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Karrieremuligheter

Lokfører-tvillingene fra Hardanger
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LES MER PÅ UTDANNINGOGJOBB.NO

I DENNE UTGAVEN

Studieteknikk
Du trenger ikke ha
supertalent for å bli en
superstudent. Slik blir
du best i klassen!
s.6
FOTO: PRIVAT

Et år på folkehøgskole
Samuel Massie reiser Norge
rundt og forteller om
hvordan folkehøgskolen
reddet han.
s.14

Fremtidens teknologi
– Ungdommen bør få mer
innsikt i hvordan den
underliggende teknologien
fungerer, sier Hans-Petter
Nygård-Hansen
s.16
FOTO: INGAR NÆSS

FOTO:MATSGRIMSETH.COM

INTRO

Velg din vei med både hode og hjerte
Det å velge hva du skal bli og hva slags utdanning du skal ta er et stort og viktig valg. Det er et valg
hvor du bør bruke fornuften, men også lytte til hva følelsene dine sier.
Tekst: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) Foto: Aksel Jemstad

I Norge er vi heldige. Utdanning på offentlige
høyskoler og universiteter er gratis og vi har
en av de aller beste studiestøtteordningene i
verden. I tillegg er arbeidsledigheten lav. Det
betyr at mulighetene er mange. Det er bra,
men det kan også gjøre det ekstra vanskelig
å velge rett.

Ditt valg

Det valget du nå skal ta har stor betydning,
men ikke la det stresse deg for mye. Det er
et valg som setter deg på en kurs mot fremtiden, men kursen kan justeres. Og så er ikke
studietiden bare alvor – den gir deg frihet og
mulighet til å bli kjent med nye mennesker
og lære nye ting. Jeg håper du kjenner på
friheten og bruker den godt. For behovet for
å ta en utdannelse har aldri har vært større.
I de fleste jobber er det nå et krav eller en
fordel med en god utdannelse.

Skaff deg informasjon

Det er bedre å velge riktig første gang, selv
om kursen kan justeres etter hvert. Derfor bør du skaffe deg informasjon. Snakk
med rådgiveren på skolen, ta kontakt med
utdanningsstedet og diskuter med venner og familie. På nettet er det nesten
ingen grenser for hvor mye informasjon
du kan finne. Vi har ansvaret for nettsiden
www.utdanning.no, og der finner du gode
tips og nøytral informasjon om både utdanning og yrker. Og har du funnet et yrke du
tror du vil like – enten det er rørlegger, revisor
eller røykdykker – snakk med noen som har

Følg oss på

det yrket slik at du finne ut hvordan arbeidshverdagen er.

Hva trenger vi i fremtiden?

Så er det fornuftig å forsøke å se litt inn i
fremtiden. Hvilke yrker eller studieretninger
tror vi blir ekstra viktig fremover? Vi vet at
realfag, IKT-sikkerhet og teknologi er områder som peker seg ut når det gjelder fremtidens kompetansebehov. Vi trenger også
mange nye sykepleiere og andre omsorgsyrker på grunn av en større andel eldre
mennesker. Og mange med fagbrev og ingeniører, for å nevne noe. Det kan være lurt å
tenke seg litt ekstra godt om i tilfelle ett av
disse yrkene kan være noe for deg. Felles
for disse jobbene er at det er helt nødvendig
med en god utdannelse.

Ut på tur

Uansett hva slags utdanning du velger så
håper jeg også at du vurderer å ta en del
av den i utlandet. Vi jobber mer på tvers av
kulturer, språk og landegrenser enn tidligere.
Internasjonal kompetanse vil være viktig
for flere og flere arbeidsgivere og bedrifter
i fremtiden. Ved å ta en del av graden din i
utlandet vil du lære mye når du møter nye
kulturer, et annet språk, andre arbeidsformer
og nye mennesker. Og ikke minst om deg
selv.

Du bestemmer

Å gi råd om karrierevalg og utdanning er ikke
enkelt. For det er og bør være ditt valg. Det er
bra å få råd og anbefalinger fra andre, men
det er du som skal trives både med studiene eller yrkesopplæringen og i arbeidslivet
etterpå. Tenk gjennom hva som er dine
evner, hvilke interesser du har og kjenn etter hva du kan tenke deg å holde på med i
mange år fremover. Og uansett hvilke råd
du får, husk at det er du selv som skal ta det
endelige valget. Lykke til med avgjørelsen!

Gjør en forskjell

Et yrke jeg gjerne vil trekke frem er læreryrket. Vi trenger særlig flere lærere for de
minste barna som kan hjelpe dem å knekke
lesekoden og som gir dem den kunnskapen
og kompetansen de skal bygge livene sine
på. Læreryrket gir deg en unik mulighet til
å gjøre en forskjell. Det er ett av de aller viktigste yrkene vi har, spør du meg. Og starter
du på lærerutdanning til høsten, kan du få
slettet deler av studielånet ditt når du er
ferdig utdannet. Alle som fullfører lærerutdanningen nyter godt av dette, men
ordningen er ekstra lønnsom for de som
utdanner seg for trinn 1–7, og for de som tar
jobb som lærer i Nord-Norge. Noe å tenke på.

facebook.com/MediaplanetNorge

Iselin Nybø (V)
Forsknings- og høyere utdanningsminister

@MediaplanetNO

@Mediaplanet_no
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Vil du
inspirere
barn og unge?
Bli lærer!
Les mer på inn.no/lærer
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10 grunner
til å velge yrkesfag

ANNONSE

Yrkesfag kan være et godt valg for deg som vil gjøre ting i praksis
i stedet for å lese om det. Gjennom yrkesfag kan du bli lærling
der du blir kjent med hele bedriften fra grunnen av. Du får jobbe
sammen med dyktige mennesker med verdifulle erfaringer det er
vanskelig å lese seg til i en bok.Slik får du oppdatert kunnskap og
et verdifullt nettverk. Det gjør også at du står sterkt om du ønsker
å starte egen bedrift.

Tekst: NHO Foto: Getty Images

Derfor bør du velge yrkesfag
Du skaper noe og ser konkrete resultater av det du gjør.
Du kommer deg raskt ut i jobb.
Du får lønn under utdanning.
Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig.
Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig
kvalitet.
Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift.
Du blir attraktiv for norske bedrifter.
Du kan få ansvar for å håndtere avanserte maskiner.

3 fakta om yrkesfag

Du har over 170 yrker å velge blant.
Du får mange muligheter til å utdanne deg videre.

To år på skole, deretter to år i bedrift.

Bli etterspurt!

Fleksible modeller gjør at du kan veksle
mellom skole og praksis.

Vi trenger titusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere. Fag- og mesterbrev er faktisk de
mest etterspurte utdanningene blant NHOs medlemsbedrifter de neste fem årene.

Leder til fag- eller svennebrev.

Skap trygghet for andre

Arbeidslivserfaring
De to første årene på skole er det flere fellesfag som alle på
videregående har. I tillegg har du programfag som rettes mer direkte
mot ditt utdanningsprogram.

Norske fagarbeidere er kjent for å være flinke til å ta ansvar og jobbe selvstendig.
Gjennom å velge yrkesfag vil oppgavene du løser være en del av noe større. Du kan skape trygghet som har en verdi for andre. Du kan for eksempel bidra til å skaffe folk strøm,
tak over hodet, mat og trygge veier. På en byggeplass kan du utføre enkeltoppgaver som til slutt blir et bygg, som blir arbeidsplass for mange mennesker.

Gjennom prosjekt til fordypning på VG1 og VG2 kan du få deg arbeidslivserfaring. Dette er en gylden anledning for deg å vise deg frem for en
mulig fremtidig læreplass og arbeidsplass. Flere skoler tilbyr fleksible
modeller der du kan veksle mellom skole og praksis også de første to
årene.

Deltidsstudier kombinert med full jobb?
TEKNISKE FAG

Sveiseteknikk m/ IWT
Maskinteknisk drift
Bygg
Anlegg
Elkraft m/ Ekom

(3 ÅR)

HELSEFAG

Rehabilitering

(2 ÅR)
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LANDBRUKSFAG

(2 ÅR)

Melkeproduksjon og driftsledelse
Kornproduksjon og driftsledelse

Studier der du bor – via internett og videokonferanse

Mer informasjon: www.thamsfagskole.no - postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no
tlf. 74 17 51 00 / 74 17 50 32
Søknad registreres på: www.vigo.no
–
Søknadsfrist: 15. april
–
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TA MESTERBREV OG FÅ FART PÅ KARRIEREN
Nå kan du ta mesterbrevet i løpet av halvannet år med en kombinasjon av nettstudier og samlinger. Studiet er fleksibelt
og med mesterbrevet i hånd åpner det seg en rekke nye karrieremuligheter.

SPONSET AV

BYGGEBRANSJENS EGEN
MESTERUTDANNING

M

esterbrevet er først
og fremst et synlig
bevis på at du har
den
nødvendige
kompetansen hvis
du for eksempel vil etablere og
drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et byggefirma, eller for å lede en byggfaglig
avdeling hos en entreprenør eller
et større byggefirma.
– For dem som har tatt mesterbrevet åpner det seg en lang rekke
muligheter. Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig
kompetansebevis innenfor byggfagene; du kan påta deg nye opp-

gaver med større ansvar og utvikle
deg i bedriften du allerede jobber
for, eller du kan ta mer utdanning
for å lære mer om det byggfaglige,
sier Atle Engholm som er daglig
leder i Blimester.com.
Mesterbedrifter oppfattes gjerne
som mer seriøse i forbrukermarkedet og i det offentlige er det
ofte et krav om mesterbrev for i det
hele tatt å kunne delta i anbudskonkurranser.
Studier på nett

Blimester tilbyr nettbaserte studier, men er støttet av tre fysiske
helgesamlinger og flere nettseminarer per semester, i tillegg til
nettbasert veiledning. På mesterutdanningen lærer du faglig
ledelse, bedriftsledelse og du får
også faglig fordypning.
– Utdanningstilbudet er lagt opp
slik at det er mulig å gjennomføre
studiene på halvannet år ved siden
av jobb. Det er imidlertid mulig
å bruke kortere eller lengre tid,

alt ettersom hva som passer den
enkelte. Noe av styrken med dette
studiet er at det er veldig fleksibelt. Hvis du ikke har mulighet til
å møte på samlingene, så kan du
følge dem på kameralink eller se
dem i opptak når det passer, fortsetter Engholm.
Med nettbasert undervisning
trenger man heller ikke å tenke på
reisetid eller reisekostnader enten
man bor i Finnmark eller arbeider i
utlandet i en periode. Studiene kan
man gjennomføre helt uavhengig
av sted.
– Studiene er ikke vanskelige,
men de krever litt selvdisiplin.
Noen ganger opplever vi at en
og annen student har begynt å
henge etter i løpet av et semester,
men siden det hele tiden går tre
parallelle semestre, har de mulighet til å fortsette der de slapp når
neste semester begynner.
Kan være en døråpner

Mange av de som tar mesterbrev er

Atle Engholm
daglig leder i
Blimester.com.
FOTO:PRIVAT

helt ferske i faget og vil lære mer.
Andre er erfarne og har kanskje sin
egen bedrift, men ønsker mesterbrev for å få ansvarsretten. I tillegg
har vi en tredje gruppe som gjerne
ønsker å bevege seg i karrierestigen
og vil bli byggeleder, prosjektleder,
prosjekteringsansvarlig eller kanskje kalkulatør.
– For mange kan et mesterbrev
være akkurat den døråpneren de

trenger for å få nye karrieremuligheter, og derfor kan det være smart
å ta mesterbrevet, sier Engholm til
slutt.
■

Les mer om mesterbrev på
blimester.com

Nytt nettbasert
LOKALMATSTUDIE I ULVIK
Fagskolen i Hordaland tilbyr nå en fagskoleutdanning i lokal matkultur.
Studiet startet i høst og går over tre skoleår der studentene får
opplæring i lokal matkultur fundamentert i nordisk kulturarv.
SPONSET AV

U

tdanningen er et deltid nettstøttet studie
hvor studentene både
får undervisning på
nett, men også på seks
ukesamlinger i Ulvik hvert år.
– Dette er et studie som vi har
arbeidet lenge for å realisere. Det er
nemlig et stort behov for kompetanse omkring produkter, råvarer,
produksjon og foredling. Studiet tar
for seg hele spekteret av produkter
fra planter, fisk og kjøtt, til korn,
egg og meieriprodukter. Dette er
med andre ord en stor og grundig
matutdanning, sier Andrid Solaas
Innset, som er fagansvarlig for
studiet i lokal matkultur.

Studiet er en høyere yrkesfaglig
utdanning, som man kan ta for
eksempel etter videregående
utdanning innen restaurant- og
matfag avsluttet med fagbrev,
eller med annen bakgrunn og
minimum fem års praksis fra
produksjon eller videreforedling
av lokalmat.
– Foreløpig tilbyr vi kun den
nettbaserte utdanningen, men
studiet er også godkjent som

heltidsstudium, så det kommer vi
nok til å tilby etter hvert.
Engasjerte studenter

Det første kullet, som startet studiene sine i høst, teller ti studenter,
og tilbakemeldingene er gode.
– Vi opplever stort engasjement
fra studentene, og de melder tilbake om at de finner studiet både
spennende og nyttig. De fleste
studentene vi har i dag kommer

Lager mat i nytt kjøkken: I løpet av de tre årene som studiet varer får
studentene godt innblikk i lokal mat og lokale mattradisjoner.

fra vårt eget fylke, men studiet er
landsdekkende og vi har studenter
fra hele landet på den andre linja
vår i Ulvik, sier Solaas Innset.

underviser også i entreprenørskap,
så det er ganske omfattende, fortsetter hun.
Tradisjonsrikt studiested

Innholdsrikt

I løpet av de tre årene som studiet varer får studentene godt innblikk i lokal mat og lokale mattradisjoner. Temaene de skal lære
mer om er blant annet mat og
kommunikasjon, yrkesrettet realfag, matproduksjon, kvalitet og
bærekraft, samt produksjon og
foredling av råvarer:
– I forbindelse med produksjon
og foredling reiser vi også ut til
produsentene for å lære mer om
både råvarer og produksjonsmetoder. I tillegg har vi et nytt
kjøkken der studentene både
kan få demonstrasjoner og delta
i produksjon selv. Studentene skal
også ha et hovedprosjekt med
fordypning mens de studerer og vi

– Det er jo litt artig at dette studiet
er lagt akkurat hit til studiested
Hjeltnes, for dette er egentlig en
gammel gartnerskole og et sted
hvor det har blitt produsert mat i
flere hundre år. Så på mange måter
bidrar dette studiet til å bevare og
videreutvikle tradisjonene. I tillegg
er vi på et sted hvor det er mange
lokale produsenter i nærmiljøet,
avslutter Solaas Innset.
■

Les mer om utdanningen på
hordaland.no/nn-NO/skole/
fagskolen-i-hordaland/
lokal-matkultur/lokalmatkultur/
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STUDIETEKNIKK

DU TRENGER IKKE HA SUPERTALENT FOR
Å BLI EN SUPERSTUDENT
For å lykkes med å lære trenger du ikke være født med høy intelligens eller ofre all fritid. Det er Olav Schewe et
godt eksempel på. Fra å være en gjennomsnittselev på ungdomsskolen gikk han ut av videregående skole med
kullets høyeste karaktersnitt. Senere fullførte han en mastergrad ved det prestisjetunge
Universitetet i Oxford – også da med et av de beste vitnemålene.

H

vordan du studerer har alt å si.
Hvis du bruker
gode teknikker
vil du lære mer
og få bedre karakterer,
sier
Olav. Olav begynte å interessere
seg for studieteknikk allerede på
ungdomsskolen. I 2014 skrev han
boka Superstudent som har blitt
en av Norges mest solgte bøker
om studieteknikk og i tillegg blitt
oversatt til 16 språk. Dette er Olavs
beste tips:

– I stedet for å jobbe tre timer
med et fag på mandag og tre timer
med et annet på torsdag, bør du
heller jobbe 1,5 time med begge fag
både mandag og torsdag, forklarer
Olav.
– Eksperimenter har for eksempel vist at du kan halvere tiden det
tar å lære seg noe utenat, dersom
du fordeler det over flere dager. Det
er som om hjernen må jobbe hardere når du sprer ut læringen, og
resultatet er at kunnskapen fester
seg bedre.
3. Lært aktivt

1. Motiver deg selv

Det er ikke uvanlig å føle seg bombardert av leselekser. Men å lese er
en veldig passiv måte å lære på.
– Du vil både huske og forstå mer
av det du lærer, dersom du diskuterer det med andre, forteller Olav.
– I tillegg bør du ikke bare lese,
men også høre deg selv i det du
nettopp har lest. Studier viser at
dersom du leser mindre og hører
deg selv mer, vil du huske 30-50
prosent mer enn om du bare leser.
Du bruker mer av hjernen, og derfor husker du mer.

2. Spre læringen ut i tid

4. Ta pauser

Det er vanlig å jobbe i få og lange
økter, men forskning viser at det er
lurere å bryte opp læringen i mindre økter.

Vi tenker ofte at det er lurt å ha
utholdenhet når ting blir vanskelig. Men faktisk er det bedre å ta en
pause når du står fast.

DINAMO // FOTO_NICOLAS TOURRENC

Når motivasjonen er høy, går innsatsen, effektiviteten og læringen
opp. Du har derfor masse å vinne
på å øke motivasjonen din.
– Se hvordan studiene kan hjelpe deg til drømmejobben eller noe
annet viktig, råder Olav.
– Selv ville jeg studere ved et
prestisjefylt universitet i utlandet.
For å få til det måtte jeg få gode
karakterer, og det ga meg motivasjon som gjorde det enklere å lære,
forteller Olav.

«Eksperimenter har
for eksempel vist at
du kan halvere tiden
det tar å lære seg
noe utenat, dersom
du fordeler det over
flere dager.»

FOTO: PRIVAT

– Hjernen fortsetter å løse utfordringer, selv etter at du har sluttet
å fokusere på de, forteller Olav.
– Men til dette trenger hjernen
tid, og derfor er det smart å ta seg en
pause eller gjøre noe annet imens.
Dette kan du også utnytte på prøver. Dersom du står fast på en oppgave, ikke bruk masse tid på å være
frustrert. Gå heller videre til noen
enklere oppgaver og kom tilbake til
den vanskelige oppgaven senere.
Da har hjernen jobbet med å løse
oppgaven i bakgrunnen imens, slik
vil du ha mye større sannsynlighet
for å få det til ved andre forsøk. ■

Les flere artikler om
karrieremuligheter på nett! Besøk
utdanningogjobb.no

Slik blir du en superstudent. – Hvis du bruker gode teknikker vil du
lære mer og få bedre karakterer, sier Olav Schewe.

Skreddersydde
studier for deg
som er sykepleier
og for deg som
vil bli sykepleier.
For mer informasjon om studiene besøk oss på vid.no

SPORT

Vi utdanner deg til FREMTIDENS YRKER

Hos oss kan du ta en bachelor eller master innen: sykepleie, vernepleie, logistikk, økonomi, sport, juss, samfunnsfag og IT.
Nye studier høsten 2019:
Bachelor i IT og digitalisering, Molde
Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi, Kristiansund
Bachelor i sykepleie, deltid, Kristiansund

SØKNADSFRIST 15. APRIL

www.himolde.no

Studer informatikk ved
Universitetet i Bergen!
Tar du R2-matte og liker teknologi kan informatikk ved UiB
være midt i blinken for deg.

Informatikere er ikke bare ettertraktet i arbeidsmarkedet nå men det vil i tillegg
være stor mangel på informatikere i fremtiden. Vårt samfunn er blitt avhengige
av at informasjonsteknologien fungerer.
Vi tilbyr et fremtidsrettet studium med mange spennende arbeidsoppgaver og
jobbmuligheter innen mange ulike bransjer. Det er veldig lett å få jobb etter endt
utdanning, de aller fleste av våre masterstudenter har fast kontrakt og en jobb
som venter på dem lenge før de er ferdig med studiene.
Med et stort utvalg studieprogrammer, konkurransedyktige PhD-stillinger og syv
anerkjente forskergrupper, har du mange muligheter på Institutt for informatikk
ved Universitetet i Bergen.

VI TILBYR FØLGENDE BACHELORPROGRAM:
Bioinformatikk
Datasikkerhet
Informatikk-matematikk-økonomi

Datateknologi
Datavitenskap

Velkommen til informasjonsmøte om IKT-studier i Bergen den 2.april ved Høyteknologisenteret i Bergen, Datablokken, 2. etg.
UiB og HVL presenterer sine IKT-studier samt bedrifter kommer for å fortelle om fremtidige karrieremuligheter innen IKT.
Arrangementet starter kl 16:30 og varer utover kvelden med lett servering. Adresse: Thormøhlens gate 55, 5007 Bergen.

For mer informasjon: www.uib.no/ii | studieveileder@ii.uib.no | 55 58 42 00
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LÆRING

Ja til læring
utenfor klasserommet!
Nettverket «Ut av klasserommet» samarbeider for å kunne tilby gode læringsmål for skolen.

et interaktivt læringsspill om
olje og gass, teknologi og innovasjon, hvor elevene får prøve
seg som ingeniører. I løpet av
spillet henter elevene inn viktig
informasjon om HMS, miljø, teknologi, olje og gass, og ved å jobbe
i team skal elevene finne innovative løsninger for oljefeltet.

Hilde-Kristin
Bendixen
Leder, Norges
Banks Kunnskapssenter.
FOTO: NORGES BANK

N

orges Bank, KS, NHO
og Engineerium har
nylig gått sammen
om å styrke informasjonen om læringstilbudet utenfor skolen. Formålet med nettverket er først
og fremst å synliggjøre de gode
tilbudene, men også å dele felles
erfaringer og kunnskap på drift
og utvikling.
– Nettverket er tett knyttet opp
til forsker- og formidlingsmiljøer,
forteller Hilde Kristin Bendixen,
leder i Norges Banks Kunnskapssenter.
Avbrekk i skolehverdagen

«Ut av klasserommet» består av
sentre som har over 20 års erfaring med å ha skoleklasser på
besøk. Sentrene tilbyr samfunnsaktuelle og engasjerende læringsspill for skoleklasser. De har
en felles visjon om å gjøre læringen til noe som er interessant og
gøy, og for elevene er et besøk på
et læringssenter et fint avbrekk
i skolehverdagen. Primærmålgruppen er skoleelever og studenter, men man retter seg også

Mer gøy enn forelesning

De ulike pedagogiske oppleggene
dekker generell del og kompetansemål i flere læreplaner på
ungdomstrinn og videregående
skole, og kan brukes i mange
ulike fag. Norges Banks spill
Horisont er for eksempel tuftet
på læringsmålene i samfunnsFOTO: EIVIND RØHNE/NHO OG NORGES BANK

mot andre aktuelle grupper.

økonomi, men har erfart at læringen treffer flere målgrupper,
som elever på høyskole og tiende
klassetrinn. De testet læringseffekten på studenter i samarbeid med BI, og elevene lærte litt
mer på forelesning, men likte utdanningsaktiviteten bedre. Konklusjonen ble at skolen og kunnskapssenteret er gode sammen.
Senteret planlegger flere tester
og undersøkelser. Dette gir god
informasjon og er et viktig bidrag i den videre utviklingen av
sentrene.
■
Er du interessert i å høre mer om
«Ut av klasserommet»? Alle fire sentrene
er tilstede på SETT-dagene. Du finner
dem på stand B:25. På samme tid
lanseres www.utavklasserommet.no.

hos oss, enn på et halvt år med
læreboka, forteller Bendixen.

Framtidens utdanning

De aller fleste er enige om at det
må skje en endring i hvordan barn
og unge tilegner seg kunnskap.
– Mange av lærerne vi har på
besøk i sentrene er opptatt av
alternative læringsmåter for å få en
mer dynamisk skolehverdag og
et bredere engasjement hos elevene. Å ta turen til en mer teknologisk og interaktiv læringsarena
kan være et viktig supplement til
lærebok og klasseromsundervisning. Dessuten lærer alle elever
ulikt og vi ser at de interaktive
læringsspillene favner alle typer
elever. Vi har også hørt lærere si
at elevene lærer mer på to timer

Oljeingeniør for en dag

På NHOs besøkssenter lærer
elever om samspillet mellom
næringsliv og velferd i samfunnet
gjennom dialog, filmer og spill.
Kommunespillet i KS Besøkssenter er et interaktivt læringsspill der elevene er samfunnsplanleggere for en dag, og lærer
om lokaldemokrati og hvordan
en kommune styres. Spillet Horisont i Norges Banks kunnskapssenter lærer elevene hvordan
en moderne økonomi er skrudd
sammen, og de får føle konsekvensen av egne økonomiske valg
på kroppen. Engineerium tilbyr

Velkommen til en
annerledes skoledag
Ta med skoleklasser og andre grupper til vårt
multimedierom og lær mer om:
•
•
•
•

Hva er næringslivet?
Hva bidrar bedrifter med til samfunnet?
Hvordan finansieres velferd?
Hva vil du bli?

For mer informasjon besøk nho.no/skolebesok

50 000 trucker trenger
førere i sommer

- sikre deg sommerjobb med truckførerkurs
Vi holder truckførerkurs over hele landet og våre erfarne instruktører sørger
for at du får den opplæringen du trenger for å kunne gå rett i jobb.

Våre truckførerkurs
Varighet: 1 – 4 dager
Hensikt: trygg og effektiv bruk av
truckene og sunne arbeidsstillinger
Sted: teori og praksis, ved en av
Toyotas lokasjoner og/eller hos
kunden

Vi tilbyr følgende opplæring
T1 Motorisert lede- og skyvetrucker (uten fast førerplass)
T2 - T5 Skyvemasttruck, støttebenstruck, høytløftende- og
førerløftende truck, motvektstruck, sidelastende- og 4-veistruck
T6 - T8 Stortruck med løft over 10 tonn
C1 - C2 Teleskoptruck
G11 Løfteredskap
G4 Bro- og traverskran
Personløfterkurs klasse A, B og C

Les mer om våre kurs og meld deg på her:
www.toyota-forklifts.no
tlf. 73 82 73 00
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Praksis på NRK-serien
Heimebane ga toppscore
Medieproduksjonsstudiet i Volda gjorde det rekordbra i årets studiebarometer.
Én av hovedårsakene er den gode praksisen.
SPONSET AV

G

jennom flere år har
Høgskolen i Volda
bygget opp en praktisk medieproduksjonsline som skal
gjøre overgangen fra studielivet til
arbeidslivet så lett og uanstrengt
som mulig. Morten Ristesund
Steinnes er en av medieproduksjonsstudentene som fikk jobbe på
innspillingen av den andre sesongen av Heimebane
— Da jeg kom til Heimebane
visste jeg allerede grunnprinsippene til hvordan arbeidsdagene til
en produksjonsassistent kunne
være, forteller Steinnes.
Da han begynte å jobbe med
Heimebane hadde klassen allerede
laget en nett-serie. Da lærte Steinnes mye om hva de ulike rollene i
en slik produksjon innebærer, og
hva som er forventet at han skal
kunne.
— Det er kanskje vanskelig å tro,
men når jeg sammenlikner erfaringen fra nett-serien vår og Heimebane, er det mange likheter.
Prinsippene var de samme, sier
studenten.

Et praktisk studium

— Vi prøver hele tiden å skape et
miljø og en kultur som er så nært
arbeidslivet som mulig. Det gjør

at studentene våre kan reise ut i
praksis og vite at de takler jobben
de skal gjøre, forteller Jon Harman,
høgskolelektor ved Høgskolen i
Volda.
Magnus Ramsdalen, som var
linjeprodusent på Heimebane, og
var med på å ansette studentene
fra Volda til produksjonen i serien,
bekrefter at studentene kan kastes
rett ut i arbeidslivet og gjøre en god
jobb.
— Jeg fikk svært gode tilbakemeldinger fra de som arbeidet med
studentene fra Volda, og vi fortsatte
derfor med samarbeidet på sesong
to, sier linjeprodusenten.
Fornøyde studenter

Den praktiske tilnærmingen til
studiet virker å gi gode resultater. For medieproduksjonslinjen i
Volda gjorde det ekstremt bra i
årets studiebarometer. På spørsmålet om hvor fornøyde studentene
er med studiet, ga studentene 4,4
av 5 mulige poeng, en bedre score
enn TV-produksjonslinjene i både
Lillehammer og Bergen.
— Mange synes det er vanskelig
ute i arbeidslivet, men det er egentlig ikke det. Du må bare øve! Og det
er det du skal få muligheten til her,
forklarer Harman.
Gjennom det treårige studiet får
studentene være med på flere ulike
typer prosjekt. De lager nett-serie,
produserer og arrangerer direktesendinger av lokale idrettsarrangementer, og går i praksis i
enten Norge eller utlandet. Slik
får studentene øve på tempoet og
utfordringene arbeidslivet vil by

FOTO: MATIAS MYKLEBUST

på når de er ferdig med studiene.
Bærer frukter

— Globalt vet vi at praksis fører
til jobber, for bransjen hyrer inn
folk som kan ting. Det teoretiske
er selvsagt viktig det òg, men du
må kunne bruke det du har lært i
praksis.
Høgskolelektoren forklarer at
de ofte er i kontakt med bransjen
og andre skoler både i Norge og i
utlandet.
— Det er viktig å se hva andre
skoler gjør, samt å høre fra bransjen
hva de ser etter når de skal ansatte
nye mennesker. Slik kan undervisningen tilpasses studentene,
som lærer det bransjen faktisk
trenger.
Det har lønnet seg for Høgskolen
i Volda. I følge Ramsdalen har flere av studentene som var med på
produksjonen av den første sesongen av Heimebane, jobbet også
på den andre sesongen gjennom
jobber de fikk etter utdanningen.
Morten Ristesund Steinnes er
nå i praksis i Untold Insight og
Superblaise i Oslo. Der jobber han
med alt fra pre-produksjon, manus
til korte reklamesnutter, og som
kameraoperatør. Takket være det
han har lært i medieproduksjon i
Volda.
■

Les mer på
hivolda.no/studietilbod/
medieproduksjon

Gode erfaringer: — Vi prøver hele tiden å skape et miljø og en kultur
som er så nært arbeidslivet som mulig. Det gjør at studentene våre kan reise
ut i praksis og vite at de takler jobben de skal gjøre, forteller Jon Harman,
høgskolelektor ved Høgskolen i Volda.
FOTO: MATIAS MYKLEBUST

I praksis på NRK: Morten Ristesund Steinnes er en av medieproduksjonsstudentene som fikk jobbe på innspillingen av den andre sesongen av
Heimebane.

Volda er kjent for eit godt studentmiljø og eit
mangfald av lag, organisasjonar og festivalar.
Høgskulen i Volda legg vekt på fleksible
studieformer og har mange nett- og deltidsstudium. Høgskulen tilbyr studium innan:
• Administrasjon, planlegging og leiing
• Estetiske fag, kunst- og musikkfag
• Helse og sosialfag
• Historie og religion
• Idrett og friluftsliv
• Lærarutdanning
• Medie- og journalistfag

Bli student ved
Høgskulen i Volda

• Språk og litteratur
Les meir på: hivolda.no
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SKOLEOVERTAKELSE

Morsomt og lærerikt for studentene
Høgskulen i Volda har i mange år hatt stor suksess med skoleovertakelse i grunnskolelærerutdanningen.

FOTO: MARIUS BECK DAHLE

Lærerstudenter i praksis på Vartdal Skule i Ørsta kommune.

SPONSET AV

Oddvar Aalde
Studieleder for
grunnskoleutdanningen ved
Høgskulen i Volda
FOTO: TONE SOLHAUG

H

øgskulen i Volda er
kjent for sitt gode
studentmiljø og tilbyr grunnskolelærerutdanning for både 1-7
trinn og 5-10 trinn. Skolen har, som
de fleste utdanningssteder som tilbyr
grunnskolelærerutdanning,
praksis som del av utdanningsløpet.
Men skolen har også lang tradisjon
i å ha skoleovertakelse som del av
praksis tredje året, noe som har fått
svært positive tilbakemeldinger.
Tar over skolen

Ifølge Oddvar Aalde, Studieleder
for grunnskoleutdanningene ved
Høgskulen i Volda, har studentene
vanlig praksis på forskjellige skoler
de to første årene. I tredje studieår
samles studentene på en eller to

skoler. Der skal de overta ansvaret
for skolen.
– I tredje studieår har de tre uker
med praksis på høsten hvor studentene er sammen med lærerne og
klassen sin. Da rekker studentene
å skape gode relasjoner til elevene
og bli godt kjent med skolen. Etter
jul reiser lærerne, rektor og ledelsen bort på kurs eller seminarer i en
uke. Det er i denne uken studentene
tar over, sier Aalde.
Ved skoleovertakelsen styrer
studentene skolen fra rektor sin posisjon og nedover i systemet. Lederteamet, som består av to studenter,
sitter på rektors kontor og tar seg
av oppgaver som rektor ellers ville
gjort. De andre studentene dekker
alle fag og timer i sine klasser.
– Ved fravær eller sykdom ordner
studentene også med vikarer seg
imellom, sier Aalde.
Selv om studentene har fullt

ansvar, finnes det fortsatt en støttefunksjon og en juridisk ansvarlig fra
kommunen, en setterektor, som er
igjen på skolen. Da vil fortsatt det
formelle og juridiske ansvaret ligge
hos skoleeier.
– Om det skulle oppstå spesielle
hendelser som krever mere oppmerksomhet så er det setterektoren
som tar over saken. Dette er for å ha
en backup om det skulle skje noe
dramatisk, legger han til.
Flere følger etter

Selv om Høgskulen i Volda har fått
oppmerksomhet for å ha skoleovertakelse som del grunnskoleutdanningen, påpeker Aalde at det
er flere utdanningsinstitusjoner
som har samme praksisordning.
– Vi har en lang tradisjon for dette. Samtidig har vi jo sett at flere og
flere utdanningsinstitusjoner har
kommet etter. I dag er det mange
som har skoleovertakelse som del
av utdanningen. De siste to årene
har det også kommet besøkende fra
utenlandske institusjoner for å se på
hvordan vi organiserer og gjennomfører skoleovertakelsen i grunn-

«Elevene syns det er bra
og de gleder seg til at
studentene skal ta over
skolen. Studentene selv
sier at det er den mest
lærerike praksisperioden
i løpet av lærerutdanningen.»
skoleutdanningen. Senest i år var
Linnéuniversitetet i Sverige på
besøk.
Aalde mener det er spesielt én
grunn som gjør denne type praksis så bra, nemlig at studentene
får trent på å ha ansvar for organisering, planlegging og kontakt med
foreldre.
– Studentene opplever flere sider
av det å være lærer. De har blant
annet en klassekontakt i hver klasse som har spesielt kontakt med
foreldrene. Hvis det er noen elever
som har spesielle behov, sørger vi
for at det blir tilrettelagt med assistenter og spesialpedagoger for å
skape trygge rammer.

Positive tilbakemeldinger

Skoleovertakelse har fått positive
tilbakemelding fra både elever og
studenter.
– Elevene syns det er bra og de
gleder seg til at studentene skal ta
over skolen. Studentene selv sier at
det er den mest lærerike praksisperioden i løpet av lærerutdanningen, sier Aalde.
Han legger også til at skoler har
rapportert tilbake at det har en
positiv innvirkning på lærerne og
miljøet.
– Når vi tar skoleovertakelsen
så må alle lærerne på skolen ta del
i praksisopplæringen. På denne
måten blir alle lærerne praksislærere. Lærere løftes gjennom det å
sette fokus på egen praksis, noe som
igjen kan føre til et bedre læringsmiljø.
■

Vil du bli vite mer om
utdanningen, besøk:
hivolda.no/studietilbod/
bli-laerar-volda
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IKKE BLI MANUSFORFATTER
hvis du ikke absolutt må
Manusforfatterne bak TV-suksessen Maniac har kun ett råd til deg som vil skrive
TV-serier: Ikke gjør det! (Hvis du ikke absolutt må, da.)
FOTO: PRIVAT

E

På innspilling av Maniac i New York.

Håkon Bast Mossige og Espen P.A. Lervaag i norske Maniac.

spen P.A. Lervaag og
Håkon Bast Mossige
har både skrevet og
spiller i TV2-serien
Maniac. Serien har
også blitt kjøpt opp av
Netflix med Emma
Stone og Jona Hill i hovedrollene. En
suksess, uten tvil. Men veien dit
har vært både lang og humpete.
– Hadde jeg visst det jeg vet i dag,
hvor lang prosessen har vært fra
idé til produkt, hadde jeg ikke gjort
det, sier Håkon.
Heldigvis ante ingen av dem
hvor vanskelig det skulle bli, da de
møttes på Westerdals for snart sju
år siden. Begge var i godt voksen

alder, og hadde jobber de egentlig
ikke trivdes i. Espen jobbet som
salgssjef i Hafslund og Håkon
jobbet i arkivet i UDI. Nå ville de
utdanne seg innen reklame.
Bråstopp

I andreklasse skulle elevene gjennomføre et skoleprosjekt.
– Det var Espens idé at vi kanskje
skulle lage en humorserie til TV.
Jeg syns det hørtes morsomt ut,
så vi skrev manus og spilte inn en
pilot. Det ble egentlig ganske bra,
så vi kontaktet flere produksjonsselskaper og ble signert ganske
kjapt, sier Håkon.
– Dette var jo gøy, tenkte jeg da.

FOTO: PRIVAT

Kanskje vi skulle jobbe med TV i
stedet for reklame, sier Espen.
Og sånn ble det. Men det skulle vise seg ikke å bli lett. Det ble
snarere bråstopp. Produksjonsselskapet forkastet idéen etter et
halvt år.
Fikk selvtillit

Men de to studentene lot seg ikke
stoppe av den grunn.
– Vi lærte mye av å lage denne
piloten, særlig at det var mulig å
lage noe eget, og bli sett av bransjen.
Det ga oss selvtillit til å begynne på
et nytt prosjekt, som ble til Maniac,
sier Håkon.
Den nye piloten handlet om to

karer på et mentalsykehus. Planen
var at det skulle bli et sketsje-show
med korte episoder på to til tre
minutter.
– Det er mye enklere å lage
korte sketsjer enn å skrive lange
drama-episoder. Sa folk. Og vi
hørte på folk, sier Espen.
- Ikke gjør det, sa folk
Men så utviklet disse karene på
mentalsykehuset seg, og plutselig
ble sketsjene til et humordrama.
– Alle sa: Ikke gjør det. Men vi
gjorde det likevel, sier Håkon.
De to elevene kontaktet igjen produksjonsselskapene, og fikk napp
hos Rubicon. Espen og Håkon spratt
champagnen. Men det tok ikke lang

tid før kontrabeskjeden kom.
– Rubicon klarte ikke å selge inn
ideen vår til noen TV-kanal, sier
Espen.
Vant konkurranse

Så lanserte TV2 en konkurranse der deltakerne skulle lage nye
TV-programmer. Vinneren skulle få
konseptet sitt produsert. Espen og
Håkon ble med, og vant. Fram med
champagnen.
– Men så vant vi plutselig ikke
likevel. Vi fikk beskjed om at det
var noen andre som skulle få produsert sin serie. Det var noen rare
greier med de reglene der, sier
Håkon.

Nordic open online Academy
En bedre skole for kalender og lommebok

Gode tilbud

Reiselivsskolen

Forfatterskolen

Lederskolen

Helseskolen

Kunstskolen

Videregående

Populære kurs

Velg mellom 100 nettkurs og start i dag!
Lær når du vil, hvor du vil, i et sosialt nettverk med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Nettskolen som følger din timeplan
www.NooA.no

|

post@NooA.no
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Sammen med regissør Cary Fukunaga på premierefest på Maniac i New York.

Men dramasjefen i TV2 hadde sett
piloten. Og han likte det han så.
Endelig løsnet det. Og med TV2 i
ryggen, lagde Espen og Håkon endelig tv-serien Maniac. Mer Champagne.
Hadde ikke budsjett

– Vi jobbet hele 2014 med å utvikle
ideen videre med Rubicon og TV2,
sier Håkon.
– Men så fant vi ut at vi ikke hadde så mye penger som vi ønsket. Vi
fikk ikke gjort noe av det vi egentlig
hadde lyst til å gjøre, sier Espen.
Ting ble satt på vent. Men så, rett
over jul kom budsjettet på plass, og
de kunne begynne å filme.

«Historiefortelling
handler ikke bare om TV.
Historiefortelling er over
alt. En manus- og tekstforfatter har store muligheter i dagens marked.»
– Vi filmet hele våren 2015. Planen
var at serien skulle gå på TV2 til
høsten, sier Espen.
– Men det skjedde ikke, skyter
Håkon inn.
Kjøpt opp av Netflix

Serien endte opp på Sumo. Champagnekorken på.

Håkon Bast Mossige og Espen P.A. Lervaag på innspilling av Maniac i New York.

– Men heldigvis gikk serien så bra
på Sumo, at den havnet på TV2
likevel, året etter, sier Espen.
Og siden da har det gått slag i
slag. Maniac ble solgt til Paramount i USA. Serien ble kjøpt opp av
Netflix og ble sluppet der høsten 2018. Den norske versjonen
av Maniac ble også nominert i
kategorien beste komedie under
TV-prisutdelingen The Golden
Nymph i Monte Carlo.
– Vi vant ikke, men det ble en
heidundrende fest, sier Espen, som
legger til at han har lært mye på
veien.
– Jeg stoler ikke lenger på store
ord og løfter før produktet faktisk er

på tv, sier han.
– Før tok vi helt av når folk i
bransjen snakket positivt om det vi
lagde, fordi vi trodde det betydde at
det faktisk skulle bli noe av ting. I
dag spretter vi ikke sjampisen like
lett, sier Håkon.
Ikke gjør det!

Til andre håpefulle som tenker at de
har lyst til å prøve det samme, har
Espen og Håkon noen klare råd:
– Hvis du ikke virkelig, virkelig
må lage en TV-serie, så la vær. Ikke
gjør det. Det krever så mye. Hvis du
fortsatt tenker at du må, ja, da har
du antakeligvis en så god idé, at det
er verdt å prøve, sier Espen.

– Men man må være tålmodig. Ting
tar tid. Og bra ting er ikke gjort på
ett år, sier Håkon.
De to manusforfatterene er mer
positive til markedet en historieforteller kan navigere i.
– Historiefortelling handler ikke
bare om TV. Historiefortelling er
over alt. En manus- og tekstforfatter har store muligheter i dagens
marked. Liker man å skrive og har
gode idéer, er mulighetene mange,
sier Espen.
■

Les mer på
utdanningogjobb.no

NORDLAND KUNST- OG FILMSKOLE

BACHELOR
I BEVEGELIGE
BILDER
Nordland Kunst og Filmskole i Lofoten er landets eneste
alternative ﬁlmskole. Her utdanner vi nye reﬂekterte ﬁlmkunstnere
som tørr å utfordre konvensjonene. Studentene deﬁnerer selv sine
arbeidsmetoder og uttrykksform. Den utvidede og nye ﬁlmen står
i fokus i det bevegelige bildet i spennet mellom kino og utstilling.
Tilknyttet skolen er det et stort internasjonalt nettverk med
ﬁlmskapere og kunstnere, og faste veiledere som står for kreativ,
kritisk og politisk arbeid med det bevegelige bilde.
Søknadsfrist 15. april
lofotenkunstﬁlm.no
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FOLKEHØYSKOLE

Folkehøgskolen har mye
å lære den vanlige skolen

FOTO: ÅSANE FOLKEHØGSKOLE

Usikker på hva du skal
etter videregående?
Med alt i fra spennende skoleturer i Latin-Amerika
og det fjerne østen, til å dyrke lidenskaper innen
teater, musikk og travsport – alt ligger alt til rette
for et givende år hos Åsane Folkehøgskole.

SPONSET AV

L

okalisert i Bergens landlige omgivelser i Åsane, tas
alle elever opp på en linje som de følger hele skoleåret. Her får elevene dyrket sine faglige hovedinteresser gjennom varierte undervisningsopplegg
ledet av dyktige lærere som brenner for sine fag og
for sine elever.
Linjene du kan velge mellom er:

■■ Latin-Amerika - Cuba og Mexico
■■ Teater og Impro
■■ Hestesport - trav
■■ Global solidaritet – India
■■ Musikk og Vokal
■■ Design og arkitektur
■■ Skriveverkstedet

Samuel Massie reiser Norge rundt og forteller om hvordan folkehøgskolen reddet han. At han i det hele tatt havnet der, skyldes en
impulshandling fra mamma Anne Marie Ulvolden.

S

amuel begynte på videregående, men mistet fort
interessen og ble mer
og mer borte fra skolen.
Bymiljø med kamerater og stoff trakk i stedet. Dermed
kom usikkerheten. Hva skulle sønnen gjøre den kommende høsten?
Skulle han bare bli liggende hjemme uten å gjøre noe? På impuls
søkte hun sønnen inn på folkehøgskole i Nord-Norge.
Motvillig reiste Samuel nordover
til Folkehøgskolen 69 grader nord i
Troms. Anne Marie turte ikke håpe
på at det skulle gå bra.
– Jeg forventet vel egentlig at han
skulle komme fort hjem igjen og stå
på døra her etter to uker, sier hun.

Tørre å slippe taket

Slik gikk det ikke, selv om det var
nære på de første dagene.
– For meg var nok det aller
viktigste å komme bort fra miljøet
jeg gikk i hjemme. Og å komme bort
fra mamma, sier Samuel Massie.
– For Samuel ble folkehøgskolen
et veiskille, og det er det også for
mange andre. Det skjedde en stor

utvikling med han det året, sier
Anne Marie, og fortsetter:
– Det finnes mange varianter
som kan tilsvare et slikt år. Hovedpoenget er at man kommer seg ut
og lærer å stå på egne ben.
– Det viktigste folkehøgskolen
lærer ungdommene er å bli trygge
på seg selv. Å bli seg selv. EQ er
viktig for å klare seg i både i livet
og i arbeidslivet. Hva er vel mattekunnskaper verdt hvis du ikke har
trygghet på deg selv, sier Anne
Marie.
Verdifull læring

– Vi lever i et samfunn som sliter
med å koble utdanning til arbeid.
Det er et stort skille mellom teori og
praksis, sier Samuel.
– På folkehøgskolen lærer man
ting i praksis. Du lærer rett og slett
det som gjør at du kan koble teori til
livet, sier Samuel.
Den lærdommen han setter mest
pris på å ha fått med seg fra folkehøgskolen er sosialkompetanse.
– Man bor så tett sammen med
andre på en folkehøgskole, og det
er medelever som gjerne er veldig

I tillegg har du mulighet til å velge valgfaget Explore Nepal,
som legger opp til utvikling av kunnskap og interesse for
fremmedartede samfunn og levesett, kulturforståelse, og gir
deg mulighet til å oppdage nye sider ved deg selv.
Som innledning på skoleåret reiser vi med Norges største
seilskute, Statsraad Lehmkuhl til Shetland!
Er du klar for uforglemmelige opplevelser?
Les mer på aasane.fhs.no
Oppstartsdato: 25.08.2019

For Samuel Massie
endret livet seg da han
begynte på folkehøgskole i Nord-Norge.
FOTO: MATSGRIMSETH.COM

forskjellige fra deg selv. Der må
samarbeid fungere for at man
skal klare hverdagen. Klarer man
det 24/7 på en folkehøgskole,
klarer man det i alle fall i arbeidslivet senere, smiler han.
Skolen svikter en del på sunn
fornuft, sier bestefar Arne Ulvolden,
som i sin tid betalte Samuels år på
folkehøgskole.
– Av og til trengs det noen som
kan tenke utenfor boka. Læring er
mer enn å huske til eksamen. Det er
så synd at skolen har blitt en puggeanstalt, sier han.
– Alle barn er motiverte ved skolestart, men så skjer det noe underveis i skoleløpet. Man mister
interesse og motivasjon, fortsetter
han, og tror oppskriften er mer
veiledning og individuell tilpasning.
– Hvis noen tror på deg, vil du
også selv tro at du kan. Folkehøgskolen får deg til å oppleve
mestring, sier han.
– På jobb ser jeg mange ungdommer som både har mistet læringslysten og lysten på livet. Det er
noe av det verste som kan skje et
menneske. Folkehøgskolen har
mye å lære den vanlige skolen, sier
Anne Marie.
– Folkehøgskolen redder liv og
sparer samfunnet for enorme
summer. Mange får livet sitt snudd
her, istedenfor å ende opp deprimerte i NAV-systemet, sier hun.
– For Samuel kunne forsøket
med folkehøgskolen slått begge
veier. Men han kom ut av ombyggingsfasen sin med et flott resultat.
Folkehøgskolen tente en ild i
Samuel. Den brenner fremdeles, og
gjorde han glad igjen, smiler hun.■

www.romerike.fhs.no

SKAP Arkitektur
SKAP Teknologi
SKAP Design
NY!
NY!

SKAP Fremtid

SKAP Story
NY! SKAP Forskning

SKAP Kreativ Folkehøyskole
SKAP er en frilynt folkehøyskole i Mandal, for alle som ønsker å
utvikle sine kreative egenskaper, og lære nye ting med
erfaringsbasert læring. Sammen skaper, bygger og utvikler vi
spennende produkter og løsninger.
Nederst ser du noen av våre kreative valgfag.

TEATER

MUSIKK
& TEATER

LYD &
MUSIKK

KOSTYME &
TEATERSMINKE

KUNST, DESIGN
& SCENOGRAFI

LYSDESIGN

skapfhs.no
Instagram: skapfhs
Tlf: 38133200

Podcast
Opptaksprøve

Friluftsliv

Redesign

Ølbrygging

Kryptoklubb

Tegning

- så mange muligheter!

NATUR
Backpacker Multisport

VIKING
Musikal Broadway
Paragliding - Karibien

Musikk – New York og Irland
Musikkreisen - Nepal og Europa

SELJORD.FHS.NO

«Det er et deilig år! Det betydde mye. Minnene, naturen,
beliggenheten og alle folka. Alt som blir tilbudt der kan jeg
garantere for!»
Anna-Lisa Kumoji (tidligere elev)

et mangfold av linjer – fantastiske studiereiser – et
eventyr midt i Telemark – solidaritet og miljø – enerom
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TEKNOLOGI

Vilje til forandring
og livslang læring
Dagens unge bør forstå hvordan
teknologi fungerer, være nysgjerrige og
forberede seg på et liv hvor de må godta,
ønske og tilpasse seg endringer.

FOTO: INGAR NÆSS

T

eknologien påvirker og
endrer hvordan vi lever,
leker, lærer og jobber.
Jeg tror det er veldig
viktig at de unge greier
å beholde noe av den nysgjerrigheten de er født med. Det trenger
de i en verden som forandrer seg
raskt. Ungdommen kommer ikke
nødvendigvis fra skolebenken
ferdig utdannet, men de har fått
med seg en del basiskunnskaper.
For å følge med, og for å tilpasse
seg til det arbeidslivet som eksisterer nå og som vi får fremover,
må de unge være interesserte
og villige til å tilpasse seg et liv
med evige forandringer, sier
Hans-Petter Nygård-Hansen, som
er gründer av kommunikasjonsbyrået KommFrem. Han er også
programleder i en egenprodusert

podcast og på egen YouTubekanal,
men først og fremst er han en mye
brukt foredragsholder som aller
helst snakker om teknologi og digitalisering.
Viktig å forstå teknologien

Nygård-Hansen mener at utdanningsinstitusjonene som skal forberede de unge på det fremtidige
arbeidslivet har en lang vei å gå før
informasjonsteknologien blir en
integrert del av utdanningen.
– Politikerne har begynt å rope
varsku, men utviklingen går tregt,
sier han.
Mange barn og unge bruker mye
teknologi, men er kanskje litt for
opptatt av å spille eller se på andre
som spiller enn å lære seg hvordan
ting virker.
– Ungdommen bør få mer inn-

sikt i hvordan den underliggende
teknologien fungerer, det er da de
får digitale ferdigheter som de kan
bygge et fundament på. De opparbeider seg ikke digitale ferdigheter av å dele et bilde på Instagram. Hvis de forstår hvordan
teknologien fungerer blir de også
bedre rustet til å møte fremtiden.
Men, en ting til er viktig. Alle blir
berørt av teknologi, men alle skal
ikke jobbe med det. Det mellommenneskelige blir også viktigere
og viktigere, for alt kommer jo
ikke til å bli digitalsert. Derfor kan
fag innen HR, psykologi og filosofi
også være gode valg for fremtiden,
påpeker han.
En fremtid vi ikke kjenner

Å gi ungdommen råd om en fremtid vi ikke kjenner er vanskelig,

men jobber som enten er repeterende, eller som forholdsvis enkelt
kan overtas av teknologiske løsninger som roboter eller kunstig
intelligens, bør man unngå.
– Det er den typen jobber som
kommer til å forsvinne etter hvert,
og det er ikke bare snakk om manuelle jobber som renhold eller
sjåfører. Også regnskapsførere
og saksbehandlere som utfører
arbeidet sitt basert på regler er i
faresonen.
Vil ramme de eldste hardest

Allikevel ser ikke Nygård-Hansen
svart på situasjonen, spesielt ikke
for de unge. For samtidig som
noen jobber blir borte som følge av
robotisiering og digitalisering, vil
det også skapes nye arbeidsoppgaver.

– Facebook og Google fikk skylden
for at mange arbeidsplasser i
mediebransjen forsvant. Det stemmer nok, men bare til en viss grad,
for samtidig vokste det frem tusenvis av nye jobber som ikke eksisterte tidligere. Jobber som dreier
seg om innholdsmarkedsføring,
å være ekspert på søkemotoroptimalisering eller Facebooks algoritmer. Dette er jobber som ikke
fantes for ti år siden og som det
gjerne er de yngre som har fått.
– Derfor er jeg mindre bekymret for de yngre enn for de eldre.
For dem som er femti pluss og har
en jobb som ganske enkelt kan
erstattes, er situasjonen verre, for
sannsynligheten for at de setter seg
på skolebenken for å tilegne seg ny
kunnskap er ikke særlig stor, sier
Nygård-Hansen avslutningsvis. ■

Våre bachelorstudier innenfor elektronikk og satellitteknologi er unike utdanninger innen sitt felt i Norge. Studiene er fremtidsrettet innen
fagfelt som verdenssamfunnet er avhengig av. Det handler om elektronikk anvendt inn mot datateknologi, kunstig intelligens, i utvikling
av prosess- og industri roboter. Satellitteknologi anvendes i jordobservasjon for overvåking av menneskelig trafikk eller naturressurser, i
romforskning, meteorologi og kunstig intelligens, klimaovervåking, navigasjon, kommunikasjon og kringkasting. Utdanningene gir mange
muligheter
innenfor nasjonale forskningsvirksomheter
og bedrifter
og åpner for muligheter
Gjennom
våre ingeniørutdanninger
innen fagfeltene bygg,
prosessteknologi,
maskin,internasjonalt for den som ønsker seg utenlands.

Fremtidens mest etterspurte kompetanse

> Master i teknologi / Master of Scienc
> PhD / Doctor of Science
mer informasjon
ta kontakt
med instituttleder
Birger Hansen,
elektro,For
fornybar
energi og
datateknikk,
samt våreKjell
bachelorutdanninger
innen
mob. 95810224 / e-post: kjell.b.hansen@uit.no, eller se:
> Bachelor ingeniørfag
sykepleie
og økonomi og administrasjon, forsyner vi de ulike bransjene i Nord-Norge
www.uit.no/utdanning/program/446243/satellitteknologi_ingenior_-_bachelor
Søknadsfrist
er 15. april
2019. og administrasjon
www.uit.no/utdanning/program/446226/elektronikk_ingenior_-_bachelor
> Bachelor
økonomi
med kvaliﬁsert
arbeidskraft hvor den uteksaminerte har forypning i sentrale emner
> Bachelor sykepleie
som er uvurderlige for de ulike næringene.
> Videreutdanninger

Ta båtførerkurs med
Wavekompetanse!
Oppgi gavekort koden «sommer2019» ved
påmelding og du får 400kr rabatt på kursavgiften.
Rabatten gjelder alle våre kurs t.o.m august 2019.
Vi holder kurs over hele landet. Kursene går over
én dag/kveld og avsluttes med eksamen.
Ingen krav til forkunnskaper - er du så uheldig å stryker
på eksamen gir vi deg nytt kurs kostnadsfritt!
Pris: 1590,-

Wave Kompetanse AS
www.wavekompetanse.no
93 06 97 34 | 40 16 46 45
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LOKFØRER

LOKFØRER-TVILLINGENE
FRA HARDANGER
Gudrun og Halldis Folkedal (34) er begge utdannet lokførere, og
er nok de eneste lokfører-tvillingene i Norge.

E

tter en lang utdanning
og arbeid innenfor helt
andre felt, var det tilfeldigheter som gjorde at
tvillingsøstrene Gudrun
og Halldis Folkedal (34) fra Granvin
på Hardanger bestemte seg for å
bli lokførere. Men det var det var
Gudrun som bestemte seg for å bli
lokfører først.
– Det var egentlig litt tilfeldig.
Jeg satt på Evanger, der som vi bor
nå, hvor det er en jernbanelinje rett
ved. Og så leste jeg en annonse i
avisen om at de søkte etter lokførere. Jeg tenkte at dette kunne være
interessant og bestemte meg for å
søke. Jeg var også på jakt etter noe
innenfor teknisk yrke. Da jeg hadde begynt å arbeide som lokfører
fortalte jeg Halldis at jeg likte jobben, da bestemte hun seg for å søke
hun også.

annet sjekker bremser og sørger for
at alt fungerer som det skal.
– Det er noe med det å ha
ansvar for så mange tonn. Det er
en spesiell følelse å skulle håndtere
så mye krefter. I tillegg har vi også
et stort ansvar når det kommer til
menneskeliv. Vi føler at vi gjør noe
viktig, det å frakte folk trygt frem
og tilbake, sier Halldis.
En annen grunn til at de trives så godt i jobben er alle de fine
naturopplevelsene de får oppleve.
– Vi har jo verdens fineste kontorlandskap, spesielt når vi kjører på
Vestlandet. Det er jo noe majestetisk når man for eksempel kjører
Bergensbanen og kommer opp til
Finse, og så ser man hele landskapet bare brette seg ut. Vi som sitter
fremst i toget har jo den panoramautsikten.
Ett års utdanning

Variert arbeid

I dag jobber begge som lokførere i
NSB, der de stortrives.
– Å jobbe som lokfører er veldig
variert. Vi jobber turnus, så vi har
tidligvakt, senvakt og nattarbeid.
Det varierer også veldig hvor vi
kjører. Av og til kjører vi for eksempel lokaltrafikk Bergen-Voss, og av
og til kan vi kjøre regiontog, sier
Gudrun.
Tvillingene har også ansvar for
alt av teknisk kontroll. De gjør
toget klart før avgang, der de blant

Lokomotivførerutdanningen
er
praktisk-teoretisk og går over ett
år. Ifølge Halldis består den største
delen av praksis.
- Den største delen av utdanningen er at man kjører tog i ulike
selskaper, hovedsakelig er det NSB,
Flytoget og godsselskap. Man blir
bare kastet inn i det. Første gangen jeg kjørte tog var det rett opp i
200 km/h på Gardermobanen. Selv
om man kjører med passasjerer
har man heldigvis en kjørelærer
som har ansvaret. I tillegg til mye

praksis er det også mye teori man
skal gjennom, sier Halldis.
De siste årene har utdanningen
blitt redusert fra halvannet år til
ett år, og ifølge lokførerskolen sin
hjemmeside må studentene gjennom tre avsluttende eksamener:
en skriftlig og en muntlig, samt
eksamen førerbevis.
– Gudrun tok lokførerutdanningen fem år før meg, og da var reglene litt annerledes. Jeg tok lokførerutdanningen på halvannet år og på
den tiden var det jo 15 eksamener
i løpet av studietiden, noe som var
veldig intenst, legger hun til.

«Vi har jo verdens fineste
kontorlandskap, spesielt
når vi kjører på Vestlandet. Vi som sitter
fremst i toget har jo den
panoramautsikten.»
Opptakskrav

For å komme inn på skolen må
ma ha fullført og bestått videregånde opplæring, enten med fagbrev innen elektrofag, teknikk og
industriell produksjon, anleggsteknikk eller spesiell studiekompetanse med minimum 220 årstimer
matte og 140 årstimer fysikk. Man
må også ha fylt 20 år ved studiets

start. Før man starter på utdanningen må man i tillegg gjennom flere
tester.
– Alle må gjennom helsetest,
stresstesting i tillegg til samtale
med psykolog. Dette er blant
annet for å sile ut de som ikke
takler stress, og for å sikre at de
som kommer inn passer til yrket,
sier Gudrun.
Er det noen personlige egenskaper
eller ferdigheter som generelt kreves
for å ta en slik utdanning?
– Det viktigste er kanskje det å
takle stress. Hvis noe skjer så skjer
det veldig mye på en gang. Det er
også viktig å holde fokus på det vi
gjør. Man må også være ansvarsfull og forstå at man har ansvar for
veldig mange folk, fortsetter hun.
– I tillegg må man like å jobbe turnus, man må for eksempel
tåle å måtte stå opp midt på natta
eller jobbe natteskift. Men man
kan selvfølgelig søke på den turnusen som passer en selv best,
legger Halldis til.
Søknadsfrist for lokførerutdanningen er 1. mai og søknadsskjema
publiseres på lokførerskolen sin
hjemmeisde.
■

Les mer om utdanningen på
jernbaneskolen.no

Bli lokomotiv
God lønn, sikker jobb, gode arbeidsforhold
og gode kollegaer.
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Verdens beste jobb:
Gudrun og Halldis Folkedal
trives godt i jobben som lokførere.
FOTO: SYNNØVE KVAMME

fører!
Søknadsfrist 1. mai.
Søk nå på lokforerskolen.no

Her finner du
mer informasjon
om studiet:
Lokførerskolen
– Norsk fagskole for lokomotivførere
E-post: post@lokforerskolen.no
Sentralbord: 990 99 949
lokforerskolen.no
Kai Erik Jensen – Rektor
986 87 370
Ane H. Jordal – Studieinspektør
995 10 159
Silje Høiland Stenersen – Koordinator
958 57 483
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MOTEKARRIE

En spennende vei inn i moteverden
— Drømmejobben min er å drive et eget merke, og kunne leve av det. Dette er noe jeg ønsker å jobbe mot sakte,
men sikkert for å virkelig få det til med en nøye uttenkt plan, sier Alina Sørheim Stokkan.

Praktisk studie. Første året lagde Alina denne skjorten inspirert av ishavskatedralen (t.v.). Antrekket t.h. lagde hun andre året, inspirert av Frida Kahlo. FOTO: FRANCESCO RIVETTI

S

ørheim Stokkan uteksaminerte seg våren 2018, og gikk
den toårige fagskoleutdanningen «Motedesigner og modellør»
ved den internasjonale motefagskolen ESMOD i Oslo.
— For meg falt valget på ESMOD
fordi jeg ønsket å lære mer om hele
designprosessen fra start til slutt.
Jeg tok først et ettårig kurs i søm og
design, ble deretter lærling i kjoleog draktsyerfaget med læreplass hos
THS, og tok så svennebrev i faget.
Dette ga meg et godt grunnlag for
studiene ved ESMOD, sier hun.

Utallige muligheter

ESMOD tilbyr i tillegg den ettårige
fagskoleutdanningen «Motedesign
og Modellisensmedarbeider», som
var linjen Sørheim Stokkan først tok
fatt på.
— I løpet av det første året fikk
vi en innføring i fargelære, illustrasjon, og den kreative prosessen fra
idé til ferdig produkt. Vi lærte også
om grunnleggende søm-teknikker
og konstruerte og sydde baseplagg,
fortsetter hun.

Studentene jobbet mye med egne
design i løpet av dette året og fikk
opplæring i flere nyttige dataprogrammer.
— Det var obligatorisk å ha praksis
i et firma det første året, og vi fikk
dermed tidlig direkte innblikk i
bransjen. Selv hadde jeg praksis hos
Voice Norge, og lærte utrolig i løpet
av uken jeg var der.
Lærerik praksis

I den toårige utdanningen Sørheim
Stokkan fullførte i fjor vår, går studentene dypere inn i teknikker og
programmer de lærer om det første
året.
— Disse teknikkene inkluderer
flattegninger, layout, bildebehandling, spesialisert konstruksjon,
og modellering på byste og søm. I
tillegg er det mer fokus på egen
identitet, og hvordan vi skal uttrykke den i avgangskolleksjonen, sier
hun.
Også i dette studiet har studentene obligatorisk praksis.
– Selv var jeg sommerintern i
en måned hos MTHLVT og ledet

noen prosjekter i regi av skolen.
I tillegg jobbet jeg som kostymør
hos Monster på programmet Datoen. ESMOD har mange kontakter i
bransjen, og det ga oss muligheten
til å samarbeide med disse og få erfaring, legger hun til.

konstruktører. Det er også muligheter til å ta master, og spesialisere seg innen felter som kan lede
til enda flere spennende jobber,
avslutter hun.
■

Fikk jobb

Etter endt studie ønsket Sørheim
Stokkan å jobbe med sportsdesign,
og fikk i september en trainee-stilling i Active Brands på merket Bula.
— Det siste året på ESMOD jobbet
jeg mye med sportselementer til
min kolleksjon, og ble veldig fascinert. Jeg liker å jobbe med tekniske
elementer og innovative løsninger,
og sportsbransjen er fremtidsrettet
i henhold til dette, sier hun.
Sørheim Stokkan sier hun er
fornøyd med hvordan studiene ved
ESMOD er bygget opp, og er glad
for at de fikk jobbe så tett opp mot
bransjen som studenter. Nettopp
dette forberedte henne på hva som
er krevet og forventet av henne i
arbeidslivet.
— Mulighetene etter studiene

Jobbmuligheter

Vil du jobbe
med

er så mange. Studentene kan bli
designere, modellører, innkjøpere,
kolleksjons- og produksjonskoordinatorer,
produktutviklere,
kostymører, stylister, og mønster-

ESMOD Diplom
PRESTISJE

mote?

Internasjonalt
bransjenettverk
Mastergrad ESMOD Paris
Godkjent for Lånekassen

Fornøyd motestudent. Alina Sørheim Stokkan er meget fornøyd med
måten studiene ved ESMOD er bygget opp på. FOTO: SARA HENNUM

år
175

Verdens eldste moteutdanning

med mote
London

Studieturer
Paris Kina

ESMOD
OSLO

www.esmod.no

Bilder Nordic School of Photography tilbyr tre spennende
fotoutdanninger, fra et halvt til to år, samt årsstudium i visuell innholdsproduksjon,
mediedesign og 3D-design & animasjon.

Design: Hege Sæta, toårig motedesign | Foto: Stian Mauricio Foss | Modell: Emma Gangdal

Skolen er godkjent av Lånekassen og ligger i hjertet av Oslo,
med profesjonelle fotografer og bransjeaktører som forelesere.
Studiestart vår og høst. Løpende opptak.

SoFI - School of Fashion Industry tilbyr fire praktiske utdanninger
innen motedesign, moteindustri & motekommunikasjon, fra et halvt til to år
i varighet, samt årsstudium i Interiør og Retail design.
Skolen er godkjent av Lånekassen, og ligger i hjertet av Oslo,
med aktuelle bransjeaktører som forelesere.
Studiestart vår og høst. Løpende opptak.
Bilder Nordic School of Photography
Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo | Tlf 24 14 66 80 | post@bildernordic.no | bildernordic.no | @bildernordic

SoFI - School of Fashion Industr y
Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo | Tlf 24 14 97 50 | post@sofi.no | sofi.no | @sofi_school

Foto: Juliane Jensen

Koding og digital

skaperkraft

Les mer
www.da på
isy.no
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Daisy AS, Ultvetveien 21, 3512 Hønefoss, Tlf: 417 84 500, post@daisy.no

futuria.no

Roboter og andre teknologiske verktøy gir mulighet
for tilpasset undervisning og bedre forståelse
for programmering og teknologi for
barn og ungdom.
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DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

ANNONSE

KARRIEREVEILEDNING

MÅ FÅ BEDRE RÅDGIVNING I VIDEREGÅENDE
Foreldre er viktige støttespillere for barna sine
når de skal velge utdanning etter videregående,
men i jungelen av valg og muligheter trenger
både elever og foreldre god og kyndig rådgivning
fra skolen. Dagens rådgivning er langt fra god
nok, mener Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

A

ldri før har valgmulighetene
vært større for
ungdommene
som skal velge karriere- og
studievei. Det
å finne ut hvordan man best kan
kombinere egne interesser og
ferdigheter med studier som gir
jobb senere, hvilke inntakskrav
som gjelder, mulighet for utenlandsstudier; det er mange spørsmålene som skal besvares.

FOTO: GETTY IMAGES

være viktige støttespillere også for
barnas karrierevalg. Men mange
opplever at de kommer til kort.
Mye har skjedd på utdanningsfronten siden foreldrene gjorde
sine egne karrierevalg. Det finnes
studiemuligheter nå som de ikke
har hørt om, og det vil komme
yrker som ikke finnes ennå. Mange
foreldre har kanskje selv aldri tatt
høyre utdanning.
Feilaktig bilde

Feilaktig bilde

Gunn Iren Müller
Leder av Foreldreutvalget for
grunnopplæringen (FUG)

Noen vil kanskje tenke taktisk og
finne ut hvor de beste jobbmulighetene er, mens andre vurderer et
annerledes år på for eksempel folkehøgskole før det er tid for studier.

Tankene kan være mange og usikkerheten ofte stor blant dagens
17- og 18-åringer. Foreldre spiller en
viktig rolle i barnas liv, og de kan

Karriereveiledning i grunnopplæringen handler om å hjelpe de
unge til å se sine styrker, informere
om alle mulighetene som finnes
og veilede dem i å ta valg. Dette er
en prosess som må gå over tid, og
i denne prosessen spiller også
foreldrene en viktig rolle.

Forskning viser at foreldrenes
utdanningsnivå, særlig mors, har
betydning for elevenes utdanningsvalg (blant andre Markussen
2003). Samtidig viser en undersøkelse fra NHO i 2015 at foreldrene ikke vet om mulighetene som
finnes ved å velge et yrkesfaglig
utdanningsprogram.
FUG mener derfor at det er viktig at foreldre får tilgang til oppdatert informasjon om utdanningssystemet, slik at de kan bli bedre
diskusjonspartnere for barna sine.

valg”. Vi mener også at det er viktig at lærere i ungdomstrinnet og
videregående har en viss kompetanse på de utdannings- og yrkesmulighetene som finnes.
Foreldre kjenner barna sine beste og er viktige for deres trivsel,
læring og utvikling. Derfor må det
systematiske samarbeidet med foreldrene styrkes, kanskje nettopp
når man skal koble mestring og
læring med valg av utdanning.

■

Systematisk

FUG har spilt inn at karriereveiledning må bli tatt inn i lærerutdanningen og at det skal stilles kompetansekrav til dem som
underviser i faget ”Utdannings-

Les flere artikler om
karrieremuligheter på nett! Besøk
utdanningogjobb.no

dmmh.no

Bli barnehagelærer
- ta utdanningen i Trondheim

Start din
make upkarriere hos
oss, og bli
ettertraktet
i bransjen!
Som Norges ledende makeupskole,
har vi gjennom 28 år utdannet
bransjens beste makeupartister
som i dag blant annet jobber i byer
som New York, Paris og London.
Våre tidligere studenter har også
blitt ansatt som sminkører på Den
Norske Opera og Ballet, Det Norske
Teatret, og i TV2 og NRK.
Vil DU jobbe med makeup for
mote, film, teater og TV? Våre
kompetente lærere kommer
direkte fra bransjen, og vil lære deg
alt du trenger for å følge makeupdrømmen din!

Vi har rullerende opptak, og kvalifiserte søkere vil bli tilbudt plass fortløpende.
Vi er Fagskole og Lånekasse-godkjent.
www.artcomplexion.no
For mer info

TA EN BACHELOR
VED FORSVARETS HØGSKOLE
Bachelor i militær ledelse
En lederutdanning ved en av Forsvarets
krigsskoler gjør deg som offiser i stand til å
planlegge, lede og gjennomføre militære
operasjoner. Undervisningen legges opp
slik at du får prøvd ut og videreutviklet dine
lederegenskaper i praksis. Dette gir deg
kunnskapen du trenger for å mestre utfordrende,
interessante og ansvarsfulle lederstillinger.

«Offisersutdanning for å
mestre analytisk problemløsning,
strategisk tenkning og helhetsforståelse.»

Bachelor i ingeniørfaget

Bachelor i logistikk

En ingeniørutdanning i Forsvaret gir deg verdifull
kompetanse både som ingeniør, leder og soldat.
Vi tilbyr ingeniørstudier innen maritime og
tekniske fag, telematikk eller bygg- og
anleggsteknikk. Utdanningene byr på en
variert skolehverdag; modulbasert og i
samarbeid med sivile høgskoler med en unik
krigsskoleutdanning. Dette gjør studietiden både
spennende og utfordrende.

Militær logistikk handler om å legge til rette for
at soldater, fartøy, stridsvogner og kampfly kan
fungere over tid i militære operasjoner.
Utdanningene byr på en variert skolehverdag;
modulbasert og i samarbeid med sivile høgskoler
med en unik krigsskoleutdanning. Dette gjør
deg i stand til å bekle spennende og utfordrende
offisersstillinger innenfor logistikk, ledelse og
forvaltning.

Noe mer enn en utdanning Våre utdanninger byr på en spennende, variert og krevende studiehverdag. Mange av våre
studenter trekker fram at det er givende å være en del av noe større, å utdanne seg til en jobb hvor man kan bidra til å
beskytte landet. Utdanningen ved Krigsskolen i Oslo, Sjøkrigsskolen i Bergen eller ved Luftkrigsskolen i Trondheim vil ikke
bare utvikle deg som leder, men også som menneske.

Søknadsfristen er 15.april.
Les mer på forsvaret.no

