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FAKTA

Fagskoleloven

• Endringer i fagskoleloven gjør at

fagskolestudier nå gir
studiepoeng, et nytt nasjonalt
opptakssystem er på trappene
(Samordna opptak) og
gradsbetegnelsene Fagskolegrad
(60-90 studiepoeng) og Høyere
fagskolegrad (min. 120
studiepoeng) er etablert.

TOFT, NORDLAND

UNDERVISNING: Nord-Norges første fagskole i havbruk er blitt en realitet. Bildet viser havbruksveteran Arnfinn Torgnes som underviser i avlusing.
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Første fagskole i havbruk i nord
Nord-Norges første fagskole innen havbruk
er en realitet, etter at Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanningen (Nokut) har gitt Norsk
Havbruksskole på Toft godkjenning.

HAVBRUK
Kenneth Didriksen
Rødøy

Skolen på Helgeland har fått godkjenning som fagskole med studietilbudene Havbrukstekniker
og Driftsleder Havbruk, og endrer
dermed navn til Norsk Havbruksfagskole. Studiestart for de nye
fagskoleutdanningene blir i 2020.
– Det har vært en lang prosess,
og vi er veldig glade for endelig å
ha kommet i mål. Det er en milepæl, sier gründer, grunnlegger
og daglig leder ved skolen, Robert
Jørgensen til Fiskeribladet.
Viktig tilbud
Med godkjenning av Norsk Havbruksfagskole, er Jørgensens mål
om å etablere et opplæringssenter innen havbruk på alle kompetansenivå nådd.
– Norsk Havbruksakademi kan
nå tilby fag- og sertifiseringskurs,
fagutdanning på videregående
nivå (Havbruksakademiet) og
høyere utdanning på fagskolenivå. Norsk Havbruksakademi har
også en intensjonsavtale med
Nord Universitet om samarbeid
for kurs på bachelor- og master-

gradsnivå, opplyser skolen i en
pressemelding.
Positivitet
Selv om det har vært en lang prosess å få tilbudet på plass, er Jørgensen svært fornøyd med engasjementet og tilbakemeldingene
fra alle involverte parter underveis i prosessen.
– Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger hele veien. Både fra næringen, kommunen og andre støttespillere. Det
har gitt drakraft og inspirasjon,
sier Jørgensen.
Han flyttet tilbake til Brønnøy
etter å ha bodd en årrekke og
etablert flere privatskoler i hovedstaden, og da han kom hjem
til Helgeland så gründeren tidlig
behovet for en fagskoleutdanning
innen havbruk i nord.
– God timing
– Det vil være stort behov for
fagarbeidere i årene som kommer,
så regjeringens satsing på fagskoleutdanningene er timet godt,
mener Jørgensen.
Opptak til Norsk Havbruksfagskole krever fullført og bestått
videregående opplæring innen
akvakultur og fagbrev som

BIOLOGI: Fiskeveterinær Rolf Nordmo underviser havbrukselever i fiskebiologi.
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Det vil være stort
behov for fagarbeidere i
årene som kommer, så
regjeringens satsing på
fagskoleutdanningene er
timet godt
Robert Jørgensen, daglig leder ved Norsk
Havbruksfagskole

fagoperatør i akvakultur eller
tilsvarende realkompetanse.
Fagskolestudiene er etablert i
samarbeid med flere sentrale
aktører i den lokale havbruksnæringen, og næringen er representert både i skolens faglige råd og
i styret.

– Dette vil sikre at fagskolestudiene til enhver tid er i tråd med
bransjens krav og behov, opplyser
skolen.
Fagene
– Havbruksteknikerstudiet har
et omfang tilsvarende ett semester på fulltid, og gir oppdatert
kunnskap innen fiskevelferd,
fôring og driftsteknikk samt seks
sertifiseringer som i dag kreves
for å kunne uføre arbeidsoppgavene på et moderne, sjøbasert oppdrettsanlegg. Driftslederstudiet
har et omfang tilsvarende to
semestre på fulltid. I tillegg til de
temaer som inngår i havbruksteknikerstudiet, omfatter driftslederstudiet sentrale forhold i en

operativ lederrolle som kvalitetssystemer og risikostyring, HMS
og krisehåndtering samt relasjonsledelse, beskrives det i pressemeldingen.
Jørgensen mener det er svært
viktig at man får på plass et slikt
fagskoletilbud i Nord-Norge.
– Det er spennende tider i en
framtidsrettet næring der utviklingen går fort. Det vil være stort
behov for relevant kompetanse i
tiden som kommer, og der skal
vi være på banen, sier en stolt
grunnlegger av den første fagskolen i havbruk i nord.
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