Havbruksledere på skolebenken
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22 studenter stortel opp i Rørvik.mand~;, neste uke er d t
e som
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ing ror e resterende på Frøya.
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.- Dette er et helt unikt stuAndreas Gatøre Øverg6rd die som hever kompetanse
ymngen@ytringen.no blant ledere i havbruksnæri_nga på høyere yrkesfaglig
Mandag 31.08 startet et mvå. Det er skreddersydd i
kull på 22 personer opp tett samarbeid med havbruksnæringa, så vi kan godt si
med studiet «ledelse i
d_ette er næringas egen skole,
havbruksoperasjoner» i s1er Kvaløy.
Kvaløy forteller om stor
Rørvik •l regi av Trønde- interesse
for å bli med på
lag høyere yrkesfagutdanningsløpet som innebæskole. Neste uke starter
rer ti samlinger i løpet av de
neste to årene.
ytteriigere 19 personer
- Vi har studenter fra store
opp med det samme
deler av landet, seiv om vi
• ba
d"
knapt har publisert studiet
samlmgs serie stu let
utenfor eget fylke, sier avdepå Frøya.
lingslederen.
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Studiet er ment for de som
allerede har erfaring fra
næringa, men ønsker å få en
formell utdannelse.
- Det kreves fem års ansiennitet eller fagbrev fra havbruksnæringa for å komme
inn pli dette studiet, som gir
60 studiepoeng. Studiet er
rettet mot ledere av alle operasjoner i næringa, neste år
planlegger vi et nytt studie
som er spisset mot de som
allerede er, eller ønsker å bli
lokalitetsledere, sier rektor
Odd Inge Strandheim ved
Trøndelag høyere yrkesfagskole.

UNIKT STUDIE
Avdelingsleder ved Trøndelag
høyere utdanning avdeling
Ytre Namdal, Klire Kvaløy, er
glad for å kunne gi et slikt tilhud.
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mest mulig kompetanse innen havbruksnæringa.

SKIPPER OG DRIFTSLEDER
Steffen Hestø fra Vemundvik
har jobbet som driftstekniker
i MOWI i tre år, men har
ønske om å få en lederstilling
med tiden.
- Dette åpner muligheter
for å kunne bli driftsleder. Jo
mer erfaren man blir både
teoretisk og praktisk, jo bedre
rustet er man for enhver jobb
i næringa, sier Hestø.
Ole Ivar Haugerøy fra Nærøystein har jobbet ombord på
servicebåt i åtte år, først i KB,
deretter i AQS. I dag er han
maskinpasser på «AQS Troll».
-Å fa en formell utdannelse
som denne gjør meg bedre
rustet for å ta en skipperjobb
på sikt. Med såpass mye erfaring fra bransjen vil jeg tro
mye av pensum er kjent for
mange av oss allerede, mener
Haugerøy.
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- Jeg tror også at det er mye
som er kjent stoff, men delen
a~ studiet som går på ledelse
bhr nytt. Egenstudiet blir nok .
minst like viktig som samlingene, mener Steffen Hestø.
Ole Ivar Haugerøy går turnus med tre uker på jobb i
slengen, og mener at måten
studiet er lagt opp på gjør det
enklere å prioritere pensum.
- For min del ser jeg det
som en stor fordel med så mye
egenstudie, og håper å få
brukt tid til studier mens jeg
er ombord, avslutter han.
Steffen Hestø og Ole /vor Haugerøy mener det er viktig å ti/egne seg
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Kåre Kvaløy, faglig ansvarlig Trond Lauritzen og Odd Inge Strandheim på fønte dag av studiet.

