Petter

og gymnaset
“Kjekt, men krevende”, svarer han
da vi spør hvordan det er å lede
gymnaset. “Det åpner for mange
nye muligheter, og vi har sjansen
til å gjøre ting på nye og bedre
måter”. Han setter seg til rette i den
hvite lenestolen og smiler. Rundt ser
vi malerier henge på veggene og en
rotete bokhylle med alt fra a til å.

Vi trasker gjennom sentrum mot
St. Paul gymnas. Været er fint
og med en iPad for hånden, er vi
begge klare for intervju med Petter
Gjessing. Snart blir vi møtt av en
dame i resepsjonen som geleider
oss opp en hvit vindeltrapp der vi
møter Petter. Han viser oss inn på
kontoret sitt, vi setter oss til rette
i de hvite lenestolene og intervjuet
begynner.
Petter er avdelingsleder for det
nyoppstartede St. Paul gymnas på
Florida. 40-åringen forteller oss
snart om skolen og om livet videre.
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“Hvorfor ble du lærer?” lurer vi. “Vet
ikke helt, hadde lyst til å hjelpe folk
med utdannelsen sin og å hjelpe
unge mennesker med å bygge
opp livene sine. Liker å lære vekk
kunnskap og å undervise”.
På St. Paul gymnas var, og er det
rift om plassene. “Det er ganske
mange som har søkt”, forteller han.
“Og vi regner med at minst like
mange søker neste år”. Så St. Paul
gymnas er en ettertraktet skole
blant mange. Hvorfor det, lurer vi
på.
“Hva skiller denne skolen fra
andre?”, graver vi. Så informerer
han oss om forskjellige ting;
dyktige lærere, spesielle fag og
internasjonale turer. “Skolen er
ganske ny, så vi er 100 % trygge på
at vi har dyktige og trygge lærere”.
I tillegg så kan man velge ganske
spesielle fag. “Vi er jo for eksempel
en av veldig få skoler som tilbyr
latin som valgfag”.
Et spørsmål som er aktuelt blant
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mange 10-ende klassinger i dag er
jo hva man kan velge av digitale
hjelpemidler, som PC og Mac.
“Her på skolen kan en velge blant
forskjellig typer PC og Mac. Det
er helt valgfritt og så lenge alt
fungerer sammen, er vi fornøyde”.

og åpent skolemiljø. “Da har vi
forhåpentligvis for lengst flyttet inn
i de nye lokalene og sikkert etablert
oss som et godt alternativ til videre
utdanning”. Han smiler fornøyd og
det er åpenbart at han er stolt av
gymnaset og deres vei videre.

”St. Paul gymnas er en internasjonal
skole. Skolen har mange elever
med utenlandsk bakgrunn og
turer til utlandet på både VG1,
VG2 og VG3.” Han tar en slurk av
kaffekoppen sin og fortsetter: “På
VG1 reiser alle elevene til Tyskland
i en uke, og på VG3 reiser alle
elevene til Roma. Så kan også velge
å reise til et fremmedspråklig land i
VG2, hvis man har fransk kan man
reise til et fransktalende land osv.”

Da intervjuet er ferdig får vi bli
med på en mini-omvisning rundt
på skolen. “Her er kantinen, der vi
serverer varm mat hver dag”, og
etter litt trasking i det fine været:
“Og dette er klasserommene, oppe
i den øverste brakken er alphaklassen, og nede er beta-klassen”.
Vi kikker litt på brakkene, og etter
litt nøling spaserer vi inn. Synet
som møter oss er elever hulter til
bulter i klasserommet og en lærer
som står foran litt avansert skribleri
på tavlen. Elevene ser ut som de
har det bra og har lært mye. Snart
er et bilde knipset og vi rusler ut
igjen.

“De jeg ville anbefalt å begynne
her? Dette er en skole for dem
som er opptatt av realfag og
humanistiske fag. Man bør like å
gruble og reflektere, gjerne uten
fasit”.
Fra utsiden ser St. Paul gymnas
veldig uferdig ut, og det er det
også. Containere fulle av gamle
planker og boss-sekker er noe
av det første som møter øyet
på veien inn. Til høyre ser man
to neongrønne brakker oppå
hverandre, som brukes som
midlertidige klasserom. “Neste skritt
for skolen er jo å få gjort Florida
sykehus klart til innflytting. Dette
arbeidet er ferdig til neste skoleår.
I mellomtiden bruker vi to brakker
som klasserom”.

Vi takker for besøket og er snart på
vei tilbake til skolen.
Av Erik og Sverre i 8B

Hybel søkes!

Gymnaset får en ny elev på
VG 2 som har gått VG 1 i Sveits.
En veldig hyggelig jente på
18 år fra Stord. Hun trenger en
hybel i Bergensområdet med
kokemuligheter og eget bad.
Vi vil hjelpe henne til å finne et
trygt og godt sted å bo under
utdanningen.Ta kontakt på
telefon 55 21 59 30 dersom du
har noe eller vet om noe!

Og sist, men ikke minst: “Hvordan
ser du for deg skolen om 10 år?”
Han ser for seg en veletablert
skole med et godt rykte og et godt

PULTEPOSTEN

19

JUNI 2013

