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Hunder som klasseka
Bianca, Tapper og Molly er noen av klassekameratene som elevene på 6. trinn på
Storevarden skole har hatt de siste to ukene.
forskning: I to uker har elevene i 6. klasse på Storevarden
skole forsket på hvordan det er å
ha hunder i klassen. Elevene har
delt
seg
inn
i
forskjellige grupper, som har egne
oppgaver å gjøre. Noen skal skrive
rapporten, noen skal teste ut de
forskjellige hypotesene og noen
skal lage film. Nysgjerrigper
blir prosjektet kalt. Norges
forsknings-råd står bak Nysgjerrigper, og har tilbudet for å formidle forskning og vitenskap til
barn og unge.
– Vi har hatt dette prosjektet
mange år på rad. Det som er nytt

i år er at alle trinnene på skolen
er med. Det er et prosjekt som
skaper lærelyst. Vi vil at det skal
være gøy å lære og det tror jeg
elevene synes selv at det har vært,
sier Dordi Askildsen som er
kontaktlærer for 6. trinn.
Når de ikke forsker, så jobber
elevene med et arbeidsprogram
som gir dem forskjellige oppgaver
som de må gjøre. Når de har gjort
fire av oppgavene, kan de gjøre
hva de selv ønsker i et kvarter.
Mye av tiden blir da brukt på
hundene.
– Jeg merker at elevene blir veldig
engasjerte av det, sier Askildsen.

Fikk velge selv
Da det skulle velges hva elevene
skulle forske på, gikk de en runde
rundt i klassen å høre hva de var
interessert i å vite mer om. Når
alle forslagene var gått gjennom,
og avstemningen var avgjort ble
det klart at det var hunder i
klasserommet elevene hadde
mest lyst til å forske på.
– De ville først ha høner og
papegøyer i klasserommet. Vi fant
ut at vi måtte begrense det litt,
så det ble hunder istedenfor, sier
May Beate H. Ertenstein, som også
er kontaktlærer for 6. trinn.
– Vi har forsket på hva slags

verdier det er i en hund i klasserommet og hva slags nytte de gjør.
Vi har hatt besøk fra Sola Hundesenter, hvor de lærte oss mye om
hund, det synes elevene at var
veldig spennende, sier Askildsen.

har vært lettere for dem å stå opp
om morgningen. At det er hunder
i klasserommet gjør at de får litt
ekstra motivasjon til å dra på
skolen, sier Askildsen.

Skaper nye vennskap

Det var noen elever som var litt
redd for hunder før prosjektet,
men når prosjektet nå nærmer
seg over virker det som at alle
elevene trives godt i hundenes
selskap.
– Hele prosjektet har vært
veldig kjekt, sier Sarah Liebich
Knag (11), som er elev i 6. trinn
på Storevarden skole.

Når en hund tilbringer halve
dagen i klasserommet, har den
behov for å bli luftet titt og ofte.
Dette gjør elevene selv, og lærerne
har sett at det har ført til at flere
nye vennskap.
– Vi har satt opp en slags
«lufteliste» som forteller hvem
som skal gå tur med hunden. Da
har vi satt det opp slik at de som
kanskje ikke var så godt kjent fra
før, kan gå sammen, sier Ertenstein.
Lærerne har også sett at det er
flere andre fordeler med å ha
hunder i klasserommet.
– Elevene har fortalt oss at det

Utrolig kjekt

– Har det vært mye bråk med
alle hundene?
– Neeei! Roper flere av elevene i
kor.
– De bjeffer litt av og til, men
det gjør ikke noe, sier Sarah
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metoo: Gleder seg til russetid: Stefan Ignjatovic er russepresident ved Sola VGS
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amerater
Sølv i fjor
Elevene deltok også på Nysgjerrigper-konkurransen i fjor. Da
forsket de på hvilken effekt to
uker med hard trening har på
kondisjonen. Den gangen kom
de på andreplass, og de har lyst
til å gjøre det minst like bra i år.
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– Vi kom jo på sølvplass i fjor,
men i år håper vi at vi kan vinne,
sier Sarah.
Morten Knudsen
morten@solabladet.no

Russen stiller seg bak
metoo-kampanjen
6. april starter russetiden i
Sola. Hvert år hører vi om
russens ufine oppførsel, det
har russepresidenten i Sola,
Stefan Ignjatovic lyst til å
gjøre noe med.
RUSS: Russeknutene er en
viktig del av russetiden. Hvert
år kommer nye regler for å få en
knute i lua, men i år vil russen
i Sola gjøre knutene mindre
kontroversielle. Med metookampanjen i bakhodet vil
russepresidenten i Sola, Stefan
Ignjatovic, prøve å gjøre årets
knuter så inkluderende og så lite
fornærmende som mulig.
– Vi stiller oss bak metookampanjen. Vi vil ikke ha noen
krenkelser på noen som helst
måte. Russestyret jobber for
å komme fram til knuter som
er helt frivillige, hvor begge
personene samtykker. Vi oppfordrer alle til å passe på
hverandre og ta vare på
hverandre i russetiden, sier
Stefan

Revolusjonerende
Stefan tror at knutene i år vil bli
annerledes enn de knutene som
tidligere har vært. De skal starte
med blanke ark når de skal innføre de nye knutene, men han
sier at ikke alle de litt «drøye»
knutene vil bli borte.
– Ut ifra min oppfatning, har
de tidligere knutene inneholdt
seksuelle ting. Det er ikke alle
som er komfortable med det,
men, det kommer til å være
noen drøye knuter, men vi må
huske på at de er frivillige og
ikke skal presses på en person
som ikke samtykker, sier Stefan
– Vi skal fokusere på at alle
er trygge og at alle skal føle seg
inkludert. Vi samarbeider mye
med rektor for å høre hva som
er greit, og hva som ikke er greit.
Jeg tror at det kommer til å være
litt revolusjonerende med tanke
på de nye knutene, legger Stefan
til.

Urettferdig
Ignjatovic gleder seg stort til
russetiden skal starte. Han håper

at russen i år vil bli husket for å
være blant de snilleste kullene.
– Russen har blitt fremstilt
veldig negativt i mediene. Det
synes jeg er trist. Mediene
fokuserer mest på hendelser
hvor ting har gått galt. De fleste
som er russ oppfører seg godt
og jobber for å ha en god og
kjekk russetid sammen med sine
venner og bekjente, sier
russepresidenten.
– Vi som er russ på Sola, står
mest for å ha et trygt og godt
samhold mellom alle. Vi vil at
alle skal kunne komme på
skolen og føle seg inkludert i
dette samholdet. Vi fokuserer
mest på de positive tingene i
russetiden, som feiring av 13 års
skolegang og LS, hvor de kan ha
det kjekt med russ fra hele
Norge. Vi står også for at alle skal
kunne se tilbake til russetiden
og si, «Så glad for at jeg valgte å
være russ.», sier Stefan.
Morten Knudsen
morten@solabladet.no

