Kotiko AS samarbeider med
Hamna skole for utvikling
av første semester ved
Kotiko University.
Da vi opprettet kotiko AS
bestemte vi oss for å gi 75% av
alt overskudd selskapet
genererer "til å hjelpe
mennesker som ikke har et
valg, med kunnskap og midler
til å velge". Vi bestemte oss for
å starte selskapet som et sosialkapitalistisk prosjekt, og det var noen få enkle
prinsipper som lå til grunn for dette. Vi ville skape en arbeidsplass der vi kunne
jobbe med det vi setter mest pris på. Vi spurte oss også hva som skal til for å bli
lykkelig, for oss er det blant annet å få bidra til at mennesker får mulighet til å lære
og til å utvikle seg. Spesielt tenker vi da på de som ikke har samme muligheter som
vi har i Norge. Vi har satt sammen en selskapskombinasjon for å gi maksimal
langsiktig livsglede.
Vi ønsker å starte vårt bidrag ved å tilby undervisning til seksåringer i
flyktningeleirer.
Vi har jobbet med å få på plass en læringsportal som passer våre behov. Denne
løsningen har vi funnet i utdanningsverktøyet Moodle. Det neste steget vi tar er
utarbeiding av årsplan, semesterplaner og ukentlige arbeidsplaner som skal
benyttes i opplæringen.
For å sikre at planverket og de pedagogiske målsetningene har høy kvalitet og blir
gjennomførbare, har det vært til stor hjelp å samarbeide med Hamna skole. I
denne forbindelse vil vi takke rektor Inger-Anita Markussen for det gode
samarbeidet som nå er innledet.
Hvordan har vi tenkt gjennomføringen av våre semestre ved Kotiko University?
Opplæringen som blir gitt kommer til å være religionsnøytral. Videre kommer vi
alltid til å være en nøytral part i forhold til politiske og religiøse konflikter.
Modellen vi planlegger å gjennomføre går ut på at Kotiko leier et klasserom i
nærheten av leiren. Vi sørger for internett, 10 bærbare pc’er, og leier inn lærer som
er ansvarlig for undervisningen. Opplæringen følger leksjoner og oppgaver som er
tilgjengelig via internett. Mye av opplæringen blir interaktiv og leksjonene lastes
ned til maskinene før elevene starter opp hver morgen. I områder der vi oppnår
gode internettforbindelser kjøres leksjoner direkte over internett. Kotiko sørger for
mat til elevene og kjører dem hjem til leiren når opplæringen er gjennomført.
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For å vise dette på en oversiktlig måte har vi satt opp en enkel skisse som viser hva
vi har tenkt.

På vår webside www.kotiko.com finner du mer informasjon om vårt selskap og
Kotiko University. Kotiko University skal finansieres gjennom overskudd fra blant
annet www.komplettsport.no og de andre internettbutikkene vi drifter.
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