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Fleire gjer  
som Vegard: 
Tar lappen på 
ei veke 

 » Regjeringa vil utvide 
lærarutdanninga til fem år frå 
2017. Det blir ei utdanning 
basert på forsking. Studentane 
må skrive masteroppgåve. 
Slik kan lærarane forbetre 
undervisinga, meiner 
kunnskapsministeren. 
Arbeidarpartiet meiner at ei så 
lang utdanning ikkje vil passe 
for alle.

 » Politiet og Arbeidstilsynet 
har kontrollert 100 vaskehallar 
for bilvask. Dei meiner det 
skjer slaveri i bransjen. Nokre 
tilsette tener 19 kroner timen. 
Fleire bur på bilvaskeria, skriv 
avisa Dagens Næringsliv.

Vil ha fem års  
lærarutdanning

Jobbar som slavar

UTDANNING

ARBEIDSLIV
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GLAD: Mandag fekk Faizullah Muradi vite at han kunne kome til Noreg. 
Han kom onsdag. 

 ● Den afghanske tolken 
Faizullah Muradi kom 
tilbake til Noreg onsdag. 
Men det er ikkje sikkert 
han får bli.

Utlendingsdirektoratet (UDI) 
vil intervjue Faizullah Muradi 
i Noreg. Han kom onsdag. 
Men det er ikkje sikkert at 
han får bli her. Det skriv 
nyhendebyrået NTB. 

Muradi jobba som tolk for 
norske soldatar i Afghanistan. 
Han søkte om asyl i Noreg, 
men blei sendt til Italia i 
førre veke. Årsaka er at han 
hadde vore i Italia før han 

kom til Noreg. Lova seier at 
ein flyktning må søkje asyl i 
det fyrste landet i Europa han 
eller ho kom til. 

Mange blei sinte då Muradi 
blei send ut av landet. Norske 
veteranar samla inn over 
3.000 underskrifter. Det er 
frå folk som vil at han skal 
få opphald i Noreg. Alle som 
har jobba for norske styrkar i 
Afghanistan, skal no få søkje 
asyl i Noreg.

Cathrine Kahrs
cathrine@klartale.no

Fekk kome til Noreg
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Vegard tok lappen på ei veke
 ● Har du det travelt med 

å skaffe deg førarkort? Då 
kan du dra til Brønnøysund 
og ta lappen på ei veke.

Vegard Jensen Walland hadde 
øvelseskøyrt i fire år. Men han 
fekk aldri skjerpa seg til å ta 
dei siste, obligatoriske kursa 
for å få førarkortet. Løysninga 
blei å gjere alt på éi veke i 
Brønnøysund i Nordland i fjor 
sommar.
– Det var veldig lange dagar. Vi 
starta tidleg på morgonen og 
køyrde heile dagen saman med 
ein køyrelærar. Så fortalde han 
oss kva vi gjorde feil og kva vi 
burde tenke på, seier Walland 
til Klar Tale. 
Han bestod førarprøven på 
fyrste forsøk. 

Trafikkfagskulen Brønnøysund 
er ein av trafikkskulane i byen 
som tilbyr intensive kurs på éi 
veke. Dei har mellom 40 og 50 
elevar frå heile landet på slike 
kurs kvart år. 
– Nokre skal begynne i ein 
ny jobb som krev at dei har 
førarkort. Andre må reise langt 
for å ta køyretimar. Då er det 
betre å vere éi veke på ein stad 
og køyre masse, seier Trond 
Øien. Han er køyrelærar ved 
skulen.

Du må ha bestått teoriprøven 
for å kunne melde deg på 
intensivkurs. Du må óg ha 
køyrt mykje. Bård Morten 
Johansen er distriktsleiar 
for Sør-Trøndelag i 
organisasjonen Trygg Trafikk. 

Han har selv jobba som 
køyrelærar. Johansen trur at 
slike kurs kan passe for nokre. 
Det beste er likevel å bruke 
lang tid på å lære seg å køyre 
bil, meiner han. 

– Kom deg inn på ein 
trafikkskule tidlegast mogleg. 
Få eit godt grunnlag, og 
øvelseskøyr mykje. Så kan 
du ta nokre timar igjen hos 
trafikkskulen og jobbe vidare 
med dei neste delane, seier 
han. 

Cathrine Kahrs
cathrine@klartale.no

KJAPP: Vegard Jensen Walland tok førerkort etter ei veke med intensiv opplæring. Men han hadde køyrt 
mykje på førehand. 
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 » Ei gravid kvinne blei 
steina og slått til døde av 
familien. Det skjedde utanfor 
ein rettsbygning i Lahore 
i Pakistan tysdag. Fleire 
politifolk var vitne, men 
gjorde ikkje noko. Kvinna blei 
steina fordi ho gifta seg med 
ein annan mann enn familien 
ønskte. 

 » Ein franskmann innrømmer 
at han drap fire menneske på 
det jødiske muséet i Brussel 
i Belgia. Drapa skjedde 24. 
mai. 29 år gamle Mehdi 
Nemmouche (bildet) blei 
arrestert fredag. Han er sikta 
for drap og drapsforsøk. 

 » Natt til måndag måtte 
politiet i Katrineholm i Sverige 
rykkje ut. Dei fekk melding om 
fire kamelar som var rømde frå 
eit sirkus. Tilsette ved sirkuset 
var med på å fange kamelane.

Steina til døde

Tilstår drap
Jakta på kamelar

PAKISTAN

BELGIA

SVERIGE

 » Spania sin kong Juan Carlos 
skal ikkje lenger vere konge. 
Kronprins Felipe overtek 
trona. – Min son Felipe er 
modig og ansvarleg nok til å 
bli konge, sa kong Juan Carlos.
Felipe sin kone Letizia Ortiz 
Rocasolano blir dronning. 
Prinsesse Leonor og prinsesse 
Sofia er døtrene til paret.

Den nye konge-
familien i Spania
SPANIA

FAMILIE: Dette er den nye konge-
familien i Spania. Letitzia, Leonor, 
Sofia og Felipe. Felipe kan overta 
trona 18. juni. 

Foto: NTB scanpix

Foto: NTB scanpix

 ● Generalløytnant Robert 
Mood, 55 år gammal, ny leiar 
av Militærmisjonen i Brussel i 
Belgia. Forsvarssamarbeidet 
NATO har hovudkvarter 
i Brussel. Den norske 
forsvarssjefen har ein stab 
der. Robert Mood tar over 
leiinga for denne staben. 
Moods nye jobb er ein av dei 
viktigaste i Forsvaret. 

NAMN I NYHENDA
ROBERT MOOD

Foto: NTB scanpix  

VERDA

Bytt mot fangar frå Taliban
 » Den amerikanske sersjanten 

Bowe Bergdahl blei laurdag 
sett fri frå fangenskap i 
Afghanistan. Han blei bytt mot 
folk frå terror-gruppa Taliban. 
Men somme meiner Bergdahl 
burde ha straff. 

Bergdahl var vakt for det 
amerikanske forsvaret i 
Afghanistan. Han skal ha 

forlate vaktposten sin frivillig. 
Så blei han bortført av Taliban. 
Det skjedde i 2009.
– Han drog av eigen, fri vilje. 
Vi aner ikkje kvifor, seier 
ei kjelde i det amerikanske 
forsvaret. Bergdahl kan 
bli straffa for å ha forlate 
vaktposten. Minst seks 
amerikanske soldatar blei 
drepne mens dei lette etter 
Bergdahl.

Bergdahl blei lauslatt 
etter fleire månader med 
forhandlingar mellom USA 
og Taliban. Fem Taliban- 
medlemer blei lauslatt 
samtidig. Det var ein del av 
avtalen. Dei har vore fanga i 
den amerikanske fangeleiren 
Guantanamo på Cuba.

Gøril Huse
goril@klartale.no

AFGHANISTAN
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– Kva er ditt favorittord?
– «Dugnad».  

– Kvifor liker du dette 
ordet så godt?
– Det er eit godt norsk ord 
som skildrar det å gjere 
noko saman i fellesskap. 
Dugnader har kanskje blitt 
mindre populært dei siste 
åra. Folk tenkjer kanskje 
meir på kva som passar best 
for dei sjølv. 

– Kva ord liker du ikkje?
– «Marknaden». Særleg det 
at folk seier at «marknaden 
alltid har rett».  

– Kva er eit typisk 
forfattarord?
– «Einsemd». Eg skriv 
dårleg når eg er med andre 
menneske.  

– Kva ord bruker du for å 
skildre deg sjølv?
– «Arrogant», «gourmet», 
«friluftsmann».

Hans J. Skjong
hans@klartale.no

Bjørn Olav Nordahl, 50 år 
gammal, forfattar og jour-
nalist. Aktuell med boka 
«Nullpunkt».

Foto: Rolf M. Aagaard

Einsam dugnad

MITT ORD

Når framande angrip jorda
 » Menneskeslekta er under angrep av framande som har 

kome til Jorda. Tom Cruise speler offiseren Bill Cage, som 
aldri før har vore i strid. Han døyr i ein kamp. Men han er i ein 
periode i tida som gjer at ting skjer igjen og igjen. Han kjempar 
og døyr, berre for å vakne opp igjen for å kjempe på ny. For 
kvar gong er han nærmare å vinne over fienden. Filmen «Edge 
of Tomorrow» hadde premiere onsdag. Den passar for alle 
over 11 år. Foto: SF norge

‘‘

 » Musikkvideoen Gangnam 
Style nådde 2 milliardar 
visingar laurdag. Låta er laga 
av Psy frå Sør-Korea. Den 
blei lagd ut på nettstaden 
YouTube i juli 2012. Sida då 
har den spreitt seg til heile 
verda. Framleis blir den 
sett av tusenar av menneske 
kvar einaste dag, skriv 
nyhendebyrået NTB.

To milliardar klikk
MUSIKK

POPULÆR: Gangnam Style er vist 
2 milliardar gonger på YouTube. 

Foto: NTB scanpix

 » Knut Olav Åmås blir 
direktør i Stiftelsen Fritt Ord. 
Han sluttar som statssekretær 
i Kulturdepartementet 
etter åtte månader. Åmås 
var tidlegare kultur- og 
debattredaktør i Aftenposten.

 » Det norske arkitektfirmaet 
Snøhetta skal teikne ny opera 
i Sør-Korea. Operahuset 
skal byggjast i eit fråflytta 
hamneområde i byen Busan. 
Det er landet sin nest største 
by. Operaen blir fyrste 
bygningen i ein heilt ny bydel, 
slik operahuset i Bjørvika i 
Oslo var.

Overtek Fritt Ord

Teiknar opera

LITTERATUR
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