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Har du lokale tips eller ideer om nyhetssaker som vi bør gripe fatt i, send epost til
redaksjonen@hadeland.no

Tips oss:

61 31 31 31

De ferskeste nyhetene finner du på hadeland.no

PRAKTISK HJELP: Mirna Nakleh (fra venstre), Fatima Yousafzai og Tonje Sund i prat med Roar Nilsen fra Nordic Isoelementer.

Fokus på realfag og matematikk i 8. trinn ved Jevnaker skole

Tegner og bygger husm
Elevene i 8. trinn ved
Jevnaker skole har
knapt tid til å spise i
storefri. Til det er
iveren hos mange for
stor.
Jørn Haakenstad
jh@hadeland.no
979 84 367

JEVNAKER: Elevene bygger
denne uken husmodeller, som
blir vist fram fredag. Et hus blir
også kåret som «vinner».

Det er tredje året på rad Jevnaker skole kjører opplegget, i
samarbeid med NHO Innlandet
og lokalt næringsliv.

Tenker på yrke
Elev Sander Simensen sitter
ved et bord i skyggen utenfor
Jevnakerhallen. Foran seg har
han en tegning av det som skal
bli en husmodell i skala 1:10.
– Vi har brukt kunst- og håndverkstimer til å tegne. Vi har tre
dager på oss til å bygge modeller, forteller Sander.
Han liker godt å bygge og

konstruere.
– Faren min er håndverker og
jeg har tenkt på å følge i hans
fotspor. Dette er en ålreit måte å
lære matte på, det er jo viktig å
kunne å regne når man bygger,
sier åttendeklassingen.
Han tilføyer at mye legobygging i yngre dager har hjulpet
på interessen.

Viktig samarbeid
Koordinator Ingunn Hermansen i NHO Innlandet mener
samarbeidet skole og næringsliv gjør prosjektet ekstra nyttig.

lektor 2-ordning
■■ Lektor2-ordningen er en

nasjonal realfagsatsing
som finansieres av
Kunnskapsdepartementet
via Utdanningsdirektoratet,
og ledes og driftes av
Naturfagsenteret.
■■ Ordningen skal stimulere
elevenes interesse og
motivasjon for realfag, øke
elevenes læringsutbytte
og øke rekrutteringen til
realfagene.
Kilde: www.lektor2.no

Hermansen viser til Lektor2ordningen (se faktaboks) og det
positive med at lokalt næringsliv bidrar med praktisk assistanse.
– Vi ønsker å vekke mer interesse for realfag og knytte fagene til blant annet bygge- og
håndverksfag, sier Hermansen.
På Jevnaker skole er Tronrud
Bygg og Nordic Fasadesystem
med.
Roar Nilsen i Nordic gir råd til
Fatima Yousafzai, Mirna Nakleh og Tonje Sund.
– Dette er en ålreit måte å

Hadeland

Vil ha politiets nyetablering
Fylkespolitikerne vil ha
politiets nye fellesenhet
for lønn og regnskap til
Mohagen.
Haakon Kalvsjøhagen
hka@hadeland.no
992 59 741

Jaren: Politidirektoratet har
konkludert med at Ringerike
og Drammensregionen peker
seg ut som stedsvalg. Saken er
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nå ute på høring.
Politikerne i Gran har vedtatt en uttalelse som sier at enheten bør legges til Jaren.
Kari-Anne Jønnes (H) fremmet støtte til Gran kommunes
uttalelse, hvor det argumenteres for å bygge opp om eksisterende lokaliseringer av politiets fellestjenester og legge den
nye enheten til Jaren.
Forslaget fikk enstemmig

tilslutning i fylkesutvalget. I
tillegg strammet politikerne
opp ordlyden i første punkt av
vedtaket, fra å anmode til å
forvente at politidirektoratet
benytter anledningen til å etablere den nye lønns- og regnskapsenheten utenfor den
største vekstregionen i landet.
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Bruddskader etter
motorsykkelulykke
TINGELSTAD: En motorsyklist i
30-åra ble fraktet til Ringerike
sykehus etter at han kjørte av
vegen nord for Gulla gård i
Jevnaker kommune på fylkesveg
240 tirsdag rett før klokka halv

tolv. Føreren pådro seg brudd i
begge armene.
Ingen andre ble skadet i
ulykken. Trafikken ble dirigert
forbi ulykkesstedet.

LIMER: Emma Moen Solberg og Mia Ødegård med lister og lim.
ELEVGRUPPA: Amalie Berg, Nora Corneliussen, Aurora Sørslett, Åse Udo De Haas, Kaia Finvold
Foto: privat.
Eriksen og Suzan Karim. 

Trening ute
i naturen
NYTTIG: Maria Grøndalen og Hedda Amalie Höglind liker
husbygging som matematikk- og annen realfaglæring.

modeller
praktisere fag på. Og alt må
være rett og nøyaktig, sier de
tre jentene, mens Nilsen gir tips
for videre framdrift av husmodellbyggingen.
– Morsommere enn å bare sitte med en bok, sier elevene Maria Grøndalen og Hedda Amalie
Höglind.

- Supert med fagfolk
Undervisningsinspektør Fredrik Dahl utgjør skolens prosjektledelse sammen med Silje
Lafton.
– Det er supert å ha med fag-

folk, det gjør opplegget mer relevant, og elevene synes tydeligvis det er bra, sier Fredrik
Dahl.
Han mener elevene vil merke
at det blir lettere å erverve seg
de teoretiske matteprinsippene
med bakgrunn i praktisk «husbygging».
– Vi ser flere fordeler med
dette og har også dratt matematikken inn i kunst- og håndverkstimer. Elevene har tegnet
modeller og gjort beregninger i
de timene, forteller Dahl.

Hvorfor ikke bruke
naturens egne ressurser som «treningsapparater» i et
utendørs treningsstudio?
jørn haakenstad
jh@hadeland.no
979 84 367

JEVNAKER: Jevnaker ungdomsskole har hatt «Innovasjonscamp».
«Grønt og Genialt» er et samarbeidsprosjekt mellom Ungt
Entreprenørskap, Klima- og
miljødepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Målet
med prosjektet har blant annet
vært å få flere elevbedrifter
med miljøvennlige forretningsideer .
Ved Jevnaker skole kom
seks jenter, Amalie Berg, Nora
Corneliussen, Aurora Sørslett,
Åse Udo De Haas, Kaia Finvold
Eriksen og Suzan Karim, med
forslaget om å lage et utendørs

treningssenter med bruk av
naturens egne ressurser som
«apparater».
En jury plukket ut forslaget
som det beste.

Andre forslag
Andre ideer som kom ut av
innovasjonscampen: monterbart solcellepanel til el-sykkel,
panelbekledning av aluminiums paneler. Ved at man bytter ut bordplankene på huset
med aluminiumpaneler med
kanaler innvendig som stiger
oppover og legger seg mellom
taket og loftet, gir det mer varme og det brukes mindre
strøm.
Prosjektet startet med at
elevene deltok på et miljøforedrag med Miljøambassadørene. Videre deltok elevene på
innovasjonscamp 31.mai og
1.juni, som ble avsluttet med
at gruppene presenterte ideene sine for en jury fra lokalt arbeids- og næringsliv.
Juryen har bestått av Kristin
Molstad fra Regionrådet i Hadeland, Gunn M. Johannesen

fra Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS og Lars Haakestad fra Jevnaker kommune.

Elevbedrifter
Elevene skulle så etablere og
drive elevbedrifter med fokus
på miljøvennlige forretningsideer og modeller.
Elevbedriftsperioden ble avsluttet med elevbedriftsmesse
på skolen.
Harestua skole var med på
samme opplegg tidligere i år.
Ungt Entreprenørskap Oppland tilbyr et tyvetalls pedagogiske programmer – fra grunnskolen til høyere utdanning.
UE bidrar til å bygge opp
elevers og studenters entreprenørskapskompetanse og
har samarbeidspartnere fra offentlig sektor og privat næringsliv. UE gjennomførte
10.669 elev- og studentaktiviteter i skoleåret 2014/15.
23,8 prosent av et årskull i
videregående skole drev Ungdomsbedrift
i
skoleåret
2014/15.

Kilde: UE Oppland

