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Somdagene går

mandag05.07
80 år
Sonja Jacobsen - 8920

Sømna
Erling Saus - 8960 Velf-

jord
75 år
Roy Johansen - 8907

Brønnøysund
60 år
Stein Åge Reppe-Karlsen

- 8920 Sømna

tirsdag06.07
80 år

Asbjørg Johanna Nepås -
8960Velfjord

75 år
BjørnBerge Langø - 8906

Brønnøysund
30 år
Sigurd Sæther Sørensen -

8900Brønnøysund

onsdag07.07
40 år

Heidi Alise Aakvik - 8920
Sømna

torsdag08.07
85 år

Solgun Solheim - 7980
Terråk

70 år
Annie ElisabethAasheim

- 8920 Sømna

Kjellaug Benjaminsen -
8909Brønnøysund

40 år
Stina Kibsgaard-Solås -

8904Brønnøysund
30 år
Nina Helen Sletten Abra-

hamsen - 8920 Sømna
Aleksander Reitan Ha-

rang - 8920 Sømna

fredag09.07
30 år

Berit Haugen Evensen -
8984Vega

lørdag10.07
85 år

Marie Lydie Ormø - 8920
Sømna

70 år
Frank Jorulf Volnes -

8909Brønnøysund
50 år
Monica Eide - 8920 Søm-

na

søndag11.07
30 år

Nils Ole Skraamo - 8904
Brønnøysund

desk@banett.no
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Temperaturen påmål-
estasjonen Stein i Sømna
falt aldri under 20 grader
natt tilmandag.
BRØNNØYSUND
Laveste temperatur

målt på Stein i natt var
20,6 grader.

Temperaturen påmål-
estasjonen Stokka lufth-
avnnådde en topppå
29,4 grader ved 20-tida,
søndag kveld.

29,4 grader er den
høyeste temperaturen
målt på denne stasjonen
så langt i år.

Lavestemåling gjen-
nomnatta inntraff noen
minutter etter klokka
fem i natt, på 20,5 grader.

Det framgår avmål-
inger på yr.no.
Denmeteorologiske

målestasjonen i Lurøy
målte aldri under 23
grader i natt, og nådde en
topp 30 grader ved16-
tida søndag.

Enmålestasjon iMo i
Rana registrerte høyeste
temperatur på 31,9 ved
13-tida, søndag, Laveste
temperatur blemålt til
15,4 grader litt over klok-
ka 03 i dag.
PS: Brønnøysund

lufthavn var nære på
tropenatt,mendukket så
vidt ned i19,9 grader natt
til søndag.

desk@banett.no

Tropenatt
på Stein

som er en femårig kunn-
skapssatsing.

To iNordland
Totalt har tjue millioner
blitt fordelt til ulike skoler.
I denne runden kom det
inn 201 søknader og to
skoler i Nordland er blitt
valgt.

BRØNNØYSUND
MARTINEHOLAND

Mandag ble det klart at
Havbruksakademiet på
Toft mottar femti tusen
kroner til innkjøp av nytt
programmeringsutstyr.
Midlene kommer fra Den
teknologiske skolesekken

- Havbruksakademiet
ønsker å tilby elevene ved
skolen programmering i
akvakulturfagene. Tekno-
logi som automatiserer
prosesser og overvåker pa-
rametere har blitt en viktig
del av havbruksnæringen,
sier Aleksander Halsen,
rektor ved Havbruksaka-
demiet.
- Tilskuddet skal be-

nyttes til å kjøpe inn mik-
rokontrollere, sensorer og
byggesett som skal brukes
i undervisningen. Det er
av stor verdi at elever som

går ut fra Havbruksakade-
miet forstår det grunnleg-
gende ved teknologien de
skal operere og det er der-
for viktig at elevene lærer
seg åprogrammere, avslut-
terHalsen.

Gode forutsetninger
– Programmering har fått
en tydelig plass i de nye læ-
replanene, jeg er derfor
glad for at regjeringen føl-
ger opp og bidrar til å
styrke kompetansen hos
lærerne og gir skolene mu-
lighet til å kjøpenødvendig

utstyr, sier stortingsrepre-
sentant for Høyre Mar-
gunnEbbesen.
- Ikke minst gir dette

elevene de beste forut-
setninger både til å lære
seg programmering, men
også jobbe med oppdatert
utstyr, mener Ebbesen,
som besøkte Toft sammen
med Turid Kristensen,
som er ansvarlig for fag-
skolene i Høyres utdan-
ningsfraksjon.

martine@banett.no

HøyresMargunnEbbesen
(t.h.) besøkte rektor
AlexanderHalsen sammen
medpartikollegaTurid
Kristensen.

Havbruksakadademiet får støtte
til programmeringsutstyr
Havbruksakademiet på Toft er en av to
videregående skoler somhar fått støtte
fra Den teknologiske skolesekken.


