Når folk i framtida en gang spør meg; "hva er det lureste valget du noen gang tok ved
NMBU?" har jeg svaret klart;"å reise vekk fra Ås og til Alaska!"
Nå har jeg vært her i et semester (heldigvis har jeg ett til her) og i skrivende stund er det
eksamensjag og å få mest mulig ut av den siste uka før halvparten av oss internasjonale drar
hjem for godt. For et halvt år det har vært! Aldri har jeg vel blitt tatt så godt i mot ved en
skole før, og fra å gå til å knapt vite hva professoren heter (for å ikke snakke om at professor
vet hva jeg heter) er det nå helt vanlig å spørre hverandre hva man har gjort i helga, og til og
med bli spurt om man vil passe hus og bil for de, mens de er vekk i jula.

University of Alaska Fairbanks har en noget annen tilnærming til læring og karaktersetting
enn hjemme. Til og begynne med var jeg veldig skeptisk til å faktisk måtte møte opp i alle
forelesninger (det blir tatt fravær), ha masse tester og midtsemestereksamener, LEKSER, og
ha muntlig deltakelse i forelesningen tellende. Det tok meg vel en måned eller to å digge det for du og meg så flott det er å nå ha eksamenstid og vite at over 60% (mer i de fleste fag) av
karakteren din er allerede satt. Stress og slitsomme dager på sørhellinga er byttet ut med
skiturer til varme kilder, pubrunder og litt oppgaveskriving nå og da - og det i siste uka før
eksamen!
Og ja, jeg vet jeg høres ut som jeg er kjøpt og betalt av UAF, men det er jeg altså ikke!
Rådgiverne her har vært helt uvurderlige, bestandig parat til å hjelpe til - men hovedgrunnen
til at jeg har trivdes så godt her har ingenting med UAF å gjøre. Det har med alle de flotte
menneskene jeg har møtt; fra hele verden. Makan til positiv, kunnskapsrik, eventyrlysten jamenneskeflokk jeg har møtt her, tror jeg bare det er mulig å oppdrive her i ville Alaska - man
reiser ikke hit uten å ha tenkt seg om et par ganger!
Dette er himmelen, mekka og paradis i ett for deg som anser deg selv som aktiv, et
friluftsmenneske, eller ønsker å bli det. Med et treningssenter med alt det vanlige i tillegg til
klatrevegg, basseng, skøytehall, skytebane, utendørs klatrevegg/isklatrevegg og et
skiløypenett av en annen verden - skal det bli et trist kapittel å komme tilbake til GG. Å

kunne ta fag som pistolkysting, fekting, mountaineering og drama gir deg studiepoeng her. I
tillegg blir det hver helg arrangert turer for alle nivå av Outdoor Adventures-friluftsgruppa
ved UAF- så når denne "siræva" tøtta her kan isklatre, da kan du klare det også!
Og du, visst du har tenkt deg om et par ganger - og likevel har lyst til å reise på utveksling da er det bare en ting å gjøre. Søk om det visumet, pakk den kofferten, og sett deg på det flyet
- det er egentlig såre enkelt - og antagelig det lureste valget du noen gang kommer til å ta i
din utdanning - det er det iallefall hos meg.
Over&ut fra Karina i Alaska (som er nitrist fordi halvparten av gjengen skal reise, selv om de
ikke vil, men samtidig jätteglad for at hun var lur nok til å søke om to semester når hun
likegodt var igang).
Hurra for utveksling!
http://kalaskak.wordpress.com/

