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Nei til EU ut mot regjeringen:

Roper varsko
om utredning
FJERNE STRYK: Strykelever består eksamen etter sommerskole.
Bildet er fra en sommerskole i Oslo i 2008.
FOTO: SCANPIX

Strykelever består
etter to uker
SOMMERSKOLE: Over
hele landet har tenåringer viet deler av
ferien til intensivt
skolearbeid, med
imponerende resultater. I Rogaland besto
71 av 74 sommerskoleelever ny eksamen i
matte og naturfag,
med 3,1 som gjennomsnittskarakter.

ende skole. NTB har vært i
kontakt med ti av dem, alle
har utelukkende gode erfaringer med sommerskolen.
Langt de fleste deltakerne
står på ny eksamen. Med
tanke på at de fleste strøk
sist gang de prøvde, er det
imponerende.
– Hovedmålet er å få flere
til å fullføre videregående
skole. Vi ser at tilbudet forebygger frafall. Samfunnsøkonomisk lønner det seg veldig å ha sommerskole, sier
spesialrådgiver
Petter
Borthen i Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune.

Økt interesse

SKOLE
Av Mette Estep
Da de avla eksamen på forsommeren, strøk de 74 elevene i yrkesrettet matte eller
naturfag. Etter ni intensive
undervisningsdager på sommerskolen prøvde de seg
igjen 1. juli. Statistikken viser at 14 av dem fikk karakteren 5, 14 fikk 4, 15 fikk 3 og
28 fikk 2.
– Dette er resultat av at de
har jobbet iherdig, fra 8 til
15.30 hver dag. Å jobbe så intenst med ett fag er imponerende. Vi er veldig fornøyd,
sier leder for sommerskolen
i Rogaland, Margoth Sundsbø, til NTB.
Hun mener hovedutfordringen for dem som stryker
på eksamen ikke er mangel
på evne, men mangel på
motivasjon til å lære.

Lønner seg
– Våre elever har hatt ulike
grunner til å ta eksamen
igjen i ferien. Elever som tar
yrkesfag må bestå eksamen
for å få fagbrevet sitt. Noen
har blitt lokket med penger
for å gå på sommerskolen,
andre har valgt det selv. Når
de først begynner, trives de
fleste. Mange har fått en ny
tro på seg selv. Nå vet de at
de også kan prestere, under
de rette forutsetningene.
13 fylker i Norge tilbyr i
dag sommerskole med ulike
kurs for elever fra videregå-

I Hordaland har de hatt sommerskole i fem år. Kursene
er både for yrkesrettet og
studierettet utdanning.
– Vi har både skoleflinke
elever som vil forberede seg
på kommende studier og
elever som tar opp fag for å
bestå eksamen. Det gjør at å
gå på sommerskole ikke blir
stigmatiserende,
mener
Borthen.
Av årets 96 deltakere på
sommerskolen gikk 37 opp
til eksamen i matte eller engelsk. 28 av dem besto.
Borthen mener det burde
være obligatorisk i alle fylker å tilby sommerskole,
men med rom for regionale
tilpasninger av kurstilbudet.
– Uansett har interessen
for dette vokst de siste tre
årene, sier han.

Ulike tilbud
Flere av fylkene, som Oslo
og Troms, har utvidede opplegg i tillegg til sommerskolen. Troms tilbyr for eksempel påskeskole, mens Oslo
kommune gjennomfører et
komprimert undervisningsløp med eksamen i desember. I disse fylkene får elever
med behov ekstra oppfølging fram til eksamen i juni.
Det gjør at færre elever er
aktuelle for deltakelse på eksamenskurs i sommerskolen
Kursene legges oftest til
de første eller de siste ukene
av sommerferien. I Hordaland og Rogaland var det i år
sommerskole i to uker rett
etter skoleslutt i juni.
©NTB

FRIST: I dag er siste
mulighet for å
komme med innspill til regjeringens prestisjetunge
EØS-utvalg. Nei
til EU sier gruppen holder seg
med tendensiøs
forskning og frykter sluttrapporten
blir en EØS-hyllest.

EØS
Av Lars Unar Størdal Vegstein
Når regjeringens EØS-utvalg
i dag holder sitt siste eksterne
møte, vil Nei til EU-leder Heming Olaussen rope et tydelig
varsko om utvalgets arbeid fra
talerstolen.
– Jeg er veldig bekymret
for en del av det såkalte forskningsmaterialet
utvalget
baserer seg på. Flere av de
tunge rapportene utvalget
har bestilt er klart tendensiøse, og tegner et merkelig
glansbilde av Norges forhold
til EØS. Hvis det er dette
som skal være grunnlaget for
den endelige rapporten som
legges fram for regjeringen,
er det dårlig nytt, sier Olaussen.

Ny holdning
Regjeringens Europa-utvalg
er en ekspertgruppe som skal
vurdere alle sider ved Norges
forhold til EØS og EU. Dagens
møte er det siste med den
bredt sammensatte referansegruppen før utvalget starter
den tre måneder lange prosessen med å skrive sluttrapport.
Utvalget vil levere sin rapport i løpet av høsten. På bakgrunn av den vil regjeringen
fremme en melding for Stortinget.
Nei til EU har tidligere ønsket ekspertgruppens arbeid
velkommen, men nå er holdningen langt mer skeptisk.
Olaussen reagerer særlig
på en ekstern forskningsrapport om fiskeripolitikk utført
på oppdrag fra utvalget.
I rapporten, som er skrevet
av advokat Torben Foss, argumenteres det for at høye tollmurer mellom EU og Norge

KRITISK: Nei til EU-leder Heming Olaussen vil benytte det siste
åpne møtet med regjeringens Europa-utvalg på å advare mot det
han mener er tendensiøs forskning.
FOTO: HEIKO JUNGE, SCANPIX

FAKTA

Europautredningen:
n I januar 2010 opprettet

regjeringen et ekspertutvalg til
å vurdere EØS-avtalen og
Norges øvrige avtaler med EU.
Utvalget ledes av jusprofessor
Fredrik Sejersted.
n Utvalget har fått utført en
rekke eksterne forskningsrapporter. Sammen med utvalgsmedlemmenes ekspertise vil
disse utgjøre grunnlaget for
den endelige rapporten.
n Sluttrapporten skal legges
fram i løpet av høsten.
Regjeringen vil dernest fremme
en stortingsmelding basert på
rapporten.

skaper problemer for norsk
fiskeindustri.

– Skaper problemer
– For lakseeksporten gjelder
en tollsats på 2 prosent. Likevel har vi hatt en eksportøkning på 737 prosent på 19 år.
Hvitfisk har nulltoll, men
klarer ikke konkurransen.
Hvordan kan det da hevdes
at det er tollsatsene som er
problemet? spør Olaussen.
Olaussen mener også den
eksterne forskningsrapporten
om miljøpolitikk framstiller
forholdet mellom EU og Norge som mer harmonisk enn
det i virkeligheten er.

«Flere av de tunge
rapportene utvalget har bestilt
tegner et merkelig
glansbilde av Norges forhold til
EØS»
HEMING OLAUSSEN, NEI TIL
EU-LEDER

– Premisset for begge disse
rapportene er at norsk uavhengighet har liten verdi, og
at EØS og de andre avtalene
er uunnværlige for Norge, sier
Olaussen.
Torben Foss tar kritikken
fra Nei til EU-sjefen med stor
ro.
– Jeg forstår ikke riktig hva
han mener med at rapporten
skulle være tendensiøs. Jeg
skriver ganske enkelt at det
kunne blitt skapt flere arbeidsplasser i norsk fiskeindustri dersom det var full tollfrihet, og det mener jeg helt
klart å ha funnet belegg for. I
deler av bransjen, for eksempel innen bearbeidede lakseog sildeprodukter, kunne Norge tjent betydelig på redusert
toll, sier Foss.
larsv@klassekampen.no

