Steigen Næringsforum:

Fokus-dag om utdanning
og næringslivets behov
Leder i Steigen Næringsforum, Torben Marstrand, ønsket frammøtte og tilreisende velkommen til
en dag hvor søkelyset ble satt på ungdom i distriktet og deres tilbud om videregående opplæring,
samt de behovene det lokale næringsliv har for å rekruttere kompetente arbeidstakere. Blant de
mange inviterte fagfolk som skulle ha innlegg, var det også noen næringsaktører og noen lokale
politikere.
Fra Nordland fylkeskommunes fylkesråd stilte begge
de aktuelle fylkesrådene på dagens Fokusdag;
fylkesråd for utdanning og kompetanse, Hild-Marit
Olsen (t.h.) og fylkesråd for plan og næring, Linda
Helèn Haukland.
-Vi er her mest for å lytte, sier begge fylkesrådene og
håper på et godt samarbeid både med kommune og
lokalt næringsliv.
-Nøkkelfaktoren for å lykkes er kompetanse, sa leder i Steigen Næringsforum
Torben Marstrand, og han håpet på at tankene som vil komme fram i løpet av
denne fokusdagen kan være med på å forme det framtidige tilbudet for våre
ungdommer og vårt næringsliv i tida framover.

Mange gode innlegg
Det var mange dyktige innledere til de korte sekvensene hver
deltager ble tilgodesett med.
Prosjektleder Carine Gronholz fra det Norsk-tyske
handelskammer i Oslo gikk gjennom yrkesopplæring slik den
foregår i Tyskland. Hun beskrev nærmest Steigenmodellen slik
den har utviklet seg til å bli. Måten å utdanne ungdom innen
praktiske fag er vel utprøvd i Tyskland og blir gitt æren for at
Tyskland er i fremste rekke når det gjelder industri og
innovasjon i verden.

Daniel Helgesen fra NHO, direktør Elnar Remi Holmen i BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap),
regionsjef Marit Bærøe fra Sjømat Norge, veileder ved Kigok Lindis Sloan holdt interessante innlegg
og hovedmelodien var at Steigenmodellen heier de på alle sammen ut fra sine ulike ståsted.

Lindis Sloan jobber på Kigok, opplæringskontoret som ivaretar lærlingene. Hun opplever at
bedriftene tar sitt ansvar over for de lærlingene de har ansatt. Lindis Sloan satte fingeren på et
sentralt punkt når det gjelder å se de to skoletilbudene i Steigen under ett. Ungdom som jobber
sammen med mye eldre kollegaer har behov for å møte andre ungdommer, noe de gjør under
gjennomføring av fellesfagene sammen med VG1 studiespesialisering. Dette skaper trivsel og
grunnlag for å gjennomføre den videregående opplæringen for begge elevgruppene.

Leder ved KHVGS på Steigenavdelingen, Susanne Morales Ree, ga oss og de
tilreisende en nærmere orientering om hvordan VG1 studiespesialisering og
Steigenmodellen blir gjennomført.
Næringslivet ved Tarald Sivertsen på Folden Akva og Thorbjørn Hjertø fra
Cermaq fikk fram hva de som bedrifter har hatt nytte av Steigenmodellen i
sin streben etter å få rekruttert fagfolk til de bedriftene de representerer.
Ingen tvil om at modellen har vært en suksess.

Susanne Morales Ree

Foreldre og elever
De kanskje mest rørende og viktigste ordene under
hele seansen kom fra Tove Mari Lindvall, mor til to
ungdom som er elever/lærling på tilbudet i Steigen og
tidligere lærling Tora-Sofie Røbech (t.h.). Disse delte
sine erfaringer med Steigenmodellen. Her var det sagt
mye bra, som forhåpentlig fylkesrådene fikk med seg.
Tove satte også fingeren på forhold omkring psykisk
helse, siden ungdom settes under et sterkt press fra
samfunnet, blant annet med krav til prestasjoner, og
ikke minst ved at de slipper å tvinges bort fra heimen for å gå på skole i svært ung alder.

Tora-Sofie Røbech fortalte om sin erfaring i Steigenmodellen, der hun jobbet på AquaGen. Med
bakgrunn i den opplæring hun fikk her gjennom Steigenmodellen, var hun fra i sommer blitt ansatt
hos oppdrettsgiganten Nova Sea.

Spørsmål
Etter innledningene var det anledning fra folk i salen til å stille spørsmål til innleggene som hadde
vært.
Thomas Danielsen (Sp) utfordret direkte fylkesråd Hild-Marit Olsen om framtida for tilbudene ved
KHVGS i Steigen, og understreket at vi ikke hadde noen tilbud å gi fra oss. Han fikk et politikersvar
hvor hun elegant unngikk å røpe at det fra administrasjonen på fylke sin side ville komme forslag
dagen etter om å legge ned VG1-klassen i studiespesialisering, alternativt å begrense tilbudene til
fagområder på Steigenmodellen slik at flere søker på studiespesialisering.

Oppsummering ved ordfører Aase Refsnes
I sin oppsummering startet ordføreren med å hilse fra Steigen
Ungdomsråd hun hadde møtt tidligere på dagen, som hadde gitt henne
beskjed om å være tydelig på å vise hvor viktig begge skole/lærlingetilbudene var for Steigenungdommen.
Ordføreren ga så ei grei oppsummering fra hvert innlegg og syntes det var
gledelig å høre gjentagende framsnakking av Steigenmodellen.

Fra fokusdagen til Steigen Næringsforum på Nybrygga.

