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Med vinden ove

Vinden skal dra 25 år
gamle Saskia E. Boldingh
over isen på Grønland.
ETTERLYSER ELEVER: Kristin Flesjø i
Hedmark fylkeskommune håper så
mange elever som mulig melder seg
på sommerskolen, som er et tilbud til
elever som har strøket i ett eller flere
fag.
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Lærerne er
klare for
sommerskolen

Hedmark fylkeskommune har skaffet nok lærere
til sommerskolen. Nå
mangler bare elevene.
BJØRN-FRODE LØVLUND
915 11 641 • blo@h-a.no

HAMAR: Som HA skrev 15. april
setter Hedmark fylkeskommune
nå skippertakmetoden i system
ved å tilby to ukers sommerskole
med avsluttende eksamen for elever, lærlinger og tidligere elever
som har strøket i ett eller flere fag.

Opptaket er i gang

Nå foregår opptaket til sommerskolen.
– Vi har 100 plasser, men foreløpig bare 20 søkere, opplyser
Kristin Flesjø ved avdelingen for
videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune.
Hun sier lærere er på plass. Det
er også assistentene. Hver av de fire klassene skal ha en faglærer og
to assistenter.
– Det gikk greit å skaffe lærerkrefter, sier hun.
Fristen for å melde seg på, er
satt til 23. mai.

Fire kurs

Undervisningen på sommerskolen begynner 28. juli og varer til 9.
august. Det blir eksamen midt i
august.
Skoledagen varer fra 9 til 16
med en times pause midt på dagen. Da legges det opp til fysisk
aktivitet på Domkirkeodden.
Det tilbys fire kurs:
• Skippertak i matematikk 1.
• Skippertak i naturfag 1.
• Skippertak i engelsk.
• Skippertak i kroppsøving.
Også elever som jobber selvstendig, kan ta eksamen i sommerskoleopplegget, selv om de ikke følger skippertaksundervisningen.

ELIN GURIBY
990 12 051 • egu@h-a.no

NES: Hun er forberedt på isende
kulde, stygge gnagsår og et møte
med isbjørner. Om få uker legger
nesningen Saskia E. Boldingh ut
på sitt livs reise. Når hun målet
blir Saskia og venninnene Silje S.
Haaland (25) og Ingrid Langdal
(25) de første jentene som krysser Grønland fra sør til nord ved
hjelp av vindkraften.

40 dager

Jentene skal tilbakelegge 2.400
kilometer. Dette har de tenkt å
bruke 40 dager på. Til å dra seg
bortover isen, skal jentene bruke
kite. Dette er en et stort seil som
de kontrollerer ved hjelp av liner.
Vinden tar tak i seilet og på denne måten kan man henge etter
hvis man har ski på beina.
– Vi skal ha med kiter i ulike
størrelser slik at vi får opp farten
sjøl om det er lite vind, forklarer
Saskia til HA.
I liket med venninnene sine
har kun kitet i to år. Nå gleder
hun seg til ekspedisjonsstart i
midten av juni.
– Vi har planlagt denne reisen
i halvannet år. Det skal bli gøy å
komme i gang, sier hun.

Tung bagasje

De tre venninnene møttes på en
folkehøgskole i Lofoten for sju år
siden. I pinsen var gjengen samlet hjemme hos Saskia på Tingnes.
– Nå skal vi pakke ned alt utstyret. Det blir for mye å ta med på
flyet, derfor skal vi sende det med
båt fra Danmark, forklarer jentene.
I bagasjen finnes blant annet
våpen, medisinsk utstyr, mat til
60 dager og masse sjokolade.
– Vi må være forberedt på alt.
Derfor har vi også med oss våpen
i tilfelle vi møter på en isbjørn,
sier Silje S. Haaland fra Drevvatn
ved Mosjøen.
Jentene skal også ha med seg
nødpeilesender og satellitt-telefon, slik at de kan gi lyd fra seg
under ekspedisjonen.

Tøft fysisk og psykisk

Jentene er forberedt på at turen
vil bli tøff både fysisk og psykisk.
– Vi har hatt en del prøveturer
for å teste formen og utstyret.
Men dette blir helt klart den lengste turen vi har lagt ut på, forteller Saskia.
– Hva betyr det for deg å bli
den første kvinnen som krysser
Grønland fra sør til nord med kite?
– Det er klart det hadde vært
moro å bli det første kvinneteamet over, men den personlige
seieren er nok større, svarer hun.

PAKKEDAGER: De kan bli det første
kvinnelige teamet som krysser
Grønland fra sør til nord. Fra venstre
står: Silje S. Haaland, Saskia E.
Boldingh og Ingrid Langdal.
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