NYHETER 15

FREDAG 2. FEBRUAR 2018

Tilleggspoeng til menn i høyere utdanning
Regjeringen åpner for
å gi tilleggspoeng for
menn på flere studier
der det er skjev
kjønnsfordeling.
POENG: For å jevne ut forskjeller
mellom kjønnene, åpner
regjeringen for at søkere kan få
tilleggspoeng. ILL.FOTO: SCANPIX

– Studentmassen innen de ulike
studiene bør speile samfunnet.
Kjønn er en side ved mangfold,

og derfor bør det være jevnere
kjønnsbalanse i student- og
ansettelsesgruppen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
Dette er en av flere endringer
i forskriften om opptak til høyere utdanning som nå er vedtatt.
Stortinget har tidligere bedt
regjeringen om å utrede utformingen og innføringen av ekstra-

poeng til dem som søker på studier der det er 80 prosent eller
mer av det motsatte kjønn.
Regjeringen har derfor gjort
endringer i opptaksforskriften
som gjør det tydeligere når det
kan gis tilleggspoeng.
For å jevne ut forskjeller og
oppnå større grad av likestilling
mellom kjønnene, kan det for
enkelte utdanninger åpnes for at

søkere kan få inntil to tilleggspoeng for en avgrenset periode.
I år omfatter dette veterinærog dyrepleierutdannelsen ved
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og sykepleierutdannelsen ved Universitetet i
Agder og Lovisenberg diakonale
høgskole. Nytt i forskriften er
også at to år fra fagskole gir generell studiekompetanse. (NTB)

• Veggavis på skoletoalettene skal gi ungdom kunnskap om kropp og grensesetting.

Vil gi ungdom sex-svar på do
Følelser, forelskelse,
kropp, legning, sex og
grensesetting er tema
som kan være vanskelig
å snakke om. Nå kan
skoleungdom i Steinkjer
og Verdal få nyttig info
– på do.
STEINKJER: Kompetansesenteret KUN og Steinkjer unge kvinners sanitetsforening har jobbet
med prosjektet i ett år. Førstkommende mandag blir de første avisene lansert på toalettene ved
Egge ungdomsskole i Steinkjer.
– Det er tøft å være ungdom i
dag. De presser seg selv hardt,
og det er ikke alle som har noen
å spørre, eller som tør å spørre.
Vi håper vi dekker et hull med
doavisa, sier Cathrine Haugan,
miljøterapeut og leder av Steinkjer unge kvinners sanitetsforening (SUKS).
Vil ha nasjonal doavis-kampanje
Det hele startet som en tulleidé
i et drodlemøte.
– Vi tenkte at det er høy terskel for at tenåringene stopper
opp og leser et oppslag i fellesarealet, så hvor er sjansen størst
for at de skal lese? Jo, når de er
alene. Hvor er de alene? På do!
forteller Haugan.
I samarbeid med Linn Cecilie
Rotvold Bylund og Marte Taylor
Bye i KUN, søkte SUKS om støtte
hos Extra Stiftelsen – og fikk innvilget 213.500 kroner til helsesatsingen.
– Det ga oss mulighet til å
kjøre prosjektet som en pilot i
Steinkjer og Verdal. Målet er å gå
nasjonalt. Det søker vi om i år,
forteller Haugan.
Mangfold og ulikhet
Avisa skal byttes ut minst hver
andre måned, og temaene som
belyses vil være forelskelse,
følelser, legning, sex, kropp og
grensesetting.
– Vi ønsker at avisa skal favne
temaene som går inn i det nye
faget «Folkehelse og livsmestring», som skal inn i ungdomsskolen fra høsten av, sier Haugan, som til daglig er

VI SVARE PÅ VANSKELIGE OG «FLAUE» SPØRSMÅL: Linn Cecilie Rotvold Bylund fra KUN og Cathrine Haugan, miljøterapeut og leder i Steinkjer unge
sanitetskvinner, ser fram til å lansere Doavisa. Med tema følelser, forelskelse, legning, kropp, sex og grensesetting, håper de å gi svar på
noen av spørsmålene ungdom kan slite med.

miljøterapeut ved Verdalsøra
ungdomsskole.
Bakgrunnen for samarbeidet
ligger i en Workshop KUN har
hatt for ungdommer om seksuell
trakassering.
– I veggavisa vil vi ha positive
vinklinger, det skal være gøy. Det
er viktig å vise ungdom at vi er et
mangfold, at ulike kropper er
naturlig og bra, sier Bylund.
De har fått tilgang på tegninger
fra boka – Det du lurer på. 157
spørsmål og svar – helt gratis, og
nettstedet ung.no har gitt dem
tillatelse til å bruke hva de vil fra
nettstedet i avisa.
– WOW medialab i Verdal har
stått for designet, som vi ønsket
fresht og moderne, sier Bylund.
Referansegruppe
De har tatt med mange instanser
på råd i utviklingen av doavisa.
– Miljøteamet i Verdal, ungdomsrådet, elevrådet, helsesøstre, miljøterapeuter og Skeiv
ungdom har vært inne i prosessen, sier Haugan.

– Lanseringen på Egge vil
starte klokken 11:00 mandag. Vi
skal tapetsere en hel vegg med
aviser og har kjøpt inn boller til
alle. På tirsdag og onsdag kjører
KUN workshop for 10. trinn,
SMISO (Støttesenter mot incest
og seksuelle overgrep) og Skeiv
ungdom kjører workshops for
henholdsvis 9. og 8. trinn, forteller Bylund.

VIKTIG KUNNSKAP: Doavisa lanseres mandag, først på Egge ungdomsskole, senere på ungdomsskolene Steinkjer, Vuku og Verdalsøra.
Den har blitt til som et samarbeid mellom kompetansesenteret KUN
og Steinkjers unge sanitetskvinner.

Underveis kommer de til å
benytte seg av spørreundersøkelser for å evaluere prosjektet,
og se om de faktisk treffer ungdommen som ønsket.
–Vi vil også sende ut en liten
notis til lærerne hver gang avisa
byttes ut, slik at de til enhver tid
kan være forberedt på hvilke

tema vi omhandler, sier Haugan.
Temauke i Verdal
Selv om avisa blir lansert først på
Egge ungdomsskole, vil den i tillegg bli slått opp på ungdomsskolene Steinkjer, Vuku og Verdalsøra. Og det er Verdal som får de
store happeningene i neste uke.

Får «Helsesista» på besøk
Ukas høydepunkt vil for mange
være besøk av hele Norges Snapchat-helsesøster, Tale Maria «Helsesista» Krohn Engvik.
– Hun kommer til Steinkjer
torsdag, og skal holde foredrag
på Steinkjer videregående skole
klokken 19:00 og på fredag tar vi
henne med oss til Verdal, hvor
hun skal holde foredrag på ungdomsskolen. Bestillingen er å gi
ungdommene en boost på at de
er bra nok, sier Haugan.
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