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Emilie (14) og Heddas
(14) Nobel-debut: – Vi
var så nervøse, og så
gikk det så bra

DEBUTANTER: 14-åringene Emilie Nygård
Brenden og Hedda Marie Andersen fra
Rena er storfornøyde etter å ha gjort sitt
første intervju med forslagsstiller, Sppolitiker Marit Arnestad før
fredsprisutdelingen torsdag. Foto: Rune
Hagen

Av Rune Hagen
12. desember 2020, kl. 15:05



– Selvsagt ville vi helst ha vært i
Oslo og laget intervjuer. Men
koronaen gjør at vi må jobbe med
fredsprisen på ungdomsskolen.
Det er kjempespennende, sier 8.klassingene Emilie Nygård
Brenden og Hedda Marie
Andersen fra Rena.
ANNONSE

DEL

Det er et par timer før Nobels



fredspris skal deles ut til Verdens



overrekkelsen skjer digitalt og er

Matvareprogram. Selve
over etter noen få taler.

Emilie og Hedda sitter inne på et lite rom
og titter på klokka. Om fem minutter vil
Sps Marit Arnstad ringe opp på
dataskjermen. De to 14-åringene skal
gjennomføre sitt første intervju. Hedda
har en ekstra pute på stolen for å komme
høyt nok opp.

Nervøs og småkvalm
– Jeg er så nervøs. Jeg er litt kvalm, smiler
hun og går gjennom de 13 spørsmålene
de har forberedt i samarbeid med
lærerne.
Plutselig dukker Marit Arnstad opp på
skjermen. Hun sier hei og syns det er tøft
og kult at ungdomsskoleelever fra Rena i
så mange år har engasjert seg så sterkt i
fredsprisen og med årlig tilstedeværelse
under de store arrangementene i Oslo.
ANNONSE

FORNØYDE: - Det var ikke så farlig likevel,
jubler 8-klassingene Emilie Nygård Brenden
og Hedda Marie Andersen fra Rena etter
sitt første intervju for Ungdomsavisa.com.
Lærer Gry Nyberg jubler med. Foto: Rune
Hagen

Var slett ikke farlig
Tonen er satt. De to 14 åringene puster
lettet ut. Marit Arnstad er slett ikke farlig.
Hun svarer og forklarer hvorfor hun som
stortingspolitiker har foreslått Verdens
Matvareprogram til Nobels fredspris.
– Mangel på mat fører selvfølgelig til
kon!ikter. Derfor er tilgang på mat
fredsbevarende. Verdens
Matvareprogram går inn over alt og har
hjulpet millioner av mennesker. Lokalt
landbruk og mat er helt grunnleggende
for fred og vekst, forklarer Arnstad.
I 15 intense minutter foregår samtalen.
Emilie og Edda føler seg stadig tryggere.
Venninne ser smilende inn i skjermen og
møter et like smilende ansikt i andre
enden. Bare et spørsmål gjenstår: Har
Marit Arnstad noe mer hun vil si?
ANNONSE

– Dere var kjempe!inke. Og så mange
kloke spørsmål. Det er ingen tvil om at
dere er godt forberedte, sier Arnstad.
Hun er imponert over at en
ungdomsskole langt oppe i Østerdalen
har drevet Nobel-prosjektet i 20 år med
intervjuer, videoer, avisartikler,
videoopptak fra utallige
fredsprisutdelinger i Oslo.
Nobels fredspris 2020: Rein Skullerud, leder fot…
Kopiér link…

Skryter av skolen
– Vi er heldige som går på Åmot
ungdomsskole. I !ere år har vi drømt om
å være med på Nobel- og Birkenprosjektene. Men så ble det ingen
utdeling i Oslo. I stedet har vi jobbet med
årets prisvinner i mange uker i høst. Vi har
det så moro og lært så mye, forklarer
Hedda og Emilie.
Ikke var det grunn til å være nervøse
heller.
ANNONSE

– Vi var redde for å si noe feil eller
glemme et spørsmål. Men det var
kjempemoro, smiler Hedda.

PÅ ENGELSK: Tiendeklassingene Anna
Gjems French og Solveig Vigdal-Olsen har
laget !ere intervjuer på engelsk med
framtredende representanter fra Verdens
Matvareprogram. Lærer Geir Hjermstad fra
Rena gir en hjelpende hånd. Foto: Rune
Hagen

Intervju på engelsk
Lett jublende kommer de inn i
klasserommet til andre Nobel-elever. Med
korona-restriksjoner er det bare plass til
10 elever i år mot 20 til vanlig.
Tiendeklassingene Anna Gjems French og
Solveig Vigdal-Olsen debuterte for tre år
siden. I år har de allerede gjennomført
!ere intervjuer med framtredende
representanter fra Verdens
Matvareprogram. På Skype og på engelsk.
– Du går bra når du har tenkt gjennom
spørsmålene. Lærerne hjelper litt til.
Årene med Birken- og Nobelprosjektet
har gitt selvtillit. Det er ganske utrolig at vi
har fått møte prisvinnere og andre kjente
personer. De er ekstra glad for at vi stiller
spørsmål på vegne av ungdommer. De
liker vårt engasjement, sier Anna Gjems
French.
Både hun og Solveig er enige om at
prosjektjobbingene med Nobel og Birken
er det morsomste og mest givende de har
opplevd som skoleelever på Rena.
– Vi lærer masse, om intervjuteknikk,
kamera, video, klipping og redigering. Og
så er kult å se at det vi gjør legges ut på
Ungdomsavisa.com, forteller Solveig
Vigdal-Olsen.
Begge hyller lærerne, spesielt Geir
Hjermstad som var en av pionérene fra
starten av.
– Det var så fortjent at han og skolen "kk
Åmot-prisen i høst, sier Solveig.
ANNONSE

NOBELGJENGEN: På grunn av koronaen har
bare ti elever - ellers 20 - jobbet med
Nobelprosjektet ved Åmot ungdomsskole.
Her er noen av elevene. Bak fra venstre:
Elin Endal, Solveig Vigdal-Olsen, Emilie
Brenden, Anna Gjems French, Hedda
Andersen, Victoria Harviken og Linnea
Rustad. Foran lærerne: Gry Nyberg og Geir
Hjermstad. Foto: Rune Hagen

350 Rena-elever
I løpet av 20 år har rundt 350 Rena-elever
vært med på Nobel-arrangementene. De
har opplevd prisvinnere på nært hold i
Oslo og møtt på kjendiser og politikere fra
mange land.
– Det er litt annerledes å skulle lage
Ungdomsavisa.com fra klasserom ved
Åmot ungdomsskole. Men det er og litt
"nt.
– På hvilken måte?
– Nå får vi forberedt oss litt ekstra. I
stresset i Oslo måtte vi kaste oss frampå
når det kom kjente fjes. . Men det er
ingenting å være redd for. Mange syns det
er moro å bli intervjuet av ungdommer. Vi
har bare positive opplevelser.

KLAR FOR NYE OPPDRAG; Emilie Nygård
Brenden og Hedda Marie Andersen er klar
for nye oppdrag for Ungdomsavisa.com her sammen med lærer Geir Hjermstad.
Foto: Rune Hagen

Jakter på nobelprisvinneren
Hedda og Emilie lytter i bakgrunnen.
Svenneprøven er bestått. De har ennå vel
to år igjen på ungdomsskolen igjen.
– Vi kommer til å melde oss på Nobelprosjektet igjen. Da er forhåpentlig
koronaen over. Og vi kan følge Nobelfeiringen i Oslo for Ungdomsavisa.com og
på You Tube.
Lærerne Geir Hjermstad og Grete Nyberg
trekker i trådene.
Geir er fortsatt irritert over at de ikke har
klart å oppnå avtale med direktør David
Beasley i Verdens Matvareprogram.
ANNONSE

– Han hadde nok å gjøre. Men jeg har
gode kontakter i København. Vi skal nok
få det til selv om det blir noen dager
forsinket, sier Geir Hjermstad.
Lik Østlendingen på Facebook
Liker

34 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.
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Flere saker

Lærer skuJet over kutt i stillinger i
skolen: – Politikerne mangler evnen til
å se nye løsninger og tenke nytt

Lærere og
foreldre på
Hanstad: – Det er
en stor styrke å
være kombinert
barne- og
ungdomsskole

TraNkkaoset
fortsetter i
Elverum: – Vi har
ingen å miste her

ANNONSE

Hauk sitter i
bokjury: – Jeg er
ikke så glad i
grøssere, for jeg
er redd jeg får
mareritt

Frydenlund skole
– et fyrtårn i
Skole-Norge

Kommentarer til denne saken

ANNONSE
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