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KOMMENTAR

RASMA HAIDRI SJØVOLL I FRI DRESSUR

Å komme (meg) i mål
ET TREKK JEG HAR ARVET fra min far er
det å ha altfor mange baller i luften. Beredskapen for å sjonglere dem lærte jeg også av
ham: gjøremålslister.
Jeg går vinterferien i møte med en gjøremålsliste som virkelig kommer til å imponere,
hvis den faktisk blir gjennomført.
Ikke misforstå meg. Jeg er ingen pessimist.
Det er bare et faktum at en gjøremålsliste, av
sin natur, er nedskrevet bevis på at det er flere
ting man skulle ha gjort, enn man har klart å
gjøre.
Hvorfor lager jeg så en ny gjøremålsliste?
Jo, fordi ei ferieuke er den rette tiden for å gjøre unna alt som er blitt liggende. Ikke sant?

FØRSTE FERIEMORGEN: jeg venter på tevannet og kjenner den deilige følelsen av en
lang uke full av tomme dager som strekker
seg foran meg som en stor blank tavle hvorpå
gjøremålslisten begynner helt naturlig å skrive seg.
Listen åpner med en påminnelse om at en
lærer aldri tar fri i ferier, bare pauser i ny og
ne fra evigvarende retting og planlegging. Som
skvallerkål i hagen, blir man ikke kvitt dem.
Så snart en rettebunke eller undervisningstime gjøres unna, dukker nye opp fra et massivt nettverk av næringsførende røtter (les:
læreplaner og kompetansemål) som holder organismen i livet. At planlegging og retting nå
foregår elektronisk gjør det bare lettere å miste oversikt.
Første gjøremål altså er å komme à jour
med skolearbeidet. Dette vil kreve jo mesteparten av uka, men det stopper meg likevel
ikke fra å sette flere gjøremål på listen. Jeg har
noen viktige saker som har ventet på nettopp
denne ferien.

FEM FRIE DAGER, gitt! Nå kan jeg skrive ferdig boka om indianerbarn på storslettene i
Nord-Amerika for hundre og femti år siden.
Pytt pytt. Det er tross alt en barnebok. Korte
setninger og få sider. Jeg har samlet inn kildene. Skrivingen skulle gå kjapt unna, ikke
sant?
Nei, enhver forfatter vet at ordene skriving
og kjapt aldri må brukes i samme setning. Jeg
har begynt på boka, selvsagt. Nå bestemmer
jeg at den skal skrives ferdig i denne uka. Basta! Fristen er ute. Snart må jeg enten levere,
eller tilbakebetale stipendet jeg fikk for å skrive den. Barneboka blir nr. 2 på listen.

«Forskning og aktuell debatt». Til det må jeg
skaffe femhundre sider med akademiske
forskning om nettbasert undervisning. Jo da,
jeg har begynt, men i ferien skal jeg få skikkelig fart på saken.
Bare tre gjøremål! Ikke så verst? Mens teen
trekker, husker jeg plutselig flere ting som familien skulle gjøre sammen i disse jobbfrie
dagene.
Først var det å ramme inn bilder og spikre
en fotografisk slektshistorie på den nymalte
hvitveggen. Så var det omorganisering av
hjemmets bibliotek. Kan bøkene grupperes på
en litt mer logisk måte enn etter farge, tro?
Vi prøver alfabetisk etter sjanger: novellesamlinger i eget hylle, skuespill og dikt hver
for seg, romaner og faglitteratur i hver sin etasje.

DET TAR SIKKERT ikke lang tid. Jeg henter
en målestokk og tar en rask beregning.
Gjennomsnittlig står det trettienogenhalv bøker på hver seksti centimeter strekning av
bokhylle. Det blir … etttusenfirehundreogfemtini bøker. Bare i stua og på mitt skriverom.
Det må være fire ganger så mange bokhyller i resten av huset.
Jeg blir sliten av tanken på ferien. Jeg skjenker en kopp te og setter meg ved kjøkkenbordet for å slappe av. Da får jeg øye på veggkalenderen der det står: FRIST – I fri dressur! Oi.
Nok et gjøremål for denne uka.
Jeg skriver AN først på gjøremålslisten, så tar jeg tekoppen
og går ned til TV-stua. Skal se
på tremila i Sotsji. I morgen er
det femmila.
Hvis du leser dette, vet du at
i hvert fall ett av gjøremålene
mine ble krysset av listen denne
ferien.
Forresten, påske, kommer den snart?

GJØREMÅL NR. 3 er å lese til eksamen i

RASMAS FAVORITTER:

VÅRE SKRIBENTER

Mat: Mango

TORGEIR
GRUBSTAD

TRINE
JONASSEN

JØRGEN
NORDENG

Gammel kjenning
av politiet, og
resten av byen.

Danseglad
journalist og
ihuga feminist.

En av de mest
kjente rapperne
fra Mosvolddalen.

TERJE
BERG

Får oftere spørsmål om inntekten
fra musikken enn
innholdet i den.

SOFIE
BRASETH

Ung artist og
sementunge fra
Kjøpsvik.

RASMA HAIDRI
SJØVOLL

Fotointeressert
lærer og forfatter
med sans for
midnattsola.

Plate (musikk): Krishna Das Live
on Earth (For a Limited Time Only)
Film: The Red Violin
Utested: Les Deux Magots i Paris
eller min veranda
Årstid: Midnattsolens sommernatt
Transport: Spørs hvor jeg skal hen
Dag: Lørdag

