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DELTA I DEBATTEN, SKRIV TIL OSS

Carl Ivar må ikke få info om at
Twitter er tilgjengelig i Norge. For
guds skyld.

Kronikk: 6000 tegn inkl. mellomrom. Hovedinnlegg: 4000 tegn. Innlegg/replikk: 2000 tegn.
Kortinnlegg: 800–1500 tegn. Legg ved portrettfoto.

Debattinnlegg sendes til:

Mats Nilsson @manilss på Twitter

debatt@dagsavisen.no

læring er motiverende, stimulerende og lærerikt.

n for IKT-løft

debattfremtiden@dagsavisen.no

ostfold@dagsavisen.no

Tåkelegging fra Melgaard
DEBATT
HARALD LYCHE
Billedkunstner

Munch følte seg plaget og lite ivaretatt i sin levetid. Nå fortsetter det
etter hans død. Munchmuseet bidrar
med scenografien. Bjarne Melgaard
har regien.
Melgaard sier det ikke er noen
likhet mellom ham og Munch. Dette
er tåkelegging fra Melgaard. Tvert
imot setter Melgaard alt inn på at
Melgaard skal være Munch.
Og viser dette ved å hente, appropriere maleriske grep fra Munch. Det
mest banale og konkrete eksempel er
Melgaards foto-grafiske trykk der han
har avbildet seg selv med stokk i
tydelig Munch-positur og der de helt
tydelig har forsøkt å gjenskape bildet
av Munch, men med Melgaard som
aktør.
Et annet grep er den teatrale handlingen i Munchmuseet der en konservator kleber ett portrett av en mann
oppå glasset som skal beskytte
Munchs skrik. Det overdekkende
bildet viser hodet til en mann som
strupes, sannsynligvis samtidig som
han er i en sexakt. Museets kurator
Lars Toft Eriksen står fnisende med
Melgaard og uttaler; nå er det så mye
bedre!
Handlingen viser klart frem hva som
skal manifisteres; Melgaard skal
overdekke Munch slik at Munch forsvinner. Den samme handling gjentas
ved plassering av dødshuset på

Munchs eiendom. Man skal ikke
lenger se Munch. Man skal se
Melgaard. Munch skal dekkes til og
forsvinne, og nå står Melgaard der i
steden for Munch. Melgaard er blitt
Munch.
Slik forvaltes Munchs arv. Homofili
er helt greit. Men er nekrofili greit?
Er det greit at Munchmuseet, som er
satt til å forvalte arven etter Munch,
er med og gravskjender Munch og
arven etter Munch?
Målet må helt klart sies å være å frarane Edvard Munch hans kunstnerskap.
Kronen på verket er ment å være
Melgaards dødshus som skal plasseres på Ekely og stå der som en bauta
over Melgaard som gjennom manifestasjonen har blitt Munch.
Melgaard må gjerne sette opp bygget
et annet sted men ikke oppå Munch.
Men det er klart; Da faller jo hele
voodooeffekten vekk.
Det essensielle er jo nettopp plasseringen. Det er det som er mesterstykket og som skal slå all kritikk til
side. Når bygget står plassert, er
faktum ubenektelig.
Jeg kjenner Munch gjennom min
familie. Lucien, min oldefar, var en
nær venn av Munch. Det som skjer
gjør meg opprørt og trist. Fordi
Munch er så fantastisk og fordi jeg
synes disse handlingene er gemene og
bærer preg av en form for vold. Jeg
mener vi bør diskutere dette grundig.
Ønsker vi at dette skjer?

Innvandrere må møtes individuelt
på Haugjordet ungdomsskole i Langhus har de brukt data i undervisningen i mange år.
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Monitor-undersøkelse for 2016 fremkommer det omfattende kunnskap
om bruk av IKT i norsk skole (7.
trinn-elever, lærere og skoleledere).
Den avdekker behov for å bruke IKT
mer målrettet. En overordnet konklusjon er at det ved svært mange
skoler mangler kompetanse og strukturer som støtter opp under systematisk og målrettet bruk. Satt på
spissen blir den enkelte lærer overlatt
til seg selv, til en hverdag der egen
kompetansebygging skjer gjennom
prøving og feiling. Dette understøttes ved at bare 10 prosent av skolelederne
(landsrepresentativt
utvalg) er enige i påstanden: «Skolen
har en plan for systematisk kompetanseheving i digital kompetanse hos
personalet».
Samtidig sier 91 prosent av elevene
at: «Bruk av datamaskin/nettbrett på
skolen gir meg økt lærelyst». Dette er

et engasjement som kan utnyttes for
bedre resultater.
85 prosent av lærerne er helt eller
delvis enig i at: «Ved bruk av IKT kan
jeg lettere differensiere undervisningen mellom elevene». Dette gir
grunnlag for mer tilpasset opplæring
Målet er ikke at teknologi skal
benyttes mest mulig, men det er nødvendig med et visst nivå hvis teknologien skal kunne utnyttes systematisk
og kompetansemålene i læreplanen
skal nås.
Funnene i Monitor 2016 varsler at
tiden er overmoden for å sikre skoleledere og lærere profesjonsfaglig
digital kompetanse, slik at også
utdanningen kan bruke teknologien
innovativt og kreativt – til å løse noen
av de utfordringen skolen ikke har
klart å løse på de siste 20–30 årene.
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Nav må takle et arbeidsliv i stadig
omstilling. Nav utrykker i sin omverdensanalyse at de er bekymret for at
innvandrere og ungdom skal bli en ny
underklasse i det norske samfunnet.
Derfor er karriereprogrammer som
gir plass for de som trenger det mest,
så utrolig viktig. Telenor Integration
er et program for innvandrere med
høy utdanning fra land utenfor EU.
Dette har gitt 50 høyt utdannede innvandrere en døråpner inn i en kunnskapsbedrift som Telenor. Dersom
innvandrere med høy utdanning får
relevante jobber, vil også de jobbene
som krever mindre utdannelse i større
grad være ledige for de med lavere
utdannelse.

Et eksempel er Claudia som nylig
fikk fast jobb i en finansavdeling i
Telenor. Claudia er 32 år og har et
langt yrkesliv foran seg. Hun har
utdanning innen finans, både fra
Colombia og Norge, og det er svært
viktig at hennes ressurser brukes på
riktig måte. Hun er ikke det eneste
talentet vi har oppdaget gjennom
dette programmet.
Programmet Telenor Integration
kjøres i samarbeid med Nav
Integrering Oslo, og jeg vil oppfordre
flere kunnskapsbedrifter til å utvikle
lignende programmer.
Jeg vil også ta til orde for at man
setter innvandrere som et nytt delmål
4 i IA-avtalen når den skal reforhandles i 2018. Dette kan bli en revitalisering av IA-avtalen som er en
unik måte å jobbe med det viktige
trepartssamarbeidet og innvandrere
er en stor gruppe for arbeidslivet å
integrere.
Handling skaper holdning.

