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- Flere jenter burde ta sjansen

Rune Kr. Ellingsen
rune@kystogfjord.no

MELØY
VIDEREGÅENDE SKOLE

VELKOMMEN TIL 
FISKERI- 

HOVEDSTADEN!

18 år gamle Maria Han-
sen Solvang fra Sømna 
er eneste jente i hav-
bruksklassen ved Cam-
pus BLÅ i Brønnøysund.

Var med onkelen på havet
Hansen Solvang er nå halvveis i 
sitt tredje år ved naturbrukslinja 
på Campus BLÅ i Brønnøysund. 
Veien til hav og fisk ble egentlig 
lagt for mange år siden, og må 
kunne kalles en familiesvakhet – 
for havet.

- På morssiden min har stort 
sett alle vært fiskere, unntatt 
mamma og tantene mine. Jeg har 
interessert meg for fiske etter at 
jeg har var med onkelen min på 
havet når jeg var mindre, og etter 
å ha hørt på bestefar sine histo-
rier etter et langt liv som fisker. 
Han visste hva han snakket om, 
ler hun.

Sikker på yrkesvalget
Opplevelsene og historiene 
gjorde et sterkt inntrykk på ei 
ung jente, og satte varige spor.

- Jeg bestemte meg for å satse 
på fiske og havbruk når jeg var 
12-13 år gammel. Jeg leste meg 
opp, og ble mer og mer bestemt 
på at det var akvakultur jeg ville 
satse på, for det var fremtiden.

Første ledd var å sørge for 
utdanning, og Campus BLÅ var 
midt i blinken.

- Årene på Campus BLÅ har 
vært lærerike og positive. Læ-
rerne er erfarne og vet hva de skal 
gjøre for å inspirere oss. Hadde 
det ikke vært for det, hadde jeg 
nok ikke vært så sikker på yr-
kesvalget mitt som jeg er i dag.

Eneste jente
Valget hun har tatt, har gjort at 
hun skiller seg ut i klassen.
- I min klasse er vi åtte elever, og 
jeg er den eneste jenta, bekrefter 
hun.
- Hvordan er det å være eneste 
jente i klassen?
- Det går veldig bra. Guttene i 
klassen er kjempesnille, og jeg 
føler det nesten som at jeg har fått 
syv brødre. Så jeg ser ikke mørkt 
på å være jente i havbruksnærin-

– Jeg har interessert meg for fiske etter at jeg har var med onkelen min på havet når jeg var mindre, og etter å ha hørt på 
bestefar sine historier etter et langt liv som fisker, sier 18 år gamle Maria Hansen Solvang fra Sømna, som går VG3 i naturbruk i 
Brønnøysund.

Fiske og 
fangst 
med null 
frafall
– Vi tilbyr høyere yrkes-
faglige utdanninger som 
ikke finnes andre steder 
i Nord-Norge, sier rektor 
Alexander Halsen. De 
siste årene har skolen 
investert titalls millioner 
i utstyr.

- Vi er egentlig et kompetan-
sesenter der vi både har kur-
svirksomhet innenfor fag og 
sertifisering, samt ulike utdan-
ningsløp innen den blå næringen, 
sier han stolt.

Har søkt 
om VG2 Fiske og fangst
I Brønnøysund ligger den såkalte 
Campus BLÅ.

- Vi har en fagskole (Norsk 
Havbruksfagskole), en videregå-
ende skole (Havbruksakademiet) 
og vi har for tiden inne en søknad 
om å få starte med folkehøgskole 
(Campus BLÅ folkehøyskole). 
Alt dette er samlet under para-
plyen Campus Blå, sier rektor og 
daglig leder Alexander Halsen til 
Kyst og Fjord.

- På den videregående skolen 
har vi søkt om å få gjennomføre 
VG2 i fiske og fangst. Bor man 
på Helgeland, er den nærmeste 
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I undervisningen bruker de en 13 meter lang katamaran som drives på strøm. 

- Norsk Havbruksfagskole er 
den første fagskolen i Nord-
Norge som fikk godkjenning 
for høyere yrkesfaglig utdan-
ning innen havbruk, det som 
før hette fagskoleutdanning, 
sier rektor og daglig leder 
Alexander Halsen.

gen, ikke i det hele tatt. Vi bør 
få flere jenter i bransjen. Det er 
selvsagt et fysisk krevende og 
mannsdominert yrke, men jeg 
tror at mange flere jenter ville ha 

trivdes i denne bransjen dersom 
de gav den en sjanse.

Drømmen er oppdrett
Til sommeren er hun ferdig på 

skolebenken. Da har hun mange 
muligheter videre, som hun er i 
gang med å vurdere.

- Jeg tar studiespesialisering 
havbruk, og planlegger å enten 

ta lærlingetiden på oppdretts-
anlegg nå, eller gå videre og bli 
marinbiolog. Men drømmen er 
selvsagt å jobbe på oppdrettsan-
legg.

- I undervisningen bruker vi 
også en 13 meter lang katama-
ran som drives på strøm. Den 

hentet vi i slutten av desember, 
og er tiltenkt den videregående 
skolen. Den skal også brukes til 

maritime kurs og i fagskolesam-
menheng.

tilsvarende skolen på Inndyr i 
Gildeskål.

– Første i Nord-Norge
Han er veldig fornøyd med å 
kunne tilby studier som ikke fin-
nes lenger nord i landet.

- Norsk Havbruksfagskole 
er den første fagskolen i Nord-
Norge som fikk godkjenning for 
høyere yrkesfaglig utdanning 
innen havbruk, det som før hette 
fagskoleutdanning. Så vidt meg 
bekjent finnes ikke disse utdan-
ningene lenger nord.

Halsen kan melde om stor 
pågang fra elever fra hele Hel-
geland. 

- Til sammen har vi 38 elever. 
Men vi vil gjerne ha søkere fra 
hele landet. Siden oppstarten i 
2018 har vi hatt masse søkere, 
fulle klasser og null frafall. Det 
er ikke så vanlig innen yrkesfag, 
og noe vi veldig stolte av, sier 
han videre. 

Har egen båt
De siste årene har skolen in-
vestert titalls millioner i fartøy, 
digitale verktøy og undervis-
ningsopplegg.

- Fagskolen tilbyr også di-
gitalt klasserom for elever som 
ikke har anledning for å flytte 
ned og delta i vanlig undervis-
ning.

- Vi investerte i høst i et vel-
dig moderne undervisningsrom, 
der man kan være tilstede på un-
dervisningen via internett.

Digitale verktøy eller ikke, 
ingen maritim skole uten egen 
båt.
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