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Rekordsøking til
Havbruksakademiet
Søkningen til årets
opptak på Vg1
Naturbruk ved
Havbruksakademiet på
Toft slår alle rekorder.

Rektor Alexander Halsen og
studiesekretær Miriam
Fallmyr Hansen. Foto:
Havbruksakademiet

TOFT
BÅRD PEDERSEN

Det opplyser Havbruksakademiet i en pressemelding. Ved
fristens utløp 1. april har 65 ungdommer søkt opptak og halvparten av dem, 32, er jenter. I fjor var
det til sammenligning 39 søkere
på Vg1.
– Dette er helt utrolig. Hvem
skulle trodd at nesten halvparten av årets 10.-klassinger på SørHelgeland ønsker å begynne hos
oss, sier Robert Jørgensen, gründer og styreleder i Havbruksakademiet.
Til sammenligning har 37 ungdommer søkt studiespesialisering ved Brønnøysund videregående skole (BVS). I inneværende år har BVS 54 elever på førsteåret studspesialisering, som
er den største linjen der.
Elever kan søke både BVS og
Toft samtidig, og hvis de får
gjennomslag på sine førstevalg
på begge studiesteder så får de
selv velge skole.

65 av 157 vil til Toft
De 65 søkerne utgjør ifølge Havbruksakademiet over 40 prosent
av årets 157 avgangselever ved
grunnskolene på Sør-Helgeland.
Jørgensen mener dette er en
del av en nasjonal trend, der
ungdommen har fått øynene
opp for mulighetene i havet. De
elevene som har søkt om opptak
på Vg1 Naturbruk ved Havbruksakademiet i år, kjemper om i alt
20 plasser.
Rektor ved Havbruksakademiet, Alexander Halsen mener
rekordsøkninga er resultatet av
et godt team og målrettet arbeid.
- Vi har et godt arbeidsmiljø,
og det smitter over på elevene.
Den gode miksen mellom teori
og praksis slår an hos elevene,
mener rektoren, som også roser
samarbeidet med det lokale næringslivet.
Studiesekretær Miriam Fallmyr Hansen mener at Havbruksakademiet tjener på å være en
liten skole:
- Det gir mulighet til å se den
enkelte elev, og vi har et sterkt
fokus på at elevene skal trives
her. Vi er nå på 3. året uten ett eneste frafall, og det er vi skikkelig
stolt av, sier hun.

Jubler over tall
Leder i Brønnøy Næringsforum
John Arne Warholm er svært begeistret over søkertallene til
Havbruksakademiet.
- Det er bare ett ord som dekker dette: Fantastisk. Det er dette
vi i Brønnøy Næringsforum har
jobbet for lenge. Det er noen år
siden vi jobbet for en VG2 på Brønøysund videregående skole i
akvakultur. Det syntes ikke fylket var en god idé da. Det er vel-

dig artig å se at vi har fått helt
rett, sier Warholm.
Han mener dette er prov på
trenden med at ungdommer vil
bo hjemme når de går videregående skole.
- Det er noe vi vet, og som vi
har brukt som argument både for
TIP, akvakultur, restaurant og
matfag. Jeg tror ennå beslutningen om å legge ned byggfag er
helt feil, sier Warholm.
- Hvorfor tror du så mange søker til Toft?
- Det viser at når akvakultur
ble satsingsområde, altså tatt inn
i strategisk næringsplan, og når
næringen er aktiv selv og søker
konsesjoner og utvider virksomheten og skaper arbeidsplasser
så betyr det igjen at ungdommen
søker utdanning innenfor det tilbudet vi har lokalt. Det er et tegn
på at ungdommen trives på SørHelgeland. Det har vi ønsket. De
planene miljøet på Toft har lagt
fram virker veldig troverdige, i
alle fall på meg. Da gjør det
kanskje det på ungdommen, sier
Warholm.
- Noen er bekymret over at man
nå får for lite studiespesialisering
på Sør-Helgeland?
- Jeg kjenner ungdommer som
tenker videreutdanning også etter videregående for å bli med på
utviklingen innen akvakultur lokalt. En del av det som kommer
vil stille store krav til høy utdanning, sier han.
- Mener du Toft bør utvide og ta
inn flere?
- Det vet jeg ikke, men det
hadde vært kjempeartig hvis
Toft ble linja i Norge ungdom
søkte for å få best mulig utdanning innen akvakultur. Landbrukshøgskolen på Ås skal jeg
ikke sammenligne med, men det
er artig å tenke på. Vi er store på
akvakultur i vår region. Jeg er
overbevist om at det blir mange
arbeidsplasser i denne næringen
på sikt, sier Warholm.

Bekymret over tall
Rektor Sylvi Halseth ved Brønnøysund videregående skole
synes 65 søkere til naturbruk på
Toft er hyggelig både for Havbruksakademiet og linjen de tilbyr, men mener tallene viser en
urovekkende trend.
- Man har bruk for naturbruk i
regionen vår også. Det som er bekymringsfullt for oss er den forholdsvis lille andelen som søker
studiespesialisering. Elevtallet
ved BVS totalt har gått ned med
100 elever på tre-fire år. Når man
ser på yrkesfagssøkingen så har
det fordelt seg veldig bra utover,
med oversøking på noen linjer.
Der har vi i grunn ingen som er i
fare for at det ikke blir oppstart.
Vi har mistet flest søkere til studiespesialisering. Der har vi i dag
to klasser og 53 elever i inneværende skoleår, sier Halseth.
Hun viser til følgende søkertall
til de største linjene på BVS:
G TIP: 40 søkere
GStudiespesialisering: 37 søkere
GHelse og oppvekst: 34 søkere
GRestaurant og matfag: 18 søkere
GIT og medieproduksjon: 16 søkere
37 søkere til studiespesialisering
er det laveste noensinne.
- Hvorfor er det bekymringsfullt
at flere søker yrkesfag i stedet for
studiespesialisering?
- Det bør være en viss balanse
mellom de som velger studiespesialisering og yrkesfag. De
som skal bli studieforberedt og
de som skal ta rene yrkesfag. Vi
har behov for høyere utdanning
på Helgeland. Det kan man selvsagt få ved å gå yrkesfag også,
men bør være en grei balanse.
Per nå mener jeg det er for lite
studiespesialisering på Sør-Helgeland.
- Hva kan man eventuelt gjøre for
å bøte på dette?
- Vi må jobbe med å vise hva
studiespesialisering er. Kanskje
være enda mer tydelig på profi-

Styreleder Robert Jørgensen i Havbruksakademiet.Foto: Nordnorsk kommunikasjon
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lering. Det er en annen type utdanning. For oss blir oppgaven
da å vise ungdommene hva de
kan få hvis de går studiespesialisering. Være tydelige på hva som

er annerledes, sier Halseth.
desk@banett.no

