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Alle elevene som startet på
VG1 naturbruk på
Havbruksakademiet i
Brønnøy, er med videre.
Foto: Bente Milde

Havbruksklassen på Toft:

Alle elevene blir
med videre til
andre semester
Sett i forhold til nasjonal statistikk som viser 40 prosent frafall fra yrkesfaglig
utdanningsprogram, er vi svært stolt over at alle 15 som begynte hos oss i
høst blir med videre, sier rektor Alexander Halsen ved Havbruksakademiet.
TOFT
BENTE MILDE

Denne høsten var det historisk
oppstart av et privat, videregående tilbud i Brønnøy, Havbruksakademiet. Nå nærmer det
seg juleavslutning for dette første kullet som startet i høst. Da
venter det juleavslutning med
julegrøt, gløgg og bålkos for elevene.
— Vi avslutter høstsemesteret

førstkommende torsdag, da er vi
halveis i første året VG1 naturbruk. Det gledelige er at absolutt
alle som startet i høst fortsatt er
med oss. Selvfølgelig har vi hatt
noe sykefravær, men ikke slik at
noen står i fare for ikke å få fullført. Vi er velidg glad for at vi har
fått til dette, sier rektor Alexander Halsen.

Praktisk nytteverdi
Han mener Havbruksakademiet

med sin spesialisering og oversiktlige miljø, har kvaliteter som
bidrar til at elevene gjennomfører.
— Årsakene til frafall fra yrkesfaglige utdanningsprogram er
sammensatte, men dette er ofte
en elevgruppe som trenger mye
og tett oppfølging. Dessuten er
det viktig at de får utøve yrkesfaget sitt, at det er en praktisk tilnærming til fagene, også i fag

som
mattematikk, engelsk,
norsk og naturfag. Vi prøver å ha
slike fellesfag koblet så tett opp
mot yrkesfag som det lar seg gjøre. I matematikk betyr det foreksempel at vi regner på slikt som
er relevant for disse elevene å
regne på. Slike regnestykker kan
bestå seg i hvor mye fôr skal ut i
mæra i forhold til antall fisk og
den temperatur det er i sjøen.
Hvis du klarer å beregne dette
riktig, da vet du at det ikke blir så
mye sløseri med for. Det er bra
for både fisk og miljø. Sliik prøver vi å være relevant legge tilrette undervisningen. Elevene
får se at det er en nytteverdi av
alle fagene. Kanskje er det lettere for oss som mindre skole å få
til. Andre skoler har mange yrkesfagretninger å ta hensyn til,
og må ha tilnærming til fellesfagene som da blir mer generalisert. Vi kan tillate oss å ha et
smalere fokus, konstaterer Halsen.
For videregående elever i
Nordland ble det i år etablert en
egen mobbeknapp, en elektronisk varslingskanal for elever,
foreldre og foresatte. Mobbe-

tror når man
y Jeg
både får fryse litt i

lag, og være litt redd i
lag blir litt mer sammenspleiset

knappen brukes til å varsle om
mobbing eller krenkelser som
elever opplever. Denne skal bidra til oppfyllelse av elevers rettigheter til et helsemessig godt
sosialt miljø, etter paragraf 9A i
opplæringsloven.
— Vi har ikke hatt noen slike
saker. Alt tyder på at elevene her
har det bra. Det er vi veldig fornøyd med og glade for. På sosiale
medier er det selvsagt vanskelig
for oss lærere å følge med. Der er
vi avhengig at ungdommene forteller oss om noe skulle skje. Da
må de føle seg trygge nok. Vi har
en ganske liten oversiktlig gruppe elever, og det er kort vei hvis
det skulle skje noe og de trenger
noen å prate med. På skolen har
vi ordnet et sosialt rom, også spiser de frokost og lunsj ilag med
de andre her på Norsk Havbrukssenter, sier Halsen.

Mestring
I næringslivet brukes det millioner av kroner på ulike teambuildings-tiltak, hvor ansatte og ledelse utfordres slik at de kan bli
trygge på hverandre og få et bedre miljø på jobben. Elevene ved
Naturbruk på Havbruksakademiet har denne høsten vært
gjennom et sikkerhetskurs, hvor
de blant annet fkk prøve helikopterredning fra sjø. Halsen ser
ikke bort fra at det kan ha effekt
som teambuilding.
— Jeg tror når man både får
fryse litt i lag, og være litt redd i
lag blir litt mer sammenspleiset.
At de også opplever mestring i
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Sømna-ansatte får en ekstra lønn i år
VIK
BENTE MILDE

Sømna kommune vil dette
året sørge for å komme ajour
med de ansattes lønn. Det var
under siste formannskapsmøte i
Sømna torsdag, at økonomisjef
Ben André Graven orienterte om
forholdet, hvor ansatte som leverer timeliste ikke utbetales før
etter to måneder.
— Vi har et lite svin på skogen
knyttet til variabel lønn. De som
leverer timelister får utbetalt

lønn to måneder etter at den er
opptjent. I går var det den 12. desember. Den variable lønna som
ble utbetalt i går var opptjent i
oktober. Et annet eksempel på
dagens situasjon, er at sommervikarer som jobbet i juni, ikke
fikk pengene før i august. Dette
er uheldig, konstaterte økonomisjef Ben André Graven i siste
formannskapsmøte torsdag.
— Vi må gjøre grep for å
komme ajour. Grepet vi tar er at
vi vil kjøre en 13 lønnskjøring for

variabel lønn opptjent november, slik er vi ajour for november
når nyttårsrakettene er fyrt opp.
Når vi fører lønn 12. januar da vil
vi ompostere til 2018 regnskapet
for å få det på riktig år. Det får
økonomisk konsekvens som vil
direkte påvirke bunnlinja, årsresultatet til kommunen. Men det
er penger opptjent. Vi står i gjeld
til arbeidstakerne. Det utgjør
omlag 1 million per måned i variabel lønn, konstaterte Graven.
— Det utgjør for to måneder to

millioner kroner, fikk varaordfører Gunder Strømberg bekreftet.
Rådmann Øystein Johannessen uttalte at kommunen ikke
har noe valg.
— Dette er et engangstilfelle,
en justering vi må ta. Det kommer en tøffere tone fra revisjonen, vi har ikke valg. Det kommer til å svi den ene gangen,
men da er det gjort og vi er på
stasjon for fremtida, konstaterte
han.

ALLE COOP PRIX-BUTIKKER HOLDER

GOD JUL

SØNDAGSÅPENT
23. DESEMBER
FRA KL 14.00.
STENGETIDER VARIERER FRA BUTIKK TIL BUTIKK

Velg FRITT blant
vårt julepålegg og tilbehør merket
med dette symbolet.
Vi spanderer den billigste.

2FOR

70

9 varianter. Fra 80 g.

Fra 140,39/kg. 1 pk fra 29,90

GILDE GRILLPØLSE/WIENERPØLSE

DRISCOLL´S BRINGEBÆR/BLÅBÆR

Rektor Alexander Wiik Halsen
ved Havbruksakademiet Foto:
Hildegunn Nielsen
lag er en fin ting.
Halsen har nå god tro på at han
får med seg høstens elever til
skolestart neste høst på VG2.
— Nåværende kull har fortrinnsrett de 15 plassene på VG2
som starter til høsten. Hvis noen
av våre elever søker seg til noe
annet, da vil det være mulig for
oss å ta inn hvis noen har gått naturbruk andre steder. Men alt tyder på at vi blir å få de samme
femten elevene videre, også vil
vi ta inn nye femten nye på VG1
naturbruk til våren.
desk@banett.no

Kampanjene gjelder kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Kampanjene gjelder frem til 31. desember.

Fra 600 g. Fra 53,85/kg
1 pk fra 42,90

125 g

219

00

HENRIETTES PINNEKJØTT
Røkt/urøkt. Pr kg

30%

-

COOP PÅLEGG/
SALATER

2FOR

3FOR2

60

Vi spanderer den billigste

COCA-COLA MINERALVANN / MAARUD POTETGULL

Utvalgte varianter. Fra 1,5 l / 200 g. Fra 11,62/l / Fra 56,31/kg
1 flaske fra 30,50 + pant / 1 pose fra 24,50

FREIA MELKESJOKOLADER

Stort utvalg. Fra 190 g. Fra 150,00/kg

30%

-

GRANDIOSA/BIG ONE PIZZA
Fryst. Fra 355 g

UKE 51-52

ENKEL OG HYGGELIG julehandel!

