
LÆRERES TANKER FØR SKOLESTART  
 

Hiba Aldonia og Wejdal Khalef er lærere ved skolen Saad Nael som åpnet søndag 6. 
oktober. Jeg snakket med dem på torsdag før skolestart – om skolestart og livet som syrisk 

flyktning i Libanon. 
 

Intervjuet er gjort av Dr. Solfrid Raknes, psykologspesialist 
Saed Nael i Bekka-dalen, Libanon 

 
 

 
 

- Hvordan er det å være dere nå rett før skolestart? 
 

Jeg er forventningsfull. Det er spennende å møte elevene, se hva de ha lært i sommer, finne 
ut hva de har glemt, hva de husker fra sist skoleår. Se hvordan barna føler seg, du vet, den 
følelsen av å starte på skolen...det er så deilig!!  
 
Og det er godt å ha en jobb! Jeg har kjærlighet til denne jobben, det er viktig for meg å møte 
elevene igjen, jeg er glad i dem! Og jeg tror det blir lettere å starte opp igjen i år enn i fjor, 
siden mange av barna har gått på sommerskole, øvd arabisk og hatt det gøy! 
 

- Hm, ja sommerskolen er jo noe nytt, og jeg ser dere smiler og er glad for det tilbudet! 
Hva ellers har forandret seg for syriske flyktninger i Libanon nå, sammenlignet med i 
fjor? 

 
Det er vanskeligere for oss her nå. Det er jo mange nye restriksjoner, nye regler. Og det er 
færre barn som faktisk får gå på skole, fattigdommen er verre, utryggheten større. Når 
alternativet er privatskoler som koster penger, er jo ikke det et reellt alternativ for barna i 
leirene her. Samtidig må vi bli her, og de fleste foreldre tenker slik. Når husene er ødelagte, 
byer og bydeler er ødelagte og ingenting er fiksa, så kan man ikke ta med seg familien tilbake 
til Syria. Det er vanskelig her, men det er umulig å dra for de fleste. Det er klart...det kommer 
an på hvor i Syria man kommer fra, hva man kan komme tilbake til. Og om man har penger. 
Om man har penger så man kan betale andre for å ta risikoen for seg... så er det lettere. 
Dessuten...Her kan noen få støtte fra FN. Det systemet er jo ikke fungerende i Syria. Så om 



man har mistet mann og helse og ikke har mulighet til å jobbe, så vil det være bedre her. Og 
for mennene, om man ikke vil inn i krigen for Assad... 
 

- Hvorfor er skole ekstra viktig for barna 
her nå, tenker dere? 

 
Alle barn har jo rett til å lære, det er avgjørende 
for fremtiden deres. Så det er vondt å se hvor 
mange barn som ikke får skole. Mindre enn 
halvparten av barna i dalen her gikk jo på skole 
i fjor. Mer enn 500 barn er registrerte allerede, 
vi har ikke plass til mer enn 300. Og vi vet 
mange flere vil komme nå de siste dagene før 
skolen åpner... Siden det er så stor pågang, har 
vi kuttet  i tilbudet til de aller minste barna (5-åringene), og laget en klasse til for de som er 
større.  
 

- Hvordan velges de som får gå på 
skolen? 

 
Det gjelder å være først til mølla. Og så 
gir vi forrang til de barna som allerede 
har gått her og som er klare for å 
fortsette.  
 

- Noe dere vil si til slutt? 
 
Det er viktig at barn får gå på skole, at 
de får lære det viktigste. Vi gleder oss til 
å lære dem om røde og grønne tanker, 
problemløsning, kritisk tenkning. Vi så hvor sentralt det var i fjor. Barna våre trenger å lære 
om hvordan takle vansker, og det er gøy å bruke en metode som fungerer og som barna liker 
så godt! 
 


