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Vant: De fire elevene ved sciencelinja ved Greåker videregående skole Victor Bergerskogen (t.v.), Peder Braarød Østby, Anders Ramberg og Johannes Nyland Tandberg tok
Foto: Johnny helgeSen
førstepremien i den landsomfattende konkurransen om Thor Heyerdahl-stipendet.

tenker internasjonalt
Greåker-elever tok førstepremien i prestisjefylt Heyerdahl-stipend
Fire elever ved sciencelinja på Greåker
videregående skole
tok førstepremien i
den prestisjefylte
konkurransen om
Thor Heyerdahl-stipendet.
Johnny helgesen
johnny.helgesen@sa.no
901 43 935

Det er regjeringen som har bevilget 50.000 kroner i tre år til
stipender i forbindelse med

100-årsjubileet for Thor Heyerdahls fødsel.
Årets tema var internasjonal
dag, og de fire Greåker-elevene
tok førstepremien med sitt prosjekt og sikret seg med det halvparten av stipendet.

Verdensomspennende
Prosjektet til Victor Bergerskogen fra Halden, Peder Braarød
Østby fra Ingedal, Anders Ramberg fra Jelsnes og Johannes
Nyland Tandberg fra Fredrikstad, har vært å skape et forum
gjennom google hangouts, der
ungdommer fra hele verden
kan møtes. Det hele skal ende

Mange uten lokalradio
I alt 17 av 37 norske
lokalradiodistrikter står
foreløpig uten en utbygger av DAB-nett.
Dermed kan halve landet stå
uten lokalradio når FM-nettet
slukkes neste år, ifølge Vårt
Land.
Avisen har snakket med flere som driver lokalradioer, og
bekymringen er den samme
for flere av dem: Geografiske
begrensninger og økonomi
gjør det lite sannsynlig at de

vil få et fungerende DAB-nett i
sitt distrikt.
– Her på Sunnmøre har det
tatt lang tid å få god dekning
på FM. Jeg tror ikke det er
sannsynlig at det vil bygges ut
et DAB-nett som kan konkurrere med det. Til det er en utbygging for dyr, sier daglig leder Ragnhild Kristine Vartdal
Espelund i Radio Sunnmøre.
Lokalradioene blir å finne
på FM-nettet også etter 2017.

opp i en stor internasjonal konferanse på nettet til høsten der
ungdommene kan utveksle erfaringer med hvordan det er å
være ungdom i de ulke delene
av verden samtidig som de kan
begynne å opparbeide seg et internasjonalt nettverk.

Vi vil samle de
mest engasjerte
ungdommene fra
hele verden

"

Victor bergerSkogen
science-elev på Greåker vgs

– Ungdommer i ulike deler av

verden møter ulike utfordringer som for eksempel arbeidsledigheten blant unge i Spania,
klimakrisen med stigende havnivå på Filipinene og flyktningkrisen fra Syria. På vårt forum
og konferanse kan unge voksne
møtes og utveksle erfaringer fra
ulike deler av verden. Vi er ute
etter å finne de mest engasjerte
ungdommene sier Bergerskogen.
– Det vi tilbyr er at de kan
knytte internasjonale nettverk
på konferansen, legger Peder
Braarød Østby, til.
Deltakelsen på konferansen
bygger de opp gjennom et nett-

politiets systemer nede
Politiet var uten tilgang til
viktige datasystemer i
elleve timer mandag
kveld og natt til tirsdag.
Uten tilgang til viktige registre
måtte penn og papir tas i bruk.
En feil på et sentralt sted i
politiets systemer slo store
deler av datasystemene til politiet gikk ned mandag, melder NRK. Dermed ble ansatte i
etaten avskåret fra å søke i
viktige registre og foreta bakgrunnssjekk i sitt arbeid i hele

elleve timer.
Nødnettet og telefoni fungerte heldigvis som det skulle,
men viktige dataverktøy var
nede i timevis.
– Vi har nå fått melding om
at om lag 95 prosent av systemene er nå oppe og går igjen,
sa seksjonssjef Asbjørn Rønnestad i Politidirektoratet til
NRK ved 7-tiden tirsdag morgen.
Da hadde mange politidistrikt vært uten forbindelse i
opptil elleve timer.

verk av skoler på videregående
nivå, over hele verden.

roses av juryen
Juryen er full av lovord av de
fire guttene som går siste året
på Greåker. De sier at konseptet
skilte seg spesielt ut og var det
som virket mest troverdig og
som hadde det største potensialet til å påvirke framtidige generasjoners muligheter til internasjonal dialog, forskning,
utdanning og sosiale goder. Juryen sier også at prosjektet er i
god tråd med Thor Heyerdahls
visjon og kampsaker.
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