
Verdibevisst ungdomsskolerektor etter den opplevelsen!
Men det var ikke en gudstje-
neste. Vi hadde ikke bønn og 
forkynnelse. 

- Hvordan blir det i år? Skal 
den nye idrettshallen overta 
som ”kirke” nå?
- Hvis du tenker på jule-
avslutningen, så er ikke det 
bestemt ennå.
Men uansett har vi som skole 
et ansvar for å formidle hvil-
ken rik kultur Gjerpen kirke 
representerer. Og den er jo 
også et fantastisk konsertlo-
kale. Kristendommen er mye 
mer enn en religion. Derfor 
er det viktig at alle elevene blir kjent 
med kirken i bygda.

- Hvilke tanker og erfaringer har du 
om samarbeidet mellom skolen og 
kirken?
- Gjerpen kirke representerer en god 
og viktig nabo. Kirken og dens ansatte 
har også kunnskaper som vi ikke har. 
Noe som for eksempel kommer frem 
når klasser får omvisning i kirken.
Gjerpen kirke er et kulturhus, som for 
de fl este ivaretar mange viktige begi-
vengeher i livet. Og Gjerpen kirke er 
jo dessuten et fantastisk bygg. Kanskje 
den fi neste kirken som fi nnes?

- Får alle elevene omvisning i kirken?
- Noen av skolens lærere har, sammen 
med prestekontoret, laget en plan for 
samarbeidet
Der er blant annet omvisning i kirken 
en del av denne planen.

- Hvordan fungerer dette samarbeidet?
- Samarbeidsklimaet er fi nt. Vi har 
ikke kommet helt i gang igjen etter 
bytte av kapellan, men vi blir alltid 
tatt godt imot når vi henvender oss til 
prestekontoret.

- Hva vil du si er den største utfor-
dringen når det gjelder tro og livssyn i 
skolen i dag?
- Først og fremst å få frem at ver-
digrunnlaget er viktig. Det er lenge 
siden det var en selvfølge at alle hørte 
på NRK1 og fi kk med seg verdifor-
midlingen der. midlingen der. 
Det blir fl eipet med mye mer enn før 
og dette kan gjøre at viktige verdier 
blir mer usynlige.
Her har skolen fortsatt en oppgave.

                                                       ah

Mange har nok merket seg de omfat-
tende byggearbeidene ved Gjerpen 
ungdomsskole de siste 2 – 3 årene, 
som blant annet har resultert i en fl ott, 
ny idrettshall! 
”Godt nytt for Gjerpen” har tatt en 
prat med rektor Solveig Rollefsen, og 
blant annet utfordret til å dele noen 
tanker omkring innholdet i skolehver-
dagen og hvordan det er å ha kirken 
som nærmeste nabo.

- Gratulerer med et fl ott skoleanlegg! 
Det er vel dumt å spørre hvordan dere 
trives i nye omgivelser?
- Ja, er det ikke fl ott? Vi synes virkelig 
vi har fått igjen for at vi holdt ut med 
støy og andre ulemper gjennom 2,5 
skoleår.

- Men det er ikke bare skolebygningen 
som er ny. Det skjer også mye når det 
gjelder innholdet i skolen?
- Ja, vi er i gang med å innføre nye 
læreplaner, det såkalte kunnskaps-
løftet. Det er en del nytt i planen, 
men mange av endringene går først 
og fremst på utformingen av målene. 
Innholdet er i stor grad det samme. 

- Hvilken plass vil du si at kirken og 
kristendommen har i skolen i dag?
- Vi er inne i en fase hvor vi diskute-
rer verdier mer enn for noen år siden. 
Det er over 20 år siden kristendoms-
faget ble erstattet av det nye KRL-
faget (Kristendomskunnskap med 
Religions- og Livssynsorientering)

- Hvordan møter skolen denne oppga-
ven?
- Først og fremst skal vi gi kunnskap 
og rom for samtale og diskusjon. 
Vi skal gi kunnskaper om blant annet 
Bibelens oppbygging og ikke minst 
om etikk og moral.

- Er det vanskelig å undervise i de 
ulike religioner og livssyn uten å for-
kynne?
- Mitt inntrykk er at det går greit. Vi 
har ikke fått melding fra foreldre som 
har reagert på at lærere ”misjonerer” i 
KRL-timene. 

- Men morgenbønn i klassen og skole-
gudstjenester er det helt slutt på?
- Det er lenge siden forkynnelse hørte 
hjemme i skolens læreplaner! Men 
skolen skal gi kunnskap om både kir-
kerommet og det som skjer der.
I fjor hadde vi for eksempel jule-
avslutning i kirken, med mange fl otte 
elevinnslag: Sang, drama og opples-
ning av juleevangeliet. 
Det var fantastisk å komme ut av kir-
ken i det stjerneklare desembermørket 

Solveig Rollefsen


