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Lærer landbru
PROSJEKT: På
Handnesøya
får bosatte
flyktninger
opplæring i
norsk landbruk.
I FJØSEN. – Man ser jo at han har vært
borti dyr før, det er ingen tvil om det.
Han virker ikke nervøs eller redd, bemerker lærer Live Isachsen til bonde
Helge Jørgensen, mens de betrakter
Karjul Wayu Dodola som akkurat nå
jobber med å flytte svære purker til nye
båser inne i fjøsen.
– Ja, han er veldig rolig, sier bonden.
– Bare det å vite hvordan man skal
plassere seg i forhold til dyrene, det er
jo ikke noe som er selvsagt, kommenterer Live, som selv er gårdbruker ved siden av lærerjobben i Nesna.
– Og noen lærer det aldri, svarer
Helge.
PROSJEKT. På Handnesøya i Nesna
foregår et aldri så lite nybrottsarbeid
innen bosetting og kvalifisering av
flyktninger. Handnesøyprosjektet startet i august, med kommunale utviklingsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), og de neste totre årene skal prosjektet kvalifisere bosatte flyktninger til enten jobb eller videre skolegang innen landbruk.
Den nedlagte skolen er basen i prosjektet, og arbeidssted for prosjektkoordinator Eileen Ravdal og lærerne
Live Isachsen og Stein Bjørgen. Her får
deltakerne undervisning etter introduksjonsloven – som de ville fått på vanlig
vis som bosatte flyktninger – men med
mer i tillegg: ei bred opplæring i landbruksrelaterte tema. Hver onsdag og
halve fredag inkluderer det praksis på
ulike gårder på øya.
30 ÅR. På gården Sørstrand har Helge
Jørgensen drevet med gris i 30 år. Han
har cirka 100 purker, én råne, og hvert
år selger han over 3.000 smågris til
andre bønder som aler dem opp videre.
I dag er det avvenningsdag og puljeskifte i fjøsen; 10-12 kilos grisunger
som skal vennes av mor og begynne å
klare seg på egen hånd. Karjul fra Etiopia hjelper til. Han har aldri verken tatt
i eller vært i kontakt med en gris før
han kom hit til Handnesøya. Som muslim spiser han heller ikke kjøttet.
– Men det er ikke noe problem å jobbe med gris; dette har vi klarlagt på forhånd. Vi har jo hatt muslimer på jobb i
fjøsen før, og det har gått veldig godt,
forteller Helge, som både synes at det
er et spennende prosjekt, og trivelig
med nye folk på gården.
– Spesielt når de er så positive og
engasjert.

PRAKSIS: Karjul Wayu Dodola jobbet med landbruk i hjemlandet Etiopia. Som bosatt flyktning og deltaker i Handnesøyprosjektet i Nesna, får en
FIRE MED NÅ. Da Helgelands Blad besøkte Handnesøyprosjektet før jul, var
de fire deltakere – alle fra Etiopia. En
femte er på vei, og kanskje kommer
noen flere til etter hvert. Felles for dem
alle, er at de kommer rett fra asylmottak, og bosettes på Handnesøya i Nesna, der de altså starter på introduk-

sjonsprogrammet.
En annen fellesnevner, er at de må
være spesielt interessert og motivert for
å jobbe i landbruksnæringa, eller for å
gå videre på landbruksskole. Prosjektet
skal kunne kvalifisere dem til begge alternativene.
– Vi har prøvd og feilet litt siden

FAKTA
Handnesøyprosjektet
■ To-treårig prosjekt under Bosetting og mottak i Nesna kommune, som skal kvalifisere
bosatte flyktninger enten til jobb i landbruket, eller til å begynne på landbruksskole. Prosjektet har tittelen «Helhetlig kvalifisering til landbruket og/ eller videregående skole».
■ Startet i august 2016, og foregår på Handnesøya, med skolen som base.
■ Har per nå fire deltakere, men noen flere vil trolig komme til etter hvert.
■ Nesna kommune har fått kommunale utviklingsmidler til prosjektet fra Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi). For 2016 har de fått 800.000 kroner.

oppstarten, og veien blir litt til mens vi
går. Noen av de som opprinnelig startet, har måttet dra. I ett av tilfellene
skyldtes det positiv MRSA-prøve, og da
kan man ikke jobbe i grisefjøs. Nå blir
alle deltakerne MRSA-testet før de
kommer hit, så det har vi lært av. Vi er
også veldig opptatt av å gå gode samtalerunder med deltakerne på forhånd,
sånn at de forstår hva dette handler om,
og at det foregår på ei øy ute på landet.
Men de som er igjen her nå, de er veldig klare på hva dette er, og de er positive og motivert for det, forteller prosjektkoordinator Eileen Ravdal, som er
alt-mulig-personen i prosjektet.
– Det er ei 260 prosents stilling, ler
hun.
– Men det er jo gøy, da.
Nå har hun nettopp vært ute og
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uk i nytt land
PRAKSISGÅRD: Helge Jørgensen har én av tre praksisgårder i prosjektet. Her har
han Karjul Wayu Dodola på praksis i grisefjøsen.

BASEN: Den nedlagte skolen på Handnesøy, er basen i prosjektet.

BLANDER SEMENT: Lærer Stein Bjørgen forklarer og viser.

n ei spisset opplæring for å kunne jobbe i landbruket i Norge.
kjøpt D-vitaminer til gutta. Mørketida
merkes.
TRAKTOR. Én av dem er syk, så i dag er
de tre på skolen. Alle har erfaring fra
landbruk i hjemlandet. Men det er to
helt forskjellige verdener, det å drive
landbruk i Etiopia og i Norge. Der er
det for eksempel vanlig å bruke okse
istedenfor traktor.
– Vi har heller aldri brukt melkemaskin eller motorsag før. Det er nytt,
forteller Umer Sultan Adem, som foreløpig er den som behersker mest norsk.
– Og jeg har lært masse om landbruket i Etiopia, forteller lærer Live, populært kalt «Traktor-Live» her.
– Ha ha. De er veldig imponert over
at ei dame kjører traktor, sier Eileen.
– Det er jo en litt annen kultur når

det gjelder kjønnsroller, men det er
viktig for oss å vise at damer også kan
kjøre traktor og at menn kan bake
rundstykker og slike ting, sier Live og
kollega Stein Bjørgen.
Traktorlappen er et «must» for folk
som skal jobbe på gård, og det jobbes
med å finne ut hvordan de kan ta den.
– Og det er de kjempegira på å gjøre.
Alt som har med motor å gjøre, er veldig populært! sier Eileen.
UNDERVISNING. Rundt skolen har de
skoget, og veden skal tas vare på. De
har hatt sikkerhetskurs for motorsagkurs (som var åpent for alle), fått et
innblikk i birøkt, og i dag skal de støype
juletrefot til et grantre de har felt, som
skal stå utenfor skolen og pynte opp i
juletida.

DE ANSATTE: Lærere Live Isachsen (f.v.)
og Stein Bjørgen, sammen med prosjektkoordinator Eileen Ravdal. Prosjektet har til sammen 2,5 årsverk.
Stein Bjørgen tegner det på tavla. Et
grantre, han skriver «juletrefot» med ei
pil mot en figur under treet, et par bøtter, og et forsøk på å forklare forskaling
og armeringsjern.
– Vi jobber veldig visuelt i undervisninga, forteller han.
Det er et stort spenn i både norskkunnskaper og hvor mye skolegang
deltakerne har fra hjemlandet.
– Men de har hatt en voldsom læri-

SKAL STØYPE: F.v. Karjul Wayu Dodola,
Abdulrahman Ayub Omar og Umer Sultan Adem.
ngskurve, og det er både artig og inspirerende å være lærer når de er så læringsvillige. De sitter i helgene og pugger og gjør lekser.
Handnesøyprosjektet skal også ha
flere kurs i tida som kommer.
– Kursene skal være åpne for alle, og
skolen skal være hjertet i prosjektet.
Alle på øya skal få noe godt ut av dette.
Det er en veldig god måte å integrere
på, tror Eileen.
TEKSTEN FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤
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SPRÅKPRAKSIS: Abdulrahman Ayub Omar er med i Handnesøyprosjektet, og har språkpraksis hos Vika Handel. – Shampo, sier Synnøve Bøen Hines og viser mot håret.
➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

SPRÅKPRAKSIS. På øyas butikk, Vika
Handel, henger en åpen invitasjon til
befolkninga om julelunsj fra deltakerne
i Handnesøyprosjektet. Alle fire bor i
andre etasje på butikken. Et hus like
ved er under oppussing for å kunne ta
imot flere til prosjektet.
Inne på butikken jobber Abdulrahman Ayub Omar med å sette på plass
varer i hyllene. Han har språkpraksis
her. Han holder opp en pakning med
shampoflasker og sender et spørrende
blikk mot Synnøve Bøen Hines, som
kommer bort for å vise hvor de skal stå.
– Shampo, sier hun og peker på håret sitt, og Abdulrahman nikker bekreftende.
Han er sist ankomne i prosjektet, og
kan lite norsk, men plukker stadig opp
nye ord.
– Scheledress, gjentar han når Stein
Bjørgen, noen timer tidligere på skolen, ber alle ta på seg arbeidsklær før de
begynner å blande tørrbetong og vann
for å støype juletrefot.
– Og dette kaller vi jordfast masse,
forklarer Stein mens han holder opp en
neve av den ferdige massen, som nå har
fått riktig tykkelse.
– Jordfast, gjentar de tre som bøyer
seg ned for å se nærmere.
ALLSIDIG OPPLÆRING. Tilbake i fjøsen hos Helge Jørgensen instruerer ansatt på gården, Paula Rzewuska, Karjul
i fjøsstell. Hun kommer fra Polen. Opp
gjennom årene har lille Handnesøya
faktisk hatt ganske stor grad av tilflytting fra både her og der. I dag bor det
mellom 50 og 70 mennesker her, og
øyas 10-12 gårdsbruk er største næring.
– Det er en unik plass, med mange
tilflyttere, trivelige folk og godt miljø.
Det var derfor jeg søkte meg tilbake
hit, forteller lærer Stein, som faktisk
jobbet på øya da dagens skole ble bygd.
Han tok lærerutdanning i voksen al-

I FJØSEN: Karjul Wayu Dodola deltar i det daglige arbeidet i fjøsen til Helge Jørgensen. Prosjektet har også praksisavtale med Handnesgården (Kleo Delaveris og Sigbjørn Ånes) og gården til Åge Herseth.

MATLAGING: Ahmeddin Temam
Usman (24, til høyre) er Handnesøyprosjektets yngste deltaker, men var syk da
Helgelands Blad var på besøk. Her er
han med og lager mat ved en tidligere
FOTO: LIVE ISACHSEN
anledning.

Det er ingen som har gjort akkurat
dette som vi gjør nå.
Eileen Ravdal

MYE PRAKSIS: Deltakerne i Handnesøyprosjektet får både praktisk og teoretisk opplæring.
der, og har en allsidig yrkesbakgrunn
før det, blant annet som avløser.
– Og det tror jeg er en fordel i et
prosjekt som dette, sier han.
For det er litt av hvert de skal innom. Det neste store praktiske prosjektet, er å sette opp et drivhus utenfor
skolen. Tomta er allerede gjort klar, og
fortsetter vinteren å være mild, blir det

mer utendørs jobbing framover. Ved
skolen skal de også dyrke grønnsaker,
leie et lite jordstykke, kanskje ha høner
og bikuber.
– Kanskje også et kopplam – det
hadde vært kult, fortsetter Eileen.
I Etiopia er de vant med å være sjølberga på de fleste områder.
– De kjøper salt og sukker. Ellers
plukker de selv planter til te, de lager
egne kokekar og tallerkener. Det er
veldig artig å høre om.
I TIDEN. Handnesøyprosjektet vil gå
over to eller tre år, men ambisjonen er
å gjøre dette til en del av den ordinære
voksenopplæringa i Nesna, og kanskje
også for andre felt enn landbruk, for
eksempel havbruk eller helse og sosial.

– Det er veldig i tiden, dette med
kvalifisering av flyktninger til arbeidslivet, men det er ingen som har gjort
akkurat dette som vi gjør nå, forteller
Eileen.
I Norge er landbruksnæringa avhengig av arbeidskraft utenfra.
– Det trengs mer rekruttering til
landbruket, og disse vil være mer ettertrakta arbeidskraft enn folk som kommer direkte fra utlandet. Her får de
både fagpraksis og fagteori, i tillegg til
språkopplæring. Det er ikke landbruksskole, men ganske langt på vei, sier
hun.

Tekst og foto: Mariann Vatne
mv@hblad.no 97733310

