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Intervju ved Bibbi Omtveit

Ruth Øvstebø, faglærer ved Bergeland videregående skole er årets Ildsjelpris-
vinner. Øvstebø har i over 15 år vært primus motor bak samarbeidsprogrammet 
mellom Rogaland fylkeskommune og Somerset College i England, og sørget for 

at flere hundre elever har fått berike utdannelsen sin med et år i England. 

Ildsjelprisen 2017

Både overrasket og glad mottok Øvstebø prisen på KDA-
konferansen i Oslo 10. februar. — Jeg hadde ikke ventet å få 
denne prisen da jeg dro fra Stavanger! Jeg satte stor pris på den, 
forteller Øvstebø. Vi har fått Ruth på tråden for å  snakke
om hennes erfaringer med utvekslingsprogrammet 
mellom Bergeland vgs. og Somerset College (SC) i 
Taunton, England. 

 Øvstebø jobber som faglærer ved kunst, 
design og arkitektur (KDA) på Bergeland 
vgs. Hver høst tar hun med seg 15 Vg2-
elever fra Norge og sørger for at de blir 
godt innlosjert i England. Utvekslingen 
tilbys utdanningsprogrammet KDA og 
medier og kommunikasjon, hovedsakelig 
fra Rogaland, men elever fra andre fylker 
har også muligheten til å søke via skolen i 
Stavanger. Tilbudet er unikt i den forstand at 
elevene får et komplett Vg2 og slipper å ta fag 
som privatist etterpå. Noen av teorifagene følger 
elevene ved SC, men leksjoner i samfunnsfag og norsk får 
elevene i form av videokonferanse fra Bergeland vgs. 
  Det var tidligere rådgiver, Tore Johannesen, ved Bergeland vgs. 
som i 1998 tok kontakt med SC. Utvekslingen ble godkjent av de-
partementet og administreres i dag av Rogaland fylkeskommune. 
Søkere blir tatt inn til intervju ved Bergeland vgs, og skolen 
sender sin anbefaling videre til fylkeskommunen. Øvstebø fortel-
ler at tilbudet startet med en beskjeden utveksling der skolen 
sendte to elever til colleget i England på en 14 dagers utveksling. 
Erfaringen var at SC hadde mye å tilføre norske elever. Dermed 
startet skolen et utvekslingsprogram som strekker seg over et 
helt år der en hel klasse sendes over til England. 

Vi spør om hva slags ulikheter det er mellom norsk og engelsk 
videregående skole faglig sett. 
— De tenker bredere i England, i den forstand at det legges 
veldig stor vekt på forarbeid og prosess. De er ikke så opptatt av 

sluttresultatet. Mens vi i Norge er ganske opptatt av at 
elevene skal bli gode teknisk og håndverksmessig. 

Vi ser at de elevene som har vært et år i England 
har jobbet mye med å strekke den kreative 

muskelen sin og de har blitt gode til å 
utforske og eksperimentere. 
— I England jobber de også i stor grad på 
tvers av programfagene, og kombinerer 
gjerne fagene scenografi og kostyme med 
for eksempel arkitektur. Det gir mange 
spennende prosjekter og her har vi kanskje 
noe å lære, selv om også vi prøver å inte-

grere fagene der det lar seg gjøre, sier Ruth. 

Øvstebø er kontaktlærer for Vg2-elevene i Norge. 
Samtidig har elevene sin egen kontaktlærer ved SC. 

Den norske læreplanen skal ligge til grunn for det elevene 
arbeider med i England og det krever at de to kontaktlærerne 
samarbeider tett. Elevenes kontaktlærer ved SC var blant annet 
på besøk til Bergeland vgs. under Åpen dag i høst og da ble den 
nye læreplanen diskutert. 
— Noe av poenget med utveksling er jo å erfare ulikhetene. Elev-
ene skal få et annet perspektiv enn her i Norge, men læreplanen 
ligger altså til grunn for det de gjør. 

Vi gratulerer Ruth Øvstebø som en verdig vinner av Ildsjelprisen 
2017. 

Bildene er fra prosjektet «It´s all white», som de norske utvekslingselevene 
har arbeidet med i vinter. Fagene scenografi og kostyme, visuelle kunstfag 
og arkitektur er innbakt i prosjektet. Foto: Jane Mowat.  

Elevarbeid utført ved Somerset College i høst. Elevene arbeidet med 
mønsterbygging og laserkutting. Foto: Elin Thingvoll Berge.
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