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NYHETER  HAND 2 HAND  HALDEN VIDEREGÅENDE SKOLE  RUNE KJELVIK  MAGNUS LUNDESTAD

VGS-elever installerte nye PC-er i Europas fattigste område

 Av Sebastian Eriksen Backe
01. februar 2018, kl. 13:50

Vârtoapele de Sus i Romania befinner seg i et område som er rangert som
Europas fattigste av FN. I desember fikk de besøk av en gjeng fra Halden
videregående, som dro til Romania for å oppgradere datamaskinene i
byen.

HJALPT TIL: Disse elevene fra IKT Servicefag ved Halden videregående skole innstalerte PC-er i Romania. Bak fra venstre:

Magnus Ludestad, Martin Karlsen, Mathias Johansen, Hans Christian Ødegaard Eliassen, Petter Lippert, Christian Martinsen,

Rune Kjelvik. Foran fra venstre: Thomas Suhr, Sander Alnes Knutsen, Andreas Svalerød og Kelvin Kjellin. Foto: Sebastian Backe
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I alt var det fem elever fra andreåret på IKT Servicefag og to lærere som dro til Romania i begynnelsen av desember.

Prosjektet startet i fjor i samarbeid med Tom Andreassen og Hand2Hand, og var såpass vellykket at nye elever ble

sendt ned for andre året på rad.

– Jobben starter ved at vi må ut og finne PC-er, og da kontakter vi forskjellige bedrifter i nærområdet om de

har noe som de ikke bruker lenger og har lyst til å gi bort. Når vi har fått PC-ene starter jobben med å fikse

de her på skolen, der vi må fikse alt som er feil og sette de opp på den måten vi får beskjed om fra Romania.

Til slutt reiser vi altså ned for å installere PC-ene selv, forklarer lærer Rune Kjelvik.
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– De kommer ut av komfortsonen

I Vârtoapele de Sus var de innom både skolen, politistasjonen, brannstasjonen og rådhuset og i alt fikk den vesle

byen 27 nye PC-er. Både Kjelvik og kollega Magnus Lundestad mener at viktigheten med et slikt prosjekt er stor.

Ikke bare for befolkningen i byen, men også for elevene på IKT.

– Mye av grunnen til at vi gjør dette er for at elevene skal få prøve seg utenfor klasserommet. De blir dratt

ut av komfortsonen sin, og må forholde seg til en reell kunde. Det er noe helt annet enn å sitte og jobbe i

klasserommet, og i tillegg dekker det mange av læreplanmålene, mener Kjelvik.

Elevene hadde også deadliner de måtte forholde seg til gjennom prosjektet, og hvis ikke PC-ene var ferdige i tide,

kunne de ikke ta dem med til Romania.

– De får et helt annet press på seg, for her skal de faktisk levere noe som skal brukes av andre. I tillegg har

de hatt tidspress på seg for å få ting ferdig, både med jobben her hjemme, men også da de var i Romania,

ORDFØRER: Magnus Lundestad og Rune Kjelvik sammen med en takknemmelig ordfører i Vârtoapele de Sus i Romania. Foto:

Privat

LUNSJ: Elevene og lærerne som var i Romania ble invitert til lunsj i rådhuset. Foto: Privat
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sier Lundestad.

Annen teknologisk verden

Selv om de prøver å planlegge så godt de kan i forkant, er det mye som kan gå galt når man reiser til et helt nytt

land med en helt annen teknologisk verden enn det elevene er vant til.

– Allerede på flyplassen ble det litt stress da den ene pakken med PC-er var for tung, mens det i Romania

oppsto et par situasjoner som gjorde at elevene måtte ta ting på sparket. Men det er jo slike ting de aldri

hadde fått erfart i et klasserom, og selv om vi var med lot vi elevene finne løsningene selv, forteller

Lundestad.

– Vi lærer jo litt av slike turer vi og. Blant annet at det beste vi kan gjøre for at elevene skal lære mest mulig, er å

holde kjeft iblant, skyter Kjelvik inn og ler.

– Merket at det var et fattig område

Hele klassen jobbet med prosjektet hjemmefra, men det var bare fem som ble plukket ut til å være med til

Romania. Tre av disse var Martin Karlsen, Sander Alnes Knutsen og Hans Christian Ødegaard Eliassen. De

innrømmer at det var spesielt å komme ned til det fattige området.

– Man merket fort at det var et fattig området. Vi landet med flyet i hovedstaden, og det var veldig rart å se

hvordan kontrastene mellom rikdom og fattigdom var der nede, forteller Martin.

– Og de vi ser på som utdatert og gammelt her hjemme, er jo topp moderne teknologi for dem, legger Sander til.

NYTT: Elevene reparerte PC-ene de fikk inn fra

bedriftene, slik at de ble så gode som nye. Her

er de ferdig innstalert på skolen i Romania.

Foto: Privat
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Om selve prosjektet forteller de at alt gikk som planlagt, men at tidspresset var en liten utfordring.

– Det var litt stressende mot slutten, men ellers gikk det veldig bra. Vi hadde et par småproblemer som vi måtte

fikse mens vi var i Romania, men det gikk veldig fint. En utrolig god erfaring å ha med seg videre når vi nå skal søke

om lærlingplasser, er alle tre enige om.

Takker Porsnes

Tom Andreassen er leder for Hand2Hand, og takknemlig for innsatsen Porsnes har gjort.

– Jeg må rette en takk til både elevene og Porsnes skole. De har engasjert seg veldig mye i dette og jobben

de gjorde i desember ble startskuddet for et stort prosjekt vi har i området nå. Med overskriften

«Utdanning, helse og sikkerhet» skal vi framover har fokus på blant annet IT og engelskundervisning, og

sånn sett er det elevene gjorde i Romania veldig viktig for oss, sier Andreassen.

I tillegg skal det samles inn penger både ny brannbil og ambulanse.

– Brannbilen der nede har ikke startet på sju år, så det sier sitt. For 200.000 kroner får vi en komplett brukt

brannbil og ambulanse, forteller han.

ERFARING: Martin Karlsen (fra venstre), Sander Alnes Knutsen og Hans Christian Ødegaard Eliassen ble en stor erfaring rikere

på turen til Romania. Foto: Sebastian Backe Eriksen
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Flere saker

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Halden Arbeiderblad på Facebook

Liker Du og 11 k andre liker dette.

Les mer om: Nyheter hand 2 Hand Halden videregående skole Rune Kjelvik Magnus Lundestad

Send inn tekst og bilder

Se kommentarer

Tom Andreassen ble kåret til godhetens arkitekt på bursdagen sin
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Kommentarer til denne saken

Vis flere saker

Til toppen

– Vi må kjempe for at denne linja beholdes i byen

Tom Andreassen nominert til «veldedighetens Oscar»

En konsert av og med elever Denne g jengen ga 25 nye PC-er til rumenske

ungdommer
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