
 
 
Merker vi har lik tankegang 
De som er med fra Stokmarknes: Foran f.v. Kristin Bygdnes Nilsen og Sara Elise Endresen. 
Bak f.v. Ingrid Melvoll, Ali Nori, Brage Olsen Lind, Zeinab Farhan samt lærerne Stine Remen 
og Ellen Hals. Foto: Idar Ovesen 
 
– Spiser dere mye fisk? undrer tyske Jonas på skjermen til Kristin Bygdnes Nilsen. 
 
Det kan sikkert andreårseleven ved Stokmarknes videregående svare bekreftende på. Kristin 
fra Sandnes og medelev Sara Elise Endresen fra Stokmarknes har koblet seg opp mot 
Europa, for å, via skjermen, prate med sine nye venner i Tyskland, Latvia, Spania og Italia. 
Utvalgte skoler i disse landene samt Stokmarknes videregående er med i Euthopia 21, et 
utvekslingsprosjekt i regi av EU. 
 
– Vi var i Spania i februar i fjor, og kom heim i tide før koronanedstenginga, forteller Kristin 
og Sara til Vesteraalens Avis. 
 
Det var interessant å besøke skolen som ligger i Talavera de la Reina, noen mil sørvest for 
Madrid, og treffe elever som går der. 
 
– De møtte oss med åpne armer 
– Vi fikk god kontakt. De møtte oss med åpne armer, sier de. Litt hektisk ble det også den 
uka de var der, med en dags utflukt til den spanske hovedstaden, der også besøk på det 
store museet Prado sto på programmet. 
 
– Ganske overveldende, smiler Sara. 
 
Egentlig skulle de nå i april vært i Latvia, og besøkt en videregående skole der, etter ett års 
utsettelse. Men som så mye annet setter koronapandemien en effektiv stopper for reising 
mellom landegrenser for tiden. Men det hindrer ikke skolene og elevene fra å ha kontakt seg 
imellom, skal du tro. 
 
– Har vært veldig flinke 
– Elevene har vært veldig flinke, forteller Ellen Hals og Stine Remen, begge lærere ved 
Hadsel videregående, og i spissen for samarbeidsprosjektet. Nå har de «konferanse» med 



sine kolleger i Italia, Latvia, Spania og Tyskland, som alle er å se på skjermen, og som kan 
fortelle om ulike «stadier» i pandeminedstenginga. Noen skoler er fremdeles nedstengte, 
mens andre nylig har gjenåpnet. Skjønt det kan fort snu, og imens så holder elever – og 
lærere – kontakten over internett. Ikke bare det, de intervjuer, sammenligner og lager 
videoer. Og finner fram til forskjeller og ulikheter. 
 
Tre emner 
Tre emner har Euthopia21 satt seg fore å utfordre deltakerne med: Migrasjon, likestilling og 
forurensning. Elevene har også intervjuet sine besteforeldre, for å få vite hvordan livet artet 
seg for dem da de vokste opp i sine respektive land. 
 
De største forskjellene mener Sara og Kristin å finne mellom Latvia og de øvrige landene. 
Det har sannsynligvis med å gjøre at Latvia lenge hørte inn under Sovjetunionen, og at 
spørsmål som forurensning og likestilling var mer eller mindre «ikke-eksisterende» bak det 
såkalte jernteppet. 
 
Men alt er i forandring, og elevene ser stor nytte i å bli bedre kjent med jevnaldrende rundt 
om i Europa. Ved å knytte bånd er vennskap skapt over landegrensene. Og venner er gode 
å ha, enten du bor på Sandnes, I Tyskland eller Italia. 
 
– Selv om vi er forskjellig så er vi også veldig like. Vi tenker ganske likt, og er opptatt av de 
samme tingene, sier Sara Elise og Kristin på vegne av sine nye skolevenner rundt i Europa. 
 
På grunn av pande mien er Euthopia 21 forlenget med ett år.

 


