
Norgesmestere i kunnskap
Klasse 9B på Hakadal
ungdomsskole vant 
konkurransen «Europa-
eksperten» under årets
Forskningsdager.

Den glade klassen fra Hakadal
kan smykke seg med tittelen
«norske mestere i temaene EU
og europakunnskap».
    Senter for Europaforskning
ved Universitetet i Oslo (UiO)
arrangerer årlig konkurransen
«Europa-eksperten» for å frem-
me kunnskap om EU i Norge.
Innledende runder gjennomfø-
res av 9. klassinger fra hele Nor-
ge på internett, og finalistene
møtes hver høst i Oslo for å
kjempe om pengepremien og
NM-tittelen. Pengepremien 
utbetales av Utenriksdeparte-
mentet.

Forberedelser til finale
9b ble tildelt finaleplass dagen
før finalen, men fikk raskt satt
sammen et lag på fire elever
som skulle representere klas-
sen: Eline Storvik Grønvold,
Vilde Korsan Fossneset, Henri-
ette Aurmo og Heidi Melteig
Brekkan. 
   Kvartetten studerte inten-
sivt temaer som EØS, EF,
Maastrichttraktaten, Europa-
kommisjonen og EUs øvrige 
organer. Nivået i konkurran-
sen er alltid høyt, og fjorten-
åringene forberedte seg grundig.

Operalunsj i Oslo
Hele klassen dro sammen til
Oslo på konkurransedagen som
var fredag 20. september. Det
ble kulturell lunsj på Opera-
taket og vandring blant univer-
sitetsplassens mange forsk-
ningsboder, før konkurransen
startet. 
   Under oppladningen var
både laget og klassen i godt hu-
mør, men da finalen ble blåst i
gang, ble det klart at dette ville
bli utfordrende for Hakadals-
klassen. To sterke utfordrere,
Tråstad skole og Skøyenåsen
ungdomsskole, stilte sterke lag. 

Jevn konkurranse 
Innledende finalerunde startet
med seks spørsmål til alle lag,
blant annet om datoer for EF-
avstemningene i Norge, hvor
mange land som er medlemmer
i EU, ulike valutaer, samt avta-
ler og konvensjoner. 
    Deltakerne måtte svare uten
bruk av hjelpemidler, men 
jentene fra Hakadal sikret topp-
score og delt ledelse med Tråstad,
to poeng foran Skøyenåsen. 
   Runde to viste seg å være
knallhard, med tre spørsmål til
hvert lag. Her kunne lagene be-
nytte seg av hjelpemidlene
«spør en lærer» eller «spør en i
publikum». 

   Lagene ble grillet i Roma-
traktaten, Europarådet, Den
Europeiske Domstol, årstall for
avtaler og avstemninger,
EFTA, Norges forhold til EU og
USAs handelsavtaler. 9B fra
Hakadal ungdomsskole impo-
nerte også her, uten bruk av
hjelpemidler. Dommeren, 
Marianne Riddervold (postdoc.
UiO), tildelte flest poeng til 
Hakadalsklassen. 

Nervepirrende avslutning
Siste runde, flaggrunden, var
todelt. Oppgavene skulle be-
svares ved å vise korrekt euro-
peisk flagg fra et tildelt utvalg.
Det ble stilt spørsmål som
«Hvilke, av de opprinnelige EF-
landene, har hovedsteder som

har gitt navn til EU-konvensjo-
ner?» 
   I andre del skulle man koble
oppgavene til hovedstad. Av-
slutningen var nervepirrende,
og quizmaster fra samfunnsvi-
tenskapelig fakultet var flere
ganger overveldet over nivået
på alle finalistene.
   Jentene fra Hakadal trakk
imidlertid det lengste strået, og
gikk seirende ut av konkurran-
sen. 
   Jubelscenene var fantastis-
ke, og det var en velfortjent sei-
er til en hardtarbeidende gjeng. 
   Kunnskap lønner seg, både
på kort og lang sikt. Premien,
25.000 kroner, skal brukes på
klassetur.

Av Monika Egeland Hammer
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HELE KLASSEN. Her er samtlige elever i klasse 9B på Hakadal 
ungdomsskole samlet på operataket før konkurransen «Europa-
eksperten» startet.

JUBELSCENER.Henriette, Eline, Vilde og Heidi kan endelig slippe 
jubelen løs.

STOLT.Kontaktlærer Monika Egeland Hammer har all mulig grunn til
å være stolt av elevene sine. (Foto: Emilie Inanda Dalan)

VINNERLAGET. Disse fire jentene utgjorde vinnerlaget fra 9B. Fra venstre: Henriette Aurmo, Eline Storvik Grønvold, Vilde Korsan Fossneset
og Heidi Melteig Brekkan.
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