Sluttrapport Vår datter Emilie, (arbeidstittel Mysteriet Emilie)
Filmen ble ferdig produsert fra vår side sommeren 2019, og selve produksjonsprosessen
forløp stort sett som planlagt.
Filmen har et totalbudsjett på 3.780.000,-NOK. I tillegg til Exstastiftelsen har vi fått støtte fra
Fritt Ord, Viken Filmsenter, Norsk Filminstitutt, Fondet for lyd og bilde, NRK, YLE (finsk
TV), samt egenkapital fra oss involverte på tilsammen 600.000,- NOK. Vi håper at inntekter
fra visninger og utenlandssalg kan recoupe noe av egenkapitalen, men inntektspotensialet er
neppe stort nok til å dekke det hele.
Vi er fornøyd med prosessen med å produsere filmen. Den største utfordringen har vært at vi
etterhvert fikk et veldig stort materiale etter å ha fulgt Emilie gjennom et helt år, og dette førte
til at klippeprosessen ble lengre og dyrere enn planlagt. En annen utfordring vi opplevde var
at det tok langt tid med å få hele finansieringen på plass. Slik at vi lenge jobbet med en
begrenset finansiering til utvikling og med uvisshet om totaløkonomien i prosjektet.
Filmen hadde premiere på Vega scene i Oslo 17 og 18.oktober 2019. Vi tilknyttet Vibeke
Skistad fra Euforia film som koordinator for lanseringen og kinovisningene.
Etter den offisielle premieren var det debatt ledet av Sturla Stålsett, med kultur- og
likestillingsminister Trine Skei Grande i panelet, samt Gittlesen, leder i NFU og Jon Krognes
fra Toneheim folkehøyskole.
Debatten handlet om verdien av mangfold i samfunnet. Det var engasjement i salen og det
kom flere kritiske spørsmål til Grande, som måtte svare for hvorfor regjeringens politikk går i
retning av økt segrering, framfor mangfoldssamfunnet hun sier er visjonen.
I tillegg opptrådde Torshovkorpset og Hiphopgruppa “Er det plass for meg” fra X-Ray
ungdomskulturhus - som utelukkende består av ungdom med utviklingshemming - for et
entusiastisk publikum. Tilsammen 550 publikum var tilstede på de to dagene.
Deretter ble filmen vist en rekke steder rundt i landet. Fredrikstad kino, Trondheim kino,
Bergen kino, Hamar kino, Lillehammer kino, Mosjøen kino, og bygdekinoen på Manger.
Tilsammen litt over 1500 publikum og stort sett fullsatte saler. Dette er jo ikke en ordinær
kinofilm, men enkeltvisninger med paneler og debatt etterpå. Filmen regissør og også Emilie
selv var med på de fleste visningene, og det var q&a og paneldebatter i forbindelse med
visningene. Debattene ble gjort i samarbeid med NFUs lokallag.
Filmen fikk også endel presse i tilknytning til de lokale visningene. En del av disse er vedlagt
rapporten. Vi fikk støtte fra Fritt Ord og Fondet for lyd og bilde med tilsammen 90.000,-kr,
utover finansieringen av selve produksjonen. Dette dekket bla annet utgifter til premiere og
lanseringsturneen. Filmen genererte brutto kinoinntekter på 127.366,- og produsentens andel
var ca 45.000,- Kroner. Det meste av dette gikk også med til reisekostnader og
lanseringskostnader.
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Vi hadde et vindu på litt over en måned frem til TV-visningen på NRK1 som gikk av stabelen
onsdag 20.november. Så tanken var at kinovisningene skulle være med å skape buzz om
filmen i forkant av TV-visningen. 216.000 så hele filmen på TV den første visningen. Den
gikk også i reprise på NRK2, og ligger på nettleseren til NRK hvor vi foreløpig ikke har fått
tall. I forbindelse med TV-visningen var Kristoffer og Emilie også i NRK Dagsrevyen,
NRK Østlandssendingen og NRK Ekko på P2.
Vi hadde også en egen visning i Drammen for den kulturelle skolesekken, og regissør
Kristoffer Carlin har foreløpig vært på 4 folkehøyskoler og vist filmen. Flere folkehøyskoler
står for tur utover vinteren.

Ingen av disse skolene, med unntak av Toneheim, tar per i dag inn utviklingshemmede elever.
Visningene har gått over all forventning. Samtlige elever har vært tilstede. Elever, lærere og
ansatte har gitt flotte tilbakemeldinger på filmen, og Kristoffer opplevde uten unntak at
elevene viste stort engasjement i de påfølgende samtalene, som har vart i 1-2 timer. Samtalene
har tatt utgangspunkt i filmen og elevene har gitt uttrykk for at de ser Emilies bidrag til
miljøet på skolen. De kjenner seg igjen i hennes opplevelser av å være annerledes, usikker og
redd ved å begynne på ny skole, fremfor å distansere seg fra hennes annerledeshet. Emilies
ærlighet i forhold til å vise følelser imponerer og inspirerer. Flere har uttrykt at de ser på
henne som en rollemodell i så måte. Rektorene ved skolene ser også verdien. Det er veldig i
tråd med deres formålsparagraf og visjon. De har gitt utrykk for at de ønsker å se på hvordan
de kan lage opplegg som gjør dem i stand til å ta imot elever med behov for ekstra bistand.
Utenfor Norge er filmen forhåndsolgt til YLE, finsk nasjonal TV-kanal, og skal vises der i
vinter.
I forhold til målene om visning på nasjonal TV-kanal, kinovisninger og skape debatt, rundt
tema som inkludering vil jeg si vi har oppnådd mer enn vi kunne håpe på. Vi håper også NFU
kan bruke filmen i sitt arbeid videre, da den nå er lett tilgjengelig på NRK´s nettspiller.
Oslo 13.01.2020
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Produsent Motlys
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- Vi skaper en verden der det ikke er rom for å
være annerledes
< Tilbake til forsiden
Tekst: Marit Asheim, publisert 7.oktober 2019

Regissør Kristoffer Carlin har fulgt datteren Emilie tett gjennom hennes år på
Toneheim folkehøgskole. Filmen «Vår datter Emilie» har et tydelig budskap om hva
vi mister ved å sortere ut det som er annerledes.

Selv har Kristoffer Carlin aldri gått på folkehøgskole. Det siste året har han nesten gjort
det likevel. Bak filmkameraet har han vært tett på datteren Emilie og hennes hverdag på
Toneheim folkehøgskole. Dokumentaren «Vår datter Emilie» som kommer på NRK i høst
viser følelsesmessige oppturer og nedturer gjennom et folkehøgskoleår. Alle forsterket av
at Emilie er født med Downs syndrom.
– Emilie elsker musikk. Da vi gjennom andre foreldre til barn med utviklingshemninger
ble oppmerksom på tilbudet som finnes på folkehøgskoler, var det derfor naturlig å lete
etter musikklinjer. Vi ble begeistret for mulighetene på Toneheim. Her har de ingen egen
tilrettelagt linje, men inkluderer alle i musikkundervisningen på skolen, sier Carlin.
Toneheim folkehøgskole er en ren musikkskole. Blant elevene er det høye ambisjoner om
musikkarrierer. Lærerne er blant de dyktigste i landet, og for mange dedikerte elever
fungerer året som en inngangsport til musikkhøgskoler og konservatorier. Midt mellom
spirende musikktalenter var det i skoleåret 2017/18 også rom for Emilie og fire andre
elever med spesielle behov.

– Rektor Jon Krognes mener at elevene som skal ut og spille i elite-orkestrene
har mye å lære av å være sammen med mennesker som har et ekstra behov. En
musikers viktigste egenskap er nemlig ikke å spille, men å lytte. «Hundre

individualister blir ikke et orkester», sier han. Toneheims tilbud til elever som
Emilie er derfor ikke opprettet for å være snill, men fordi de mener denne
gruppen tilfører elevmiljøet noe viktig, sier Carlin.

Vår datter Emilie - Trailer

Les mer om Toneheim folkehøgskole

Ressursen Emilie

På Toneheim ble Carlin for første gang møtt med omtale av Emilie som en ressurs. En
viktig brikke i helheten.
– Ungdommene på Toneheim bar preg av at de var vokst opp i et samfunn uten
mangfold. I starten merket jeg hvor usikre de var i møter med Emilie. De var redde for å si
noe feil, redde for å såre henne, redde for å krenke henne eller gjøre noe feil i møte med
henne. Derfor holdt mange seg på avstand, forklarer Carlin.
– Etter hvert lærte de seg at det er lov å le når noe er rart. Også når det er Emilie som gjør
det.

Foto: Nina Viola Sundstedt

I løpet av noen uker endret nemlig mye seg. Folkehøgskolehverdagen gjør det vanskelig
å ikke bli kjent. På Toneheim bor elevene i små hytter med 6-7 sengeplasser. Emilie ble en
naturlig del av sitt internat.

– Det at Emilie viste så enorm glede over å spille og framføre musikk, skapte
fantastisk stemning blant medelevene, selv om hun ikke er like «flink» som dem.
De så en som turte å vise hvem hun var. Det var enormt forløsende for hennes
medelever, og ga dem mot til å krype ut av skallet og vise mer av hvem de var,
sier Carlin.
Les også: – Folkehøgskolen har betydd mye. For første gang ble Mari inkludert i et
ungdomsmiljø

En gave
For Emilie var det også mye læring i det å bo sammen med mange ungdommer, og bli
behandlet som alle andre. Hun måtte ta ansvar, og fikk mye å strekke seg etter for å delta
sosialt. Ikke minst møtte hun motstand. De andre elevene sa klart ifra når noe ikke var
greit.
– På mange måter ga Emilie og de fire andre med sammensatte lærevansker resten av
elevflokken en stor gave. På hytta omtalte de andre henne som en samlende kraft. Noe

av gullet i folkehøgskolen ligger i at man bor så tett på hverandre. Det er umulig å skjule
hvem du er i ni måneder. Emilie var med på å booste denne opplevelsen for mange. Hun
lærte medelevene sine at det ikke er noe vits i å late som man er perfekt. Emilie viser
sårbarhet. Hun viser når hun er usikker, gråter når hun er lei seg, raser når hun er
forbanna, og ler høyt og upassende når hun syns noe er morsomt, sier Carlin.

Foto: Motlys

Les også medelev Maia om Emilie: – Vårt vennskap er helt vanlig

Forstørrelsesglass på folkehøgskoleåret
Filmen har allerede vært vist på reunion for kullet Emilie gikk sammen med på Toneheim.
Flere av elevene kom bort til Carlin etterpå og fortalte hvordan de kjente seg igjen i
henne. Den samme redselen hun hadde før skolestart følte de også på. Forskjellen var
bare at Emilie viste det. Hun gråt åpenlyst. De andre skjulte følelsene inni seg.

– På mange måter er filmen et forstørrelsesglass på hele folkehøgskoleåret: den
emosjonelle berg-og-dalbanen, alle sinnsstemningene, den enorme personlige
utviklingen et slikt år bringer med seg – for de alle fleste. Emilie har følelsene
utenpå kroppen, og det gjør henne til en drøm av en hovedperson i en film. Det er
lett å følge hennes emosjonelle reise. Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i
hennes opplevelse av folkehøgskolen, sier Carlin.

Foto: Nina Viola Sundstedt

Den opprinnelige tittelen på filmen var «mysteriet Emilie», men underveis i produksjonen
fant Carlin ut at tittelen måtte endres. Det ble tydelig for ham at filmen ikke ville handle
om at Emilie er annerledes, men at hun lik «oss andre». Emilie har, som alle mennesker,
noe ved seg som er unikt. I og med at hun viser innsiden på utsiden er det enkelt å få øye
på det unike ved henne.

– Emilie prøver ikke å skjule hvem hun er, og hun klarer ikke passe inn. Nettopp fordi hun
så tydelig viser de sidene av selv som er menneskelige, fremstår hun som en vi alle kan
kjenne oss igjen i, sier Carlin.

– Jeg tror vi alle har en lengsel etter å være mer i kontakt med flere sider av oss
selv, og vise hvem vi er. Det er Emilies superkraft!
På lik linje med andre elever opplevde også Emilie stor utvikling gjennom året på
Toneheim. Hun ble mer sosial, musikkfaglig sterkere – og fikk mye mer selvtillit. Akkurat
det samme utbyttet andre elever fremhever.

Foto: Motlys

Trangt samfunn
Filmen «Vår datter Emilie» er likevel mer enn et blikk inn i et folkehøgskoleår.
– Det viktigste for meg å vise er at mennesker som Emilie har mye å bidra med. De er
viktige å inkludere, ikke bare for at de skal få delta, men for vår del. Vi såkalt normale er i
ferd med å bli kvalt av vår egen snevre normalitet, og få et gørrkjedelig og trangt
individfokusert prestasjonssamfunn. En hel ungdomsgenerasjon føler seg mislykket. De
har et enormt press på prestasjon, og skammer seg over kropp og egne ferdigheter. Det
er et hardkjør, og det blir bare verre og verre, sier Carlin.

– Derfor er det krise for oss å ikke inkludere de som er annerledes. Vi er i ferd med
å skape en så trang verden at det til slutt ikke er plass til noen av oss.
Skal trenden snus må man tenke helt annerledes enn i debatten om fosterdiagnostikk,
mener Carlin.
– Jeg forstår godt at folk synes det er skummelt å sette et barn til verden med
kromosomfeil, når de får så klare signaler på at barnet vil være en belastning for
omgivelsene og samfunnet. Samfunnet bør gi støtte og hjelp til de som ønsker å beholde
barnet sitt. Det blir også helt selvfølgelig dersom vi fokuserer på mennesker som er
annerledes som en viktig ressurs, som bidragsytere, framfor mennesker som er til overs,

sier han.
Han omtaler det de gjør på Toneheim som unikt. I praksis blir Emilie og andre som henne
oppbevart i egne boliger og arbeidsplasser. De skjermes for oss, og vi skjermes for dem.
Det gir verken oss eller dem utvikling.
– Gjør som Toneheim. Skap rom og arbeidsplasser blant folk, i skoler, omsorgstjenester, i
kunst- og kulturliv og næringsliv. Emilie med sitt sakte tempo og sterke tilstedeværelse,
kunne vært en ressurs på et eldrehjem, eller skapt trivsel på en kafé. Det vil gjøre vår
verden rausere og hyggeligere, og enklere å være menneske i, sier han.

Kristoffer og Emilie. Foto: Nina Viola Sundstedt

Se filmen
Filmen vises på kinoer i enkelte byer i slutten av Oktober, før den sendes på NRK. I Oslo blir
det etter visningen 18.oktober paneldebatt om likestilling og inkludering. I panelet sitter
blant annet kulturminister Trine Skei Grande og Jon Krognes, rektor på Toneheim
folkehøgskole.
Kristoffer Carlin har allerede avtalt filmvisning og samtale på flere folkehøgskoler.
Ønsker din skole besøk er det bare å ta kontakt!

Les mer om Toneheim folkehøgskole

2335

Relaterte innlegg

– Folkehøgskolen har betydd

– Vennskapet vårt er helt

mye. For første gang ble Mari

vanlig

inkludert i et ungdomsmiljø

Et år uten stress

Relaterte linjer: Musikk

Ledig plass

Ledig plass

Musikk; Artist

Låtskriving.Studio.NewYork

Bakketun Folkehøgskole

Sunnmøre Folkehøgskule

Helårskurs

Helårskurs

$$$$$ 17 t/uke Kristen

$$$$$ Kristen

Ledig plass

Musikk - New York
Folkehøgskolen Sørlandet
Helårskurs

Tags:

Downs syndrom

Toneheim folkehøgskole

film

$$$$$ 15 t/uke Kristen

folkehøgskole

Kristoffer Carlin

Vår datter Emilie

Kommentarer

Mest lest

musikk

Her er de mest fornøyde ungdommene
Folkehøgskolene slår alle andre utdanninger på hvor fornøyde elevene er.
En ny…

Sånn velger du folkehøgskole: Årets elever gir sine beste
tips!
Noen bestemmer seg tidlig for hvilken skole eller linje de vil gå…

Tips fra elevene: hva skal du skrive i søknaden din?
Usikker på hva du skal skrive i søknaden til skolen du vil…

Ikke gjør denne tabben når du søker folkehøgskole
Over 2000 søkere gjorde den samme tabben da de søkte plass på…

Medisinstudent: - Folkehøgskolen lærte meg å senke
skuldrene
Julia bestemte seg tidlig for at hun skulle studere medisin. Hun ville…

Mest delt
- Vi skaper en verden der det ikke er rom for å være annerledes
Regissør Kristoffer Carlin har fulgt datteren Emilie tett gjennom hennes år på…

NÅ kan du søke folkehøgskole
Folkehøgskolene har åpnet for søknader for neste skoleår. Du kan søke
folkehøgskole…

Jo tidligere du søker - jo større sjanse er det for å få
plass
Søknadene strømmer inn til folkehøgskolene. Det har det vært en økning
på…

- Folkehøgskole er en fantastisk mulighet som ny i Norge
For fire år siden kom Kamal fra Syria til Norge. I dag…

Ny søkerrekord - femte år på rad
For femte år på rad opplever folkehøgskolene søkerrekord. Det er ikke
tilfeldig.…

Kontakt oss

Personvern og cookies
Folkehøgskolene (IKF og IF) er ikke ansvarlige for innhold og priser
som hver enkelt skole har lagt inn på folkehogskole.no
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PAPPA OG EMILIE: Emilie (23) gikk på folkehøyskole, mens pappa Kristoﬀer ﬁlmet hvordan hun utviklet seg av å bli sett på som en ressurs.En ﬁlm som har
ført dem enda nærmere hverandre. FOTO: Astrid Waller Vis mer

Downs syndrom

- Emilie viser de andre at følelser ikke er farlig
Kristoffer Carlin fulgte datteren Emilie med filmkamera da hun begynte på folkehøgskole med musikk-flinkiser. Det han så gjennom
linsen overrasket ham.
 2 MÅNEDER

Benedicte Wessel-Holst

Emilie står på en åpen plass med en rekke hybelhus rundt. Hun ser forvirret og redd ut. I resepsjonen har de gitt henne beskjed
om hvilket hus hun skal bo i, og nøkkelkoden til den digitale låsen på døra. Nå husker hun ingen av delene. Tårene spretter.
Emilie som aldri har bodd alene. Som er vant til å få hjelp. Som stort sett trenger hjelp, syns hun selv, for det er så mye som er
skummelt. Så mye hun engster seg for. Som er vanskelig. Nå står hun her, første dagen i det året hun skal tilbringe på Toneheim
Folkehøgskole, sammen med musikalske talenter fra hele landet, og ﬁnner ikke fram. Får ikke åpnet døren. Slipper ikke inn.

Scenen er hentet fra dokumentarﬁlmen «Vår datter Emilie». En ﬁlm som følger Emilie, nå 23 år, med Downs syndrom gjennom et
år på folkehøgskole. Det er pappa Kristoﬀer Carlin som ﬁlmer. Gjennom kameralinsen fanger han frustrasjonen til datteren.
Frykten i øynene hennes. Og lettelsen da en medelev kommer bort og spør om hun trenger hjelp.
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Kristoﬀer betrakter det hele på avstand. Puster lettet ut. For ham er det også en øvelse å ikke være pappa Kristoﬀer som griper
inn og tar ansvar. Nå er han ﬁlmregissør. Og denne scenen ser han kan fortelle noe viktig. At datteren Emilie vokser av å bli
behandlet som en av de andre. Og at de andre elevene vokser av å være der for henne.
- Var det et ﬁnt år du hadde på Toneheim, Emilie?
- Ja.
- Savner du det?
- Ja
- Liker du ﬁlmen pappa har laget om deg?
Emilie smiler lurt. Ser på Kristoﬀer.
- Ja. Nå ble jeg ﬂau!

Vår datter Emilie - Trailer

Vis mer Vis mer

Første gang datteren ble omtalt som en ressurs
- Det er det mange grunner til at jeg ville lage denne ﬁlmen, sier Kristoﬀer og forteller til KK at han ﬁkk vite at Toneheim
Folkehøyskole hvert år ønsket å ha rundt fem elever med psykisk utviklingshemning.

ANNONSE

I SAMARBEID MED COLLAGEN PLUS

- Første gang vi besøkte skolen, ble vi invitert inn på kontoret til rektor. «Vi trenger Emilies bidrag», sa han, og forklarte at det
ikke var Emilie som trengte å bli integrert, det hadde jo hun jo øvd på hele livet. Det var de andre elevene som trengte å lære
seg å fungere i fellesskap. «Hundre solister blir ikke et orkester», sa han. Det var første gang jeg hadde hørt noen si at min
datter med Downs syndrom var en ressurs, sier Kristoﬀer og ser på Emilie.
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MED KAMERAET I RYGGEN: Hele 35 opptaksdager, gjennom skoleåret ble det. Noen ganger var de ﬂere. Andre ganger færre. Foto: Frode Hølleland
Vis mer

Vi møter far og datter i Oslo sentrum for å snakke om ﬁlmen som er ute i disse dager, om opplevelsen Emilie har hatt i løpet av
året på folkehøgskole, og hva Kristoﬀer som pappa og ﬁlmregissør har observert. Vi skal snakke om hvordan det er å være
pappa til et annerledes barn. Hvilke tanker som gikk gjennom hodet hans da han nyforelsket, i midten av tjueårene nokså
uforberedt på å bli pappa– fant ut på fødeavdelingen at Emilie var en jente som aldri kom til å bli voksen. Ikke på samme måte
som andre barn.
Men først må Emilie få sushi. Det var betingelsen hun satte for å droppe jobben og bli med pappa på intervju i stedet.
- Når Emilie spiser er det spising som gjelder, forklarer Kristoﬀer, om hvorfor datteren ikke er fullt så interessert i å snakke med
oss etter at sushien kommer på bordet.

ANNONSE
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- Da er det lettest å snakke med meg. Men ja, hvorfor ville jeg lage denne ﬁlmen? Jeg ble så fascinert av holdningen til skolen.
Vanligvis er det beste man kan håpe på at hun blir godtatt, liksom. At det plass til henne. Ja, mange kan synes hun er søt og kul
og sjarmerende. Men at det er bruk for henne? At noen sier: «vi trenger deg, fordi du er en ressurs for oss, men vi kommer også
til å stille krav til deg». Det var helt nytt.
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Dette må bli film
På veien hjem, i en bolle-pause på Espa, begynte Kristoﬀer å tenke. Hva skjer i det møtet mellom ungdom som er opptatt av å
yte, ja kanskje bli best - og en som Emilie? Orker de å ha noe med henne å gjøre i det hele tatt? Hva slags samspill oppstår?
- Det var da jeg bestemte meg for å lage ﬁlmen. Jeg ville se hva som skjedde i det møtet, forteller Kristoﬀer.
Nina, moren til Emilie, som Emilie har bodd hos annen hver uke siden hun var seks år, syntes også ideen var god. «Vår datter
Emilie» ble tittelen. Emilie er ikke bare Kristoﬀer sin. Dette var de sammen om. En ﬁlm som kanskje kunne få ﬂere til å forstå at
også Emile har ressurser andre kan ha glede av. Og at hun tåler å bli stilt krav til. Selv om det kan gjøre vondt og være
skummelt.
I ﬁlmen får vi se Emilie som synger i kor. Med den stemmen hun har. Den stemmen er høyere enn de andres, i et annet toneleie

og i utakt. Kordirigenten ser seg nødt til å ta det opp henne.
ANNONSE
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KORT VEI MELLOM LATTER OG GRÅT: Men mest av alt ble folkehøyskoleåret et år der Emilie vokste. Foto: Nina Viola Sundstedt Vis mer

- Jeg har lagt merke til noe, Emilie. Og det er at du synger høyt når de andre synger svakt. Jeg vil at du skal synge svakt når de
andre synger svakt. Kan vi lage en avtale på det?
Beskjeden er tydelig. Emilie nikker og ser i gulvet. Hun må øve. Syns det er vanskelig. I en senere scene gråter hun foran
musikkpedagogen og sier hun ikke får det til. «Klart du får til», svarer hun og begynner å spille på pianoet og lar Emilie
improvisere. Tonene triller. Emilie ler og synger om hverandre.
Slike scener, frustrasjon og frykt – etterfulgt av mestring og glede, er det ﬂere av i den timelange ﬁlmen. Det er øyeblikk der
Emilie danser alene. Helt fri. Eller der hun tøyser med de andre hybelbeboerne. Deltar i brettspill. Scroller på mobilen i sofaen,
sammen med de andre. Forsøker å sluntre unna husarbeid, men blir hentet inn igjen av vennlige, men bestemte medelever.
«Sånn vasker du do, Emilie. Det må du også gjøre»


ANNONSE

Ble stilt krav til
- Det er mange scener i ﬁlmen der det knyter seg litt i magen. Det var noen ganger jeg hadde lyst hjelpe til, gå inn i situasjonen.
Der hun kanskje strevde litt. Men kombinasjonen av at det er forventninger til hva hun skal få til, og at hun samtidig får masse
kjærlighet og veiledning gjør jo at hun utvikler seg enormt. Men det jeg kanskje opplevde som det sterkeste, er at hun ble så
viktig for de rundt seg. Det hadde virkelig en verdi – på ekte, at hun var der, sier Kristoﬀer.
Ungdom i sin kanskje mest selvopptatte alder, med en fot på vei inn i det forlokkende voksenlivet, og den andre stående på
utrygg grunn av ambisjoner, frykt og tidvis lav selvfølelse – hvordan tok de imot en som Emilie?
- Selvfølgelig var det krevende. Herlighet, Emilie kan være dritirriterende! Men det som er så ﬁnt er når de andre elevene slutter
å være redde for å trå feil. Når de sier rett ut: Emilie, det det der er faen ikke greit! Det er først da det løsner. Og da ser man
også hvor mye de gir hverandre, forklarer Kristoﬀer.



ANNONSE



ANNONSE

Han forteller om evnen Emilie har til å være tilstede i øyeblikket. At hun alltid uttrykker hva hun føler. Enten det passer eller
ikke. Ofte passer det ikke, men hun gjør det likevel, fordi hun ikke har noe alternativ til ærlighet. «Nå ble jeg ﬂau.» «Dette er
skummelt» «Nå må jeg gråte.» Følelser vi andre også kjenner på, men som vi har lært oss å skjule og kontrollere. I møte med
Emilie blir man tvunget til å koble seg på.
- Emilie viser de andre at følelser ikke er farlig. At det tvert i mot er lettere å bli glad i mennesker som er åpne om

hva de føler. Også er det jo befriende enkelt å henge med Emilie. Man trenger ikke å opprettholde noen fasade eller late som
om man er bedre enn man er. Det tror jeg mange opplevde som veldig godt, sier Kristoﬀer.

WOHOOOO: - Kom igjen a, Emilie, det er ikke skummelt. Nei, men ﬂaut, sier Emilie og ler. Foto: Astrid Waller Vis mer

Kristoﬀer forteller at det også for ham har tatt tid å omfavne det han oppfatter som er Emilies unike bidrag i verden.

- Jeg har brukt masse energi på å skjule følelsene mine. Mens det eneste som funker i møte med Emilie er å være åpen og
tilstede. Og ikke ha dårlig tid. Det har jeg kjent på. At jeg burde vært mer tilstede da hun var yngre, sier Kristoﬀer oppriktig.
Da Emilie kom til verden for 23 år siden var verken han eller kjæresten forberedt på å få et annerledes barn.
Les også:

- Nå blir det vanskelig
- Jeg var kanskje ikke så forberedt på å få barn i det hele tatt. Jeg levde et veldig hektisk og fullpakket liv. Så kom Emilie, og jeg
tenkte at nå blir det vanskelig å få til alt det jeg har sett for meg. Etter seks år gikk Nina og jeg fra hverandre, og jeg syntes det
var krevende å ha Emilie annen hver uke. Jeg opplevd nok at hun sto i veien for ambisjonene mine, forteller Kristoﬀer som
jobbet som tekstforfatter i reklamebransjen og reiste mye.

Hva vil du si er den største forskjellen på den pappaen du var og den du er nå?
Kristoﬀer tenker seg om.
- Å være pappaen til Emilie har vært en læringsprosess for meg også. Jeg har andre verdier nå, enn da hun var liten.
Jeg har skjønt at den bekreftelsen jeg får fra de menneskene jeg er glad i er viktigere enn den jeg får fordi jeg jobber ræva av
meg. Jeg vet det høres ut som en klisjé, men Emilie har lært meg å være tilstede i mitt eget liv. Å ha hodet andre steder enn i

øyeblikket, funker ikke med Emilie, sier Kristoﬀer og ser på datteren som er ferdig med sushi og lurer på om hun kan få lov til å
dra tilbake til jobben.
En jobb i en VTA-bedrift, eller vernet bedrift som det het tidligere, der det bare arbeider mennesker med funksjonsnedsettelse.
Kristoﬀer bestiller taxi og følger henne ut. Tre minutter senere er han tilbake. Han har mer på hjertet.

- Emilie ﬁnner mening i å jobbe. Men det er like fullt en jobb som er lagd for at hun skal ha noe å gjøre, hvis du skjønner?
Kristoﬀer sukker. Han kunne ønske ﬂere turte å tenke annerledes.
- Hva om vi framfor å tenke at vi skal ha rom for alle, innser at vi har bruk for alle? Det ville beriket samfunnet vårt
enormt. Sånne ting tenker jeg en del på, sier Kristoﬀer som tidligere ikke har deltatt i debatter om Downs syndrom. Han mener
det fort blir «for eller imot Downs». En helt uinteressant problemstilling, ifølge ham selv.
- Det er veldig typisk at alt ender på individnivå når man snakker om dette temaet. For eller imot abort. Jeg mener selvfølgelig at
alle må få velge selv. Og det er lov å føle at det å ha et barn med Downs syndrom er en oppgave som er for stor og krevende. At
man ikke kommer til å mestre det. Men det henger jo også sammen med hvilken holdning man blir møtt med, og hva man blir
tilbudt av hjelp på den andre siden, ikke sant?

Byråkratiet rundt det å ha et barn med diagnose er noe Kristoﬀer opplever som utmattende. At det å ha en liten jente som
krever ekstra oppfølging, også krever at foreldrene har orden i papirene. At søknader blir sendt til riktig tid, til riktig instans. År
etter år. Også etter at den lille jenta er i ferd med å bli voksen.
- Det er utrolig krevende å måtte kjempe for sitt barns verdi, å måtte kjempe for grunnleggende menneskerettigheter, som
skolegang, utdanning, arbeid og et sted å bo. Stadig færre utviklingshemmede integreres i vanlig arbeidsliv, og antallet
arbeidsplasser går ned. Derfor er det i aller høyeste grad et samfunnsspørsmål, ikke bare et individuelt ansvar, sier Kristoﬀer.
- Men jeg har valgt å lage ﬁlm, ikke skrive kronikk. Jeg er ikke så god på politikerspråk, men jeg kan vise hvilke
fantastiske mennesker og kvaliteter vi går glipp av. Poenget mitt er at de har noe å komme med, som vi virkelig trenger i
vår individualistiske, prestasjonsrettede verden. Vi trenger dem, minst like mye som de trenger oss.

I disse dager vises ﬁlmen på ulike kinoer og arrangementer i Norge, ﬂere steder etterfulgt av paneldebatter. I slutten av
november skal den vises på NRK.
- Jeg håper ﬁlmen kan sette i gang en samtale om hva vi går glipp av når vi ikke inkluderer. Jeg syns vi langt på vei har skapt et
samfunn som er ganske trangt og navlebeskuende, der mange sliter med at de ikke føler seg bra nok. Vi trenger mennesker
som viser oss at et verdig og godt liv handler om mer enn perfeksjon og eﬀektivitet, sier Kristoﬀer engasjert.
- Det er det de har skjønt på Toneheim Folkehøgskole. De tar ikke inn elever som Emilie fordi de skal være greie. De
gjør det fordi de trenger det. De trenger Emilie.

Halvard Opem er undervisningsinspektør på Toneheim. Han er glad for at skolens pedagogikk får positiv oppmerksomhet, men
understreker at elevene som tas inn på såkalt særskilt grunnlag, også er en ressurs for den «vanlige» elvemassen.
- Vi er rundt 160 elever. Og mange av dem har ulike utfordringer. Det er det viktig å lære seg å møte, sier Opem.
- Vi tror på kameratskap, og ikke bare omsorg. Vi ser at elevene får til dette, og vokser av den erfaringen, sier inspektøren.
Tilbake til ﬁlmen. Emilies siste skoledag. Hun har fullført. Hun har lært seg koden på dørlåsen. Hun har lært å synge i kor. Hun
har lært å spille trommer, lært å vaske badet og lært å rydde opp etter seg på felleskjøkkenet. Hun har lært at det som kan virke
skummelt kan gå veldig bra, og at det hjelper å øve. Emilie har vokst, selv om hun fortsatt er den laveste på skolen.

I de siste bildene vises omfavnelsene elevene imellom. Ingen avskjeder føles mer hjerteskjærende enn avskjeden siste
folkehøyskoledag. Og i sentrum for alle tårene, alle de helhjertede klemmene, alle ordene om at dette året aldri skal glemmes,
står Emilie. Hun kjenner varmen fra vennene sine. Og de kjenner varmen fra henne.
Les også:
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Året på folkehøgskolen Toneheim viser at Emilie med Downs er viktig for andre ungdommer. Hvorfor utnytter vi ikke dette mer? spør far og filmskaper Kristoffer Carlin.
Nina Viola Sundstedt

Kristoffer Carlin håper mange vernepleiere vil se
dokumentarfilmen hans om datteren Emilie som
har Downs
– Altfor mange vernepleiere jeg møter i livet hennes er så opptatt av å hjelpe
henne. Først da hun begynte på folkehøgskole ble hun stilt krav til, sier far og
filmskaper.
Anne Myklebust Odland
anne@lomedia.no

Publisert 18.10.2019 15:39
Oppdatert 24.10.2019 14:10

Kristoffer Carlin har laget dokumentar om datteren Emilie (20) det året hun flytter
hjemmefra for å gå et år på folkehøgskolen Toneheim. Filmen Vår datter Emilie har
kinopremiere i Oslo i kveld og skal i høst vises også i Bergen, Trondheim, Lillehammer
og Hamar.
Vår datter Emilie - Trailer

Se traileren her

Carlin håper at vernepleiere som jobber med psykisk utviklingshemmede ser filmen
om datteren.
– Visjonen min er at de med Downs er mennesker som alle andre som skal få til noe.
Den grunnholdningen vil jeg se mer til. Toneheim folkehøgskole tok henne på alvor, de
stilte krav, sa «du må øve», så du blir bedre på trommer og til å synge. Altfor mange
vernepleiere jeg møter i livet hennes er så opptatt av å hjelpe henne.

Bodde på internat, ble selvstendig
På folkehøgskolen bodde hun på internat med syv andre ungdommer. Hun måtte lage
mat, velge klær.

Filmskaper Kristoffer Carlin håper på debatt etter filmpremieren i kveld.

– Hun fiksa alt selv, og det ble forventet. I bofelleskapet for utviklingshemmde, hvor
hun bor nå, skal hun hjelpes med alt, sier far og filmskaper Carlin.
Emilie som i dag er 23 år, jobber på en verna bedrift, og lever i følge far på siden av
samfunnet.
– Det er det motsatte av å bidra. Hennes selvstendighet er blitt svakere etter året på
Toneheim. Problemet er at det er så mange som ikke ser på mennesker som henne
som en ressurs. Heller ikke vernepleiere, som har utdannelse innenfor dette, jobber
på ordentlig med å hjelpe henne til ta ut potensialet sitt, sier han.
Han ønsker det segmenterte samfunnet til livs, og sier det er kampsaken som fikk
ham til å lage filmen.
– Året på folkehøgskolen Toneheim viser at Emilie med Downs er viktig for andre

ungdommer. Hvorfor utnytter vi ikke dette mer? spør han.

Møte med en fin rektor
Da Carlin var med Emilie til opptaksprøve på

Folkehelse er viktig også for
utviklingshemmede

musikkfolkehøgskolen Toneheim, møtte han
for første gang et menneske som tenkte annerledes om hva datteren kunne bidra
med.
– Skolens filosofi er at det ikke er Emilie som trenger å integreres, men de «normale»
elevene som må lære å fungere i fellesskap. «Hundre individualister blir ikke et
orkester», sa rektor. Det er første gang jeg har hørt noen snakke om Emilie på den
måten. Han sa: «Vi trenger henne her».
Da fikk Carlin ideen om å filme henne.
– Oj! Jeg kjente at jeg ville filme henne i et miljø som ser på henne som en ressurs. I en
individualistisk, prestasjonsrettet og perfeksjonistisk kultur som vår er dette
perspektivet mer banebrytende enn det høres ut.

Dokumentaren Vår datter Emilie er filmet gjennom et år på folkehøgskolen Toneheim.

– Vi kaller oss for et inkluderende samfunn, vi er forpliktet til å ta vare på de som er
svake. Men å se at disse menneskene er et viktig bidrag, det er noe annet, sier Carlin.
Etter premieren i kveld, blir det paneldebatt.
– Hvis politikere er enige med rektor på Toneheim om at mennesker med Downs er en
ressurs, hvorfor blir de da parkert på sidelinja av samfunnet? spør Carlin.

Tett på datteren
I filmen ser vi hvordan Emilie opptrer som de

FO advarer mot å fjerne
kompetansekrav fra ny tvangslov

andre ungdommene. Hun spiller trommer og synger.
– Hun står på scenen, og hun spiller ikke like bra som de andre, men hun hjelper dem å
huske på hvorfor de opptrer. Noen av ungdommene sa til meg: «Jeg tenker på Emilie
før jeg går på scenen, da blir jeg ikke så redd», forteller Carlin.
Han har mange intervjuer på tape, men valgte til slutt å regissere filmen uten
intervjuene.
– Men jeg ble godt kjent med flere av ungdommene på Toneheim. Jeg tilbrakte jo en
del tid der, sier han.
Gjennom skoleåret var han på folkehøgskolen jevnlig og tilsammen rundt 35 dager.

– Hvordan var det å være far og filme - hvilke dilemmaer kom du opp i?
– Jeg har først og fremst fått et nært forhold til datteren min etter dette. Samtidig var
det flere vansklige situasjoner. Jeg hadde lyst å gå inn og beskytte henne, trøste, eller
løse opp i misforståelser, men hvor jeg ikke kunne gripe inn. Men dette snakket vi om,
og Emilie forstod min rolle, sier han.

Faren sier han har fått et nærmere forhold til datteren etter å ha filmet henne.

Først syntes han det var vondt å høre at kordirigenten ba henne dempe seg, synge
svakere. Men så så han etterhvert at hun ble møtt med krav og at hun ble tatt på alvor.
– Det var uvant, men jeg så at hun fikk en selvbevissthet som hjalp henne å vokse og
bli flinkere.

– Hva håper du de som ser filmen legger merke til?
– Ungdommene på Toneheim forandret seg i møte med Emilie. Hun er så tydelig i
følelsene sine, og det smitter over på de andre som blir mer rause med seg selv.
Hennes store påvirkning på andre, og hva hun betyr for de andre, det håper jeg folk
ser.

- Ungdommene på Toneheim forandret seg i møte med Emilie. Hun er så tydelig i følelsene sine,
og det smitter over på de andre som blir mer rause med seg selv, sier Carlin.
Motlys

En lykkepille
Produsentene Thomas Robsahm og Sigve Endresen har jobbet med filmen i
produksjonsselskapet Motlys.
– Emilie bærer følelsene sine utenpå kroppen på en måte vi alle kan lære av. Det har
vært en fryd å delta i produksjonen, og filmen har blitt en lykkepille, sier Robsahm.
– Filmen har et viktig budskap, og samtidig masse kvalitet og en spennende
hovedrolle. Hva mer kan man ønske seg som filmprodusent, sier Endresen.

Vår datter Emilie
Dokumentar om Emilie som har Downs syndrom det året hun flytter på Toneheim
folkehøgskole.
Filmen vises på kino i Oslo 18.10, Lillehammer 29.10, Bergen 30.10, Trondheim 5.11,
Hamar 6.11.
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Kristoffer Carlin har laget dokumentaren «Vår datter Emilie»
(https://www.dagsavisen.no/reportasjer/dette-skjedde-da-skolenstilte-krav-til-emilie-som-har-downs-hun-fiksa-alt-selv-1.1607555) om
det året Emilie (20) flytter hjemmefra for å gå et år på folkehøgskole.

Min sønn var så heldig å gå på samme folkehøyskole som Emilie. Han
hadde en fantastisk utvikling det året. Filmen viser at det ikke er noen
begrensinger på at de med funksjonsnedsettelse kan delta i «normale»
omgivelser og realisere sine drømmer.
Les også: Dette skjedde da skolen stilte krav til Emilie som
har Downs: - Hun fiksa alt selv
(https://www.dagsavisen.no/reportasjer/dette-skjedde-daskolen-stilte-krav-til-emilie-som-har-downs-hun-fiksa-altselv-1.1607555)
Jeg er en stolt mamma til verdens beste gutt. Han har Downs Syndrom.
Sønnen min gir meg enormt mye glede og kjærlighet, og han har lært
meg utrolig mye. Det er ikke han som er utfordringen, eller han som
tapper meg for krefter.
Det er kampen mot hjelpeapparatet, og kampen for at han
skal være en aktiv deltaker i samfunnet – og bestemme over
sitt eget liv.
For i møter med det offentlige sitter jeg igjen med følelsen av at min
sønn er en så stor økonomisk belastning at det nesten virker som jeg
skal «ta av lommeboka» til saksbehandleren.
Sønnen min er godt fungerende for sin diagnose, og jeg har jobbet mye
for at han skal bli så selvstendig som mulig, men han trenger hjelp slik
at han skal kunne delta på fritidsaktiviteter, konserter og diskotek, slik
som andre ungdommer.
Sånn som det er nå, må han ha med seg mammaen sin. Hvor
ukult er ikke det?
Jeg har en jobb som jeg stortrives i, men som også krever noe
reisevirksomhet. I tillegg har jeg behov for et visst sosialt liv, jeg

trenger også litt avlastning. Det har jeg ikke mulighet til lenger, da vi
måtte si fra oss alle tjenester fra kommunen idet min sønn begynte på
folkehøgskole.
I disse dager har forslag til nytt statsbudsjett blitt lagt fram,
og så vidt jeg kan se, blir igjen mennesker med nedsatt
funksjonsevne oversett eller diskriminert. Det er en sterk
beskyldning, men slik regelverket i Norge er, så har de
faktisk ikke mulighet til å leve et fullverdig liv.
Det har FN-konvensjonen også kritisert Norge for: Funksjonshemmede
er ikke kun mottakere av velferdstjenester. De har også rettigheter.
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har uttalt:
Regjeringen har stor respekt for FNs konvensjonsorganer. FNkomiteens anbefalinger vil være gjenstand for grundig vurdering av
sektordepartementene i deres arbeid for å bedre levekårene for
personer med nedsatt funksjonsevne.
Regjeringens visjon er et samfunn der alle mennesker kan delta og gis
mulighet til å bidra i samfunnet. Politikken for mennesker med
funksjonsnedsettelse skal bygge på likestilling og likeverd,
selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse og inkludering.
Annonse

ANNONSE - Boligalarmer.no

Idag kan du spare flere
tusen kroner på alarm fra
Verisure

Fra fødselen har Nav krevd legeerklæring annethvert år for å
bekrefte at min sønn fortsatt har Downs syndrom. Jeg har
nesten ikke ord for hva jeg mener om det.
Han våkner vel ikke opp en dag og ikke har diagnosen lenger? Hva
koster ikke det av unødvendig tidsbruk for fastlegen, saksbehandler og
oss?
I januar søkte jeg om en ukes sommeravlastning. Den brukte
kommunen tre måneder på å behandle, og jeg fikk avslag. De
konkluderte med at ettersom han er 21 år, hadde jeg ikke lenger
foreldreansvar, og at jeg ikke har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Jeg spurte om det var økonomiske årsaker til avslag, men det var en
prinsippsak om at han ifølge dem ikke trengte bistand.
Jeg anket, og saken gikk til Fylkesmannen. De konkluderte
med at jeg har et særlig tyngende omsorgsarbeid og at
kommunen har gjort en «rettsanvendelsesfeil.»
Fylkes-mannen omgjorde vedtaket og ga meg medhold. Ja, jeg «vant»,
men til hvilken pris? Jeg var rett og slett så sliten av å bli motarbeidet
av kommunen at jeg endte med å bli sykmeldt. Hva kostet ikke
saksbehandling av min søknad i tid og ressurser på den prinsippsaken?
Vi har stadig ingen tjenester fra kommunen til tross for at
Fylkesmannen har vedtatt at jeg har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Annonse

ANNONSE - Boligalarmer.no

Idag kan du spare flere
tusen kroner på alarm fra
Verisure

Verisure

Samtidig mottar kommunen kr 665.000,- årlig for min sønn i statlige
overførte midler. Dette er rystende. Fylkesmannen har mottatt mange
klager i forbindelse med avslag på PBA over hele landet. Statsråd Sylvi
Listhaug har blitt spurt om dette: – Det blir jo veldig urettferdig for de
enkelte personene dette gjelder. At det er bostedsadressen din som
egentlig bestemmer om du får BPA eller ikke, sier Listhaug.
Ved å se hele mennesket og ikke «brukeren», så håper jeg at
Regjeringens visjon blir oppfylt: Et samfunn der alle
mennesker kan delta og gis mulighet til å bidra i samfunnet.
Politikken for mennesker med funksjonsnedsettelse skal bygge på
likestilling og likeverd, selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse og
inkludering. Eller må vi flytte til en annen kommune som er mer
positiv til at min sønn kan styre sitt eget liv? Hilsen en mamma som
aldri gir opp.

Anbefalte saker

«Muligheten til å styre sitt eget liv»

(https://api.cxense.com/public/widget/click/jvYfKb9GrSkFK93KdupptVuaK6F6-kPyc_hhd7IrkmWNa
Wnf8Tz8Nepy8MpL-CXKdKw23x2XGhX21CvJsAkyBOGzl6IyMNOxGwHiEcn4ZQyd9ATJ8U8WAJVrnW2
KA1dbXqjLo2NyiSMPc_9cvoDvxM2P-z6VEu_zp4WW96okEjZSSBaHq5C73L6mRTjw2yZ1zuTWu8G8z

Rushtidsavgift ut og elbilavgift inn 10. februar

(https://api.cxense.com/public/widget/click/8qgLJn9vr2SdtIyraa3K3zpAbzIxRyJZIZvcPdszba-fGAcKK
TUW_lXL1YVbgiVtDMs5mzBEOAcB1Bt6mWBmrl_caAZYrEPcjGkW0BQ_dwz5hamP2Q_BsAWSXiGMP
D3LKnA2c0gV_MWzGRef6EqWTKHi3hodwiERurXihHpvfwB1KBla3cb2chBWSd06_6d6BE_8GOkj8B

Det mainstream media ikke skriver

(https://api.cxense.com/public/widget/click/0GSFFPOR2wdPT9RmvBuE4Po47c_vOYoahr3J-0elyF_7
1uclR7VTO9zqzo64NgLVb_t2VoEYoFsﬂ0k6JJZcKqrlJk62lcuOWPtcue3xtMdn9rZZSfMueJCZeWnCWND
KNz5hJlPhMiYr42aheCFBUVdOV9jcRPuVsuDJGasxGmQYM9SA-e5z4hsmtsfa3qFNcjn0EjTu3dVHxOa

Slik reagerer opposisjonen: – Dette er knusende for Hauglie

(https://api.cxense.com/public/widget/click/HRXf2I52gqU60Gt7F7YZp_qqfAaRoZdgW3Wf3sINp2zKg
UxBw773SZy6TkXcOgpMEmhCdTLH97praXY_vbJYEIN5awlPz5KHCJnuQ6vGBAQxpza-nvvD_dFsa6B
56rd1vTL3m6_PFHzcIGEsHh0pAcja3n7zqDaV80xjzDIeCsWBB5BqIMO3qlGCp4Dq3wmmTzqdjeUUifa

Bård Folke Fredriksen er boliglagenes forsvarer

(https://api.cxense.com/public/widget/click/o-yQc-rks8TgXlGO7xiLFdXQ7UKN6CSZ4hyILcTBc7XNz9
-7L5HY2TrfvpuMD4OJjcSnTualrvvnCBa9s1nhTD6ShJ6bWHG41uFSMmrApca4Wncr7WeOddAT9Ymrdq
clkxcBnh5SONvXTFLqlp5_V0QGuBFkZJU8kZeu3uq6i6cZlSTsKko0aP63LOVetXsjtjmT_tLL1z_tfDN_ir

Det har i liten grad handlet om hva han slet med

(https://api.cxense.com/public/widget/click/W0EPBkTtkRU-whLmrdClEfrbIaMhvYALlca1zD78BVCW8
_FiWHrhEZoJ2eMETyDHasLdX5fbvCKExChN6iF-LqNEmtCSsvZ10QxjKtZCfU-Lh-692RkJAlOa9aJ24Pv
SrXhCR4SkMrAJsrpcUCDfbc0eQ0874KaBFPyPIOKjXkcUlZ32eyQxzgGMJ6lsikdu8BKfQ1xRSlkgvJ-4pFe

En økning Viking ikke har sett på ti år

(https://api.cxense.com/public/widget/click/85FNOqzQoZ6yyj5NRgyHy5xc_VpaARZ3bo4JQolucP6zg
bG0n_UrJMhvAFnTyS68SCDLmykmnr3mzfgPfuRerNcorUremkdKn97df9WzrvqCzFnGVPHIX874T77lp
mYq0DjMteeMxNCZrLxRfSKGpQZnZm31pNRMmJLh3lSNxzFtj4Du2MO4RS2kdJscdUzhssFrinDfeHT5B

De tjener best og klager mest

(https://api.cxense.com/public/widget/click/l2K6kUvzViM5UzRC1kIAYMCqkBpvymdIo_6XGi70WQQY
_qHwpPbAfaH5rYZhQuf2ZyjVOOaxGfBzQDJLotPWH025Rw16nJbx3LS2Q0mKK0I2kTlk_MyC39qcoiG
094zMN8TmXTEl2dINQf_wGglao2h4pBb7cJAnViuCaXlthIsBTN3NKL2fSw1OUARHay4IStEqQ3KyMiTc

Politisk hardkjør fra opposisjonen

(https://api.cxense.com/public/widget/click/q-q5_TA8anTVuhmf1pA-AnSzgTapJiTS62ICZTmKUknfZi2
RYXZb3U4ixpntZrvH4dgtvbdLCOuNsyQxjMeHG5or2aWQYJ4yL_prjULNDDiBdGJrf3bxyEGCITmM0tqE
LFY781dyH0Te0LYfT0VaQGc3Ed5UgrAuVypucrosVAJRcK_p3iC6HNkuuPd0goI_FSvRVeZ2HauoPUxM

Borgerlig presse

(https://api.cxense.com/public/widget/click/L-e2U6YqZXRemEBnLM_nauSdh1fdIHHdl1vLcdrX5sB-jk
ZmMfLmSp3gnd77vx78ondvo9MTK5bZGl8xWpdjgcKCvTEREaEgUKf7yVpAlMh2DqFHqVNLPsCLgS_6
HWMDYI09fkWdvRqgX9JB_fcvirpHKIlW0BfMwomduPvjoL70ipnJqDGILj8jrGNs6IhOjrwPNonoOT_86

Det handler om barns sikkerhet

(https://api.cxense.com/public/widget/click/0pedGZxBc-_HTnYhXS9jg6jCcuVjaSMm7bCo4W75KY_w
_6sW9OA1WblNJAFkr7SoHBYCqh8EsY2QpSKBq3qxibhAkOWmww8oc092Xj_PM_3KuO0D2jI87XLlX
HY_TkaLmqIlbIhAupm_83hGeHI_BX_gG2ZQaZdgq6VCNS6gJwwo4oCfMuC6v5mVmBDbToLRn9x21R

– En uverdig kommentar fra en statsminister i en slik situasjon

(https://api.cxense.com/public/widget/click/oIldzEQ-pKB0L3tr4mpGwWILyoF9TQ2j90TfvZnJx0XzgW

ATONVBoO3mrahTyeT5I_P_4ZAaVJ_fZDTH1LZC1wnTtY4YJemqNjWTf2yj79dfjzNdhWI9vXT3bbLdnaSj
6WfQX7yIVdjcV4aMJ3yRPaRBHvwD9Gicq12vytprRTWmmsg_fHvc8AQqikTOb3EyV3ClI3ZEUaYyPIBQ

Tidligere riksadvokat om Nav-skandalen: – Det er sterk grunn til

(https://api.cxense.com/public/widget/click/ev_t1pGTcM1xTf-qMmCWj6EuNVA_sSR6Ayjc7H7YWI8RT
YohtLOSUXzQ_TW_eHqfRNCytH2q2NX33ZvGGNrZSqoih6jXsPbscXyFpfLsBjXDVQLCR_TBec-J5aVy25
Q61jT0aRctmlETFHEi3tfIrVzGqmIDL6MAJXgIwki-H8IQoBaH1RqCtE3jtzENExzHriYyMh32MpknMLoEl

Nav-skandalen: Frp anklager de rødgrønne for å drive med hekse

(https://api.cxense.com/public/widget/click/O0VYAK5Ga5oyalsOnR5B4Wy0f1bferDBX0oH-1XZbX4M
Ygh39x6HbyTfjbRKDaNp0MBCYVyYcgqO34veSvweKD934xfpGrRchJWs0HJEjPaHmzB38BgciWtujEl7
85ojfKfafOmpU4S9hPJqKaYxyGt7wsMbUPCR6mlLSiAwVS6KpULHXQ-rJ8PT-CCzvGvzVSjcMjxdYIobd

Muligheten til å styre sitt eget liv

(https://api.cxense.com/public/widget/click/-BT6NxXyV7loxYZ6xKneYylbAiwnVSInAe0vNzYOvW0VF
gVXwtRvgTOjD2nAZMBnCHuFIECEoIc73euiNIun9mZSiAbrWMRZeTWMaKFQXPcQlCpi9v8AUDGs7df3
48xJxHxHdmbulKDRkX_cbcka8_GjwZ0hK2LdxR5fZ5ui7inE_eXAGjCekI0YJY8SuB4wbyCom7fCYRtQ5
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Forskerne er ikke
overrasket: Inntaket av Lserin eksploderer

Slokkeroboter fra Oslo er
avbestilt
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(https://www.dagsavisen.no/roganytt/slokkerobo

(https://ww2245.smartadserver.com/click? fra-oslo-er-avbestilt-1.1643626)
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Bil brant på Vestli: – Den var Prishopp for elbiler i
fullstendig overtent
bomringen
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(https://www.dagsavisen.no/oslo/bil-brant- (https://www.dagsavisen.no/oslo/prishoppANNONSE - Elkjøp
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Anklager byrådet for ulovlig Slik jobber du mer effektivt Åp
budsjettgrep: Nå skal
med skylagring
må
Fylkesmannen avgjøre sak... (https://ww2245.smartadserver.com/click? (htt

STROSSLE (HTTP://WWW.STROSSLE.COM/) hol
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EMNEORD
debatt (/landingpage/Tag/debatt) meninger
(/landingpage/Tag/meninger) Downs syndrom
(/landingpage/Tag/Downs%20syndrom)

«Mangelfull tilstandsrapport for sosial
boligbygging i Fredrikstad»
(/demokraten/meninger/mangelfull-tilstandsrapport-for-sosial-boligbygging-i-fredrikstad1.1644538)

«En fremmed er en venn du enda ikke har møtt»
(/demokraten/meninger/en-fremmed-er-en-venn-du-enda-ikke-har-mott-1.1644497)

«Den lille verdensbyens nye sentrum»
(/demokraten/meninger/den-lille-verdensbyens-nye-sentrum-1.1644109)

«Margrete Kvalbein (MDG) blander de tyngste
historiske institusjonelle steder og bygg vi har»
(/demokraten/meninger/margrete-kvalbein-mdg-blander-de-tyngste-historiskeinstitusjonelle-steder-og-bygg-vi-har-1.1643836)

«Østfold avgått ved døden?»
(/demokraten/meninger/ostfold-avgatt-ved-doden-1.1643435)

«Bli med og lage tidenes kvinneuke»
(/demokraten/meninger/bli-med-og-lage-tidenes-kvinneuke-1.1643303)

«Fredrikstad bibliotek er vernet, og som samfunn
bør vi også verne om det»
(/demokraten/meninger/fredrikstad-bibliotek-er-vernet-og-som-samfunn-bor-vi-ogsa-verneom-det-1.1643294)

«OBOS Bostart har ingen aldersgrense»
(/demokraten/meninger/obos-bostart-har-ingen-aldersgrense-1.1643144)

«Hvaler MDG ønsker kunstige rev på Hvaler»
(/demokraten/meninger/hvaler-mdg-onsker-kunstige-rev-pa-hvaler-1.1641327)

«Vi representerer noe større enn oss selv. Som
helsepolitikere representerer vi folks ve og vel»
(/demokraten/meninger/vi-representerer-noe-storre-enn-oss-selv-som-helsepolitikererepresenterer-vi-folks-ve-og-vel-1.1640361)

«Fredrikstad-mytene om dobbeltsporet»
(/demokraten/meninger/fredrikstad-mytene-om-dobbeltsporet-1.1640343)

«Ny jernbanepolitikk tvinger seg frem»
(/demokraten/meninger/ny-jernbanepolitikk-tvinger-seg-frem-1.1640330)

«Ønsker Fredrikstad-samfunnet en boligpolitikk
for alle?»
(/demokraten/meninger/onsker-fredrikstad-samfunnet-en-boligpolitikk-for-alle-1.1640276)

«Vel blåst og god jul til alle lærere – dere
fortjener virkelig en hyllest!»
(/demokraten/meninger/og-bakom-synger-lererne-1.1636703)
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