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Pedagogikkguru til Verdal
VERDAL: Den profilerte pedagogikkforskeren Thomas Nordahl
kommer til planleggingsdag ved
Verdal videregående skole torsdag 19. januar. Nordahl er leder
av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i
Hedmark og er professor ved
Institutt for lærerutdanning og
skoleforskning ved Universitetet
i Oslo.
Hans utgangspunkt er at et
godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring
og utvikling for den enkelte elev.
Samtidig skal læringsmiljøet sikre eleven en skolehverdag som
fremmer helse og trivsel.
Verdal videregående har invitert Nordahl til sin planleggingsdag 19. januar. Sentrale tema er
klasseledelse, samarbeid hjemskole og andre relevante pedagogiske utfordringer. Deltakere er
all pedagogisk personale ved Verdal videregående skole og Levanger videregående skole. Nordahl
vil være til stede hele dagen, og
det legges opp til drøftinger av
praksis og tiltak mellom felles
samlinger i skolens aula.

Husarrest
for kapteinen

ROMA: Kapteinen som førte cruiseskipet Costa Concordia (bildet) på grunn utenfor Toscana,
er satt i husarrest. Funnet av ytterligere fem omkomne tirsdag,
svekker håpet om å finne flere
i live. Kaptein Francesco Schettino ble arrestert lørdag, dagen
etter at skipet forliste. Tirsdag
besluttet en italiensk dommer at
han skulle slippe ut av fengselet,
men at han må holdes i husarrest.
Tirsdag gikk et lydopptak, der
kapteinen på cruiseskipet Costa
Concordia angivelig nekter å
forlate en livbåt og gå tilbake til
skipet, verden rundt.
Hvis opptaket er ekte, er det
svært avslørende for kaptein
Schettino. Han anklages for å ha
forårsaket skipsforliset og for å
ha forlatt skipet før alle passasjerer var evakuert.
Opptaket som ble lagt ut på
nettsiden til Corriere della Sera,
skal inneholde en samtale mellom kapteinen og en tjenestemann fra kystvakten på øya
Giglio.
Her blir kapteinen gjentatte
ganger bedt om å gå tilbake til
skipet og ta ledelsen over evakueringen, slik at kystvakten kan
få oversikt over hvor mange som
trenger hjelp. (NTB)

Fikk navnet
Sverdrup
SANDEFJORD: Det store oljefunnet Aldous/Avaldsnes ble tirsdag
døpt om til Johan Sverdrup-feltet.
Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) kunngjorde det nye
navnet under en næringskonferanse i Sandefjord. (NTB)
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Vil ha ny EØS-avtale
■ OSLO

Flere tar til orde for reforhandling av EØS-avtalen
etter utredningen som i går
ble presentert av regjeringen.
Sivert Rossing
@byline_under:sivert.rossing@t-a.no / Tlf. 07412

Det regjeringsnedsatte utvalget
som i går la fram sin gjennomgang av Norges avtaler med EU
slår fast at «Norge i dag er langt
tettere tilknyttet EU enn de aller
fleste er klar over».
– De som kjenner én side av
Norges forhold til EU kjenner
sjelden de andre like godt. Få, om
noen, kjenner helheten, skriver
utvalget bak rapporten.
Siden utenriksminister Bjørn
Tore Godal undertegnet EØS-avtalen i 1992 – altså for 20 år siden
– har EU-regelverk funnet veien
til rundt 170 av 600 norske lover
– og rundt 1000 forskrifter.

Et av områdene hvor EUs regelverk har kommet gradvis er
landbruket. Fylkesleder Kåre
Aakre i Nord-Trøndelag Bondelag mener Norge bør legge denne
rapporten til grunn for forhandling om nytt regelverk med EU.
– Det er jo økende motstand
mot hele EØS-avtalen. Hvis den
faller bort må man på nytt lage
en ren handelsavtale. Da er det
gode muligheter for en bedre avtale, mener Aakre.
Han trekker fram rykende
ferske endringer i importkvoter på blant annet ost og grønne
produkter som svært negative bidrag til nordtrøndersk landbruk.
– Vi må vel fortsette å importere mat, men det må ikke være
en tvang at vi skal importere
gitte mengder. Det må tilpasses
behovene vi har, sier Aakre.
Han er ikke alene om å ønske
seg nye forhandlinger om Norges
forhold til Europa. Stortingsrepresentant Christina Ramsøy
trekker som mange andre fram
«demokratisk underskudd» – i

praksis at vi ikke har selvråderett.
– Vi må bruke denne rapporten som grunnlag for en bred, offentlig debatt. Og vi må se hvilke
alternativer som finnes, mener
Ramsøy.
– Hva er mest relevant for
Trøndelag?
– EØS-avtalen har veldig mye
markedstenking. Vi er avhengig
av å kunne gå inn med virkemidler som er annerledes enn i andre
deler av landet. Muligheten til
forskjellsbehandling, eller med
andre ord distriktspolitikk, blir
mange ganger hindret av EØS,
mener Ramsøy.
Fremskrittspartiets Robert
Eriksson tok i forrige uke også
til orde for en reforhandling av
avtalen. Han har imidlertid en
litt annen inngang på saken.
– EØS-avtalen har ført til
en norsk tilpasning til EU som
langt overgår det man så for seg
i 1994, sier Eriksson. Og krisen
i Europa kan åpne for at norske
velferdsordninger settes under

■ FAKTA
Norges avtaler med EU
■ Rapporten «Utenfor og innenfor»
ble i går presentert for Utenriksminister Jonas Gahr Støre.
■ Sp og SV var eneste parti som
stemte mot EØS-avtalen i 1992.
Statsråd Liv Signe Navarsete (Sp) og
parlamentarisk leder Bård Vegard
Solhjell (SV) sa i går de ønsker alternativer til avtalen.
■ NHO mener avtalen har gitt Norge
sterk økonomisk vekst.

press også fra utlandet. Nærmere
500 millioner mennesker fra EUlandene har mulighet til å oppnå
rett til norske velferdsgoder. En
dag arbeid i Norge er nok. Dette
er et faktum den norske regjering
må ta inn over seg. Det er rett og
slett på tide å våkne, også for den
norske regjering, sa Eriksson til
Trønder-Avisa da.

VIDEOTRUSSEL: Statsministerens kontor og PST er varslet om en video med trusler mot blant andre kongehuset, statsministeren og utenriksministeren. Videoen
inneholder blant annet bilder av kronprins Haakon, statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre med påskriften «’Å Allah ødelegg dem
og la det være smertefullt».
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– Trusselvideo peker fram mot demonstrasjon
OSLO: Det er en åpenbar sammenheng mellom videoen med trusler
og demonstrasjonen mot Norges
tilstedeværelse i Afghanistan,
ifølge PST.
Politiets sikkerhetstjeneste
(PST) åpnet tirsdag etterforskning for å klargjøre om det truende budskapet i videoklippet er
å regne for oppfordringer til terror – og dermed straffbart – eller
om videoen er innenfor ytringsfrihetens rammer. Nettopp det at
det er kronprins Haakon, stats-

minister Jens Stoltenberg (Ap)
og utenriksminister Jonas Gahr
Støre (Ap) som trues, skiller denne videoen fra en mengde andre
lignende videoer på nettet, mener
analysesjef Jon Fitje i PST.
– Videoen konkretiserer norske øvrighetspersoner, teksten er
på norsk og den peker åpenbart
fram mot demonstrasjonen i Oslo
fredag, sier Fitje til NTB.
Videoen inneholder en relativt
kjent islamsk sang på arabisk,
med norske undertekster, og vi-

ser blant annet bilder av kronprins Haakon, statsminister Jens
Stoltenberg og utenriksminister
Jonas Gahr Støre. «Å Allah ødelegg dem og la det være smertefullt», skrives det i oversettelsen.
Trusselvideoen ble kjent for
offentligheten samme dag som
PST offentliggjorde sin oppdaterte trusselvurdering, hvor
ytterliggående islamister blir
utpekt som den største trusselen
mot Norge.
PST-sjef Janne Kristiansen

framhevet spesielt radikalisering av muslimer som er født og
oppvokst her i landet.
– Vi vil ikke tallfeste størrelsen på dette miljøet. Det er
forskjellige grupperinger, hvor
relativt få skikkelser er svært
sentrale.
Dette er personer som har stor
kontaktflate, har kontakt og kommunikasjon med ekstreme islamister internasjonalt og som har
et stort nettverk her i landet, sier
Fitje. (NTB)

