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Av Steinar Figved  

23.01.06 11:10, ny 24.01.06 00:35  

Samtlige elever ved Sandnes videregående skole minnet i dag Ingrid-Elisabeth Berg med ett 
minutts stillhet.  

SANDNES (TV 2/TV 2 Nettavisen): Det ble en svært følelsesladet stund da rektor i dag informerte 
elevene om det uforståelige drapet natt til søndag. Flere elever gråt høylytt. En elev besvimte og 
måtte bæres ut.  

- Ord blir fattige, det nyttter ikke bare å si noe. Det viktigste er at vi alle står sammen. Og dere unge 
må stå sammen og være der for hverandre. Dere må ta dere av hverandre og ha øye for hverandre, sa 
fungerende rektor Harald Solbakken.  

Aktiv og dyktig 
Ingrid-Elisabeth ble beskrevet som en aktiv og svært dyktig elev. Hun var den sosiale i klassen som 
alle visste hvem var. 

- Hun var en særlig aktiv person i klassen. Hun hadde en slik opprteden at alle la merke til henne og 
alle fikk et forhold til henne. Ingrid-Elisabeht var et engasjert menneske og hadde meniger om det 
meste og var ikke redd for å uttale seg, sa rektor.  

Også Ingrid-Elisabehts eldre søster og søskenbarn går 
på skolen. 

Til sammen går om lag 50 personer fra Hommersåk 
på skolen.  

Også den drapssiktede 17-åringen er fra Hommersåk, 
men gikk ikke på Sandnes videregående skole.  

Rektor mante til omtanke også for hans nærmeste.  

- Jeg vil også nevne en annen familie på Hommersåk 
som har fått veldig mye ødelagt. Han som skjøt og 
hans familie. Jeg må si, Gud hjelpe dem, sa rektor. 

Kriseteam 
Etter minnestunden samlet klassene seg i hvert sitt klasserom. Her fikk de som hadde behov for det, 
mulighet til å samtale med lærere og personer fra kommunens kriseteam. 

| Denne artikkelen er skrevet ut fra: http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article541335.ece |  

Elever ved Sandnes videregående skole samlet 
seg mandag for å minnes Ingrid-Elisabeth 
Berg med stillhet.
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Elevmiljøet ved Sandnes videregående skole er i sjokk etter drapet på 
16 år gamle Ingrid-Elisabeth.
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