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Hele skolen samlet på
første skoledag. i forrige
uke. Foto: Jøran Horn

Skolestart på Toft

Nå har Campus Blå elever
fra ni kommuner
42 videregåendeelever
fra Meløy i nord til
Steinkjer i sør møtte da
det fjerde skoleåret på
Toft begynte denne
uken.
BRØNNØYSUND
JØRAN HORN

Førsteklasse (VG1) består av 25
elever. Det er en økning på ti fra i
fjor.
– Det er hyggelig å registrere

gode søkertall. Vi får til å ta imot
25 førsteklassinger ved at vi setter inn ekstra lærerressurser, sier
rektor Alexander Wiik Halsen.

Åtte lærere
Han er sjef for åtte lærere. Blant
de nye fjesene på Toft mandag
var tidligere rektor ved Hilstad
skole Stig Selvåg.
VG 2 har 17 elever, mens VG3
ikke ble startet opp.
– Elleve av de som gikk ut av
VG2 i fjor har fått lærlingplass. Så
VG3 blir for dem et påbygningsår
de kan ta etter lærlingtiden, for å
få studiekompetanse til utdanning på høgskole og universitet,
redegjør Halsen.

Campus Blå har nå elever fra
Brønnøy, Vevelstad, Sømna, Vega, Bindal, Grane, Dønna,
Steinkjer og Meløy.
– Jeg vil bli havbrukstekniker,
sier førsteklassingen Marius Boldermo Danielsen.
Han bor i Velfjord og er busselev. Busstilbudet omfatter også
elever som bor i Brønnøysund.

Hybel på Nordhus
Sigrid Steinbru, som også hadde
sin første skoledag på Toft mandag, er fra Vega og har hybel på
Nordhus.
– Jeg var lei av vanlig skole, vil
ha mer praktisk innrettet undervisning og har hørt mye fint om

skolen her, sier hun.
Førsteåret på Toft består av
fellesfagene som blant annet
norsk, engelsk og matte, som alle
videregåendeelever tar, pluss
programfag som naturbasert
næringsaktivitet og naturbasert
produksjon og tjenesteyting. I
tillegg har Campus Blå-elevene
akvafag som yrkesfaglig fordypning.

Fiske og fangst
I andre klasse har elevene programfag rettet mot akvakultur. I
tillegg til VG2 akvakultur kan
elevene neste år velge VG2 fiske
og fangst.
– Vi har inne søknad om VG2

maritime fag der elever som har
gått tip eller elektro kan komme
til oss og ta andre året her, og deretter bli læring som matros eller
motormann. Sjøfolk er etterspurt
av TTS og andre i regionen, sier
Halsen.
Dagen etter skolestart dro alle
elevene og lærerne til Trondheim
og Aqua Nor, som er verdens
største messe for akvakultur-teknologi.
joran@banett.no
984 09 990

Sandøy er ansatt som rektor ved Campus Blå
Svein Erik Sandøy er
nyansatt rektor for
Campus Blå fagskole.
52-åringen har 26 års fartstid fra
grunnskolen og gikk i fjor fra
stillingen som avdelingsleder
ved Salhus skole til jobb som faglærer ved det som nå heter
Campus Blå videregående skole
– med Alexander Wiik Halsen
som rektor.

Fagskolen ble godkjent i 2018,
startet opp i fjor og Sandøy ble
ansatt som rektor 1. august i år.

Videreutdanning
– Opptakskravet hos oss er fagbrev eller vurdering av realkompetanse, og vi tilbyr ansatte i
havbruksnæringen
videreutdanning til havbrukstekniker og
driftsleder. De jobber skift og
kan dermed videreutdanne seg
mens de er i arbeid, sier Sandøy.
Det første kullet på ni elever
ble uteksaminert i vår.

– Havbrukstekniker-utdanningen og driftsleder-utdanningen
er modulbasert. De utgjør ti
moduler tilsvarende 60 studiepoeng totalt. Vi trekker veksler
på lærerkrefter fra Campus Blå
videregående innen havbruk,
økonomi og ledelse. Praksis inngår også i opplegget. Vi trenger
også å knytte til oss ekstern kompetanse. Det er noe jeg jobber
med nå, redegjør Sandøy.
Rektor skal selv undervise i ledelse.

Starter nye studier
– Vi skal nå søke Nokut om tillatelse til å holde digitale samlinger. Planen er oppstart for havbrukstekniker i november og
driftsleder i januar, sier Sandøy.
Nokut står for Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanningen og er
et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet med ansvar
for blant annet godkjenning av
kvaliteten på høyere utdanning.
joran@banett.no

Svein Erik Sandøy er i full
gang med å planlegge oppstart
for fagskolen på Toft.

