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Voksenopplæringa Helse- og oppvekstfag ved Kuben videregående skole har skrevet 

samarbeidsavtale med Abloom og bruker dette samarbeidet i faget yrkesfaglig fordypning 

(YFF). Dette har stor verdi for våre elever da de får kunnskap om mennesker med 

funksjonsnedsettelser som de har mulighet til å jobbe med når de er ferdig utdannet. 

Faridah Nabaggala har vært og er en person som ser nytten av at alle blir inkludert og at 

hennes engasjement for mennesker som faller utenfor i samfunnet er høyt prioritert.  

I tiden med Corona var det vanskelig for våre elever å komme ut i praksis på grunn av 

smittevernregler, men Faridah hadde en løsning også på det. Da skrev hun en bok om 

Coronaviruset og hun ville lansere boken på Kuben sammen med våre elever på 

voksenopplæringen. Undertegnede hadde også en forfattersamtale på arrangementet der hun 

fortalte om sin bakgrunn og hvorfor hun er så engasjert i dette temaet. Det var spesielt 

interessant for flere av våre elever som har minoritetsbakgrunn, å se at man kan lykkes med 

det man vil, hvis man står på.  

Samarbeidet med Abloom går ut på at våre elever skal være med som frivillige på Abloom 

filmfestival, bidra med sin språkkompetanse, kulturelle innsikt og praktisk arbeid. Abloom 

presenterer sitt arbeide for elevene på Kuben to ganger i året, og våre elever får muligheter til 

å jobbe hos Abloom som frivillig for å skape seg et nettverk, de er faste deltakere hvert år på 

fagkonferansen under Abloom filmfestival. Våre elever får også førsteretten til filmvisninger 

under filmfestivalen. Det igjen viser hvilken raus og omtenksom person Faridah er. Hun vet at 

våre elever kanskje ikke har råd til å gå på kino hvor hele familien kan være med, og at det 

har en stor verdi for dem.  

I tiden med Corona har det vært mindre aktivitet, men allikevel planlegger vi å være med på 

det som skal foregå hos Abloom og vi har allerede planlagt en ny boklansering på Kuben. 

Selv om vi ikke kan møtes fysisk så ser Faridah løsninger og da foregår det digitalt. Hun ser 

løsninger på alt, og det er meget lærerikt og tilfredsstillende å få lov til å samarbeide både 

med henne og hele organisasjonen Abloom, så det var ingen tvil om at jeg ville skrive denne 

anbefalingen om henne for at hun skal få Kongens fortjenestemedalje. 
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