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KOKKEBESØK: 9. klasse på Borkenes skole ikk et nokså uvanlig besøk av sjefskokkene på Umami, Kim Håvard Larsen og Sigrid Rafaelsen, da de var på klassetur ved Salvannet. Foto: Erlend Welde

På klassetur med besøk av Umami
9. klasse på Borkenes
skole fikk et nokså
uvanlig besøk av
sjefskokkene på Umami,
Kim Håvard Larsen og
Sigrid Rafaelsen, da de
var på klassetur ved
Salvannet.
KVÆFJORD: Skolen har et
prosjekt støttet av Den Naturlige Skolesekken om «Feltarbeid med ferskvannsisk og
mat fra naturen i fokus».
Dette prosjektet gjorde slik
at det var mulig å få gourmetkokkene med på tur.
Umamikokkene pleier å dra
ut til folk å lage mat der de er,
men å lage mat med nesten 40
elever på tur var noe de aldri
hadde gjort før.
- Det er veldig spennende å
være i lag med dere på tur og
lage mat, sier Kim Håkon Larsen.
Umami er som kjent en av
Harstads beste restauranter
og det var stor stas for elevene
å få dem med på tur. Restauranten har navn etter den
femte smakssansen, Umami,
og det var denne smaken de la
hovedvekt på da de laget mat
med elevene. Elevene ikk lage
tre retters måltid med fokus på
varer fra nærmiljøet. Råvarene var fra Hinnøy, Kveøy, Vog-

RETT: Førsterett som ble presentert. Foto: Hennie Lund

på skolen, sier kontaktlærer
Erlend Welde.

Sosialt - uten
sosiale medier

KOKKENE: Umamikokkene, Kim Håvard Larsen og Sigrid Rafaelsen, godt i gang med matlagingen. Foto: Hennie Lund

ter og Vikeland.
- Maten var veldig god, og
jeg synes det er bra at fokuset
lå på råvarer fra egen bygd,
sier Daniel Slump.

Forskningprosjekt
På turen ikk elevene iske og
det ble satt ut forskningsgarn i
hele vannet, der det ble fanget
ørret.
Ved hjelp av skalpell dissekerte elevene iskene, sjekket
hvilket kjønn de var, om det
var parasitter og når de var
gyteklare. Dette ble skrevet

ned som dokumentasjon for
videre arbeid i naturfag.
- Jeg har aldri skjært opp isk
før, og synes det var litt ekkelt,
likevel så klarte jeg jobben
bra, sier Erica Isaneta.
Til tross for at noen av elevene synes at iskene var ekle,
var de enig om at det likevel
var ganske lærerikt.
- Arbeidsoppgavene gikk
veldig bra. Alle ønsket å gjøre
ting de ikke hadde gjort før
som å ro båt eller sløye isk, og
vi som lærere ikk se nye sider
av elevene som vi ikke ser

De varme turdagene startet med et plask av elever som
hoppet ut i det iskalde vannet.
Det var rungende latter både
på land og i vann fra elever
som storkoste seg på tur. Flere
av elevene lærte å ro da de satt
ut forskningsgarnene i vannet. På kvelden da det begynte
å skumre samlet elevene seg
rundt det knitrende leirbålet
og det ble sang og musikk fra
hele klassen.
- Slike turer er kjempeviktig
for klassemiljøet. Det å slippe
unna sosiale medier og være i
lag på en tredagers tur skaper
nye relasjoner blant elevene,
sier Welde.
Noen av elevene valgte å
sove under åpen himmel, og
det var noe de synes var spen-

DELTOK: Elevene er med på å
servere maten. Her klargjøres
første rett. Foto: Erlend Welde

nende.
- Jeg synes det var veldig gøy
å sove ute og konstant puste
inn frisk luft. Ikke minst så
er det koselig. Jeg kunne godt
sovet ute en uke til, sier Emma
Strand med et smil.
Hennie Lund
Borkenes skole

