VANSKELIG JOBB:
Juryen i konkurransen Årets
Nysgjerrigper
var imponert
over kvaliten på
bidragene fra
region Sør. Fra
venstre prosjektleder Marianne
Løken, juryleder
Hanne S.
Finstad og styrer
Målfrid Snørteland ved
Jærmuseet.

NYSGJERRIGPER
FORSKNING: Norges forskningsråds tiltak for elever og lærere i grunnskolen. Mellom 1200 og 2000 deltar.
INNHOLD: Konkurransen Årets Nysgjerrigper, bladet Nysgjerrigper og nettsted med samme navn, samt lærerkurs.
PREMIER: Førsteprisen er tre dagers opplevelsestur. 2. og 3.
premie er sjekk på henholdsvis 10.000 og 5000 kroner.

tekst og foto

HÅ: Elever ved Røyneberg
skole i Sola innhentet 40 uttrukne tenner i konkurransen om å bli Årets Nysgjerrigper.
Prosjektleder Marianne
Løken i Norges forskningsråd og juryleder Hanne S.
Finstad puster ut etter en
lang dags jobbing på Jærmuseet. 28 bidrag fra om lag
400 grunnskoleelever i fylkene Rogaland, Vest- og AustAgder, Telemark og Vestfold
er gjennomgått. Seks finalister er plukket ut, fem fra
skoler i Rogaland.
– Oppfinnsomhet, mangfold og fantasi, samt en lekende og spørrende holdn i ng ,
k a r a k t er i s er er
jurymedlem Anne-Jorun
Frøyen fra Jærmuseet.

For hør bare hva skoleelevene har forsket på: Åtte
sjetteklasseelever ved Storevarden skole i Tananger,
har funnet ut at sjuåringer
har dårligere sidesyn enn 12åringer. 80 femteklasseelever fra Lillesund skole i Haugesund, har konkludert med
at det er bedre å bli klødd på
ryggen enn på magen.

– Cola en versting

16 elever i 7. klasse ved
Sand skule i Suldal, har sett
på hvorfor det er blitt mindre laks i Suldalslågen. To
sjetteklassinger fra Samfundets skole i Egersund, har
studert vannfarger. Og så
har altså 13 røynebergelever
i femte klasse sett på brusens virkning på tenner.
– Farris skal være minst
farlig og Cola er blant de verste, røper juryleder Finstad.

Ingen fra Jæren

Juryen er overrasket over

at ikke en eneste skole fra
jærkommunene Klepp, Time og Hå leverte bidrag til
konkurransen. Men prosjektlederen kjenner til at
mange skoler rundt om har
jobbet med prosjekter som
av ulike grunner ikke ble
sendt inn.
– Vi oppfordrer disse til å
levere neste år, sier Marianne Løken.
20 bidrag fra hele landet
går til finalen i Oslo 20. mai.
Elevene som står bak det
beste prosjektet, kommer
på Sommeråpent i NRK1 26.
juni. Det prosjektet som egner seg best, kan bli plukket
opp av NRK-programmet
Newton.
Styrer Målfrid Snørteland
ved Jærmuseet forteller at
elevene og lærerne bak 10 av
prosjektene fra Rogaland,
blir invitert til en aktivitetsdag på Jærmuseet 25. mai.
Her blir bidragene stilt ut.
petter.olsen@aftenbladet.no

Sars får følger for Osjord
Osjord legger om alle
rutiner og systemer i
behandlingen av sine
importerte varer fra
Kina.
Ole Sivertsen

tekst

LURA: – Sars-epidemien får
avgjort konsekvenser for
oss. Vi mister nærheten til
produsentene og dermed
kontrollen av nye produkter,
opplyser Osjord-eier Ivar
Gundersen til Aftenbladet.
– Under normale forhold
har vi nesten alltid noen av
våre folk i Kina. Sars-utbruddet gjør situasjonen
mer komplisert. Men vi får
det til, understreker Gundersen.
Han viser til at godt innarbeidede rutiner og systemer ikke kan brukes lenger.
– For tiden lager vi planer
om hvordan vi skal gjøre ting
annerledes. I så måte har vi
god kommunikasjon med
våre kinesiske produsentbedrifter gjennom internett.
Vi vil overhodet ikke ta noen sjanser på å sende folk til
Kina før jeg er overbevist om
at det er helt trygt.
Ivar Gundersen og flere av
hans medarbeidere skulle i
forbindelse med jobben reist
til Kina i påsken, men måtte
avlyse turen på grunn av
sars-faren.
– Er det kinesere på vei hit
til dere?
– Slik forholdene er nå, er
ikke reising noe tema for noen av oss.
– Kan varene dere importerer fra Kina, inneholde
smitte?
– Det kan jeg ikke tenke
meg. Mellom 30 og 40 dager
går fra varene blir sendt fra
Kina til vi tar i dem på Lura.
Gundersen blir forbauset
når han hører av Aftenbladet at nesten 20 prosent av
de sarssmittede dør.
– Det har tredoblet seg på
kort tid og gir sykdommen
en ny dimensjon, kommenterer han.
– Handel er sårbart i slike
tilfeller, og spesielt for Kina
er dette ille. Landet har stor
eksport til Europa, USA, Canada, Australia og Japan, sier Osjords Ivar Gundersen.
ole.sivertsen@aftenbladet.no

