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”Ung Innflytelse har 
åpnet øynene mine” 
   - Hanna

”Jeg har lært hvor utrolig 
viktig det er å være trygg på 
hverandre i en gruppe” 
                                – Torstein

”Ung Innflytelse har 
vært en opplevelse for 
livet” 
                       – Celine

”Fra dette prosjektet 
tar jeg med meg nye 
venner og erfaringer 
som jeg har behov for i 
framtiden” 
                                       - Marius

”Dette er en erfaring 
jeg sent kommer til å 
glemme”
                               - Christian 

”Gjennom Ung Innflytelse 
settes unges rettigheter i 
Sentrum” 
                         – Muhammad

”Ung Innflytelse 
er en ny arena 
for politisk 
tenkning” 
– Sunniva
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Forord

Dagen jeg fikk telefonen “Gratulerer, du er en av de tolv 
heldige som er med på Ung Innflytelse 2012” er en av de dagene 
jeg alltid kommer til å huske. Hvor jeg var, hvem jeg var sammen 
med og gleden av å være en del av prosjektet. Det var en utrolig 
god følelse, for dette skulle bli verdens viktigste sommerjobb. 

Hovseterklubben, første mandag i ferien, presis klokken ni. Uten 
å vite helt hva jeg skulle forvente kom jeg inn i et rom med tolv 
forskjellige mennesker, men ulike verdier og tanker. Hva enn jeg 
forventet, kunne det ikke måle seg med hva jeg møtte. Det tok 
ikke lang tid før vi var en gruppe som fungerte sammen på alle 
tenkelige måter. Alle hadde noe å si og vi utfylte hverandre der 
det var behov. Gruppen var perfekt.

Tross våre ulikheter hadde vi alle et felles mål. Skape det beste 
Ung Innflytelse-resultatet noensinne. Ettersom dette var første 
gang Ung Innflytelse ble kjørt i Norge var vi hvertfall 
Norgesmestre, men vi – vi skulle bli Verdensmestre! 

Etter mange bøtter med kaffe og en berg-og-dal bane tur vi aldri 
har sett maken til, sitter du nå med resultatet av tre lange, 
intensive og helt utrolige uker. Vi har brukt hodet, kroppen og 
tankene våre på helt nye måter. Den kreative delen av hjernen 
har jobbet på spreng, vi har kommet frem til idéer vi ikke engang 
trodde var mulige. Noen av idéene vi presenterer er visjonære, 
og vi håper de åpner noen øyne for de mulighetene som fins der 
ute. Vi har lagt vår sjel i disse 27 sidene og vi har kommet med et 
resultat vi ikke kunne ha vært stoltere av. 

Velkommen inn i vårt Drømmeunivers, våre tanker og idéer. 
Velkommen til Ung Innflytelse 2012!

Synne Wakeford-Wesmann
Ung Innflytelse deltager 2012
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Ung Innflytelse i Bydel Vestre Aker

At unge mennesker skal ha innflytelse i alle spørsmål som angår 
dem, står i artikkel 12 i FNs konvensjon om barnets rettigheter. 
Altfor ofte begrenses unge menneskers innflytelse i de 
kommunale virksomhetene, og unge blir ikke engang spurt om 
spørsmål som angår dem direkte. Grunnet dette ble prosjektet 
Ung Innflytelse født i Nacka Kommune i Sverige, hvor det ble 
gjennomført for første gang i 2008. I år er det første gang 
prosjektet gjennomføres i Norge med Bydel Vestre Aker som 
foregangsbydel. 

Grunntanken i Ung Innflytelse er enkel: La 12 ungdommer få 
sommerjobbe i tre uker med et reelt oppdrag som kommunen 
eller bydelen står ovenfor. Gjennom Ung Innflytelse aktualiserer 
Bydel Vestre Aker Barnekonvensjonen og tilfører kommunen en 
ny måte å arbeide med unges innflytelse på. 

Årets oppdrag har handlet om frafall i skolen og drop-out. Et 
spørsmål som er komplekst og en stor utfordring for samfunnet 
som helhet. Årets deltagere har arbeidet intenst i tre uker for 
å forstå, utforske og komme med løsninger på hvordan Bydelen 
kan senke frafall og drop-outs i skolen. 

Vil du vite mer om prosjektet Ung Innflytelse eller komme i 
kontakt med Innflytelsepilotene? Les mer på bloggen, og last ned 
rapporten på: www.unginnflytelse.wordpress.com. 
Eller ta kontakt med en av Prosjektlederne.

       Anniken Sand        Benedicte Felix
       Annikensand@gmail.com    felixbenedicte@gmail.com
       0047 41613004     0047 93420194
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Deltagerne i Ung Innflytelse 2012

Hanna M. J. Noreik
hanna1238@hotmail.com
98867666

Muhammad Ali
muffe100@hotmail.com
98884455

Hedda Josefine Hjelmark
mehedda@hotmail.no
47148379

Birger Bang
birgerbang@hotmail.com
97437441

Christian Clemet von 
Tetzschner
chr-93@hotmail.com
95181203

Synne K. Wakeford-
Wesmann
synnew@gmail.com
92843301

Torstein Dahl Nerhus
torstein@nerhus.no
99157889

Jon Heine Toftegaard
jh-kul@live.no
48221331

Moizza Hussain
moizza.hussain@hotmail.
com
98476791

Marius Moe Flugsrud
marius.flugsrud@gmail.
com
90700367

Celine Hauge Kalager
celine-hk@hotmail.com
46461815

Sunniva Lynum
sunniva_lynum_@live.
com
97129735
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Oppdraget fra Bydel Vestre Aker

Drop-out og skolefravær

Det overordnete tema for Ung innflytelse 2012 er byrådets hovedmålsetning om å bidra til at alle ungdommer fullfører videregående 
skole.

Bakgrunn for oppdraget

Bydelen jobber med å redusere skolefravær og drop –out. Med bakgrunn i byrådets målsetninger og SaLTo handlingsprogram 2012-15, 
skal utdanningsetaten, bydelene, NAV og andre samarbeidspartnere jobbe med å redusere skolefravær og bidra til at flest mulig 
gjennomfører videregående skole. 

Oppdraget 2012

Ta fram en visjon for bydelen: hvordan blir vi verdens beste bydel i arbeidet med forebygging av frafall i skolen?

Og gi oss

5 gode råd om hva vi BVA kan gjøre for at elever som har stort skolefravær vil velge å gå på skolen • 
Forslag til 5 alternative opplæringstilbud som kan føre til at flere elever fullfører og består skolen. Med alternative opplæringstilbud • 
menes andre måter og/eller steder å få kunnskap om hele eller deler av pensum på. 
5 gode råd om hva de som dropper ut trenger av oppfølging for å komme tilbake til skolen, eller i arbeid, og hvordan når vi ut til de • 
det gjelder?

OBS! Mens vi jobbet med idéene fant vi ut av noen av løsningene glir 
mellom de forskjellige målgruppene. Samtidig fant vi noen andre geniale 
løsninger som vi har valgt å plassere under kategorien “Ting dere ikke vis-
ste at dere trengte” Derfor er det ikke fem tanker på hvert tema, men en 
inndeling vi syns er mye mer genial!
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Research
For å kunne svare på oppdraget vi fikk, var det viktig at alle var 
innforstått med målgruppen vi skulle hjelpe, og hvilke tiltak 
som allerede var satt i gang. For å få et bilde av hvilke tiltak som 
allerede var satt i gang, har vi lært av tre aktører: Kompass, 
Reaktorskolen, og Golden Academy. Uteteamet var også en 
hjelpende hånd i læringsfasen. 

Men før møtet med de forskjellige aktørene hadde vi en briefing 
med leder for avdelingen for barn og unge i bydelen, Jeannette 
Wold. Her ble vi informert om hvor alvorlig temaet ”drop-out” 
virkelig var. Blant annet fikk vi vite at 1/3 av alle som starter på 
videregående dropper ut. Vi fikk også informasjon om at vi ikke 
kunne gjøre forandringer i selve skolen, hvilket gjorde jobben om 
alternative læringsmetoder svært utfordrende. 

Kompass er en frivillig organisasjon startet av Sherry og Katerina. 
De har plukket opp noen av de ungdommene som er gitt opp av 
Barnevernet, og innlemmet dem i et catering-business. Fokus 
ligger på å gi ungdommene mestringsfølelse og støtte, to ting 
disse ungdommene har hatt lite av i sitt liv. Dette, samt å gi 
ungdommene en rutinemessig hverdag, er med på å bedre deres 
hverdag og kanskje gi dem den motivasjonen og selvtilliten de 
trenger for å komme tilbake i skole eller arbeid. 

Reaktorskolen er en annen privat aktør som tilbyr kurs til 
arbeidsledige om hvordan de kan komme inn i arbeid eller skole. 
Da vi var der fikk vi også det mest verdifulle foredraget så langt. 
Det ble holdt av grunnleggeren av leksehjelptjenesten Golden 
Academy, Shafi. Shafi fortalte om sin egen oppvekst og 

skolehverdag. Han hadde vært en dårlig elev faglig sett, og hadde 
blant annet en toer i matte. Han fortalte videre om hvordan han 
fant sin drøm: å kjøpe en veldig dyr Canada Goose jakke. Han fikk 
seg en jobb på Bunnpris og fant fort ut at han ikke ville jobbe der 
resten av livet. Dette ga han motivasjonen til å ta seg sammen på 
skolebenken, og resulterte senere i toppkarter i både matte og 
flere andre fag. Det ene førte til det andre, og nå har Shafi 
startet leksehjelptjenesten Golden Academy, hvor han hjelper 
andre unge til å finne sin motivasjon og gjøre det bedre på 
skolen! 

Det siste møtet vi foretok oss utenfor jobblokalene var møtet 
med 17-år gamle “Zascha”. Hun har droppet ut fra videregående. 
Drømmen hennes var å bli frisør, men hun fikk ingen lærlingplass. 
Dette resulterte i at hun droppet ut fra skolen, og hun fortalte om 
den manglende oppfølgingen fra skolesystemet da dette skjedde. 
Hun havnet i et miljø preget av rus og vold, og hun endte i en ond 
sirkel hun ikke klarte å bryte ut av. Hun ble plukket opp av Sherry, 
ildsjelen bak Kompass, og hun fikk en ny start. Nå har hun funnet 
ut at det å ikke ha noe å gjøre gir lite mening, og hun har nå 
samlet motivasjonen hun trenger for å komme seg tilbake på 
skolebenken. Dette viser hvor viktig det er med konstant 
oppfølging og motivering fra en person som Sherry, som er villig 
til å ofre mye.
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Et spillerom for alle

BVA - Drømmenes Teater

Vi i Ung Innflytelse ønsker å forme en bydel som gir alle 
muligheten til å utforske de ressursene de har. Kort sagt vil vi 
inkludere alle. Bydel Vestre Aker skal bli en helhet, et lappeteppe 
av drømmer, et sted der muligheten til å utforske seg selv 
eksisterer. Alle burde ha muligheten til å drømme. Alle burde ha 
en drøm å følge. Alle burde ha sjansen til å følge sin drøm. Vi ser 
for oss Bydel Vestre Aker som Drømmenes Teater, der alle finner 
rom til å oppfylle sin drøm. Det er vår visjon. 

Alle ideene våre er linket til visjonen og vi har satt et stort fokus 
på å få lov til å drømme og å få ressursene som trengs for å 
oppfylle disse. Her er det viktig å understreke at vi med 
“ressursene” ikke bare mener utdannelse, men også interesse , 
motivasjon, godt selvbilde, og et aksepterende og inkluderende 
miljø som lar individet spille ut sin drøm. Vi har valgt en visjon 
som symboliserer at alles drøm har en verdi og de skal derfor få 
muligheten til å verdsette og utvikle disse . Målet er å få 
ungdommer til å skjønne verdiene av drømmene de holder inne 
og at de aldri, aldri må være flaue over å snakke høyt om 
drømmen sin, men heller være stolte og å få ha muligheten til å 
realisere den.  

Et av hovedpunktene med vår visjon er å inkludere alle og bruke 
alle ressursene vi har. Vi vil se potensiale der man ikke har sett 
potensiale før. Her liker vi å bruke utrykket “få gull ut av gråstein”. 
Vi vil finne drømmene, kunnskapen og historiene som gjemmer 
seg i hvert individ, og vi vil gi dem spillerom til å utvikle sine evner 
og å få oppfylle sin drøm.

Når alle en dag har ressursene, kunnskapen og ikke minst 
motivasjonen til å oppfylle sin drøm og får muligheten til å jobbe 
med det de elsker å gjøre håper vi i Ung Innflytelse at å observere 
bydel Vestre Aker blir som å observere et mangfold av oppfylte 
drømmer som utspiller seg som et fantastisk teater. 
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Fire tanker om løsninger for de som har droppet ut

Tanke 1 - Ikkademiker

”Dropout!”, ”taper!”, ”outsider! ”, ”du kan ingenting!”. Det er ikke 
måte på alt de som har falt utenfor skolen skal tåle. De hører 
konstant at de ikke kan eller ikke vil. Med ordet ”dropout” 
hengende over seg er det vanskelig å finne motivasjon. Vi i Ung 
Innflytelse synes ikke ”dropouts” er noen som er noe dårligere 
enn noen andre. De har akkurat like mye kompetanse. Det er bare 
en annen kompetanse enn akademikerne. De er Ikkademikere.

Ordet Ikkademiker representerer de tankene vi har gjort oss 
rundt det å falle ut av skolen. Mange mister den motivasjonen de 
trenger, andre vil noe annet, men vet bare ikke hva. Ikkademikere 
er de som har valgt noe annet enn akademikerne, noen som 
kjører et annet løp utenfor det tradisjonelle utdannelses-
systemet; de er noe helt eget. De sitter på kompetanse som 
akademikerne ikke innehar, og det er viktig å se på de som en 
ressurs som kan utvikles, og ikke som såkalte ”tapere”. Ordet 
Ikkademiker er positivt ladet, nettopp fordi vi vil illustrere at de 
er en ressurs og ikke en belastning. Det er ikke noe galt ved å 
være en Ikkademiker, tvert imot! 
 

Ved å gi ”dropouts” et nytt navn vil man få vekk negativiteten og 
stigmaen forbundet med dem. Bare ved å gjøre et enkelt navne-
bytte vil man kunne gi ny driv og motivasjon til de som har falt 
utenfor. Vi har ordet, vi vet hva det står for. Nå er det bare å spre 
ordet, bokstavelig talt. Budskapet må komme frem, og ved å 
bruke det konsekvent kan vi utrede mye både for Ikkademikerne 
selv og også samfunnet generelt! 
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Tanke 2 - Ikkademikerne

Etter å ha vært gjennom Ung Innflytelse 2012 er vi overbevist om 
at dette er et utrolig prosjekt. Vi vil nå ta det til neste nivå. “Zas-
cha” og Kompass fortalte oss om ferier og hvordan de kan være 
ekstra tunge. Ikkeademikere glemmes av systemet, det er ingen 
steder å gå og ingen tar deg med. Ikke før nå. 

Ung Innflytelse baserer seg på at ungdom ansettes for å komme 
med løsninger på et gitt problem fra sitt unge perspektiv. Ung 
Innflytelse for Ikkademikere er gull for bydelen. Vi ønsker å starte 
et prosjekt hvor Ikkademikerne får bruke de ressursene de har i et 
prosjekt hvor de utfører oppdrag for bydelen. Disse oppdragene 
vil være praktiske og baseres på deres interesser og ferdigheter, 
utførelsen samt resultatet vil være deres ansvar. 

Ikkademikerne ansettes av bydelen, og har et oppdrag i likhet 
med Ung Innflytelse. Forskjellen ligger i hva prosjektet 
innebærer, men her som der; ungdommenes ressurser er i 
sentrum, ergo, det blir et mer praktisk prosjekt. I starten kan det 
brukes litt tid på å veilede og hjelpe de unge til å finne ut hva de 
kan og ønsker å gjøre. Dette videreføres så til produksjonsfasen 
der de utvikler og jobber praktisk med det de ønsker.
Oppdragene kan være alt fra utviklingen av et uteareal, 
arrangere konserter av og for unge til maling av bygninger. 
Han taggeren som fikk prikk på rullebladet? Han er en dyktig 
kunstner. Vi gir han nå sjansen til å dekorere triste vegger i 
bydelen. Han som aldri klarte å sitte i ro på skolen? Han er 
breakdanser, og fikk i feriejobben Ikkademikerne vist seg frem på 

en scene for første gang. Vi ønsker å bruke ikkademikerne for det 
de er, gi de en jobb som de kan komme til og arbeid de kan være 
stolte av.

En av de vesentligste nytteverdiene er at man lærer ungdom 
hva engasjement fører til. De får sjansen til å være en stor del av 
bydelen, samfunnet og de får bestemme selv hvordan de ønsker 
å gjøre det. Det gir også en mestringsfølelse som er blitt 
mangelvare for mange av disse ungdommene. De får høre at de 
ikke kan, og får med tiden følelsen av at det de gjør ikke er godt 
nok uansett. Mange av disse ungdommene er kanskje ikke helt 
klare til å hive seg ut i oppdrag som dette. De har hatt 
problemer med å stole på folk og har opplevd å bli forlatt av alle. 
Men kanskje man kan samarbeide med Uteteamet som allerede 
har bygget opp en tillitt hos den enkelte. Med et konkret prosjekt 
som dette ønsker vi å bruke de evnene Ikkademikerne sitter på 
direkte inn i bydelen, og vi tror på at dette vil skape et fantastisk 
engasjement og resultat!
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Tanke 3 - Pop-up Snack

Researchen vår viser at Ikkademikere ofte har lite å bruke tiden 
sin på. De har verken skole eller jobb å gå til. De har også gjerne 
lav selvtillit og lav mestringsfølelse, som står i veien for å komme 
tilbake til enten skole eller jobb. Nettopp derfor har vi laget den 
mobile restauranten Pop Up Snack.

Vi har hentet inspirasjonen vår fra det mest voksende konseptet 
innen matbransjen: Pop-up restauranter. Konseptet går ut på å 
skape et spisested der det ikke fantes for fem minutter siden. 
Videre har vi tatt inspirasjon fra prosjektet ”Kompass”, som driver 
en cateringtjeneste som involverer Ikkademikere. En av lederne 
for prosjektet, Sherry, forteller hvor viktig det er for 
Ikkademikerene å ha noe å gjøre med tiden sin, samt å skape 
mestringsarenaer som bygger selvtilliten til en Ikkademiker. Mat 
finnes i alle kulturer og har alltid vært noe som bringer folk 
sammen, og dette er den mestringsarenaen Pop Up Snack tilbyr.  

Konseptet går ut på å skape en arbeidsplass for Ikkademikere og 
de personene mellom 20-25 som ikke lenger har tilbudet om 
videregående opplæring. Lederene på kjøkkenet kan være elever 
fra kokkelinjer i Oslo som trenger mer erfaring, samt en ildsjel 
som har ansvaret for å ansette og drive konseptet framover. 
Maten tilberedes på et kjøkken som allerede er godkjent av 
Mattilsynet, og kjøres så ut med Pop Up Snack’s minivan. 

Pop Up Snack dukker opp utenfor skoler og på åpne plasser der 
ungdom befinner seg i Bydel Vestre Aker. Vi har tro på at dette 
skaper et godt miljø, ikke bare på arbeidsplassen blant 
Ikkademikere, men også blant de som blir servert god mat til en 
billig penge.

Dette er en vinn-vinn situasjon, ettersom Ikkademikerne får 
arbeidsplass, og elever fra kokkelinja får praksisplass. Pop Up 
Snack tilbyr hele bydelen billig og god mat som kommer til deg 
der du er. Ta en stol der du kanskje aldri har spist før, og nyt et 
spennende måltid. Bon appètite!
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Tanke 4 - Veiviseren

Visste dere at vi allerede har mange tjenester i bydelen som 
hjelper ungdom med sine problemer? Hvis du vet dette, tør du å 
ta skrittet og faktisk gå dit? Hvis du tør dette, vet du i det hele tatt 
hvor de holder til? Vi skal vise deg veien dit.

Vi vet at det allerede finnes mange tiltak i bydelen, men man vet 
gjerne ikke om dem, og man vet gjerne heller ikke hvor de holder 
til. Vi må vise hva bydelen har å by på, og utnytte det for alt det 
er verdt. Vårt forslag er ganske enkelt å vise dem veien.

Vi i Ung Innflytelse vil bokstavelig talt lyse opp veien til de 
hjelpetjenestene som allerede finnes i vår bydel. Vi vil sette opp 
gule, lysende, eller i alle fall tydelige fotspor som går fra skoler 
og bussholdeplasser til nærmeste hjelpetjeneste, for eksempel 
Uteteamet. 

Vi tror dette vil føre til at flere bruker hjelpetjenestene som finnes, 
og at de som har behov for å snakke ut, deriblant 
Ikkademikere, får oppleve å ha en god relasjon med et annet 
menneske som genuint ønsker å hjelpe deg. Det at mange ikke 
har opplevd en god relasjon med hjelpeinstanser, eksempelvis 
helsesøster, og kanskje heller aldri har hatt ett godt forhold med 
en voksen, vet vi at er et stort problem. Det å få kontakt med 
andre hjelpetjenester drevet av mennesker som virkelig ønsker 
å hjelpe, tror vi både kan føre til at Ikkademikere og andre med 
behov for en støttespiller får dette, og at det å søke hjelp ikke blir 
sett ned på.

Vi vil sette lys på det som allerede finnes, og det som allerede 
fungerer. Vi vil at det å søke hjelp skal bli sett på som normalt, 
ettersom ingen, uansett situasjon kan gå gjennom livet på egen 
hånd. Og hvis du ikke vet hvor du kan få denne hjelpen, skal vi 
vise deg veien! 
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Tanke 1 - BVA - Bydelens Visjons Akademi
Fem tanker om de som er i faresonen

I dagens skole er det et krav til teoretisk tankegang og skriving. 
Mange blir fort lei det teoretiske, og uten tilstrekkelig 
informasjon om andre muligheter ender mange opp i en skolelei 
hverdag. Hvor mange elever har ikke sittet på skolebenken og 
tenkt ”Dette er ikke meg, dette er helt feil.” Dette vil med tid kunne 
føre til at de velger bort skolen eller faller utenom. Vi gir deg en 
mulighet til å finne ut av hva du vil og hva du ønsker. Velkommen 
til en ny, drømmende skole. 
Velkommen til Bydelens Visjons Akademi!

Bydelens Visjons Akademi (BVA) har et tydelig slektskap til 
Efterskolen i Danmark. Efterskolen gir ungdom i alderen 14-18 år 
muligheten til et annerledes år før de går videre til videregående. 
Det er en friskole, noe som gjør at de er selvstendige og kan føre 
den praksis og regler de ønsker. Det er i dag 264 efterskoler i 
Danmark, og ikke én i Norge. Det skal vi gjøre noe med! 

Vi ønsker å skape en skole hvor du kan bli kjent med deg selv, 
dine ferdigheter og interesser. Vi tilbyr fag slik det er ønsket, alt 
fra musikk og drama til snekker og kokk. Dette er din skole og 
du skal få finne ut hva som er viktig for nettopp deg. Bydelens 
Visjonsakademi skal fungere som en mellomstasjon. Både for å 
velge den retningen som passer deg, men også for å tette faglige 
hull fra ungdomsskolen og forberede deg til videregående. Derfor 
vil vi også tilby undervisning i de tradisjonelle fagene, som realfag 
og samfunnsfag, men vi har en ambisjon om at dette skal gjøres 
på en lærerik og engasjerende måte. Et annet viktig element er 

tilbakemeldingen. Istedenfor en evig jakt på karakter, ønsker vi å 
fokusere på tilbakemelding i form av feedback. Dette gjør at du 
istedenfor å føle at du ikke klarer noe, heller blir fortalt hva du 
klarer og hva du kan gjøre videre. 

Bydelens Visjonsakademi er noe dagens elever trenger. Hvis du 
begynner å falle utenfor, trenger du oppmuntring og 
tilbakemelding som drar deg videre, ikke en karakter som rakker 
ytterligere ned på deg. Vi har hørt fra flere ikkademikere at i det 
man først begynner å falle, og ingen hjelper deg opp igjen, da 
er det lite vits i å prøve også. De har mistet mestringsfølelsen, 
noe vi ønsker å tilbakeføre. Videre har dette en direkte effekt 
på frafallet i skolen. Om flere elever velger å bli sterke faglig og 
også velger den studieretningen de ønsker, vil færre falle fra og 
flere vil gjennomføre. Vi ønsker å gi ungdommen muligheten til å 
finne og følge sin drøm, sine interesser. Slik får man motiverte og 
drømmende elever. 

Vi ønsker å lage en skole, et fornyet system. Det er ikke en liten 
drøm, men den er realistisk. For å finne ut av interessen rundt 
BVA, er det mulig å snakke med ungdomsskoleelever og de 



1

tankene de gjør seg. Det er også mulig å kontakte en Efterskole 
i Danmark og få råd og tips til hvordan man kan bygge opp noe 
lignende her i Vestre Aker. 

Om det ble sosialt akseptert med et år imellom ungdomsskolen 
og videregående, for å finne ut mer om seg selv, skolen og sine 
egne drømmer, vil både elever og samfunn nyte godt av det. Det 
er ingen stopper for hvor mye en skole som dette kan utrette. 
Den gir motivasjon, inspirasjon, studenter som er på riktig vei og 
som brenner for det de gjør. Vi vil få en bydel med mindre frafall 
og mer engasjement og variasjon!

12
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Tanke 2 - Drømmeverkstedet

Du husker den drømmen du hadde om å bli pilot? Eller var det 
kanskje pop-stjerne? Hva enn drømmen var, fikk du nok aldri 
muligheten til å realisere den eller vite hva det egentlig innebar å 
bli pilot. De dager er omme, ungdommen i dag skal få vite det de 
ønsker om hva de vil. 

Som en datter av Bydelens Visjons Akademi gir 
Drømmeverkstedet en liten smakebit på hva man kan bli og 
hvordan man kan nå denne drømmen. Drømmeverkstedet gir deg 
sjansen til å ta en titt inn i Visjons Akademiets hverdag og er et 
utstillingsvindu for det havet av muligheter som finnes. Ideen er 
at man minimum en gang i uken kan ha en temakveld hvor elever 
utenfra kan komme til Visjons Akademiet, se hvordan det funker 
og prøve seg innenfor en linje den dagen. Rørlegger, danser eller 
sangerinne for en dag! 

Denne smakebiten skal både gi folk et innblikk til skolen og det 
fantastiske tilbudet de gir, men er også en viktig faktor for de som 
ikke ønsker å bruke et helt år på å finne ut hva de ønsker, men bare 
et par kvelder på drømmeverkstedet. Dermed når drømme-
verkstedet den gruppen hvor ikke Visjons-Akademiet når frem. 
Igjen ønsker vi å skape et miljø hvor det å velge studieretning 
etter egne interesser og ønsker, er viktigere enn å gjøre det alle 
andre gjør og det du tror er rett. Drømmeverkstedet gir deg også 
den veiledning og informasjonen som behøves når det kommer 
til utdanningen og forskjellige yrkesmuligheter. 

Dette skal foregå etter skoletid på Bydelens Visjons-Akademi. 
Ettersom temakveldene går innenfor de forskjellige linjene som 
tilbys ved BVA, kan elever eller lærere ved BVA innenfor den 
linjen som er i fokus ta seg av opplegget på sin temakveld. 

Ideen er utrolig viktig for utviklingen av utdanningssystemet. 
Vi trenger flere tilbud og tiltak som gjør yrkesfaglig og andre 
retninger mer attraktivt og mer akseptert. Det er viktig at dagens 
ungdom velger en retning de selv ønsker!
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Tanke 3 - iPraksis

Forestill deg at alle bedrifter i Bydel Vestre Aker tilbyr praksisplass 
til elever på yrkesfaglige linjer. At det å ha lærlinger ved sin bedrift 
ble et kvalitetsstempel fremfor en utgift. Og at alle tilgjengelige 
lærlingeplasser ble samlet digitalt, og var tilgjengelig for søk fra 
mobil. Si hallo til appen iPraksis!

82% av elever på studiespesialiserende fullfører videregående 
utdanning i løpet av 5 år. Men bare 55% av elever på yrkesfaglige 
linjer fullfører sin videregående utdanning. I 2009 var det litt over 
3300 elever som søkte lærlingeplass som ikke fikk noen tilbud. 
Uten arbeidserfaring får du ikke jobb, og uten jobb får du ikke 
arbeidserfaring. Vi anser det faktum at det ikke er tilstrekkelig 
med lærlingplasser som et stort problem, noe vi vil få gjort noe 
med.

iPraksis skal bli en app for iPhone og Android-mobiler, som 
hjelper unge elever på yrkesfaglige linjer til å finne praksisplass. 
Der skal tilgjengelige lærlingplasser samles og deles fra mobilen. 
Vi forestiller oss at vi oppretter et samarbeid med arbeidsplasser 
i Vestre Aker som tilbyr lærlingeplasser, og lister opp hvilke 
lærlingeplasser som finnes. Dette blir både god reklame for 
bedriftene, og vi får kontroll på hvilke plasser som finnes der ute. 
Hvis det å være med på iPraksis-prosjektet blir et kvalitets-
stempel for bedrifter, ser vi for oss at flere bedrifter vil 
samarbeide også for reklamens skyld. Vi vil holde av plassene til 
elever som bor i bydel Vestre Aker til å begynne med, og etter 
hvert vil vi få med oss hele Oslo på samarbeidet, bydel for bydel. 

Gjennom denne appen vil elevene få arbeidserfaring, og 
bedriftene vil få god reklame og arbeidskraft. Vi ser på dette som 
en vinn-vinn situasjon. Eller, ettersom vi får flere i jobb, og færre 
som faller fra videregående opplæring, en vinn-vinn-vinn 
situasjon. 
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Tanke 4 - Flush

Det finnes få mer private steder i denne verden enn et toalett. Det 
er det ene stedet der du kan gjøre det du må, og være helt for deg 
selv. Ungdom sitter med mange tanker og følelser, og nå gir vi 
dem muligheten til å snakke ut. Vi introduserer ungdommen for 
tilbudet der de er mest for seg selv; på do, og gir dem muligheten 
til å ”Flushe” ned tankene sine.
 
I dag finnes det et virvar av hjelpetjenester til unge som kan være 
vanskelig å navigere i. Vi har også lært at terskelen for å faktisk ta 
opp telefonen og ringe er per dags dato høy. Ideen Flush har som 
mål å senke denne terskelen slik at unge mennesker skal tørre å 
be om hjelp. Ved å sende FLUSH “PROBLEM” til 2000 vil man så 
bli oppringt av en av bydelens hjelpetjenester som passer til ditt 
problemområde.

Ungdom går som sagt rundt med mange tanker. Disse er med på 
å tynge ned hverdagen og humøret. Over tid kan dette utvikles til 
noe større, og kan ha direkte innvirkning på personens psykiske 
helse og velvære. Det å søke etter hjelp er som nevnt vanskelig 
for mange, men med en ett-ords-melding kan man få forenklet 
en lang og tung prosess, og hjelpen er nærmere enn før. 

Telefonsamtalen er i tillegg helt anonym og gratis. Tanker om 
skole, rus og psykiske problemer kan du nå få dele med en 
fagperson. Gjennom denne ideen kan vedkommende få flere råd, 
færre bekymringer og muligheten til å tømme hodet.

Allerede i morgen må bydelen få samlet en felles database med 
alle hjelpetjenestene slik at SMSen kommer til riktig fagperson. 
På den måten samler vi mange problemområder og forskjellige 
hjelpeområder til en enkel melding. Steg to er å henge opp Flush-
plakater på skoletoaletter, samt offentlige, med informasjon om 
hva det er og hvor de skal sende SMS.

“Toalettet er det eneste stedet 
hvor det er rom for å tenke i 
dagens samfunn.”
                  - Christian
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Tanke 5 - App-fabrikken

Facebook, Twitter, Wordfued, vi har alle hørt om dem; Software 
og applikasjoner som håver inn penger, og fra tid til annen 
revolusjonerer måten vi bruker dagens teknologi. Det som ofte er 
gjennomgående i disse programmene er at det står unge, 
innovative mennesker bak. Disse menneskene er folk som har blir 
stimulert kompetansemessig på skolen. Dessverre tar vi per dags 
dato i Norge ikke nok nytte av disse ressurssterke menneskene. 
Dette har vi lyst til å gjøre noe med. 
Velkommen til App-fabrikken!

App-fabrikken er som i navnet ett sted som produserer framtidens 
applikasjoner til mobiler og dataer. Dette er ett årlig prosjekt i 
regi av Bydel Vestre Aker der unge talentfulle dataeksperter kan 
samles og utvikle framtidens apper. Vi vet at mange velger å være 
hjemme foran dataen i stedet for å gå på skolen, og her ser vi en 
enormt ubrukt ressurs. I App-fabrikken bruker vi den 
kompetansen som de ikke vet selv at de har opparbeidet seg 
gjennom mye erfaring. 

Dette er et årlig prosjekt som tilbys på alle skolene i bydelen, der 
skolens lokaler blir brukt etter skoletid. Når en stor nok gruppe 
ungdommer har meldt seg på prosjektet, kan det starte, alle vell 
vitende om at produktet til slutt kan selges på en internasjonal 
applikasjonsforvalter. Når produktet er ferdig vil det være en 
innbyrdes konkurranse mellom skolene hvor en jury bestemmer 
hvilken skole som har det beste produktet, som også blir pre-
miert. 

Grunnen til at vi tror ungdommene møter opp, er fordi dette 
handler om å skape noe reelt, som også kan resultere i penger. 
Fra vår egen erfaring vet vi at dette kan være en svær 
motivasjonsfaktor. En annen nytteverdi ser vi også. Siden lederen 
skal være en ung person som har fullført studiene, vil han/hun 
også fungere som en rollemodell, og inspirere ungdommene til å 
for eksempel ta vanskelig realfag, som er nødvendig for å ta IT på 
NTNU. Vi ønsker å inspirere samfunnet til å bruke de ressursene 
datasterke ungdommer sitter på, og sette pris på de evnene de 
har. 
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“Det finnes ikke drop- 
outs, det finnes bare 
Ikkademikere!” 
   – Hanna

“Drop-outs er historie!” 
       – Muhammad

“Alle er ikke skapt for samme 
undervisning – vi må tørre å 
tenke nytt omkring dagens 
skolesystem” 
     - Moizza



18

Fire tanker om alternative opplæringstilbud

Tanke 1 - Sansitorium
I løpet av de siste tiårene har verden vært vitne til en 
teknologisk utvikling uten like, og vi gjør ting forfedrene våre bare 
kunne drømme om. Aksjeroboter, matlaging og murlegging – alt 
blir erstattet med teknologiske nyvinninger. Alle sektorer i 
samfunnet benytter seg av mulighetene som nå byr seg, men ett 
sted mangler: skolen. 

Forestill deg at du kan gå inn i et rom der hele verden kan 
oppdages. Forestill deg at du kan gå inn i et rom der du kan lære 
gjennom alle sansene, ikke bare hørsel og syn. Tavleundervisning 
blir byttet ut med opplevelser, og kunnskap kan både sees, føles, 
høres, luktes, danses og merkes. ”Sansitoriumet” er et virtuelt 
og interaktivt studio bygget for nettopp dette, der du ikke bare 
lærer faget, men opplever faget. Du skal kunne oppleve at du 
er på toppen av Mount Everest, eller se dinosaurer kjempe om 
maten foran deg. 

Vi tenker at dette er et eget rom utenfor skolen (kanskje i 
bydelens lokaler), som kan brukes som en alternativ opplærings-
metode for alle klasser i Bydel Vestre Aker. Sansitoriumet skal 
være utviklet med programvare som retter seg mot pensum. For 
å utvikle Sansitoriumet, kan vi basere oss på IT-/ingeniør-
studenter. De har akkurat vært på skolebenken og vet både hva 
som trengs og hva som kan gjøres. Akkurat hvordan teknologien 
vil fungere vet vi ikke enda, men vi ser for oss enten et rom der tak 
og gulv er skjermer, og veggene er touch-screens, slik at du kan 
gå rundt å trykke hvor du vil, eller mer optimalt at vi kan bruke 

hologrambaserte videoer (tredimensjonal teknologi). Dette er 
uten tvil en visjonær idé, og vi forstår at den ikke er den mest 
realistiske. Vi ønsker allikevel å introdusere den, og selvfølgelig 
at den skal satses på, nettopp fordi det er så mange som sliter 
faglig. Vi tror en grunn til dette kan være at mennesker lærer på 
åtte forskjellige måter, og dagens skole bruker kun to av dem. 
(Howard Gardners teori om læring). Sansitoriumet lærer deg det 
du trenger å lære på den måten du lærer det best!

Sansitoriumet er et rom der du opplever læring på en helt 
annen måte enn du gjør med tavleundervisning i dag. En stor 
utfordring i skolen, er at det er vanskelig for en lærer som bare 
har tavle, Power Point, og ord til rådighet å få faget sitt til å bli 
levende. I Sansitoriumet vil du få muligheten til å gjøre akkurat 
dette. Denne praktiske og alternative læringen tror vi er et av 
flere steg mot å lage en mer spennende skolehverdag, samt et 
sted hvor studenter kan utfolde seg som innovative sjeler. Hvis 
dette gjennomføres, vil Bydel Vestre Aker være de første i Norge 
som bruker teknologi på denne måten, og bydelen vil videre bli 
et attraktivt reisemål for hele Norge. La oss bedre læringen 
gjennom å ta i bruk teknologiens fantastiske verden!
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Tanke 2 - Verktøyskassa

I 13 år har vi blitt undervist av lærere, nå er det vår tur til å 
undervise dem! Verktøykassen er et kurs for lærere, laget av Ung 
Innflytelses deltagere. Kurset gir lærerne verktøy i hvordan de kan 
skape et godt klassemiljø, trygge omgivelser og mer energi i 
klasserommet. Det er vi som elever som vet best hva som 
fungerer og denne kompetansen vil vi nå dele med bydelens 
lærere. 

I dag er klasserommene preget av tavleundervisning, hvor 
elevene ofte blir sittende passive og kun tar imot informasjon. 
Utfordringer som utestenging, mobbing og usikkerhet er noe som 
preger dagens skole. Det er lite fokus på å bli kjent med 
hverandre, skape et positivt læringsmiljø og alternativ 
undervisning. Vi ønsker å skape en skole der hver klasse fungerer 
som et team, som støtter hverandre, hjelper hverandre og får 
hver enkelt elev til å lyse. 

På kurset gir vi lærerne de verktøyene som vi har lært på Ung 
Innflytelse, som teambuildingsøvelser, dramaleker og andre me-
toder for å bedre gruppesamholdet og klassemiljøet på skolen. 
Hvorfor ikke starte hver morgen med en “check-in” der alle får 
si hva de forventer av dagen, eller en lek som får opp energien? 
Lærerne får også våre tips på hva som fungerer i undervisningen 
og hva de burde fokusere på for å skape en klasse der alle får 
muligheten til å vokse og føle seg trygge. 
 

Dette kurset skal tilbys til lærere på alle skoler fra barneskolen til 
videregående, noe som kan forebygge at unge mennesker 
dropper ut eller blir umotiverte på veien.  

Allerede i morgen kan dere ansette oss til å holde et pilotkurs for 
noen lærere i bydelen. Vi vil bli den første bydelen som ansetter 
elever til å lære lærerne, og også ha skoler der elevene sier 
«endelig mandag» i stedet for «endelig fredag»!
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Tanke 3 - Riv ned muren!

Hvor mange ganger har du ikke sittet i et klasserom og lurt på 
hvorfor du skal lære dette? Hvor putter vi abc-formelen i det 
praktiske liv? Hvorfor skal jeg bry meg om ting som har skjedd 
før? Jeg lever i nuet! Og det eneste svaret du får fra læreren er at 
”vi skal lære det fordi det står i læreplanen.” 

Vi i Ung Innflytelse vil gjøre noe med forståelsen for hvorfor vi 
skal lære det vi gjør. Vi har latt oss inspirere av Google. Google 
er flere ganger kåret til verdens beste arbeidsplass. De mener at 
de beste idéene og den største motivasjonen ikke nødvendigvis 
kommer når man er på jobb, og derfor pålegger de sine ansatte 
1 av 5 arbeidsdager til å gjøre noe de selv vil for å få inspirasjon 
utenfor arbeidsplassen.

Vi ønsker å innføre noe av det samme i skolen, med en liten twist. 
”Riv ned muren” går ut på å gå utenfor skolen for å sette fag i 
perspektiv. Vi vil gi elever og lærere 8 timer i måneden, til å gå ut 
og oppleve noe som viser hvilken verdi skolefagene har i 
hverdagslivet eller i jobbsammenheng. 

For å sørge for at prosjektet blir gjennomført på en god måte, og 
at elevene ikke anser dette som 8 timer fri, trengs en veileder, 
potensielt kontaktlæreren. Denne veilederen har som oppgave å 
hjelpe elever med å finne ut hvilket område de ønsker å fokusere 
på, og hvor og hvordan det skal gjennomføres. Etter å ha 
gjennomført prosjektet, skal erfaringen deles med klassen, for å 
utvide hele klassens perspektiv og forståelse av faget. Eksempler 
på hva man kan bruke sine tildelte 8 timer på, er å besøke et 
arkitektbyrå for å få et større perspektiv på hva matte kan brukes 
til, eller besøke et sykehus for å se hvordan naturfagskunnskaper 
kan redde liv. Denne formen å tenke på kan trekkes inn i alle fag 
i skolen.

Målet med dette er at elevene og lærere får en opplevelse av 
faget i en større, praktisk sammenheng, som vi håper skaper ikke 
bare et perspektiv og forståelse, men også genuin interesse for 
faget. 
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Tanke 4 - Golden Academy

”Da vi besøkte skolen, sa læreren at høyst 5-6 elever ville ta imot 
tilbudet om leksehjelp. Da ba vi om 5 minutter alene med 
elevene. På slutten av dagen hadde 58 av 60 elever meldt seg på, 
og 55 gjennomførte. Da det etter hvert møtte opp 400 elever, fant 
vi ut at vi måtte ansette flere folk.”

Dette er en historie fortalt av Shafi, en av grunnleggerne for 
Golden Academy. Golden Academy er et etablert privat konsept 
som tilbyr leksehjelp og eksamensforberedende kurs,  
privatundervisning og vikarutleie. De som underviser her er unge 
studenter. De har meget gode resultater og kan vise til  at 90% av 
elevene de hjelper går opp i karakter, i tillegg er elevene som går 
der meget fornøyde. 

Vi ønsker et liknende konsept i vår bydel. Vi må starte opp et 
godt leksehjelptilbud, som helst skal være drevet av studenter. I 
den sammenheng trenger vi personer som Shafi, som kan lære 
studenter hva som har gjort Golden Academy til en suksess. Vi 
ser ofte at det først og fremst er de faglig sterke som møter opp 
på leksehjelp, og vi ønsker å gjøre dette til et attraktivt tilbud 
for alle. Dette har Golden Academy klart. Også derfor må vi ta 
inspirasjon fra dem.

Ut fra erfaring vet vi at de fleste  elever trenger hjelp i ulike fag. 
Men det er ikke nødvendigvis foreldre eller lærere som passer 
best til denne oppgaven. Ved å bruke studenter, som for ikke 
lenge siden har lært stoffet, som også er unge, og på samme 
bølgelengde som elevene, vil resultatet bli mye bedre. Derfor 
trenger vi et tilbud om organisert leksehjelp utenfor skolen, som 
elevene faktisk er interessert i å utnytte. Her kan vi lære av 
Golden Academy, de som underviser bør være unge og motiverte. 
Unge folk som selv har lært det de skal lære bort, og forklarer på 
en mer forståelig og enklere måte for elevene. 

Vi mener det er viktig å komme i gang med dette allerede på 
ungdomsskolen for å kunne jobbe forebyggende mot frafall i 
videregående skole. Dette tiltaket går ikke direkte inn i skolen, for 
det er noe som vil foregå etter skoletid, men i skolens lokale. 
Golden Academy har et leksehjelp-program med en 
suksess-rate uten like. De har knukket koden og vet hva som skal 
til for å frem det beste i alle, og nå skal vi gjøre det samme i Bydel 
Vestre Aker!
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Ting dere ikke visste dere trengte

Tanke 1 - ungibva.no

Vi i Ung Innflytelse opplever at den eksisterende hjemmesiden til 
Bydel Vestre Aker og Oslo Kommune, er kronglete og vanskelig å 
navigere seg på. Til tross for at det er mye nyttig informasjon, er 
det vanskelig å finne frem til hva som er ment for voksne og hva 
som er til ungdom. Man kan bli sittende på siden i timevis uten å 
finne det man egentlig leter etter. Vi ønsker heller en side av ung-
dom, om ungdom og for ungdom. En side for oss!

Vi har på disse tre ukene kommet til en løsning som vi mener kan 
løse problemet på en effektiv og attraktiv måte, derfor 
introduserer vi ”ungibva.no”. Ungibva.no er en nettside som er 
laget, designet og oppdatert for og av ungdom. Vi ønsker å samle 
innholdet på Bydel Vestre Aker og Oslo kommune sin nettside 
som er ment for ungdom på én oversiktlig nettside. Noen 
eksempler på innhold er informasjon om fritidsklubber, 
fritidsaktiviteter, hva som skjer i bydelen og hvor. Her kan vi også 
legge inn den informasjonen man trenger om skoler, utdanning 
og krav til de forskjellige linjene. 

Idéen starter opp ved at bydel Vestre Aker ansetter ungdom som 
kan og har en sterk interesse for data, IT og/eller design. Dette 
er en unik mulighet til å sette i gang et prosjekt som engasjerer, 
utvikler og tar i bruk de mange talentene som finnes i bydelen. 
Dette vil ikke bare fylle ett behov ved å gi mer attraktiv 
informasjon til unge i bydelen, men også skape arbeidsplasser for 
unge ildsjeler. Stillingene kan utlyses med plakater og 
informasjon på skoler og andre offentlige steder. Slik kan vi få 
spredd den fantastiske muligheten til å skape en innholdsrik og 
informativ side for ungdommen. 

Selve nettsiden er også lett å markedsføre. Både rundt på 
plakater, men også gjennom de mange sosiale mediene som 
finnes. Vi ønsker å skape en side som ungdom bruker. Facebooks 
dager er talte, nå er det ungibva.no som gjelder! 
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Tanke 2 - Drømmefangeren

Forestill deg Bydel Vestre Aker. Deretter tenker du på en drøm 
du hadde da du var liten. Og nå, kombiner de to verdene. Vi gir 
deg Bydel Vestre Aker – Drømmenes Teater. Det er her drømmene 
skal få spille en rolle og komme til liv igjen. Vi skal ta drømmene 
tilbake, de skal bli en del av hverdagen vår. Vi gir deg 
Drømmefangeren.

Da vi forhørte oss med ungdom som hadde droppet ut av skolen 
ble vi raskt klar over en fellesnevner: De hadde sluttet å drømme, 
og derfor sluttet å prøve. Som “Zascha” sier: ”Når du først har 
droppet ut, havner du i en ond sirkel.” Hun snakker om hvordan 
det er når du havner i et miljø hvor ingen drømmer, og ingen har 
ambisjoner. Etter møtet med “Zascha” skjønte vi at det var en 
stor sammenheng med å drømme og å ha et mål. 

Vi har nå lyst til å ta drømmene til innbyggerne i BVA til det 
offentlige rom! Konseptet stammer fra Times Square, New York, 
hvor svære skjermer viser det folk har på hjertet. Dette gjøres 
ved at de går inn på en tjeneste på smarttelefonen sin eller 
melding, og skriver ned hva du vil. Dette går deretter gjennom 
en sensur, for å så vises på storskjermen slik at alle andre kan se 
det til vedkommendes store fornøyelse. Det var en suksess i New 
York, og det skal bli en suksess i Bydel Vestre Aker!

Vi vil sette opp store skjermer rundt i bydelen, på åpne plasser, 
på T-bane stasjoner og på skoler. Alle skal kunne se det, og med 
tanke på målgruppen gjelder prinsippet: jo større, jo bedre. 
Teksten sendes inn på melding fra mobilen, og er i teorien helt 
anonym, med mindre du ”undertegner”. En relativ streng sensur 
er også nødvendig, og må skje av en reell person, slik at 
krenkelser og indirekte mobbing unngås. Dette er kunst på et nytt 
nivå, men det vil også skape et godt miljø og gi folk en ny 
holdning til drømmer. Ved at drømmene våre blir offentlig 
publisert kan folk se andres, lære av de og bli inspirert til å 
drømme videre. 

For bydelen vil også dette være et morsomt unikt kulturprosjekt. 
Dette er et enestående prosjekt her til lands, og vi håper på at 
dette skaper engasjement rundt i bydelen. Vi håper også på at 
dette kan være noe vi er kjent for, slik at mennesker i bydelen 
setter sin ære i å kunne drømme. Drømmeskjermene vil starte en 
drømmeverden. Det skal bli en del av hverdagen, en del av den vi 
er. Vi er tross alt bydel Vestre Aker – Drømmenes teater!
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Etterord

Etter tre uker med et mål om å skape verdens viktigste 
sommerjobb er det tolv fornyede ungdommer som vandrer rundt 
i jobblokalene. Vi har, nesten ubevisst, fått mange nye erfaringer, 
inntrykk, lærdommer og vennskap, som uten tvil vil vare livet ut. 
Vi har, takket være de alternative og kreative prosessene i 
oppstartsfasen skapt en samhold uten like. Og med samholdet 
kom engasjementet. Vi føler på en måte at vi har vært gjennom 
og opplevd det beste alternativet for lærdom, og det har flere 
ganger blitt nevnt at det beste for skolene hadde vært en 
læringsfilosofi på like linje som i Ung innflytelse. 

Som sagt, vi har lært masse her. Miljøet, læringsmetodene, og 
friheten, alt har vært en fryd å være med på. Platon sier: 
”Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie” og det kan 
enhver skoleelev skrive under på. I Ung Innflytelse har vi gjort det 
motsatte. Engasjementet som ble skapt gjorde at vi virkelig ville 
skape noe, og med det, en forandring. Vi skapte en enestående 
nærhet til produktet, og vi er ekstremt stolte av hva vi har 
kommet frem til. 

Det at vi alle har et fantastisk samhold, og noe vi ser på som et 
fantastisk resultat, viser hvor utrolig Ung Innflytelse har vært 
både som jobb og konsept. Vi er alle kjempestolte over idéene vi 
har kommet opp med, og kommer alle til å legge mye energi i å 
jobbe med resultatet videre.

Vi håper utelukkende på å skape en forandring, og vi er alle 
fornøyde så lenge vi  hjelper én person med å finne veien tilbake 
til skolebenken. Men når alt kommer til alt så har denne sommer-
jobben betydd så mye for oss at vi allerede kan konkludere med at 
det var verdt det. Og vi håper alle intenst at flere får muligheten 
til å oppleve det samme. Dette er bare det første av mange Ung 
Innflytelse – prosjekter som skal gjennomføres i Norge.

Takk for oss - dette VAR virkelig verdens viktigste sommerjobb.


