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Besøk fra Netanya
Tidlig i vinter fikk Gautesete Skole en invitasjon
fra skolen Ort Leibowitz i Netanya om å komme
på besøk nå i september. Av praktiske grunner
ble invitasjonen snudd helt rundt, slik at det nå
er elever fra Netanya som kommer på besøk til
Stavanger. Fem elever og to lærere lander på Sola
onsdag 13 september og blir her til mandag 18.
De vil besøke både Gautesete og SKG (Stavanger

Kristne Grunnskole). Stavanger by vil selvsagt
bidra med en minnerik velkomst. De vil også
bli med oss på Sabbatskvelden den 15 september. Ellers vil vi prøve å gjøre tiden i Stavanger
så interessant og hyggelig som mulig i håp om at
der blir etablert kontakter som vil skape positive
relasjoner mellom våre vennskapsbyer i lang tid
fremover.

Netanyaforreingen
og kommunen samarbeider godt
Netanyaforeningen har nå for tredje året satt på dagsorden en reise til Netanya hvor politikere, ansatte ved
UIS og andre personer med samfunnsansvar er invitert
med. Som tidligere er det Trygve Brekke som i samarbeide med Bjørg Tysdal Moe planlegger og er ansvarlige for turens innhold. Det hyggelige dette året er at
også Svs profil i bystyret, Eirik Fahret Sakariassen, noe
overraskende ba om å få være med. Turen dette året

var fra 2 til 7 september og referatet fra turen må derfor komme i neste nummer. Men programmet var for
uten besøk i Netanya også en avstikker til universitetet
Technion i Haifa og et møte med Yaacov Hecht for å
diskutere mulighetene for tilrettelegging av MOOC
studier i Stavanger. De siste to dagene vil være ved Tel
Aviv Innovation festival.

Democratic Schools og IDEC 2017
Besøket av Yaacov Hecht i Stavanger i fjor høst skaper
stadig ringvirkninger.
Netanyaforeningen hadde i mars gleden av å dra til
Israel med en gruppe på 8 personer til IDEC konferansen. Det var personer med tilknytting til grunnskole,
videregående, UIS og bystyret.
IDEC 2017 var en spennende konferanse med målrettet formidling og erfaringsutveksling hvor mennesker
fra 30 nasjoner deltok.Vi fikk en grundig presentasjon
av Yaacov Hechts Democratic Schools, hvor vi hadde
anledning til å lytte til elever, tidligere elever, foreldre,
lærere/mentorer, rektorer, lokal administrasjon og
nasjonale skolemyndigheter.
Gjennom alt vi møtte av inntrykk var det også av verdi

å lytte til foreldrenes ønsker om det beste for sitt barn.
Kanskje har Israels regime av kunnskapsformidling
gått på bekostning av eleven over så lang tid at foreldre
har begynt å se seg om etter alternativer, og Demokratic Schools ser ut til å bli det kommende dyktiggjørings-paradigme.
Dermed er det ikke foreldrenes motivasjon av å se sitt
barn komme gjennom skolen med bedre karakterer og
en større kunnskapsbeholdning som er insitamentet
til å tenke annerledes, men heller ønsket om å se sitt
barn komme gjennom skolen og fortsatt ha sin egenart
inntakt, med alt hva det måtte innebære. Foreldresynspunktet uttrykte også et ønske om at skolen skulle
være noe barna forholdt seg til mens de var der, og at
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den ikke skulle innvolvere foreldrene for mye i det daglige med lekseoppfølginger for å tilfredsstille læremål.
Eldre elever uttrykte en positiv tilhørighet til skolen,
som de selv oppfattet som annerledes enn vanlig skole.
Gjerne ved utsagn som at vi trives på skolen, mens
vennene våre uttrykker et kontinuerlig overhengende
stress.
Organiseringen i DS skolene, der individuell frihet var
en kvalitetsfaktor, kunne virke kaotisk.
Men nettopp gjennom dette kaoset lærte eleven både
mestring og ansvar, alt sikret gjennom en tett mentoroppfølging.
Dror Simri, som hadde vært mentorenes mentor i 26 år
på Hadera DS, hadde et meget interessant foredrag om
dialogens rolle for å ivareta de enkelte barna i skolen.
Dialog var nøkkelen til sukksess. I dialogen skulle der
være to likeværdige subjekt. Ingen tiltaleform eller et
møte som forekom ved behov. Å spille sammen e.l.
kunne åpne samtalen. Samtalene handlet om livet.
Hvor skolen som en del av livet fikk sin naturlige plass.
Sugata Mitra, professor ved UIManchester, delte sine
vyer om fremtidens nettbaserte undervisning,
klasserommenes nye landskap og overgang fra mindre
formidling til mer problemløsning.
Dette er også viktig å få med seg, for å nyttiggjøre
mulighetene som finnes og som kommer. Denne revolusjonen vil trolig bare rulle avgårde på sitt stille vis

enten vi deltar fremst eller lenger nede i forandringsrekkene.
Democratic Schools synes primært å handle om å
ta vare på mennesket og å dyktig-gjøre det inn i et
ansvarsfullt liv, hvor det mestrer de utfordringene som
kommer. Å tilegne seg kunnskap blir da en del av det
ansvarsfulle og mestrende livet.
De som deltok på turen i regi av Netanyaforeningen i
Stavanger møttes igjen rundt et lunch-bord ved UIS for
å utveksle hva IDEC 2017 hadde gjort med oss. Det var
interessant. Underveis hadde vi tilegnet oss inntrykkene forskjellig. Det kanskje mest grensesprengende
utsagnet som kom var den læreren som tydelig hadde
konkludert at dette er framtidas skole i Norge, den vil
spare sosialbudsjettet for millioner og dermed bli en
langt billigere skoleform enn hva vi har i dag. Trolig
ligger der mange riktige oppfatninger i et slikt utsagn,
men det vil nødvendigvis ta tid til vi kan se et parallelt alternativ oppe og går her i landet. En annen lærer
hadde gått til rektor ved sin skole og bestilt et nytt klasserom for å oppnå noe av den positive læreprosessen
som ble erfart ved DS skolene i Hadera. Avisen «Norge
i Dag» har også hatt et større oppslag om framtidas
skolesystem.

Netanyaforeningen
inviterer til Sabbatskveld
fredag 15 september kl 19:00
i Villastuen på Solborg.
Elever og lærere fra Netanya deltar.
Håper å se deg. Ta gjerne med venner.
Ingen påmelding.
Inngangspenger kr 100 pr pers. for medlemmer.
Ikke medlemmer kr 150.
Medlemskap kan tegnes på stedet.
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