■ NCE raufoss og MusTaD LoNgLINE

Ønsker å starte
internasjonal skole
raufoss

industrimiljøet i Gjøvikregionen har tatt
initiativ til etablering
av en internasjonal
barne- og ungdomsskole i distriktet.
Trude G. Dale

– Dette er en kjempespennende sak, som skal behandles
på styremøte i NCE Raufoss'
styringsgruppe 20. februar.
Hvis industrien bestemmer
seg for å bevilge penger til et
forprosjekt, vil det bli nedsatt
en prosjektgruppe som skal
arbeide videre med planene,
forteller Emma Østerbø, delprosjektleder for NCE Raufoss
kompetanse.
– Det er absolutt behov for
en slik skole her i distriktet, for
at vi skal klare å tiltrekke oss internasjonal kompetanse, sier
hun.
studietur til Kongsberg

Nylig var Østerbø på studietur til
Kongsberg International School
(KIS), sammen med skolesjefen
i Gjøvik og Christian Hedløv
Engh, leder i Mustad Longline
og utvalgsleder for oppvekst i
Gjøvik. De ble svært imponert
over det de fikk se.
KIS ble etablert for ti år siden
på initiativ fra industrimiljøet i
Kongsberg. Den private skolen
har i dag 200 elever fordelt på
1.–10. trinn, og har omtrent like
mange på venteliste.
– Undervisningsprogrammet er etablert av International
Baccalaureate Organization og
er det samme over hele verden.
Elevene er dermed sikret en
fullverdig utdannelse, selv om
de flytter fra land til land, sier
Østerbø.

håpEFull: – Det blir lettere for Gjøvikregionen å tiltrekke seg utenlandsk ekspertise hvis vi kan tilby

barnefamilier en internasjonal barne- og ungdomsskole, tror Emma Østerbø, delprosjektleder for
NCE Raufoss kompetanse.
Foto: Brynjar Eidstuen

Dialog med KrF-politiker
Ideen til en internasjonal skole
på Gjøvik startet som en dialog
mellom Ap-politiker Christian
Hedløv Engh og KrF-politiker
Ivar Brandt. Sistnevnte tok i
sin tid initiativ til IB-linjen på
Gjøvik videregående skole.
Han mente at Gjøvik-regionen
bør ha et tilsvarende tilbud for
førskolebarn og grunnskolebarn.

– Da jeg begynte å undersøke
saken, viste det seg at alle de
store industriklyngene i Norge
har etablert slike internasjonale
barne- og ungdomsskoler, deriblant Kongsberg, Sandefjord,
Kristiansand, Fredrikstad, Arendal, Oslo, Bergen og Trondheim.
Men det finnes ikke noe slikt tilbud mellom Oslo og Trondheim,
sier Hedløv Engh.
Eksterne eksperter
Han er overbevist om at det vil
bli økt behov for internasjonale
eksperter i årene som kommer,
både i næringslivet, industrien,
høgskolen, helsesektoren og i
kommunal sektor. Høgskolen i
Gjøvik representerer allerede 25
nasjoner.
– Det er stor mangel på ingeniører over hele landet. For å
lokke til oss utenlandske ingeniører, vil et tilbud om internasjonal skole være et stort pre, sier
Emma Østerbø.
Både Hedløv Engh og Østerbø
krysser fingrene og håper at Gjøvik-regionen vil gå sammen om
å etablere en internasjonal skole
for 1.- 10. trinn. De vil gjerne ha
et internasjonalt tilbud til barnehagebarn i alderen tre-fem
år også.
– Oppland har den svakeste
næringsutviklingen i hele landet. For å snu denne utviklingen må vi gjøre det attraktivt for
høgkompetente utenlandske
familier å flytte hit, konkluderer de.
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