mest 
effektive måten.

Og hva er galt med at foreldre 
hjelper sine barn? Det er vel nesten 
en plikt – eller? 

Jon Hovden 

Foreldre må få lov til å hjelpe sine barn 

  Til «RLE eller KRLE» i Utdanning 20/2014

  Til «Faren for å dø øker når du får lønning» på utdanningsnytt.no/ 61114

  Til «FUG-lederen vil avskaff e lekser» på utdanningsnytt.no/ 161114

Halvard Lars Udnesseter har helt 
rett i at kristendommen har en 
tusenårig historie i landet vårt. Han 
sier imidlertid ikke hvorfor den har 
det. Den katolske kirkes metoder 
de første 1000 år av kirkehistorien 
ligner veldig på metodene som IS 
(Islamsk stat) bruker i dag. 

Kirka sto alltid på overklas-

sens side i den daglige klassekam-
pen. Lensmann, lærer og prest 
utgjorde makta i bygdene. Stor-
bønder, væreiere, bergverkseiere, 
fi skeoppkjøpere og handelsmenn 
misbrukte folks arbeidskraft og 
menneskeverd. Det var ved arbei-
derklassens kamp mot overklassen 
at menneskeverdet og demokratiet 
gradvis ble innført.

Kristendommen har vært men-
neskehetens største byrde og plage. 
Ingen religion har vært opphav til 
mer lidelse enn kristendommen. 

Alltid har kirka stått for en bak-

streversk politikk, spesielt mot 
kvinnekrav. At denne kirka nå prøver 
å markedsføre seg som opphavet til 
alle gode forhold i Norge, er i beste 
fall kunnskapsløst og i verste fall ren 
løgn. Stanken fra heksebålene kan 
faktisk kjennes ennå.

Jeg tilhører imidlertid de som vil 
ha K-en inn i KRLE, fordi folk skal 
vite hva denne K-en står for. En 
begynnelse kan være lenken www.
jesusneverexisted.com/index-nor-
wegian.html

Kai Bråthen 

Kunnskapsløst eller løgn? 

Kirken har vært og er en sterk øko-
nomisk og politisk maktfaktor, skri-
ver innsenderen. På stenderbildet 
fra 1400-tallet troner kirken øverst. 
Kilde: Wikimedia Commons

Ved å se på alle offentlig ansatte i Sverige 
1995–2000 har forskerne ved Sveriges arbeids-
markeds- og utdanningspolitiske institutt (IFAU) 
funnet en økning i antall dødsfall på 23 prosent i 
forbindelse med lønnsutbetaling. Spesielt unge og 
personer med lav inntekt påvirkes, viser ny svensk 
forskning, skriver utdanningsnytt.no. 

Forskere fi nner ut mye og mangt, nå altså også 
at det kan være farlig å motta lønn hvis den er lav 
og mottaker er ung. Er disse to forutsetninger 
til stede, skjer mange dødsfall. Ved å gå tilbake i 

høstens utsagn fra kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen, oppdaget jeg at dette hadde han ikke 
nevnt med ett ord! 

Mannen må jo fortelle dette til nye lærerstu-
denter. De er i ferd med å begi seg ut i en risiko-
sport, der de som lærere vil motta små lønninger 
sammenlignet med medstudenter som blir elek-
trikere, ingeniører, rørleggere, advokater, bussjå-
fører, skipsmaskinister, journalister og så videre. 
Lista kan gjøres lang. 

Inntil lærerlønna kommer på det nivå den ut fra 

samfunnsbetydning og ansvar hører hjemme, bør 
KS snarest innføre risikotillegg til nyutdannete 
lærere. Som neste oppgave kan KS ordne opp i den 
latterlig lange opptjeningstida for lærere. Yrkes-
gruppa når topplønn mer enn ti år senere enn de 
fl este andre yrkesgrupper. La meg sitere en liten 
fl ott fyr, Ludvig: Å være lærer, «det e fali det». 

Bjørn Olsen

Livsfarlig å motta lærerlønn 
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 Matematikk

Nærmest daglig opplever vi som 
arbeider i lærerutdanninga at noen 
sier eller skriver «I lærerutdanningen 
lærer de altfor lite om ...» eller «I 
lærerutdanninga lærer de ikke noe om 
...». Dette gjelder alle mulige generelle 
og spesielle temaer som enten mange 
eller særorganisasjoner er opptatt av. 
I de fl este tilfellene er dette allerede 
temaer i lærerutdanninga. Bare i løpet 
av en drøy uke har vi blitt «beskyldt» 
for ikke å ha førstehjelp, foreldre-
hjem-samarbeid og nå har vi ikke nok 
om matematikkvansker. 

Etter snart 18 år i norsk lærer-
utdanning både som lærer og leder, 
merker jeg at der hvor jeg tidligere 
ble provosert, lar jeg meg ikke pro-
vosere mer. Er jeg i ferd med å slutte 
å bry meg om kritikken? Hva er det 
et signal om? 

Jeg representerer lærerutdan-
ningsmiljøet ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Hos oss arbeides det både 
med diagnostisering og testing for 
at lærerstudentene skal bli bevisst 
både sine egne og framtidige elevers 

misoppfatninger i matematikk. Hva 
andre lærerutdanningsinstitusjoner 
gjør, kan jeg ikke uttale meg om. 

Vi gjetter at det neste noen 
beskylder oss for, som følge av de 
siste ukers mediedebatter, er at vi 
ikke setter mobbing på dagsorden i 
lærerutdanninga.

Jeg vil nå være i forkant: Mob-
bing er et viktig tema hos oss, både 
juridisk, teoretisk og praktisk! Jeg vil 
oppfordre alle som raskt tyr til kri-
tikk av lærerutdanninga som løsning 
på alle sine problemer, om å tenke 
seg om både én, to og tre ganger. 

Vibeke Bjarnø  | studieleder og 
førstelektor 
Institutt for grunnskole og 
faglærerutdanning 
Fakultet for lærerutdanning og 
internasjonale studier 
Høgskolen i Oslo og Akershus 

Hvorfor kanaliseres 
alle utfordringer 
til lærerutdanninga? 

 Lærermangel 

Samtidig som én av tre nyutdannete 
lærere slutter i yrket etter få år, har 
Kunnskapsdepartementet og KS 
blitt enige om å avslutte en avtale 
som skulle sikre alle nytilsatte, nyut-
dannete, pedagoger i barnehagen og 
skolen veiledning. 

Pedagogstudentene er bekymret 
over hvilke konsekvenser dette kan 
få for oppfølgingen av nyutdan-
nete lærere i skole og barnehage. 
Vi mener dette er et av de viktigste 
grepene man kan gjøre for å hindre 

lærerfl ukten som skjer når praksis-
sjokket kommer. 

Veiledning har istedenfor blitt 
én av 17 samarbeidsområder i en 
ny avtale, og det er ikke spesifi sert 
hva de ulike partene vil gjøre for å 
arbeide målrettet for at alle kom-
muner og fylkeskommuner skal tilby 
veiledning til alle nytilsatte nyutdan-
nete lærere. 

Vi trodde ikke det var mulig å 
gjøre intensjonsavtalen mindre 
forpliktende enn den var, men det 

går tydeligvis an. Nå har veiled-
ning kun blitt en brøkdel av den nye 
intensjonsavtalen. Oppfølgingen 
av avtalen er allerede for dårlig og 
uforpliktende. 

Pedagogstudentene mener vei-
ledning av nyutdannete, nytilsatte 
lærere i barnehage og skole burde 
bli lovfestet og ha nasjonale rammer. 
Når Statistisk sentralbyrå spår at 
Norge potensielt kan mangle 23 000 
lærere allerede om seks år, hadde 
Pedagogstudentene heller håpet 

på en større satsing og forpliktelse 
rundt veiledningssatsingen, enn at 
satsingen pulveriseres. Vår mening er 
at veiledning er av de beste grepene 
man kan gjøre for å beholde gode 
lærere i yrket. Vi er skuffet over 
utviklingen. Vi mener dette er feil vei 
å gå. 

Marie Furulund | leder 
Pedagogstudentene i 
Utdanningsforbundet

Slutt på avtale om veiledning av nyutdannete lærere

Har du mykje på hjartet? 
Det er du ikkje åleine om. Utdanning tek imot store mengder kortare og lengre debattinnlegg, 
innspel og kronikkar. Men det er trongt om plassen. Difor går det ofte lang tid før tekstane 
kjem på trykk, nokre gonger så lang tid at dei vert uaktuelle. Vårt tips er: Skriv kort! Held du 
debattinnlegget ditt på under 2500 teikn (tal på teikn inklusive mellomrom), er sjansen større 
for å få plass. Redaksjonen set retten til å kutte i innlegga som vilkår. 
For innlegg på innspelplass er lengda 3000–10.000 teikn, og kronikkar kan ha ei lengd på mel-
lom 12.000 og 17.000 teikn. 
Redaksjonen tek imot debattstoff på denne adressa: debatt@utdanningsnytt.no

mailto:debatt@utdanningsnytt.no
http://pedforlag.no/
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  Svar til Cathrine Ask

Barnehagen er en viktig barnsdomsarena. Jeg er 
helt enig med barnehagelærer Cathrine Ask i at 
barnehagens bidrag til barns læring ligger i å gi 
barn rom for lek og meningsfylte opplevelser i 
fellesskap med andre barn og sammen med kom-
petente voksne. Barna skal få utfolde seg, være 
nysgjerrige, leke og lære. 

Den gode barnehagen følger femåringens initia-
tiv og gir henne støtte og oppmuntring, enten det 
gjelder å oppdage tegn, symboler og bokstaver 
eller det gjelder å klatre i høyder hun ikke har 
våget før.

Jeg har sett at det har blitt misforstått hva jeg 
mener når jeg har benyttet begrepet «mer læring» 
i barnehagen. Det har for eksempel aldri vært min 
intensjon at barn skal terpe på tall og bokstaver 
før de begynner på skolen. Det er en altfor snever 
forståelse av hva læring er. Mer læring i barneha-
gen må handle om å sikre gode prosesser der bar-

nehagelæreren og det øvrige personalet arbeider 
målrettet med å oppfylle lovens og rammeplanens 
intensjoner.

Barnehagen skal sikre et godt grunnlag for 
videre skolegang. Det er for eksempel et mål at 
alle barn kan norsk når de begynner på skolen. Jeg 
tror barnehagen kan jobbe mer systematisk med 
språklæring enn i dag. Vi vil gjøre det tydeligere 
hva barna skal lære i barnehagen. 

Derfor må det neste store barnehageløftet 
handle om innhold og kvalitet. En god barnehage 
vil legge et godt grunnlag for barns videre utvik-
ling og læring, senere skolegang og til slutt for 
deltakelse i arbeidsliv.  

For å skape en enda bedre barnehage må vi 
gjøre tre ting: Det skal bli tydeligere hva barn 
og foreldre kan forvente av barnehagen når det 
gjelder innhold og læring, det må bli enklere 
for foreldrene å fi nne ut hvor gode barneha-

gene er, og vi skal utdanne enda fl ere dyktige 
barnehageansatte. 

Barnehagen er frivillig, og slik skal det fortsatt 
være. Men den kan, sammen med hjemmet, bidra 
til å legge grunnlaget for utvikling av viktige fer-
digheter barn trenger senere i livet, som det å ha 
troen på seg selv, ta hensyn til andre, tålmodighet, 
konsentrasjon og samarbeid med andre. Det må og 
skal skje på barnas premisser. 

Når nær 98 prosent av alle barn har gått i 
barnehage før de begynner på skolen, må barne-
hagedebattens viktigste tema være hvilke krav 
vi skal stille til barnehagens innhold. Mitt mål? En 
trygg barnehage med kvalifi serte og omsorgsfulle 
ansatte, hvor barna kan leke og lære. For alle barn 
fortjener en god start i livet.

Torbjørn Røe Isaksen | kunnskapsminister

Læring gjennom lek

Kjære kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen! Har du møtt mange 
entusiastiske og lærevillige seks-
sjuåringer som synes det er dumt at 
de ikke knekket lesekoden allerede 
i barnehagen? Eller skoleleie fjor-
tenåringer som mener de burde fått 
muligheten til å lære tall og boksta-
ver før de begynte på skolen? Hva 
sier alle de som ikke fullfører vide-
regående skole? Ville skriftspråk-
opplæring i barnehagen utgjort en 
forskjell for dem? 

Barn kan ikke unngå å lære, verken 
i barnehagen, skolen eller i livet. 
Spørsmålet er hva de skal lære og 
hvordan? Hva tror du for eksempel 
at Lise på fem har lært i løpet av de 
fi re årene hun har gått i barnehagen? 

I likhet med barnehagebarn fl est, 
har hun lært det meste gjennom å 
utforske med alle sanser, prøve seg 
frem for å fi nne ut av ting og øve på 
dem til hun kan det. Dette har skjedd 
naturlig, i lystbetont lek og hver-
dagsaktiviteter med mening i. Det 

kan det godt hende at Lise også har 
lært tall og bokstaver. Det er avhen-
gig av om hun har opplevd det som 
nyttig eller spennende.

Lise er en god leker som nå har 
blitt en god skolebegynner. Hun er 
nysgjerrig, lærevillig, fl eksibel, vant 
med å streve for å få til nye ting, og 
vant til å forholde seg til ulike men-
nesker. Hvis skolen klarer å bygge 
videre på dette, er nok sjansen stor 
for at Lise vil bli én av dem som full-
føre videregående skole. 

Hvor lenge skal barnehagen fort-
sette å strekke seg mot skolen, i 
stedet for at skolen lærer noe av 
barnehagenes metode for å tilret-
telegge for læring? Et perspek-
tivskifte her vil kanskje føre til at 
kravet om mer læring i barnehagen 
for fremtiden vil formuleres som et 
krav om mer lek, både i barnehagen 
og i skolen. 

Cathrine Ask | barnehagelærer 

Kjære kunnskapsminister 

 Læring i barnehagen

Hvor lenge skal barnehagen fortsette å strekke seg mot skolen, i stedet for at skolen 
lærer noe av barnehagens tilrettelegging for læring? spør innsenderen.   
ILL. FOTO JOHN ROALD PETTERSEN



Rett 
på sak

Lærermangelløsningen

Nylig ga Norsk institutt for 
studier av innovasjon, forskning 
og utdanning (Nifu) ut en 
rapport om lærerutdanningene 
med statistiske oversikter og 
utviklingstrekk. I 2013 var det 
ufattelige 23.000 søkere til de 
forskjellige lærerutdanningene. 

Selv om kun 7500 av dem var kvalifi serte 
søkere med lærer som førstevalg, er tallet 
helt fantastisk. 23.000 kunne faktisk tenke 
seg å bli lærere, og om lag 17.500 av søkerne 
var kvalifi serte søkere. Om lag 17.500 
kunne altså tenke seg å bli lærere, men kun 
dersom de ikke kom inn på førstevalget sitt. 
I perioden 2003–2007 var det en økning i 
søknadsalternativ i høyere utdanning med 
om lag 20 prosent. Vi har med andre ord 
mer enn nok folk som vil bli lærere, men 
det er andre alternativer som frister mer. 

Vi er i en jappetid innenfor utdanning, og 
samfunnet vet det ikke selv. Vi har nok 
økonomer, markedsførere, eiendoms-
meklere og folk med bachelorgrad som 
jobber i butikk. Det finnes ingen «master-
syke» her i Norge, det er helt feil beteg-
nelse på syken. Syken ligger i at folk velger 
feil utdanninger, utdanninger som gir en 
kompetanse samfunnet ikke trenger så 
mye av. 

Når skal vi våkne opp og slutte å produ-
sere hvete når alle har blitt glutenallergi-
kere? Prognosene varierer, men tallet ligger 
på rundt 20.000 for få lærere i 2020. Til jul 
ønsker jeg meg en rapport med tall som 
viser hvor mange overfl ødige økonomer 
og eiendomsmeklere vi har i 2020. Hva er 
det studieveilederne på videregående skole 
gjør? Om skolen i det hele tatt har studie-
veiledere, så klart. Og hvorfor styrkes ikke 
utdanningsvalg i ungdomsskolen betrak-
telig? Det er på ungdomsskolen kursen for 
resten av livet settes, så hvorfor sender vi 
så mange ungdom på feil kurs? For det er 
feil kurs å utdanne seg som eiendomsme-
kler når samfunnet skriker etter ingeniører, 
sykepleiere og lærere. «Tyngden du tren-
ger» er garantert ikke hvor de sier den er, 
den er et helt annet sted. Den tyngden de 
mener du trenger, er verken hva du eller 
samfunnet trenger. 

Endringen i tankesettet hos dagens ung-
dom kan ikke komme når de skal søke 
høyere utdanning etter videregående. Den 
må komme lenge før. Alle som jobber i 
barnehage og skole, burde innføre setnin-
gen jeg skal avslutte med, som den høy-
este formen for ros man kan få. Setningen 
er enkel og er den enkleste investering du 
kan tilføye profesjonen. Når barnet eller 
eleven har gjort noe som er helt magisk, 
enten medmenneskelig eller faglig, skal 
man rose med følgende setning: «Det der 
var du utrolig fl ink til! Vet du hva? Du burde 
bli lærer du, så fl ink er du!»

 Martin Bildøy Asheim 
 nestleder i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

FOTO  MARTINE LØKHOLM/UTDANNINGSFORBUNDET

  Tariff oppgjøret 2014 

Med de lokale forhandlingene omsider i boks var 
dermed dette oppgjøret over. Det oppgjøret har 
vist oss, er at ledelsen i Utdanningsforbundet har 
vært helt i utakt med medlemsmassene. 

Da protesten mot arbeidstidsforhandlingene 
kom via uravstemningen, var de kjappe til å vende 
kappen. Da først var det kamp igjen. Det er ikke 
godt nok! Slike kappevendere vil vi ikke ha som 
våre ledere. På landsmøtet må vi få på plass en 
ny ledelse som står mye mer på kravene, samt en 
ledelse som vil sikre kontakten fra grunnplanet og 
oppover i systemet. 

Utdanningsforbundet har blitt en altfor topp-
styrt organisasjon! Lojaliteten er rettet oppover i 
alle ledd. Medlemmene lyttes lite til. 

De gangene ledelsen vil vite hva vi mener, får vi 
styrte spørsmål å forholde oss til! Et godt eksem-
pel var spørsmålet om hvorvidt utdanning skulle 
lønne seg! Medlemmene svarte selvsagt ja. Her 
viste det seg at det var kun utdanning ut over fi re 
år som ble defi nert som utdanning. Resultatet av 
dette spørsmålet ga dermed Utdanningsforbun-
det carte blanche til å gå videre hånd i hanske med 
de blåblås såkalte karrièreveger i skolen. Dette 
er en skandale som synes å være feid helt under 
teppet. 

Hadde spørsmålet vært om kun de med utdan-
ning ut over fi re år skulle tilgodeses i oppgjøret, 
hadde man neppe fått det svaret man fi kk. Slik 
manipulerer imidlertid Utdanningsforbundet med-
lemsmassene med styrte debatter. Sluttresulta-
tet ble at adjunkter fi kk et oppgjør på linje med 
ufaglærte. I vårt lokale oppgjør fi kk undertegnede 
ikke ett eneste øre. 

Lønnsforskjellene for å utføre nøyaktig samme 
jobb øker nå i alarmerende grad. Tidligere slagord 
fra ledelsen om lik lønn for likt arbeid er kastet på 
bålet. Og høyresidens ideologi er innført! 

Spørsmålet jeg til slutt stiller Utdanningsfor-
bundet, er hvorfor jeg som adjunkt skal fortsette 
å betale medlemskontingent til en organisasjon 
som nå ignorerer en meget stor del av medlems-
massen, og som har gitt seg inn på en linje som vil 
splitte kollegier og kaster fellesskapsverdiene på 
båten? 

Forbannet og frustrert hilsen:

Sture Johnsen
Kristiansand 

Oppgjøret 
endelig i havn
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Et vellykket alternativ til forelesninger 

Å holde store forelesninger 
er å undervise på hodet. 
Foreleseren er i sentrum, ikke 
studentenes læring. Vi snudde 
undervisningssituasjonen opp 
ned, og landet på beina. 

ILLUSTRASJON  Tone Lileng | post@tonelileng.no

Har du opplevd å stå som foreleser i et stort 
auditorium der bare halvparten av studentene 
har dukket opp? Har du etter slike forelesninger 
lurt på hva studentene egentlig har lært? Har du 
begynt å stille deg spørsmål om det fi nnes andre 
veier til studentens læring? Det har vi. Vi utdanner 
kroppsøvingslærere, og vi har begge mistet troen 
på store forelesninger som undervisningsform, 
og på at store forelesningen fører til særlig læring 
hos studentene. Denne skepsisen er verken spe-
sielt unik eller ny (Vistdal, 1995). Vi har opplevd 
at store forelesninger er å snu opp ned på vårt syn 
på undervisning og læring, for i en forelesning er 
det vi som er i sentrum, ikke studentenes læring. 
Slike opplevelser har gitt oss både hodebry og der-
til hodepine. 

Fra antikken
I universitetstradisjonen er forelesningen ett av 
kjennemerkene, og i høgskolesektoren ble denne 
tradisjonen muligens enda mer aktuell etter refor-
men i 1994 (Caspersen og Aamodt, 2010). Fore-
lesningens tradisjon i akademia har en historie 
tilbake til antikken, og vi vet at den fortsatt, av 
ulike grunner, står sterkt. Ja, for er ikke foreles-
ninger en del av våre arbeidsoppgaver i akademia? 
Gjør vi jobben vår dersom vi ikke foreleser for våre 
studenter? Vi valgte imidlertid å snu spørsmålet 
opp ned. Vi fant det mer relevant å spørre oss 
selv; hva er egentlig jobben vår? For oss var svaret 
enkelt: Vår oppgave som utdannere av fremtidens 

kroppsøvingslærere er å skape læring hos studen-
tene knyttet til læringsutbyttene i emnet og deres 
fremtidige jobb i skolen.

Av ulike grunner var vi «tvunget» inn i rollen 
som undervisere for store grupper i store audito-
rium. Trass i at vi i store forelesninger med opptil 
140 studenter prøvde å oppfordre studentene til 
å diskutere, to og to eller sammen med oss, ble 
vår erkjennelse at undervisningen i all hovedsak 
forble en enveiskommunikasjon fra oss til dem. 
Vår skepsis til om dette førte til læring for studen-
tene, vendte stadig tilbake. Vi måtte gjøre noe. Som 
lærerutdannere valgte vi derfor å ta utgangspunkt 
i vårt eget syn på læring og det vi preker til våre 
lærerstudenter; at læring skjer i et samspill men-
nesker imellom. Litt forenklet sagt er vi sosialkon-
struktivister. Vi tilhører således en tradisjon som 
setter studentens læring i sentrum og der kunn-
skap ses på som konstruksjoner av virkeligheten. 
I høyere utdanning har dette utgjort den ene av to 
hovedkategorier om oppfatning av læring. Lære-
rens formidling av fakta utgjør den andre (Wittek, 
2006). Når vi plasserer oss som sosialkonstrukti-
vister, er det muligens lettere å forstå at vi etter 
hvert fi kk problemer med å drive undervisning ut 
fra et helt annet læringssyn; forelesningens for-
midlingspedagogikk.

Kuttet alle forelesninger
Hvilke grep tok vi? Jo, vi kuttet ut alle forelesnin-
ger i et 10 studiepoengs kurs i fagdidaktikk i bac-
helorstudiet i faglærer i kroppsøving og idrettsfag 
ved Høgskolen i Hedmark. 

I første møte med studentene ga vi informasjon 
om hvordan vi skulle jobbe i emnet. Deretter besto 
emnet av tre arbeidskrav som var tematisk knyttet 
til emnets læringsutbytte. Her skulle teori, som sto 
i pensum, gjøres rede for og knyttes til en praktisk 
hverdag for kroppsøvingslæreren. Ett arbeidskrav 
skulle leveres individuelt, ett som gruppearbeid 
knyttet til praksis, og på det siste kunne studentene 
velge mellom gruppevis eller individuell innleve-
ring. Mange av studentene valgte å levere indivi-

  Kjersti 
Mordal Moen
Førsteamanuensis i 
kroppsøving. Høgskolen 
i Hedmark, Institutt for 
idrett og kroppsøving. 

  Vidar 
Hammer Brattli
Høgskolelektor i kropps-
øving. Høgskolen i 
Hedmark, Institutt for 
idrett og kroppsøving. 

>

«Vår rolle som lærere ble 
endret fra å være formidlere 
av kunnskap til å være stillas 
i studentens konstruksjon av 
kunnskap.»

FOTO PRIVAT
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duelt. Én innlevering var skriftlig, én var i form 
av muntlige fremlegg, og i det siste arbeidskravet 
kunne studentene velge mellom skriftlig innle-
vering og å levere i form av en fi lm. Tre grupper, 
til sammen 11 studenter, valgte å lage fi lm. Våre 
eneste møter med studentene dette semesteret var 
gjennom obligatorisk gruppeveiledning knyttet til 
hvert arbeidskrav, tre til sammen, samt en frivillig 
veiledning knyttet til hvert arbeidskrav. Arbeids-
kravene skulle vurderes bestått – ikke bestått. 
Den viktigste delen av vårt arbeid som lærere ble 
å gi fyldige skriftlige tilbakemeldinger på innleve-
ringene og fremføringene av arbeidskravene. På 
mange måter kan dette sidestilles med det som i 
vurderingssammenheng omtales som «vurdering 
for læring» (Dobson & Engh, 2010). Vi forsøkte 
altså å skape læring gjennom å aktivisere studen-
tene til å konstruere kunnskapen til sin egen ut fra 
eksisterende faglig kunnskap, altså pensum, i dia-
log med medstudenter og i veiledningene med oss 
og våre skriftlige tilbakemeldinger. Vår rolle som 
lærere ble endret fra å være formidlere av kunn-
skap til å være stillas i studentens konstruksjon av 
kunnskap. 

Endret eksamen
Som en naturlig konsekvens av vårt læringssyn 
og endring av emnets undervisningsmetoder, 
endret vi også eksamen. Av formelle grunner 
måtte eksamensformen med en fi re-timer skriftlig 
individuell skoleeksamen beholdes. Skoleeksa-
men av denne typen kan studenter oppleve som 
et kontrollpunkt der læreren får et «snapshot» av 
studentenes kunnskapsnivå. Ut ifra vårt syn på 
læring ønsket vi at eksamen snarere skulle være 
en arena der studenten fi kk mulighet til å vise oss 
hva de hadde lært. Med andre ord snudde vi eksa-
men på hodet: Istedenfor å sjekke om studentene 
hadde kunnskap om det vi anså som relevant. ret-
tet vi fokus mot å få studentens til å vise oss hva 

de anså som sentral kunnskap i emnet og hvor-
dan de forvaltet denne kunnskapen. For å imøte-
komme denne tanken, ble det naturlig å utfordre 
studentene til å lage sin egen eksamensoppgave. 
Mer konkret måtte hver enkelt student utarbeide 
en egen problemstilling som skulle besvares eksa-
mensdagen. Kravet vi stilte var at problemstillin-
gen måtte knyttes til læringsutbytte for emnet og 
relevant litteratur. Selv om andre har gjort lig-
nende i norsk skole tidligere (Hartberg, Dobson & 
Gran, 2012), var dette uvant for våre studenter. Av 
de 60 studentene som tok emnet, var det bare én 
som hadde vært med på noe tilsvarende. Til tross 
for at vi informerte om eksamensordningen ved 
oppstart av kurset, opplevde vi at studentene var 
urolige da eksamen nærmet seg. Det var derfor 
nødvendig med et oppklaringsmøte. Trass i uroen 
møtte vi i dagene før eksamen på studenter som 
sa de gledet seg til eksamen og til å formidle hva 
de hadde lært. Dette har ingen av oss opplevd tid-
ligere i et langt yrkesliv i akademia. 

Større nærhet
Hva er så våre erfaringer i ettertid? Våre vurderin-
ger vil naturligvis være preget av at dette var noe 
vi selv ønsket, initierte og gjennomførte. Derfor 
har vi også snakket med noen av studentene på 
kullet for å få tilfang til våre mer personlige refl ek-
sjoner. Vi tenker at våre og studentenes erfaringer 
kan være interessante for andre undervisere som 
er skeptiske til storforelesningens fortreff elighet. 

For å starte med det som kanskje var mest radi-
kalt i dette opplegget, at vi kun hadde tre møte-
punkter med studentene i løpet av et helt semester, 
nemlig de tre obligatoriske veiledningene. Hit kom 
studentene, i motsetning til storforelesninger der 
det er frivillig oppmøte og mange studenter som 
aldri dukker opp. Med andre ord, vi hadde sikret 
oss å møte alle studentene tre ganger i løpet av 
semesteret, noe vi mener er et godt utgangspunkt 
når vi er opptatt av studentens læring. Videre 
erfarte vi det som svært positivt at vi gjennom 
veiledningene ikke lenger snakket til studentene, 
vi snakket med dem. Vi fi kk også i noen veiled-
ningsgrupper gode faglige diskusjoner. Samtidig 
opplevde vi å bli utfordret av studentene på en 
helt annen måte enn i en storforelesning der vi 

‘besitter’ kunnskapen vi har forberedt oss godt for 
å formidle. Gjennom veiledningene fi kk vi altså 
nærhet til studentene. Vi fi kk god mulighet til å 
være konkrete når det gjaldt krav og forventninger, 
og vi opplevde at fl ere av studentene bidro i disku-
sjonen på en helt annen måte enn i mer klassiske 
storforelesninger. Den enkelte student ble altså 
synlig både for oss, sine medstudenter og seg selv.  

Grundige tilbakemeldinger
Når det gjelder de tre arbeidskravene erfarte vi at 
fl ere studenter fi kk underkjent første innlevering 
på første arbeidskrav. De hadde to forsøk, og ved 
to ‘ikke godkjent’ fi kk de ikke gå opp til eksa-
men. Dette bedret seg likevel for andre og tredje 
arbeidskrav. Tendensen kan nok skyldes fl ere 
ting. Vi tror imidlertid våre grundige skriftlige 
tilbakemeldinger til arbeidskravene er et poeng å 
trekke frem. Gjennom våre tilbakemeldinger fi kk 
studentene klare signaler på hva som var bra og 
hva som måtte utbedres. Etter våre vurderinger 
så det ut til at tilbakemeldingene hadde hjulpet 
studentene å forstå de faglige krav og forvent-
ninger vi hadde. De var dermed bedre rustet til 
å løse andre og tredje arbeidskrav. Med andre ord 
opplevde vi at våre skriftlige tilbakemeldinger sto 
sentralt i studentenes læring, noe som også kom til 
uttrykk i eksamensbesvarelsene. Det er viktig for 
oss å poengtere at vår rolle som lærere i stor grad 

«Hvorfor var det så 
vanskelig for oss å forlate 
det store auditoriet?»
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ble synlig gjennom de skriftlige tilbakemeldingene 
vi ga, fordi det var dette vi brukte det meste av 
vår tildelte undervisningsressurs på. Vi tror også 
at arbeidskrav som var tydelig koblet til praksis-
feltet, at vi la opp til variasjon i arbeidsform, samt 
ulike former for innlevering kan ha vært moti-
verende for studentens arbeidsinnsats. Følgende 
tilbakemelding fra en student viser kan vise det: 
«For meg var det en motivasjonsfaktor at oppga-
ven ble knyttet til en reell ‘case’ vi kan komme i 
som fremtidige kroppsøvingslærere … arbeidskra-
vet [der] vi fikk flere alternativer for å løse opp-
gaven (filme, dramatisere, skrive) … kan bidra til å 
motivere oss studentene … Læringsutbyttet kan bli 
større og vi får tatt i bruk aktiv læring til sammen-
likning med kun teoretisk oppgaveskriving». Alt i 
alt mener vi følgende utsagn fra en annen student 
underbygger at vårt opplegg i fagdidaktikk 2 er en 
farbar vei å gå: «At opplegget i fagdidaktikk 2 ble 
knyttet opp til hverdagen som fremtidig kroppsø-
vingslærer på en annen måte enn i mange andre 
fag der vi sitter å hører på forelesning … Målet er jo 
at vi skal klare å bruke teorien i praksis, slik at de 
går som ‘hånd i hanske’ og at vi kan bli reflekterte 
praktikere. Som student håper jeg at dette er en 
metode som flere faglærere vil ta i bruk!».

Ingen strøk
Så var det eksamen, en ny og ukjent oppgaveform 
pakket inn en tradisjonell fire-timer skriftlig sko-
leeksamen. Av de 59 studentene som fikk gå opp 
til eksamen av 60 totalt, var det ingen studenter 
som strøk i fagdidaktikk 2 våren 2014. Det er 
vanlig at noen studenter stryker til eksamen, så 
hvorfor skjedde ikke det denne gangen? Nå vil nok 
mange umiddelbart svare at det ikke er rart når 
studentene har laget sine egne eksamensoppgaver. 
Og vi ser den. Her er det imidlertid viktig å huske 
tilbake til hva vi anser som målet med eksamen, 
nemlig at studentene skal få vise hva de har lært, 
ikke å bli sjekket i hvilken kunnskap de tilfeldig-
vis husker eksamensdagen. Vi lurer på om noe av 
årsaken til at alle besto eksamen, med god varia-
sjon fra karakterene A til D, kan være en effekt av 
ansvarliggjøring av studentene. Mer konkret lurer 
vi på om nettopp det at studentene måtte lage 
sin egen eksamensoppgave førte til at de var mer 

motiverte for å stille forberedt til en eksamen der 
de fikk mulighet til å vise frem sitt kunnskapsnivå. 
Et annet poeng kan være at det hadde skjedd en 
type læring underveis i emnet; altså det at studen-
tene hadde blitt ‘tvunget’ til å jobbe hele semes-
teret med relevant fagstoff. Dette i motsetning til 
den mer klassiske panikklesing før eksamen, der 
studenten prøver å gjette hva faglærer kommer 
til å spørre om på eksamen, og ikke alltid lykkes 
i å gjette riktig. Skal vi høre på studentene, kan 
det se ut som vi har sammenfallende tanker og 
erfaringer knyttet til eksamensformen vi valgte: 
«Eksamensformen i dette emnet ble organisert på 
en måte at vi selv skulle lage en eksamensoppgave 
/ problemstilling ut ifra læreplanen i faget. Dette 
fikk vi vite allerede ved semesterstart noe som var 
veldig fint med tanke på forberedelse og arbeids-
prosessen. Det var opp til meg selv å vurdere hvor 
mye faglig og bredspektra oppgave/problemstil-
ling jeg ville lage. Denne metoden er noe som vil 
‘tvinge’ oss studentene (på en positiv måte) til å 
sette oss mer inn i pensum, da vi faktisk må lage 
vår egen eksamensoppgave».  

Tidkrevende
Noen vil hevde at en mulig innvending mot denne 
måten å jobbe på er ressursbruk, altså at det er 
for tidkrevende for læreren. Spesielt skeptisk kan 
man være til at vi la opp til å gi grundige skriftlig 
tilbakemeldinger til 60 studenter tre ganger i løpet 
av et semester. Vi opplevde imidlertid ikke det 
som mer tidkrevende. Vi fikk ikke ekstra ressurser 
til å gjennomføre dette opplegget, vi omfordelte 
de allerede tildelte ressursene. Fra en tanke om at 
ressursene skal gå til undervisningsforberedelse 
for oss som lærere, endret vi fokus til at ressursene 
gikk til å utarbeide arbeidskrav, veiledningstid 
med studentene og til å gi fyldige skriftlige tilba-
kemeldinger på hvert arbeidskrav. Vi brukte med 
andre ord den samme tiden vi ellers ville brukt, 
bare på en helt annen måte. Den samme erfarin-
gen har vi fra et annet emne, fagdidaktikk 1, det 
vi hadde 140 studenter.

Slitsomt å henge opp ned
Man kan vel tenke seg at mangel på bøker i mid-
delalderen gjorde forelesningen nødvendig. Dette 
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33-52). Oslo: Abstrakt forlag
Dobsen, S. & Engh, R. (Red). Vurdering for læring. 
Kristiansand: Høyskoleforlaget
Hartberg, E. W., Dobson, S. & Gran, L. (2012). Feed-
back i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk 
Vistdal, O. (1995). Forelesningsformen sett fra 
begge sider av kateteret – egne og andres erfarin-
ger. Uniped, 19(3), 3–9. 
Wittek, L. (2006). Om undervisning og læring. I 
H. Strømsø, K. Hofgaard & P. Lauvås (Red.), Når 
læring er det viktigste. Undervisning i høyere 
utdanning (s. 21-38). Oslo: Cappelen Akademiske 
Forlag.

Kronikk
Hvis du emner på en kronikk, er det lurt å presentere ideen for redaktør Knut Hovland 
kh@utdanningsnytt.no.  

Utgangspunktet er at temaet må være interessant og relevant, og språket godt og forståelig, for en 
bredt sammensatt lesergruppe. Stoff som bygger på forskning, må være popularisert. Det betyr blant 
annet at forskningsresultatet er det sentrale i teksten, og at det som handler om metode, har en svært 
beskjeden plass. Lengden kan være mellom 12.500 og 17.000 tegn inklusive mellomrom. Litteraturliste 
og henvisninger må være inkludert i antallet tegn. Eventuelle illustrasjoner må ikke sendes limt inn i 
wordfilen, men separat som jpg- eller pdf-filer. 

er nok neppe tilfelle i dag. Så hvorfor var det så 
vanskelig for oss å forlate det store auditoriet? 
Skyldes det respekt for en lang tradisjon, eller at 
vi selv var vant til forelesninger fra egen studietid? 
Det vi med sikkerhet kan si er at det ikke er fordi 
vi satt på forskningsbasert kunnskap om at audi-
torieforelesninger er best for studentenes læring. 

Ut fra vårt syn på undervisning og læring, frem-
står forelesninger som å snu undervisningen på 
hodet. Og som kroppsøvingsmennesker vet vi at 
å henge opp ned over tid er slitsomt. Blant annet 
kan man etter hvert få hodepine. Vi snudde opp 
ned på vår undervisning og opplevde å lande på 
bena. Studentens læring gikk fra å være perifer 
til sentral i vår jobb, og vårt arbeid med å skape 
læring hos studenten ble satt i tråd med hvordan vi 
tror læring skapes. Og hodepinen? Jo, den forsvant.

mailto:kh@utdanningsnytt.no
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t  Froland kommune
Froland kommune, i Aust-Agder med sine 5500        
innbyggere, grenser til Arendal og Grimstad. 
Kommunen byr på et rikt frilufts- og foreningsliv. 
Froland skole er plassert sør i kommunen,  mens 
en mindre fådelt skole er nord i kommunen.

REKTOR / VIRKSOMHETSLEDER

For snarlig tiltredelse, men seinest 1.august 2015, 
er det ledig 100% stilling som virksomhetsleder/
rektor ved Froland skole. Skolen er Aust-Agders 
største kombinerte 1-10. grunnskole. 

For mer info og søknadsprosedyre gå via 
kommunens hjemmeside:  
www.froland.kommune.no 

Sirdal kommune
 
Krafttfull, nær og nyskapande.
 
Sirdal kommune er ein attraktiv kraft- og
reiselivskommune i Vest-Agder, med om lag 1800
innbyggjarar. Her finn du eit trygt og godt  

oppvekstmiljø og eit rikt kultur- og fritidstilbod. Sirdal  byr på mange 
naturopplevingar heile året, og det er gode moglegheiter for friluftsliv, jakt 
og fiske. Kommunen har eit svært godt tenestetilbod, samt mange gode 
velferdsordningar. Sirdal kommune har leilegheit og hytte til disposisjon for 
dei tilsette.
 

Rektor – Tonstad skule
Synes du at skule og opplæring er ei av dei viktigaste oppgåvene i
samfunnet?

Då har vi ei stilling for deg.

Sirdal kommune har ledig stilling som rektor ved Tonstad skule.
Skulen har 182 elevar fordelt på 1. til 10.trinn, og eit driftsbudsjett på 20
millionar kroner. Ny, flott skule med fantastisk uteområde for elevane
som stod ferdig i 2011.
 

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema finn du på:
www.sirdal.kommune.no

Søknadsfrist: 7. januar 2015

Barnehage Grunnskole Videregående Universitet/
Høyskole

SE FLERE SPENNENDE STILLINGER 
PÅ LÆRERJOBB.NO

Den norske skole Costa Blanca er en privateid barne-, 
ungdoms - og videregående skole beliggende i den idylliske 
kommunen Alfaz del Pi i Alicanteregionen på Costa 
Blanca-kysten i Spania. Skolen er godkjent av norske og 
spanske myndigheter og følger norske læreplaner. Skolen 
er fulldelt, og har godkjenning for 204 elever i grunnskolen 
og 105 i den videregående skolen. Den videregående 

skolen har programområdene studiespesialisering og helse- og oppvekstfag, 
med VG2 helsearbeiderfag. 

 

REKTOR  

Stillingen er ledig fra 1/8-2015. Rektor ved skolen har et helhetlig 
lederansvar innenfor de fullmakter som privatskoleloven og styret 
gir. Rektor leder skolens lederteam som består av rektor, viserektor 
og planinspektør. Rektor for denne skolen er en viktig person i det 
norske miljøet på Costa Blanca og også i det spanske og internasjonale 
oppvekstmiljøet i kommunen Alfaz del Pi. Samarbeid med de andre 
norske skolene i Europa er også en del av rektors arbeidsoppgaver.

Rektorstillingen er en 5-årig åremålsstilling med mulighet for 
forlengelse. Det vil være en overlapping på 2 måneder med skolens 
nåværende rektor som fratrer med AFP 30.09.2015. 

 
Søknadsfrist: 11/1-2015

Søknad med CV sendes på epost til: costablancaskole@
costablancaskole.com

Henvendelser om stillingen kan stilles til styrets leder:  
Ellen Watkinson, telefon 91173948

Hele utlysningsteksten ligger på: www.costablancaskole.com»

http://www.froland.kommune.no/
http://www.sirdal.kommune.no/
http://www.costablancaskole.com/
http://www.laererjobb.no/
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09.00-09.15 Velkommen til Toddler-konferansen 2015 
ved Lene Kjeldsaas, leder Kanvas kompetanse. 

Introduksjon av konferansier Stian Jespersen.

09.15-10.10 Forebyggende arbeid i barnehagen  
- samspill og tilknytning
Kari Killén er sosionom, dr.philos. og forsker  

emeritus ved NOVA. Hun underviser barne-

hagepersonale og har skrevet mange bøker.

10.10-10.30 Pause

10.30-11.30 Forebyggende arbeid i barnehagen  
- samspill og tilknytning fortsetter

11.30-12.30 Lunsj 

12.30-13.15 Filosofiske samtaler med de yngste barna
Anita Merethe Sollid er daglig leder i Skogbrynet 

Kanvas-barnehage. Hun er utdannet førskolelærer 

og har videreutdanning i filosofi med barn fra 

Høgskolen i Oslo.

13.15-13.30 Pause

13.30-14.30 Gjør plass for leken  
i arbeidet med de yngste barna
Kari Pape er utdannet førskolelærer og har hoved-

fag i førskolepedagogikk. Hun har skrevet en rekke 

bøker og er en ettertraktet foredragsholder.

14.30-14.50  Pause

14.50-15.50 Se barnet innenfra  
- hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen
Guro Øiestad er psykolog og universitetslektor 

ved UiO. Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson 

er barnepsykologer ved Nic Waals Institutt, 

Lovisenberg Diakonale sykehus.

15.50-16.00 Avslutning

Toddler-konferansen 

WWW.KANVAS.NO

www.kanvas.no

Dato: 18. mars 2015 klokken 09.00-16.00 
Pris: kr 1500,- (ved påmelding av 5 eller flere kr 1300,-)

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo
 

Kontaktinformasjon:
kurs@kanvas.no eller Line E. Fornes: 99 51 25 52

Påmelding og detaljert program: 
www.kanvas.no

læ
rerjr oobb.no

PROGRAM

http://www.kanvas.no/
mailto:kurs@kanvas.no
http://www.kanvas.no/
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kryssord
Innsendelse
Løsningen sendes 
Utdanning, Postboks 9191 
Grønland, 0134 Oslo, innen 
15. januar 2015 (send hele 
siden).  Merk konvolutten 
«Julekryssord». To vinnere får 
boksjekk.

Navn

Adresse

kr
Jule-



1.  Gå inn på utdanningsnytt.no/eblad
2. Velg utgave
3. God lesing!

Les
   

digitalt
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Minneord

 Grete Lund 

Minneord til Grete Lund, vår inspirerende kollega gjennom mange år på 
Brattås skole, Nøtterøy.

Grete Lund var et slikt menneske; en modig, nyskapende og grensespren-
gende pedagog. Hun var inkluderende, kreativ og løsningsorientert som lærer, 
veileder og kollega. Grete var en ildsjel som brant for et motiverende lærings-
miljø. Hun hadde et humør og pågangsmot som kunne ta pusten fra de fleste. 
Med ulike erfaringer fra egen skole- og studietid og tidligere praksis kom vi 
til en skole hvor vi ble verdsatt, vist tillit og tatt på alvor. Det var ikke snakk 
om å drive undervisning etter «slik har vi alltid gjort det»-prinsippet. Vi ble 
utfordret, og noen ganger provosert, til å prøve ut nye organiseringsformer og 
pedagogiske ideer. Her var ikke bunden arbeidstid en kjepphest. Grete oppild-
net til dugnadsinnsats på fritiden for å få prøvd ut og satt gode tiltak og smart 
pedagogikk ut i praksis. Det var tidkrevende å pløye ny mark, men det var så 
utrolig gøy! 

Hun gikk ustanselig svanger med nye måter for å utnytte rammetimetall, 
romressurser, budsjetter og nyere skoleforskning. Gretes motto var: «Intet er 
umulig. Noe tar bare litt lengre tid.» Hun var hovedentreprenøren bak fel-
lestimen, valgfag med aldersblandete grupper, elevråd fra 1. klasse, ukeplan, 
matematikk- og litteraturuker, allehånde aktivitetsdager som ikke kun var 
idrettsdager, læring gjennom samarbeid, Brattåsdagen med formingsutstilling 
av høy kunstnerisk kvalitet pluss elev- og lærerunderholdning, emneinndelt 
mediatek i byggets mellomgang, pedagogisk diskusjonsforum, kunstnerisk 
utsmykking av skolen, selvprodusert skolefane, legging av timeplan som team-
work – for å nevne noen få eksempler. 

Dette var nybrottsarbeid på 1970- og 80-tallet som nå er godt akseptert og 
solid dokumentert pedagogikk. Grete Lund inspirerte til å skape et fyrtårn av en 
skole med lærekraftig undervisning. Brede korridorer ble utnyttet til arbeids-
stasjoner for elevene, med lett tilgang til fagstoff fra det åpne mediateket. Hun 
hadde en beundringsverdig evne til å motivere andre, elever og kolleger. Hun 
bidro sterkt til en raus og tolerant kultur med dyp faglig forankring. Det var 
aksept for menneskelige forskjeller på alle områder. 

Stundom møter vi menneske
som hentar fram det beste i oss.
Menneske som opnar for våre fargar
som aukar varmen i våre liv.
Stundom møter vi menneske
som ser bak våre skal
så vi gløymer vi har dei
og glitrar fram i vår prakt.
Menneske som vi ber i oss etterpå
med takksemd.

                                    Olav H. Hauge

Grete var ikke noe petimeter og kunne ha det skikkelig rotete rundt seg, men 
når hun først ryddet, var hun god til å lage systemer. Og orden ble det. Hun var 
som type både en primus motor og en teamarbeider. Hun var mild og snill, 
men en uredd rambukk når nye ideer møtte motstand. Hennes smittende 
humør påvirket oss alle til å være litt mer fleksible, romslige og mindre selv-
høytidelige. Hun var klok nok til å dele sine seire og ta nederlag på egen kappe. 
Hun utvidet rommet for tabbekvoter ved selv å le av egne feil og dumheter. 

Gretes ånd var grunnleggende demokratisk og delegerende. Å få jobbe på 
Brattås var et privilegium! Utallige er historiene vi husker både om sukses-
ser, fornøyelige tabber og morsomme episoder. Ett eksempel er den gangen 
formingselevene til Grete hadde funnet noen fine stoffer i kle-ut-lageret i kjel-
leren. De skulle skape kunst av billige og tilgjengelige materialer. Vår kvin-
nelige vaktmester var også imponert over arbeidene elevene hadde skapt til 
årets formingsutstilling. Hun syntes pussig nok at hun kjente igjen flere av 
mønstrene i kunstverkene. Det stemte! Sommerkjolene hennes hadde akkurat 
vært på en kortvarig mellomlagring i en pappeske i skolens kjeller. Vi brølte av 
latter da fadesen kom for en dag! Selvfølgelig var også vaktmesteren en lojal 
og innforstått medspiller i skolens miljø, så både Grete og elevene ble tilgitt. 
Ingen ofre på pedagogikkens alter var for store! 

Det samme gjaldt i kjønnsdebatten. En mannlig kollega som samarbeidet med 
Grete i et formingsprosjekt, ble utfordret (eller beordret) til å lære seg å strikke, 
slik at elevene skulle skjønne at det var helt selvfølgelig at også han strikket seg 
lue til de skulle på leirskole. Oppgaven lød: «Strikk noe å ha på hodet.» Det ble 
produsert utrolig mange kreative hodeplagg. Ørevarmere, finlandshetter med 
nesevarmer, nisseluer, langluer og toppluer. Og noen økte på med både skjerf 
og votter i tillegg. Strikk etter evne, men lær deg strikkekunsten og strekk 
innsatsen din maksimalt! Tilpasset undervisning.  

Grete var nøktern og økonomiserende med bevilgete ressurser, men hun så 
også verdien av å investere i kollegers pedagogiske videreutvikling. Hun tipset 
oss om aktuelle kurs og videreutdanning og hjalp til med å finne budsjett-
midler for å få det til. Med tiden brakte Grete ideene og erfaringene fra Brattås 
videre til andre skoler og kommuner via foredrag og med bøker som hun også 
skrev. Et godt stykke uti karrièren sin ble hun fulltids pedagogisk veileder i 
Nøtterøy kommune. Hun brant for utvikling helt til hun gikk i pensjon som 
70 åring. 

Det i utgangspunktet knøttlille menneskebarnet, som ble født veldig pre-
maturt i 1925 og tilbrakte de første månedene av sitt liv i en skoeske og en 
kommodeskuff, godt pakket inn i vatt for å holdes varm, vokste de fleste av 
oss over hodet. Hvilken livskraft! Hun valgte, mer enn 85 år gammel, å flytte 
tilbake til sine røtters by, Horten. Hun var klar, optimistisk og humørfylt til det 
siste og skulle fylle 90 til våren. Grete Lund sovnet uventet inn natten til 10. 
oktober 2014. Vi er en stor flokk som har mye å takke Grete for.

Førr ei dame!

Ambjørg Haakaas Andresen og Synne Bakkeng
på vegne av mange tidligere kolleger på Brattås skole



Likestillings- og diskriminerings-
ombudet kom frem til at skolen brøt 
likestillingsloven da en lærer med tjue 
prosent omsorgspermisjon ikke fi kk 
kontaktlærerfunksjon. 

En lærer klaget til likestillings- og diskrimineringsforbudet 
(LDO) etter at arbeidsgiver ikke ville tildele henne kontakt-
lærerfunksjon. Bakgrunnen for arbeidsgivers beslutning var at 
læreren skulle ha tjue prosent omsorgspermisjon og at skolen 
trengte kontaktlærere i hundre prosent stilling. Læreren hadde 
vært ansatt ved skolen i fem år og alltid vært kontaktlærer med 
unntak av ett år da hun hadde studiepermisjon. Hun skulle ut i 
omsorgspermisjon for å følge opp sine to barn på fem og syv år, 
idet den yngste skulle begynne på skolen.

Skolen begrunnet sin avgjørelse med at elevene ville få et bedre 
tilbud dersom kontaktlæreren var i full stilling. Ettersom det var 
et overskudd av ansatte som ville være kontaktlærer, prioriterte 
skolen de som var i full stilling. Læreren protesterte og viste til 
at hun hadde fått gode tilbakemeldinger på sitt arbeid av både 
elever, foreldre, kolleger og rektor ved skolen. Ved en tidligere 
anledning hadde hun vært kontaktlærer selv om hun også da 
hadde vært i redusert stilling. Denne gang hadde derimot sko-
len valgt to nyutdannede som kontaktlærere fremfor henne på 
grunn av hennes omsorgspermisjon. Læreren mente at skolen 
diskriminerte kvinner ved sin vektlegging av deltidsarbeid ved 
tildeling av kontaktlærerfunksjon.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viste til at likestil-
lingsloven forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av 
kvinner og menn. Med indirekte forskjellsbehandling menes 
enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk vir-
ker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet. Like-
stillings- og diskrimineringsombudet påpekte at det fremdeles 
er slik at langt fl ere kvinner enn menn tar ut omsorgspermi-
sjon, og vektlegging av slikt fravær vil derfor ramme kvinner i 
større grad enn menn. Forskjellsbehandling på grunn av uttak av 
omsorgspermisjon og andre forhold som kan knyttes til omsorg 
for små barn, kan dermed være i strid med likestillingsloven, 
med mindre det har et saklig formål.

Ombudet uttalte at det var saklig å legge vekt på kontinuitet 
og tilstedeværelse av hensyn til elevene, men det var likevel 
ikke tilstrekkelig til å fastslå at en forskjellsbehandling hadde 
et saklig formål. Ombudet la vekt på at det ikke var diskutert 
hvorvidt det ville ha betydning for elevenes behov om læreren 
tok ut omsorgspermisjon på annen måte enn én dag i uken. 
Arbeidsgiver kunne dermed ikke sannsynliggjøre at en annen 
fordeling av omsorgspermisjonen i kunne avhjulpet de utfor-
dringene skolen vektla.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom dermed frem 
til at skolens beslutning om ikke å gi læreren konktaktlærer-
funksjon var i strid med likestillingsloven.  

Lovbrudd å nekte kontaktlærerfunksjon 
ved omsorgspermisjon

Lov 
og 

rett

Marianne Gjerstad  |  advokatfullmektig i 

Advokatfi rma Raugland AS

FOTO INGER STENVOLL

Juss
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«Læreren 
mente at 
skolen 
diskriminerte 
kvinner ved sin 
vektlegging av 
deltidsarbeid».



I sommer og høst kastet konfl ikten om arbeidstid i skolen 
fl omlys på arbeidsgivernes manglende tillit til lærerne. Arbeids-
tidsavtalen for skoleverket ble reddet av en streik, hvor alle 
lærergrupper sto sammen og dro lasset. I disse dager foregår 
det en høring om endringer i barnehageloven som kan forstås 
som en mistillitserklæring til barnehagelærerne. Nå er det bar-
nehagelærerne som trenger solidaritetshandlinger.

Bakgrunnen er at departementet foreslår å fl ytte hjemmelen 
for barnehagelærernes arbeid med vurdering og dokumenta-
sjon fra rammeplan og til barnehagelov. Dette er vel og bra, vur-
dering er et viktig felt i den pedagogiske praksisen og skal ikke 
behandles lemfeldig. De fl este presiseringer og utdypinger som 
følger den foreslåtte lovendringen, er heller ikke alarmerende. 
I høringsnotatet presiseres det at dokumentasjon og kartleg-
ging av barn bare skal brukes når det er nødvendig for å drive 
en pedagogisk praksis i tråd med lov og rammeplan. Dette er 
viktig, for i mange barnehager kartlegges barn kun for kartleg-
gingens skyld, ikke fordi noen er bekymret for deres utvikling. 
Barnehagelærere har varslet om dette og protestert mot å bli 
pålagt en slik praksis.

Derfor er det mildt sagt sjokkerende at det samme hørings-
notatet slår fast at det er barnehageeier som har «rett til å velge 
hvilke system, verktøy og observasjonsmetoder barnehagen 
skal benytte for å følge med på barns trivsel og utvikling i hver-
dagen…». Her er det en logisk brist. I høringsnotatet slås det fast 
at vurdering er en nødvendig del av den pedagogiske prosessen. 
Det understrekes også at styrer og de pedagogiske lederne har 
ansvaret for barnehagens pedagogiske prosesser. Den logiske 

slutningen må være at styrer og pedagogisk ledere må velge 
verktøy og metode i hele det pedagogiske arbeidet. 

Barnehageeier har ikke nødvendigvis pedagogisk kompetanse 
og i hvert fall ikke den nære kjennskapen til enkeltbarn og bar-
negruppe som er nødvendig. Vi har gjort en liten rundspørring i 
egen organisasjon for å fi nne ut hvordan kommunene forholder 
seg til kartlegging av barn. Vi fi nner at svært mange kommuner 
pålegger barnehagene å kartlegge barn med kartleggingsverktøy 
som avdekker smale kompetanseområder. Bergen pålegger alle 
sine barnehager å kartlegge alle barns språk med et bestemt 
verktøy – Oslo har bestemt at alle barnehager som mener at det 
er et behov for kartlegging av barns språk, skal bruke verktøyet 
Tras. Dette til tross for at eksperter hevder at verktøyet ikke er 
egnet for tospråklige barn. 

Kunnskapsministeren uttaler selv i Stortingets spørretime at 
han er svært skeptisk til at det brukes kartleggingsverktøy på 
alle barn i en gruppe. Han karakteriserer dette som «å skyte på 
blink med hagle». Statsråden og profesjonen mener at å bruke 
kartleggingsverktøy på alle barn er svært dårlig pedagogisk 
praksis. Barnehageeiere pålegger likevel barnehagene å drive 
denne dårlige praksisen, og i høringsnotatet understrekes eier-
nes rett til å videreføre denne dårlige praksisen. Dette er ikke 
den presiseringen vi trenger.

Jeg oppfordrer alle lærere til å sette seg inn i denne saken. 
Dette er en prinsipiell sak som er avgjørende for læreres mulig-
het til å gjøre jobben sin – hele jobben! 

«Den logiske 
slutningen 
må være at 
styrer og 
pedagogisk 
ledere må 
velge verktøy 
og metode 
i hele det 
pedagogiske 
arbeidet.»

Har ikke barnehagelærere 
metodefrihet?

Fra forbundet

  Utdanningsforbundet
Steffen Handal  |  2. nestleder

FOTO  MARIANNE RUUD
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Disse sidene er utarbeidet av kommunikasjonsavdelingen i Utdanningsforbundet.

Redaksjonen: Arun Ghosh, Marius Vik, Nina Ansteensen og Stig Brusegard

-Vi trenger ikke mer kunnskap om  
klimaendringene, men vi trenger å 
snakke om endringene på en ny måte, sa 
førstelektor ved BI, Per Espen Stoknes, 
under Klimakonferansen i november. 

Foran en fullstappet konferansesal 
i Lærernes Hus i Oslo nylig forklarte 
Stoknes hvorfor et flertall av oss fort-
satt ikke vil snakke om klima.

- Jo sikrere vi blir på at klimaend-
ringene virkelig skjer, jo mindre bryr 
vi oss om dem. I 2009 var klimaend-
ringer det nordmenn hadde på fjer-
deplass av viktige utfordringer de 
mente Norge sto overfor. I 2013 var 
klima falt ned til sjetteplass, forklarte 
Stoknes.

Frykt hjelper ikke
Han har forsket på hvorfor vi ikke vil 

snakke om klima eller handle i tråd 
med det vi egentlig vet vi burde gjøre 
på klimafronten.

- Det er mange psykologiske 
mekanismer som trer i kraft hos oss 
for å benekte klimaendringene, og 
mange av de måtene forskere og mil-
jøvernere har presentert dette stoffet 
på, har feilet. Vi har lenge blitt fortalt 
at alt kommer til å gå til helvete om 
15 eller 25 år. Men vår naturlige måte 
å takle slike dommedagsscenarioer 
på, er å unngå å ta stilling til dem. 
Frykt og skyld skaper ikke motiva-
sjon til endring, sa Stoknes.

Vil fortrenge: Det er mange psykologiske 
mekanismer som trer i kraft hos oss for å 
benekte klimaendringene, sier Per Espen 
Stoknes.  FOTO PRIVAT

Glad gjeng. Fra venstre: Lærerne Bernhard Hesthag, 
Erlend Kobro, Hanne Olsnes, nestleder i elevrådet Pernille 

Frostad, elevrådsleder Morten Strand Myrvang, rådgiver 
og lærer Marianne Bakken Gjestrum og Utdanningsfor-

bundets nestleder Steffen Handal.  FOTO UDF/ELI KRISTINE KORSMO

– Hvorfor vil vi ikke snakke om klima?
Grønt er smart
Han mener løsningen ligger i å 
fokusere på mulighetene som fin-
nes i overgangen til et bærekraftig 
samfunn. 

- Én ny, viktig fortelling å få frem 
er at grønn vekst er smart. Fordi 
det er lønnsomt og det er langsiktig 
kostbart å ikke gjøre det. Hvis vi ikke 
setter i gang med dette nå, vil vi bli 
forbigått av andre. Vi må også bruke 
insentiver vi vet virker. I dag mer-
kes hvitevarer med ulike bokstaver 
ut i fra hvor mye strøm de bruker. 
Men disse merkene sier oss veldig 
lite. Det burde heller stå hvor mange 
kroner produktet bruker i strøm 
i løpet av dets levetid. Da får vi et 
enklere grunnlag for å velge riktig, 
sa Stoknes.

Bytt budbringeren
Han mener vi også må endre bud-
bringer når det gjelder klimautfor-
dringene.

Vøyenenga skole i Bærum vant Utdanningsfor-
bundets klimapris for 2014.  

– Vi er veldig glade for å få denne prisen. Nå opp-
lever vi at vi får anerkjennelse for det arbeidet 
vi gjør for bærekraftig utvikling, sier rektor Gro 
Bjørnsen Pfister.

Hun mener holdningsskapende klimaarbeid er 
en svært viktig del av skolens oppgaver, og hun vil 
bruke prisen i tråd med dette.

Utdanningsforbundets klimapris deles ut for 
tredje gang i år. Prisen deles ut til en barnehage, 
skole eller lærerutdanningsinstitusjon som har 
involvert og engasjert barn, unge eller studenter 
i arbeidet med å tilegne seg kunnskap om klima-
utfordringene og klimaløsningene.

- Fredric Hauge fra Bellona blir 
en fjern person for de fleste av oss, 
men hvis vi vet at naboen vår eller 
onkelen vår har et smart opplegg for 
å spare strøm, blir vi selv mye mer 
motivert for å gjøre det samme. Ikke 
minst hvis det er synlig for andre at 
vi gjør det. Klimautfordringene løses 
ikke med individuelle løsninger, men 
ved å bygge et sosialt, demokratisk 
press nedenfra og opp på politikere 
og næringsliv, avsluttet Stoknes.

Vøyenenga skole fikk Utdanningsforbundets klimapris 

http://www.udf.no/
http://www.nettside.no/
http://www.udf.no/


 Fra forbundet    

Syriakrisen er beskrevet som «vår 
tids største humanitære katastrofe»: 
Mer enn 3,2 millioner mennesker er 
tvunget på flukt av den brutale kri-
gen i Syria som nå er inne i sitt fjerde 
år. Ifølge FN er over 1,6 millioner av 
flyktningene barn. Før krigen gikk 
97 prosent av syriske barn på grunn-
skolen. I september var 3465 syriske 
skoler bombet, og over halvparten av 
barna har flyktet fra hjemmene sine. 
Over tre millioner er fratatt mulig-
heten til å gå på skole.

Mange av dem lever i enorme 
flyktningleirer med minimalt av 
tilbud. Nå kan du bidra til at mange 
av disse barna får en bedre og mer 
meningsfull hverdag.

«SKOLE» til 2468
Utdanningsforbundet har en samar-
beidsavtale med Flyktninghjelpen, 
hvor målet er å gi syriske flyktningbarn 
i Jordan, Libanon og Nord-Irak skole-
gang. Her oppfordres alle til å bidra:

Utdanningsforbundet sentralt vil 
bidra til dette viktige arbeidet, og opp-
fordrer samtidig også alle våre med-
lemmer til å bidra. Ved å sende en SMS 
med SKOLE til 2468 støtter du Flykt-
ninghjelpens arbeid for å sikre skole-
gang for syriske flyktningbarn i Jordan, 
Libanon og Nord-Irak med 200 kroner.

Ønsker du å bidra med mer, kan 

Hjelp syriske flyktninger m

Ragnhild Lied (Utdanningsforbundet) og Jan Egeland (Flyktninghjelpen) fortsetter kampen for syriske flyktninger, først og fremst ved 
å tilby barn skolegang. FOTO BEATE SIMARUD/NRC
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Syriakrisen er vår tids største humanitære katastrofe.  
Du kan gi barna en fremtidsrettet hverdag.

Disse sidene er utarbeidet av kommunikasjonsavdelingen i Utdanningsforbundet.

Kurs og konferanser i Utdanningsforbundet
Ny eksamensform i  
matematikk fra våren 2015 
– er du forberedt?
Eksamen i matematikk blir endret 
fra våren 2015. Utdanningsforbundet 
arrangerer kurs der dette er tema, 3. 
februar i Tromsø og 11. februar i Oslo. 
Fokus vil være på pedagogisk bruk 
i undervisningen og digital mate-
matikkforståelse hos elevene. Mål-
gruppen er matematikklærere på 10. 
trinn og vg1-vg3.

Utvikling av lek og læring i 
barnehagen
9.-10. februar blir det kurs i Lærernes 
hus i Oslo med flere av våre fremste 
forskere på området; Ingunn Størksen, 
May Britt Drugli, Liv Gjems og Vibeke 
Glaser. Hensikten med kurset er å 
fremme en flerfaglig og integrert til-
nærming til barns utvikling, lek og 
læring.

Netthat
12. februar inviterer vi til kurs i 
Lærerens hus i Oslo, om forebygging 
av hatefulle ytringer i sosiale medier. 
Det blir særlig fokus på utfordringer 
knyttet til hatprat i skolehverdagen. 
Marie Simonsen, redaktør i Dagbla-
det, innleder om hvordan hun takler 
netttroll, netthets og sjikane. 

Påmelding på www.udf.no/kurs 
eller kurs@udf.no

Forsikringer i Utdann
Forsikringsdokumenter for 2015 er 
nå sendt ut til alle medlemmer med 
forsikring gjennom Utdanningsfor-
bundet. Dokumentene ligger også 
tilgjengelige på Min side. Vi vet av 
erfaring at svært mange medlemmer 
vil kontakte oss når de nye forsi-
kringsdokumentene mottas i posten, 
derfor har vi samlet den viktigste 
informasjonen om hva som er nytt på 
www.udf.no/medlemstilbud. Her fin-
ner du også informasjon om betaling, 
oppsigelse og endring av forsikring.

http://www.udf.no/kurs
mailto:kurs@udf.no
http://www.udf.no/medlemstilbud


med skolegang

Sentralstyremedlem Solveig Eldegard.
FOTO TOM EGIL JENSEN/UDF

Etisk tenketank
HVA MENER DU?
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TEKST  Solveig Eldegard |  sentralstyremedlem

Susanne er  kontaktlærar for førstetrinn på videregående skole, Medier og 
kommunikasjon. Dette skuleåret er klassa litt meir samansett enn ho er van 
med.  Fleire av elevane har både faglege og sosiale utfordringar og treng tett 
oppfølging. Før ekstra ressursar kan settast inn må skulen, ifølgje opplæ-
ringslova, først dokumentere at alt er prøvd for å tilpasse opplæringa.

Susanne er etter kvart noko oppgitt over enkelte av sine kollegaer. Ho 
meiner dei fleste driv svært tradisjonell opplæring og at fleire manglar både 
motivasjon og vilje til å tilpasse. I tillegg har ingen i teamet spesialpedago-
gisk kompetanse. Samhandlinga og samarbeidet blant lærarane er minimalt. 
Fråveret  til enkelte av elevane er svært høgt og vurderingsgrunnlaget fare-
truande tynt for enkelte. 

Susanne tar stadig opp problematikken på klassemøter, med rådgivar og 
avdelingsleiar utan at dette fører til nemneverdige endringar. Rådgivar har 
rett nok hatt mange samtalar med elevane. Foreldra har også vore kontakta. 
Alt går likevel sin vante og tidvis skeive gong.  

I november kjem to av elevane, Jenny og Ola, som har desidert høgst frå-
vær og største personlege utfordringar på kontoret til rådgivar og seier at 
dei ønskjer å slutte.  Susanne er sliten. Sjølv har ho prøvd å strekke seg langt 
i tilpassing og variasjon, men har i liten grad klart å nå fram. Ho har innsett 
at det er vanskeleg å få til endringar både  hos elevane og sine kollegaer.  Om 
desse to sluttar, vil truleg læringsmiljøet for resten av klassa bli betre og 
utfordringane for teamet mindre. Ho må faktisk innrømme at ho kjenner seg 
litt letta. Verken Susanne, avdelingsleiar  eller rådgivar brukar mykje energi 
på å overtale dei to til å bli på skulen. 

Fråfallet,  som skulen har mål om å motarbeide, er eit faktum.

  Burde Susanne ha strukke seg lengre for at Jenny og Ola skulle bli på skulen? 
   Er det andre som burde ha kjent på eit eller fleire etiske dilemma i tida før 

elevane slutta?
  Korleis vil du vurdere desse punkta henta frå vår profesjonsetiske plattform? 

     – «Lojaliteten skal alltid ligge hos eleven»
     – «Heile kollegiet tar eit felles  ansvar for å utvikle eit godt utdanningstilbod 
og for å fremje og vidareutvikle profesjonaliteten»

Dette er den andre etappen i Utdan-
ningsforbundets etikkstafett. Pinnen 
overtas av sentralstyremedlem og lærer i 
VGS, Anita Rose Bakke.

Se mer om Utdanningsforbundets 
arbeid med profesjonsetikk på  
udf.no/profesjonsetikk

Etikk-stafett
Fråfall av elevar (Vidaregåande) 

du bruke konto 1602.53.59309 og 
merke med «Utdanningsforbun-
det» i meldingsfeltet.

- Flyktninghjelpen har bedt oss 
om å bidra til skolegang for barn 
som er rammet av vår tids største 
humanitære katastrofe. Det skal vi 
selvsagt gjøre.

- Vi ønsker å bidra til at syriske 
barn på flukt kan fylle hverdagen 
med noe normalt og fremtidsrettet. 
Få ting er da bedre enn en hverdag 
med skolegang. Den kan gjøre dem 
motstandsdyktige, den kan lege 
sårene krigen har påført dem – og 
ikke minst gi dem grunnlag for å 
kunne bygge opp landet når krigen 
er over, sier Utdanningsforbundets 
leder, Ragnhild Lied.

Økt fokus på utdanning i 
krisesituasjoner
I dag brukes kun 1,4 prosent av 
verdens krisemidler til utdanning 
i nødsituasjoner. Målet om utdan-
ning for alle vil aldri kunne reali-
seres om vi ikke setter økt fokus på 
utdanning i krisesituasjoner.

Selv om tilgang til skole ikke 
tradisjonelt regnes som et umid-
delbart nødhjelpsbehov, viser 
Flyktninghjelpens erfaringer fra 
krigs- og konfliktsoner at sko-
letilbud er avgjørende for å sikre 

flyktningbarn trygge rammer og 
fremtidshåp. Det er derfor Flykt-
ninghjelpen har økt sitt fokus på 
dette, samtidig som det forenkler 
oppbyggingsarbeidet etter krigen.

Utdanningsforbundet og Flykt-
ninghjelpen har siden 2008 hatt 
en samarbeidsavtale som i hoved-
sak tar sikte på å bedre skole- og 
utdanningssituasjonen for barn og 
unge på flukt. Flyktninghjelpen er 
en av verdens ledende organisa-
sjoner for humanitær bistand, og 
har bred erfaring med utdanning 
i konfliktområder som DR Kongo, 
Colombia og Jordan. 

Skolegang gir framtidshåp
– Vi er svært takknemlige for at 
Utdanningsforbundet ønsker å 
engasjere sine medlemmer og 
lag for syriske flyktningbarn som 
befinner seg i nabolandene Liba-
non, Jordan og Nord-Irak. Lærere 
og lektorer kan bedre enn noen 
andre forstå og videreformidle 
hvorfor tilgang til skole og utdan-
ning er så viktig for barn og unge 
– spesielt i krig og konflikt, sier 
generalsekretær i Flyktninghjel-
pen, Jan Egeland. 

– Skolegang gir framtidshåp 
og et alternativ til hevntanker og 
ekstremisme, legger han til.

ningsforbundet
Bestilling av forsikring
Utdanningsforbundets forsikrings-
kontor holder stengt i romjulen, 
men forsikringer kan likevel bestil-
les på www.udf.no. Du kan også 
bestille per sms:

Innboforsikring: send «Udf 220» 
til 2080
Reiseforsikring for familie: send 
”Udf 230” til 2080
Reiseforsikring for en person: send 
”Udf 231” til 2080 

Husk å oppgi hvilken dato forsik-
ringen skal gjelde fra.

Ønsker du å si opp én eller flere 
forsikringer må dette gjøres innen 
hovedforfall 31.12. Ved oppsigelse 
oppfordrer vi alle medlemmer til å 
bruke Min side. Her kan det enkelt 
gjøres endringer på forsikringene 
før hovedforfall.

Se alt om forsikringer på www.udf.
no/medlemstilbud

http://www.udf.no/
http://www.udf/


Les mer på www.albatros-travel.no/UT
info@albatros-travel.no. Vennligst opplys reisekode LR-UTD
Åpent man–fre 8:30–17:00. Ring på tlf.: 800 58 106

Elvecruise på  
Mekong
Reis fra Kambodsja til Sør-Vietnam med hyggelig elvebåt og 
kom tett innpå templer, storbyer og natur underveis 
– med Albatros reiseleder, 16 dager

Opplev Kambodsja og Vietnam på dette herlige 8-dagers cruiset på 
Mekong-elva, der vi ser de største og mest spennende severdighetene.  
I Siem Reap har vi tre overnattinger og utforsker det enestående Angkor 
Wat-tempelkomplekset. Heretter bor vi på en hyggelig og  
komfortabel elvebåt som i rolig tempo tar oss med fra Kambodsja til 
Vietnam. Vi legger til i Phnom Penh, fortsetter på små kanaler og besø-
ker et flytende marked ved Mekongdeltaet. Reisen slutter med to netter 
på et herlig hotell i hektiske Ho Chi Minh City, der vi både skal på byrund-
tur og se Cu Chi-tunnelene.

Alt dette får du: Norsk/svensk reiseleder, fly Oslo – Bangkok med mellomlanding, 
fly Bangkok – Siem Reap, fly Ho Chi Minh City – Oslo med mellomlanding, utflukter 
og entréer ifølge program, innkvartering i delt dobbeltrom på gode hoteller, 8 
dagers/7 netters cruise med RV Angkor Pandaw i delt dobbeltlugar, frokost  
daglig, lunsj alle dager, unntatt dag 2, 3, 12 og 14, middag alle dager, unntatt dag 
3, 4 og 14, skatter og avgifter.

Medl. Rejsegarantifonden Danmark. Med forbehold for trykkfeil og utsolgte avganger.

Reis med Utdanning og Albatros Travel

Dagsprogram
Dag 1  Avreise fra Oslo
Dag 2  Ankomst til Bangkok, Thailand. Velkomstmiddag på elva
Dag 3  Ankomst til Siem Reap, Kambodsja. Tempelruinen Angkor Wat
Dag 4  Siem Reap. Angkor Thom
Dag 5  Banteay Srey-tempelet, Banteay Samre-tempelet og  

Ta Prohm-tempelet
Dag 6  Siem Reap og Kampong Cha
Dag 7  Kampong Cham. Wat Hanchey-tempelet og Tvillingfjellene
Dag 8  Kampong Chhnang. Tonle Sap-sjøen
Dag 9  Phnomh Penh. Byrundtur, dødsmarkene, S-21 og  

tradisjonell dans
Dag 10  Avslapping på elvebåten, kryssing av grensen til Vietnam
Dag 11  Châu Dôc – Sa Dec. Omvisning i Châu Dôc, marked  

og cham-folket
Dag 12  Sa Dec – Cai Be. Byrundtur, flytende marked,  

avskjedsmiddag på båten
Dag 13  Ho Chi Minh City
Dag 14  Ho Chi Minh City. Cu Chi-tunnellene, byrundtur  

og avskjedsmiddag
Dag 15  Hjemreise
Dag 16  Ankomst Oslo

Avreise 26/1 og 23/2 2015 fra KUN 21 998,–
Tillegg for enkeltrom kr 19 998,–

Spar  
opp til 6 000,–

Nå fra KUN 

21 998,–

http://www.albatros-travel.no/UT
mailto:info@albatros-travel.no
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