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- Skreddersydd for 
bondenæringen
I løpet av vinterhalvåret 
skal det gjennomføres 
flere BKA-kurs i Røros 
kommune.

Simen meiSdaL

BKA står for «Basiskompetanse i ar-
beidslivet». 

- Kursene skal blant annet bidra til 
å styrke digitale ferdigheter som bøn-
der kan trenge i sin hverdag, forteller 
avdelingsleder Jon Anders Kokkvoll i 
Norservice Røros.

- Det er snakk om et kurs som er 
skreddersydd for bondenæringen.

Over 50 personer har meldt seg på 
kurs i digitale ferdigheter som er til-
rettelagt for næringen. Hvert kurs er 
på 30 timer. Det skal gjennomføres 

to slike kurs i Brekken og tre kurs på 
Røros.

- Interessen for kursene er overvel-
dende, sier Kokkvoll. Første kurs star-
tet i Brekken 13. oktober, og følges opp 

med kursstart på Røros  20. oktober.
Kursene er gratis for deltakerne, og 

Kokkvoll opplyser at Norservice Røros 
er teknisk arrangør.

- Så har vi en samarbeidsavtale med 

Røros Ressurs om tar den faglige gjen-
nomføringen. Kursene er finansiert av 
VOX, som er et nasjonalt fagorgan for 
kompetansepolitikk.

Gjennomført tidligere
Kokkvoll forteller at det har blitt 

gjennomført slike kurs de siste tre-fire 
årene.

- Tidligere har det blant annet blitt 
holdt BKA-kurs for barnehageansatte 
i Røros kommune, opplyser Kokkvoll.

BKA skal medvirke til å styrke grunn-
leggende ferdigheter i lesing, skriving, 
regning, digitale og muntlige ferdighe-
ter blant voksne, slik at færre faller ut 
av arbeidslivet og flere kan ta del i opp-
læring og utdanning.

Engasjerte deltagere på kurs i blant 
annet digitale ferdigheter.

- Vil bevisstgjøre barna
Mandag fikk elevene ved 
første til tredje trinn på 
Røros skole besøk av teater-
gruppa «Laffen og Kikka» 
med forestillingen «Ville 
veier og vrange skilt».

Simen meiSdaL

- Barna fikk besøk av karakterene 
Laffen og Kikka. Laffen er håpløs og 
kan ingenting. Vi snur litt på rollene, 
og barna forteller Laffen hva de kan 
om blant annet trafikkreglene, forkla-
rer skuespiller Christel Aas.

Hun forteller at et av formålene med 
forestillingen er å bevisstgjøre barna 
på farene i trafikken.

- Slik kan de voksne føle seg tryggere 
på at barna husker trafikkreglene når 
de er ute i trafikken, sier Aas.

Aas forteller at forestillingen er laget 
på bestilling av Trygg Trafikk.

- Dette er en utrolig flott måte å til-
nærme seg et tema som er nokså teo-
retisk og kjedelig for mange lærere. 

Hun sier at mange skoler er flinke til 
å sette fokus på trafikksikkerhet, men 
at det ofte blir mye snakk, pekefingere 
og «pass på».

- Så det å bruke drama har vært en 
suksess. Det blir på en måte en ny inn-
fallsvinkel for ungene.

Aas opplyser at det er fylkestrafikkut-
valget i Sør-Trøndelag som sender tea-
tergruppa rundt på skoler i fylket med 
trafikkforestillingen.

- Vi besøker ti skoler i fylket i løpet av 
en uke, og én av dem er Røros skole.

Hun sier forestillingen ble laget for 
syv-åtte år siden.

- Den har blitt veldig godt mottatt, og 
vi prøver derfor å besøke nye skoler 
hvert år.

Flyttet undervisningen utendørs
I forrige uke flyttet elevene 
ved Brekken skole noe av 
undervisningen sin uten-
dørs. Kunst og håndverk 
sto på timeplanen. 

RoaLd møLLeR

Da tok de likeså godt i bruk sitt eget 
uteområde, og forskjellige ting man 
finner ute i naturen.

Mye av årsaken til at elevene i 
Brekken får slik undervisning skyldes 
at dårlig kommuneøkonomi. 

- Da er vi nødt til å være kreativ og 
tenke nytt, noe vi også har vært heldig 

med. Her ser vi at elevene utfolder sin 
enorme kreativitet og skaper resulta-
ter, sier lærer Terje Skaftåsmo.

Det var ivrige elever som var i sving 
på ute området. Noen laget naturvever 
av mose, andre laget forskjellige små 
hustyper av matrialer som finnes i mar-
ka. –Ved slik undervisning får elevene 
samtidig lære seg å bruke både sag, 
øks, spett og annet handverktøy, sier 
lærer Skaftåsmo.

Samtidig vier elevene betydelig tid til 
å registrere store maurtuer i området, 
og de har funnet mange som blir opp-
tegnet og satt i system. 

- Dette er prima undervisning i vanlig 
naturfag som vi kommer til å benytte 
oss av, avslutter lærer Skaftåsmo.
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