Utvekslingstur til Estland
4 elever fra 8.klasse, 5 elever fra 9. klasse, 6 elever fra 10. klasse fra valgfaget
«internasjonalt samarbeid», dro sammen med to lærere til Estland 24-28 april. Prosjektet
het «Teenagers world and immigration in a changing Europe» og var støttet med midler fra
Nordplus. Samarbeidet var mellom Løkenåsen Skole og Vandra Gymnasium. I løpet av de
fem dagene vi var der gjorde vi mange forskjellige aktiviteter.
På mandag reiste vi fra Gardermoen med et fire timer forsinket fly grunnet snøstorm. Da vi
ankom Tallinn var været heldigvis bedre, og vi fikk en kort omvisning i gamlebyen, der vi
blant annet besøkte parlamentet og en Russisk-ortodoks kirke. Etter dette tok vi bussen til
Vandra, som lå en omtrent 1 og en halv time fra hovedstaden. Der møtte vi vertsfamiliene
våre, og dro hjem til dem. Lærerne bodde på skolens internat.
På tirsdag fikk vi en omvisning av skolen vi samarbeidet med, og viste hverandre
presentasjoner om jul og påske-tradisjoner i Norge og Estland, og også om innvandring og
innvandrer kultur i de forskjellige landene. Så deltok vi på en velkomstkonsert, hvor vi blant
annet fikk se estisk folkedans og sang. Så hadde vi en morsom gymtime med turning og
ballsport.
På onsdag hadde vi en morsom workshop der vi blant annet designet bærenett og lagde
collager. Etter dette dro vi på en utflukt til en av Estlands nasjonalparker, Sooma national
park. Der gikk vi en fire og en halv kilometer lang tur på plankestier gjennom en myr. Dette
var veldig interessant, og den estiske naturen var veldig vakker.
På torsdag hadde vi en musikktime der vi lærte hverandre estiske, norske og engelske
sanger. Blant annet lært vi esterne OL-sangen «Se ilden lyse» av Sissel Kyrkjebø. Deretter
tok vi buss til Wittenstein Time Centre in Paide tower, der vi fikk en lærerik omvisning om
estisk historie. Videre dro vi til Kurgja farm museum, der vi lærte om den estiske folkehelten
K.R. Jakobsen, som var en viktig person for den estiske utvikling av gårdsbruk og utdanning.
På kvelden hadde vi en hyggelig avslutning der vi smakte på estisk mat, og viste frem
tradisjonell norsk mat som brunost. Kvelden ble fylt med taler, sang, utdeling av diplomer,
og mange andre morsomme aktiviteter.
På fredag hadde vi er kort Kahoot om Norge og Estland, før vi tok bussen tilbake til
flyplassen i Tallinn. Der tok vi flyet hjem til Norge, hvor været heldigvis hadde blitt bedre
enn det var da vi dro.
Alt i alt har det vært en utrolig hyggelig og lærerik tur, der vi har fått mange nye venner og
spennende opplevelser. Etter denne turen sitter vi igjen med mange gode minner for livet.

