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Suldalsposten årets lokalavis - Fanaposten-redaktør gjenvalgt

BERGEN: Landslaget for lokalaviser
(LLA) avholdt sitt landsmøte fra
torsdag til søndag. Der ble Fanaposten-redaktør Ståle Melhus gjenvalgt
som styreleder. I styret får han med
seg Roar Vigeland Osmundsen (Søgne
og Songdalen Budstikke), Hilde Eika
Nesje (Bø Blad), Asta Brimi (Fjuken),

Edd Meby (Våganavisa), Tomas
Bruvik (Kvinnheringen), Hilde Dypaune
(Saltenposten) og fast møtende vara
Holger Austvoll (Strandbuen).
Suldalsposten ble kåret til årets
lokalavis, mens LLAs jury delte ut
hederlig omtale til Askøyværingen og
Våganavisa.

Asgeir Olden fikk LLAs hederspris,
mens Kvinnheringen fikk prisen for
årets lokalavisside. Årets lokalavisfoto
gikk til Anne Jo Lexander i Askøyværingen, markedsprisen til Gjesdalbuen
og LLAs journalistpris til Bernt Ivar
Bergum i Hallingdølen.

Fanabu morsomt i landet

OSLO: Christoffer Schjelderup vant Stå opp-prisen for 2013. Prisen ble delt ut i Oslo torsdag kveld. Fanabuen var nominert for
andre gang, denne gangen sammen med Sigrid Bonde Tusvik,
Lars Berrum og Vidar Hodnekvam.

Utvikler unge fanabuer
med ny regneteknikk

NESTTUN: Vijaya Krishnamoorthy har hatt suksess med kulerammer i Årstad. Nå vil hun
hjelpe barn og unge i Fana.

Av Kent Roar Nybø

kent@fanaposten.no

I oktober i fjor startet Brainobrain
med ukentlige mattekurs i NyKrohnborg kulturhus i Årstad.
Det har vært en suksess. Nå skal
suksessen videreføres i Fana.
– Vi har et utviklingsprogram
for barn og unge i alderen 5-14 år.
Programmet er delt inn i ti nivåer,
og strekker seg over 2,5 år, sier
Krishnamoorthy.

Logisk og kreativ

Hun er teknisk leder for Brainobrain i Norge. Instituttet har
hovedkontor i Chennai i India,
og arbeider i 22 land. Så langt
har senteret på Ny-Krohnborg
og et likt tilbud i Stavanger vært
det norske alibiet. Snart blir det
ukentlige kurs i Oslo og i Fana
kulturhus.
– Vi ønsker å tilby dette programmet til alle barn i Norge. Det
gagner samfunnet vårt at barn
motiveres til å utvikle seg, sier indiske Krishnamoorthy.
Hennes mål er å hjelpe barn
over hele verden til å finne frem
lederen i seg selv. Ferdighetsprogrammet påvirker både den
logiske og den kreative delen av
hjernen. Opplegget skal gi barna
bedre hukommelse, visualisering,
konsentrasjon, kreativitet, selvtillit, hurtighet, nøyaktighet og lære
dem å bli bedre til å lytte og til å
lære.

Leker med tall

Du har sikkert sett dem før. De
som regner ut lange, vanskelige
regnestykker i hodet, og lynraskt
kommer frem til riktig svar.
Ved hjelp av en abakus (kuleramme) ønsker Vijaya å lære fanabuene å gjøre det samme med
en ny regnemetode. Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt med
store hoderegningskonkurranser
på sikt, dersom programmet sprer
seg over store deler av Norge. I
mange andre land er slike konkurranser utbredt.
– Man kan multiplisere, dividere, addere og subtrahere med
mange ledd på kortere tid enn ved
vanlig regning, sier Prashanthi
Pingili. Hun er en av medarrangørene.
Barna får med seg en abakus
hjem. Denne skal de leke med i
minimum 15 minutter hver dag.
– Når barn og unge leker og

FLINK: Vijaya Krishnamoorthy (til venstre) leser opp et regnestykke med mange ledd. Durva Parmar (8) løser regnestykket ved hjelp av en abakus, mens faren Ashwin følger spent med. 
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har det gøy med matte, forsvinner
frykten for tall, sier Krishnamoorthy.

Hoderegning med mange ledd

Åtte år gamle Durva Parmar fra
Fana begynte på utviklingsprogrammet på Ny-Krohnborg forrige måned. Hun har allerede merket fremgang.
– Dette hjelper meg med matten på skolen. Jeg er allerede blitt
bedre. I forrige uke brukte jeg 45
sekunder på en mattetest som jeg
tidligere har brukt et minutt på,
sier hun og får støtte av faren.
– Enkle regnestykker gjør man
i hodet, men når man begynner å
regne med tre sifre blir det vanskelig om man regner på den vanlige
måten. Da er det enklere og raskere med den nye metoden, som
hun behersker bedre enn meg, sier
Ashwin Parmer.

14-åringen Victoria Dontsova
har kommet seg til nivå to av ti.
Siden midten av oktober i fjor har
hun vært på kurs hver søndag.
– Det har vært spennende så
langt. Jeg lærer nye ting som hjelper meg i hverdagen. Regnemåten
er noe helt annet enn det jeg har
lært tidligere, sier hun.
– Jeg har fått bedre selvtillit, og
synes det er blitt enklere å holde
presentasjoner på skolen. Så har
jeg blitt bedre i matte, konsentrerer meg bedre og får med meg flere
ting, sier hun.
Det har foreldrene Rushana og
Gabriel Brandanger lagt merke til.
– Hun spiller også orgel, og jeg
kan se at hun er blitt mer fokusert
og tar ting raskere enn hun gjorde
før, sier de.
MATTEGJENG: Shreyan Korem, Victoria Dontsova, Jyothiraditya Korem og Tristan Brandanger er alle med på utviklingsprogrammet.

