Campingvogn med flyktningetema
Skulptøren Marit Benthe Norheim skal i forbindelse med Stavanger2008 smykke ut fire
campingvogner basert på hver sin kvinneskikkelse. Nå får hun god hjelp av elever ved
Soma skole og ti flyktningekvinner

dag var man i full gang med å diskutere og legge
grunnlaget for det videre arbeidet. Ut fra viktige
stikkord som flukt, jeg er glad i og jeg forlater osv.
er det meningen at eleven skal sette seg inn flyktningekvinners skjebne.

AV TROND EIRIK OLSEN

Stor entusiasme

Det er elevene i 5-7 klasse ved Soma skole som
sammen med 10 flyktningekvinner fra Sandnes skal
hjelpe kunstneren med å smykke ut delar av den
ene vognen innvendig. Den aktuelle vognen har
fått tittelen ”Flyktningekvinner” og utsmykkingen
skal spinne rundt dette temaet. Soma skole oppga
tidlig at dette var et prosjekt de ville være med på
og ved skolen var gleden stor forespørselen om å
delta kom av kunstneren selv.
- Vi er faktisk den eneste skolen i Sandnes som er
med på dette prosjektet og er selvfølgelig litt stolt
av det, sier lærer Marit Anne Almås.

Keramikk

Utsmykkingen skal være i keramikk og elevene holder nå på med å tegne ut skisser for det videre keramiske arbeidet. Hver elev har et A4-format å jobbe
ut fra. Da Sandnesposten la turen innom sist ons-

Almås forteller om svært så entusiastiske elever
som denne uken hadde besøk av kunstneren selv.
- Møtet med Norheim var svært inspirerende, og
elevene ble nok smittet av engasjementet hennes.
De mangler i alle fall ikke på gode ideer, sier hun og
legger til at elevene de siste uken også har hatt mye
undervisning rund flyktningeproblematikken.
- Både innen samfunnsfag, KRL og norsk har vi konsentrert oss mye om spørsmål rundt flyktninger og
deres skjebne. Vi har også hatt besøk av flyktninger
som har fortalt om deres skjebne, sier hun.
De fire campingvognene kommer til Stavanger i
mai, og vil resten av kulturbyåret bli transportert
rundt til ulike delar av Rogaland. Almås håber at
vognene også kommer innom Soma skole.
- Det ville vært topp. Ikke minst fordi en del av arbeidet har vært gjort her. For elevene vill det nok bli en
fjær i hatten, sier hun.

