
TorbjørnAas er i dag
prosjektdirektør i
Helgelandssykehuset.Foto:
Leif Steinholt
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2 290,-

Spar 700,-

1 590,-449,-
649,-

Spar 200,-

felleskjopet.no Bestill på nett og hent i butikk

Tilbudene gjelder så langt
beholdningen rekker.
Forbehold om trykkfeil.

Elektrisk avfall: Våre butikker tar
imot kasserte EE-produkter
tilsvarende de som selges i butikken.

Gardena Aquaroll S
Slangetrommel sett
• Med anti-drypp
• Med slange og koblinger
• Slangelengde 20 meter

Ryobi RLT183250F
Batteridrevet gresstrimmer
• Automatisk trådfremføring
• Kan vinkles 900
• Leveres med batteri og lader

Bievennlige blomster
Hjelp biene som står i fare for å forsvinne.
Fyll hagen med blomster de liker.

Pr. stk.

69,-

199,-
229,-

Spar 30,-
Gardena Aqua S
Firkantspreder
• For områder fra 90 til 220m²

TOFT
MATTIRIESTO

Sjøfartsdirektoratet ogDNVLhar
gitt Campus BLÅ såkalt STCW-
godkjenning, melder skolen.
Dette gir Campus BLÅ mulighe-
ten til å kjøre maritime kurs, in-
kludert sertifikat for fører av
oppdrettsbåter (D6), fritidsbåt-
skipperkurs (D5L), fiskeskipper-
kurs klasse C, sikkerhetskurs for
sjøfolk (IMO 50), passasjer- og
krisehåndteringmedmer

Ny linje
— Dette er utrolig gledelig, sier
Robert Jørgensen (bildet), daglig
leder i Campus BLÅ, i en presse-
melding.

— Vi har jobbet med å få til
dette over lang tid, og dette leg-
ger grunnlaget for ny linje for
maritime fag påHavbruksakade-
miet og gjør det enklere for folk i
nærområdene som vil kvalifis-
ere seg til spennende jobber i blå
næringer.
— Vi planlegger oppstart med

de første maritime kursene alle-
rede over sommeren, sier Jør-
gensen.
STCW er forkortelse for «Stan-

dards of Training, Certification
andWatchkeeping for Seafarers»

og er en internasjonal konvens-
jon om normer for opplæring,
sertifikater og vakthold for sjø-
folk.

Planer ommer
Samtidig er de aller første stu-
dentene uteksaminert med
studiepoeng fra Norsk Hav-
bruksfagskole. Ni elever fra Ro-
galand i sør til Vesterålen i nord

har tatt kurs i
«Driftsplan-
legging, øko-
nomi og le-
delse». Dette
er én av ti
moduler i
skolens Drift-
slederutdan-
ning. Under-
visningen er
gjennomført
som klasse-

rom-på-nett, og samtlige som
deltok besto. Både dette og
andre modulkurs som inngår i
Driftslederutdanningen (60
studiepoeng) skal kjøres til høs-
ten.

— Vi er svært stolt over også å
kunne tilby høyere yrkesfaglig
utdanning her på Campus BLÅ,
sier Robert Jørgensen.

— I tillegg til ny maritim linje i
den videregående skolen inngår
2-årige dekksoffiser- og maski-
noffiserutdanninger i våre plan-
er for fagskolen.

matti@banett.no
95976453

CampusBLÅ
utvider tilbudet
Campus BLÅhar fått
godkjenning for flere
kurs innenmaritim
bransje.

CampusBLÅpåToft bryggeutvider studietilbudetmednye
kurs.Foto: pressefoto
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TorbjørnAas (50) er prosjek-
direktør i Helgelandssykehuset.
Nå blir handirektør i NavTrøn-
delag.
Detmelder Trønder-Avisa

tirsdag.
— Jeg har stormotivasjon for

Nav sitt samfunnsoppdrag og jeg
gledermeg til å ta fatt på opp-
gaven og bli bedre kjentmed
Nav somorganisasjon ogmen-
neskene som jobber der, sier
TorbjørnAas i en pressemelding.

Sykehusdirektørgår tilNav


