
Vårträff 2013-seminariet på Voksenåsen i Oslo 15 – 17 maj     14.6.2013 

Onsdagen den 15 maj började närma sig. Redan några veckor innan det var dags att stiga 

ombord började spänningen stiga och nätterna bli kortare. Går allt som planerat? Kommer 

man ihåg att ta med allt det som behövs och är nödvändigt? Hur blir det med vädret? 

Väderprognosen hade lovat 12 – 15 grader och regn. Men vem bryr sig om vädret. Nu är det 

dags att åka till Vårträff 2013 till Voksenåsen i Oslo. Ingen skillnad fastän det skulle ösregna 

hela dagen. Man får ju träffa kollegor från andra yrkeshögskolor både bekanta och obekanta, 

som förhoppningsvis blir bekanta. 

Flygplanet landade på Gardemoen kl. 8.30 lokal tid. Sex kollegor trängde sig in i en taxi på 

flygplatsen. Resan tog nästan en timme trots att taxichauffören körde överhastighet. Kanske 

chauffören hade bråttom. Men vi hann i god tid till Voksenåsen. Första föreläsaren var 

handels- och pressråd Erja Karkkonen från Finlands ambassad. Knut Are Tvedt, historiker, 

redaktör och Oslo-guide berättade bl.a. om Holmenkollen och Voksenåsen och den betydelse 

som dessa områden har haft för utvecklingen av den norska identiteten. Vi fick höra om 

nationaldagsfirandet och norsk historia. Thorleif Engelsen, advokat, berättade om 

behandlingsprocessen hur man får adoptivbarn fra utlandet til Norge. Också Svenska nu och 

Svensklärarna i Finland rf presenterade sig. 

Torsdagen den 16 maj började med Skandinavisk Nå! Rune Carlsson från Föreningen Norden 

i Norge berättade bl.a. hur viktigt det är med skandinavisk språkförståelse i Norge. Dagen 

fortsatte med Pia Lane från Oslo Universitet. Hon berättade om minoritetsspråk och 

’invandrarspråk’. Taru Limnell Holm, finländare som hade flyttat till Norge talade om sina 

erfarenheter och åsikter om att jobba i Norden. Följande föreläsare var Arne Torp från Oslo 

universitet som berättade om bokmål och nynorska. Efter att ha suttit inne hela förmiddagen 

var det dags att åka på guidad rundtur i Oslo samt besöka Vikingskipshuset. 

Fredagen var det den syttende mai och för största delen av oss den sista dagen i Oslo. På 

frukosten blev det livlig diskussion. Deltagarna fick berätta sina åsikter om dagarna: 

Seminariet gav många nya idéer för undervisningen, kulturella erfarenheter som man kan 

berätta om till sina studeranden och det att man klarar sig bra på svenska i Norge. Det är 

viktigt att betona det nordiska samarbetet och Nordens betydelse. Dessa dagar gav gnistan till 

något nytt på jobbet. Föreläsarna var intressanta och programmet var mångsidigt med olika 
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teman. Seminarieplatsen var fin och en perfekt plats för Vårträff. Innehållet på seminariet var 

aktuellt och pauserna var viktiga för att byta idéer med kolleger. Det var bra att alla 

föreläsningar var på norska. Språket blev bekant och det kom väldigt tydligt fram att det är 

viktigt att kunna svenska i nordiska sammanhang. Allt fungerade fint och var välplanerat. Det 

var fint att få uppleva samhörighet, sällskap och en avslappnad stämning. 

Syttende mai firandet och stämningen i Oslo var någonting så speciellt som inte kan beskrivas 

med ord. Största delen av kvinnor och män använde folkdräkt eller var annars festklädda. Det 

här gällde också små barn. Till Norges nationaldag hör traditionellt barntåg, musik samt att 

kungafamiljen står på balkongen och vinkar. 

Flygplanet landade på fredagkväll på Vasa flygplats kl.18.30. Vilken fin resa. Den överskred 

alla förväntningar. 

Tack alla ni som deltog i seminariet och välkommen nästa år också ni som inte hade 

möjlighet att delta i år. 

Hoppet-gruppen har redan börjat planera nästa Vårträff 2014 –seminarium. 
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