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Plass til alle med ungdomsrett

Studerer samisk fjernundervisning

NORDLAND : Ifølge Nordland fylkeskommune har alle

BODØ: Nordlandsforskning undersøker hvordan fjernundervisningen i

de 320 søkerne med ungdomsrett, som ikke fikk tilbud
om skoleplass i første inntak, nå fått tilbud. Fristen for
å si fra om man tar imot plassen, er mandag 6. august.
Skolestart er 20. august. En uke før skolestart averterer fylkeskommunen ledige plasser på nettsidene
sine, samt i avisene i fylket. Da er det muligheter for
de som ennå ikke har fått plass i videregående skole.

samisk fungerer. Det er Utdanningsdirektoratet som vil ha kartlagt
og vurdert ulike sider ved opplegget for fjernundervisning i samisk
som drives av rundt 20 skoler eller ressurssenter. Formålet er å få et
grunnlag for en ny strategi for samisk fjernundervisning. Forskerne
stiller spørsmål til både elever, foreldre, tilbydere av fjernundervisning, samt rektorer og skoleeiere som har elever som mottar slik
undervisning. Forskerne har dessuten vært på feltarbeid ved flere av
skolene som tilbyr fjernundervisning i samisk.

Serverer «kokebok»
med naturopplevelser
Den nye versjonen av
boka «Ut på tur» er
ferdig. BOT har fylt på
med 100 sider ekstra i
«kokeboka» over
naturopplevelser.
Anja Elen Eikenes 97 76 19 47
anjaeik@an.no

BODØ: Hele 2.500 dugnadstimer

ligger bak den nye versjonen av
«Ut på tur»-boka. Sammen har
BOT samlet inn turer fra hele
Bodø kommune.
– Turene strekker seg denne
gangen over et større området nå
som kommunen er utvidet. Vi har
fått puttet inn enda flere turmuligheter, sier leder i Redaksjonskomiteen Hanne Olafsen.

Spesialturer. Boka «Ut på tur»
ble aller først gitt ut i 1996, deretter kom det en ny versjon i 2003.
Nå er BOT ferdige med utgave
nummer tre som ble lagt ut for
salgt i går.
Det er mye
nytt i denne
utgaven.
– Vi har
100
sider
ekstra.
Da
har vi blant
annet
lagt
inn et eget
kapittel med
badeturer.
Der har de
skrevet om mange naturperler,
sier Olafsen.
I tillegg så har de denne gange
utvidet målgruppen og tatt hensyn til enda flere.
– Vi har lagt inn nye spesialturer som passer godt for de med
barnevogn, rullestolbrukere og de
med handikap, sier styreleder i
BOT Bjørnar Nystrand.
Utseendet på boka er helt nytt.
– Alle bildene vi har tatt er nye.
Vi har invitert alle sammen til å
sende inn bilder, slik at alle skal få
være en del av boka, sier Olafsen.
Disse er merket med egne
symbol. Barnevognturene er
blant annet merket med en barnevogn.
Nytt av året er at boka inneholder både vinter og sommerturer.

Hele
2.500
dugnads
timer
ligger
bak.

– Vil skape glede. BOT har solgt
ut de 12.000 eksemplarene over
den tidligere utgaven, nå har de

Ny bok. Styreleder i BOT Bjørnar Nystrand, Randi Ulvøy, Carl A. Boe, leder i Redaksjonskomiteen Hanne Olafsen og Lars-Fredrik Moe er glad for
Foto: Anja Elen Eikenes
å vise fram den nye utgaven av «Ut på tur»-boka.
trykket et opplag på 8.000.
– Vi prøver å gi folket ei bok
som alle kan bli glad i. Vi har lagt
vekt på korte nærturer slik at man
ikke trenger å legge av en hel dag
for å gå, sier Carl A. Boe.

Det har tatt hele to og et halvt
år å lage boka, det har kostet 2.500
dugnadstimer.
– Det ligger masse arbeid bak
boka. Vi trodde i utgangspunktet
at den ville bli ferdig til jul, og folk

har spurt masse etter den. Men
når vi først skal gi ut boka gidder
vi ikke å lage et halvferdig produkt, sier Olafsen.
Nå er de endelig helt klare for å
tilby turboka til folket i Bodø.

– Dette er en bok for alle i alle
aldre. Bodø er turby nummer en i
landet. Nå vil vi tilby naturopplevelser for livet, sier Lars-Fredrik
Moe.

Færre kjøper dieselbil
Andelen nye biler
med dieselmotor falt
med 7 prosentpoeng
fra i fjor til i år.
Samtidig blir det
stadig flere el - og
hybridbiler i omløp.
OSLO: Hittil i år er det registrert

1.972 nye personbiler med elmotor - 1.082 eller 122 prosent flere
enn i samme periode i fjor, viser
ferske tall fra Opplysningsrådet

for Veitrafikken. I årets sju første
måneder ble dessuten 2.686 nye
biler med hybriddrift registrert,
noe som er 271 eller 11 prosent
flere enn i samme periode i fjor.
For dieselbiler går utviklingen
motsatt vei. I juli hadde 65,5 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor. I juli i fjor var
dieselandelen 76,5 prosent. Hittil
i år er dieselbilenes andel av nybilsalget på 67,7 prosent, mot
74,9 prosent i fjor.
Noe av nedgangen kan muligens forklares med regjeringens
omlegging av bilavgiftene i stats-

budsjettet samt Oslo - byrådets
ønske om å forby bruk av diesel-

biler på dager med ekstra høy
luftforurensning. (ANB - NTB)

