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Startet for
seg selv
etter jobbavslag
Indiske Vijaya Krishna
moorthy fikk avslag på
ingeniørjobbene hun
søkte fordi hun ikke
kunne nok norsk. Nå
hjelper hun i stedet
barn med å øke lære
ferdighetene.
CAMILLA SKJÆR BRUGRAND
camilla.brugrand@bt.no
foto ODD E. NERBØ

– Det viktigste er å gjøre noe bra
for samfunnet. Barna er frem
tiden, og det er dem vi må foku
sere på, sier Vijaya Krishnamo
orthy.
Drømmen hennes er å få det
internasjonale læringskonseptet
Brainobrain inn i Skole-Norge.
Hun er utdannet mekanisk
ingeniør, og jobbet tidligere i

programvareindustrien i hjem
byen Chennai. Da ektemannen
flyttet til Norge i 2012, fulgte hun
etter.

Kjente ingen i Norge
Vijaya Krishnamoorthy startet
med å søke flere ingeniørjob
ber da hun kom til Norge, men
fikk avslag på grunn manglende
norskferdigheter. Det var da
tanken om å starte opp med
Brainobrain-kurs
for
barn
begynte å ta form. Siden 2003
hadde hun selv brukt helgene til
å undervise barn mellom 5 og 14
år i Brainobrain i India.
– Det var en helt ny verden
for meg. Jeg kjente ikke en
eneste person i dette landet.
Da jeg kom til Norge hørte jeg
fra andre foreldre om barn
som hadde vanskelig for å lære
seg matte. Naturligvis kom
ideen om Braino
brain. Jeg
hadde ingen kapital til å starte
opp, men mannen min hjalp
meg i startfasen, sier Krishna
moorthy.
Også
etablerer
senteret til B
 usiness region Ber
gen bisto den unge gründeren i
startfasen.
– Skape noe eget
Brainobrain blir brukt i flere
land for å hjelpe barn med å
fokusere, forstå og huske in

formasjon. I Sverige heter kon
septet «Ung och Smart», og er
innført på ti skoler i Stockholm.
Krishnamoorthy har på ett og et
halvt år trent opp 15 lærere som
har kurs i Bergen, Oslo, Stavan
ger og Trondheim. Totalt har 150
barn deltatt på kurset.

Rollemodeller
– Jeg har tre rollemodeller. Min
ektemann, min far og Anand Su
bramaniam, som startet Braino
brain. De har inspirert meg til
å bygge livet og drømmen min.
Min far sa alltid at jeg måtte
skape noe for meg selv. Det har
vært hardt, men nå er det blitt en
suksess. Mitt langsiktige mål er å
gjøre noe bra for hele landet, sier
Krishnamoorthy.
Det hele startet med at hun
fikk leid seg et kontor her i Ber
gen og fikk opp noen plakater
om tilbudet på to skoler.
– Syv foreldre ringte og
plutselig hadde jeg ti barn –
to av dem norske – som ville
teste ut læringskonseptet, sier
Krishnamoorthy.
– Ser klar forbedring
Bergen og Fana kulturhus
stilte opp med lokaler for at
Krishnamoorthy skulle få holde
kursene sine i Bergen. Nå går
inntektene fra prosjektet til
å trene opp lærere i resten
av Norge. De neste nye store
satsingsområdene er Tromsø og
Kristiansand.

Det viktigste er å gjøre
noe bra for samfunnet.
Barna er fremtiden, og
det er dem vi må fokusere på.

– Vi trenger dette program
met i Norge. Kurset har ti nivå,
og etter å ha gjennomført to av
dem, ser man stor forbedring i
lærevanene. Barnas kognitive
ferdigheter blir styrket, noe
som gjør at de holder fast ved

INNOVATIVT: Indiske Vijaya Krishnamoorthy holder kurs for barn i alderen 5–14 år for å bedre konsentrasjonsinformasjonen over lengre tid.
Læringen fokuserer på å la
barnet høre, oppfatte og visua
lisere tallene vi bruker, forteller
Krishnamoorthy.

Bruker fantasien
I tillegg til å bli flinkere i mate
matiske fag, er det flere av barna
som har vist økte språklige
ferdigheter etter å ha deltatt
på Brainobrain-kurs, forklarer
hun. Krishnamoorthy har selv
en seks år gammel datter som er
på tredje nivå av kurset.
– Kurset foregår på norsk, og
tar for det meste for seg tall og
logistikk. Læreboken er på en
gelsk, så det langsiktige målet er
at barnas språkferdigheter også
skal bli bedret. Foreldrene er
svært fornøyde med læringskur
ven til barna, og blir veldig impo
nert når de prøver seg på engelsk.
Metodene vi bruker stimulerer
begge hjernehalvdelene, og får
barna til å visualisere problem
stillingen og bruke fantasien,
sier Krishnamoorthy.

FAKTA
Brainobrain
n En metode for barn mellom 5 og 14 år som lærer dem å ta i bruk
venstre og høyre hjernehalvdel.
n Barna lærer å utvikle matematikkferdighetene, samt tenke logisk
og raskere.
n Det er ti ulike stadier av programmet, der ett nivå tar tre
måneder.
n Kursene består av avansert bruk av kuleramme, nevrolingvistisk
programmering og personlig utvikling.
n Little Brainobrain har fire stadier, og er for barn mellom fem og
syv år.
n Business Region Bergen og Nav har hjulpet til med å få
prosjektet i gang i Norge.

700
Brainobrain-senter finnes i 23 land.

JOBB & KARRIERE // 25

BERGENS TIDENDE SØNDAG 19. APRIL 2015

SKOLE: Amalie Skram videregående skole.
FOTO: JAN M. Lillebø


71.000 unge uten arbeid eller skole
LEDIGGANG: 71.000 unge mennesker i aldersgruppen

15–29 år var verken i arbeid, under utdanning eller i
opplæring i Norge i 2014. Det viser fersk statistikk fra
Statistisk sentralbyrå. Tallet tilsvarer 7 prosent av alle i
denne aldersgruppen i Norge. Nær halvparten mottok
helserelaterte ytelser.

Patenttroll kan gi
mer innovasjon
PATENT: Selskap som sikrer

seg patentretter kun for å
kreve inn lisenspenger har
et dårlig rykte. Forskning
fra NHH viser imidlertid
at patenttrollene kan gjøre
det enklere å tjene penger
for små innovatører. Ved å
selge patenter til patent
troll blir nemlig små inno
vatører bedre rustet til å
kreve inn lisenspenger fra
store aktører, skriver NHH
Bulletin.

Over halvparten
er passive jobb
søkere

JOBB: 55 prosent av de

spurte i en fersk under
søkelse
fra
finn.no,
klassifiserer seg selv som
passive jobbsøkere, og sier
de kan bytte jobb om den
«rette» muligheten byr
seg. 20 prosent sier det er
uaktuelt å flytte på seg,
mens 24 prosent sier de er
aktive jobbsøkere.

Færre studenter i Tyskland
UTVEKSLING: Tyskland er Norges største handelspartner,

men antallet norske studenter i landet har halvert seg
de siste åtte årene, viser en oversikt i Dagens Næringsliv.
Nå er det drøyt 200 norske heltidsstudenter i Tyskland.
– De fleste norske bedrifter har kontakt med utlandet.
Derfor er det viktig med språkkompetanse, men også
kunnskap om kulturen. Bedrifter rapporterer at de
har mistet kontrakter som følge av mangler her, sier
kompetansedirektør Are Turmo i NHO til samme avis.

evnen og matteferdighetene ders.

VI SØKER INTERIØRKONSULENT
Drømmekjøkkenet Bergen øker sitt enga
sjement i prosjektmarkedet, og søker derfor
interiørkonsulent til vår prosjekt avdeling.
Vi er ute etter en person med bakgrunn
fra bygge/kjøkkenbransjen. Arbeidet krever
at du både er løsningsorientert og strukturert.
For å lykkes må du ha forståelse for hvordan
byggeprosessen fungerer.
Konkurransedyktige lønns og arbeids
betingelser.

Søknad
Din søknad og CV sendes
til reidar@dkb.no eller
benedicte.grung@dkb.no
senest 15. mai.
Info
For mer informasjon,
ta kontakt med
Prosjektansvarlig Reidar
Svidal 918 46 899.
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