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Fikk ikke betalt
 la ned arbeidet
Da hovedentreprenør Hugaas sluttet å betale 
lokale firma for arbeid på Salhushallen sa Vidar
Bendiksen stopp. SIDE 45

Ukens gjest

Lege med hjartet
på rette staden
GMatthew Spreadbury er ny
kommunelege på Vega.
SIDE 

Bindalsbruket 

Solgte 1.200 dører
og doblet salget
GI 2013 var hjørnesteins
bedriften konkurs. Nå peker
alle piler opp. SIDE 8

Havbruksakademiet

Har fått grønt lys 
nå jakter de lærere
GRobert Jørgensen og Norsk
Havbruksakademi på Toft vil
starte opp i august. SIDE 67

Ny ettersøksring i Sømna
Passer på dyrevelferden
mens jakta i er gang
SIDE 2021
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mi.
Skolestart for Vg1 Naturbruk er

mandag 20. august 2018. Infor
masjon om utdanningen og sø
knadsskjema vil være tilgjenge
lig på skolens nettsted fra begyn
nelsen av februar med søknads
frist 1. mars. Etter denne fristen
behandler skolen søknader fort
løpende så lenge det er ledige
plasser.

Håndplukker ansatte
Norsk Havbruksakademi er nå
på utkikk etter lærere. Hvor
mange lærere som skal ansettes,
vet foreløpig ikke Jørgensen.
Men det skal undervises i norsk,
engelsk, matte, naturfag og gym
i tillegg til de tre store fagene in
nen naturbruk som utgjør mer
enn halvparten av undervisnin
gen.

— Vi kommer ikke til å lyse ut
stillinger, men vi vil ta direkte

TOFT
HILDEGUNN NIELSEN

Utdanningsdirektoratet har gitt
Norsk Havbruksakademi god
kjenning som videregående sko
le etter friskoleloven for 30 elev
plasser på Vg1 Naturbruk og Vg2
Akvakultur.

Første delmål i boks
– Med Utdanningsdirektoratets
vedtak om godkjenning av Hav
bruksakademiet som videregå
ende skole, er den første av våre
to skolegodkjenninger på plass.
Den andre, godkjenning av
Norsk Havbruksskole som fag
skole med utdanningene Hav
brukstekniker og Driftsleder
Havbruk, er kommet til siste
runde i søknadsprosessen, og
svar er ventet i løpet av februar,
sier daglig leder Robert Jørgen
sen ved Norsk Havbruksakade

kontakt med personer som vi
ønsker å ansette. Det er lite tid og
vi vil ha dette på plass ganske
fort, sier Jørgensen.

Dette er den 13. privatskolen
Jørgensen starter opp. Han har
lang erfaring med hvordan man
går frem for å få dette til. Likevel
er dette like spennende som de
andre gangene han har vært
igjennom samme prosess.

— For en gründer er dette både
bursdag og julaften. Det er utro
lig spennende, medgir Jørgen
sen.

Han er raus med rosen til kol
leger på Norsk Havbrukssenter.
Han skryter av fagkunnskapen
de besitter og det store kontakt
nettet til både ansatte og repre
sentanter i styret.

— Dette er en av de morsomste
oppstartene noen gang og det er
første gang jeg starter opp noe på
hjemplassen min, forteller brøn

nøyværingen.

Søkte samarbeid
Prosessen med å få godkjennel
sen fra Utdanningsdirektoratet
tok lengre tid enn han ønsket.
Søknadsfristen for opptak på vi
deregående utdanning er 1.
mars. Men den nye skolen har i
reglementet sitt at de kan ta inn
elever helt frem til skolestart 20.
august. På Vg1 Naturbruk kan de
ta inn 15 elever.

— Undervisningen vil foregå
på Toft. Men vi skal også under
vise i gym og jeg håper vi kan få
til en avtale om leie av gymsalen
på Nordhus skole, sier Jørgen
sen.

Ettersom skolen er helt ny har
Jørgensen forståelse for at noen

kan være skeptisk til å prøve det
te ut, men han tror de vil klare å
overbevise.

— Min erfaring er at de som går
første året på en helt ny skole, får
den beste undervisningen. Alle
ansatte er så engasjerte og så
opptatt av at alt skal bli så bra.
Dette gir et ekstra trykk og en
god dynamikk til alle, forteller
Robert Jørgensen.

Må ha driftstillatelse 
Den videregående utdanningen
følger offentlige læreplaner. Før
oppstart må skolen ha driftstilla
telse fra Utdanningsdirektoratet
som blant annet innebærer Fyl
kesmannens godkjenning av de
res skolelokaler og at Utdan
ningsdirektoratet godkjenner

Havbruksakademiet fikk godkjenning

Gründer starter
opp friskole 
i akvakultur
Jakten på lærere er allerede i gang. Oppstart av utdanningen på Toft er 20.
august.

yDette er en av de morsomste oppstartene
noen gang.

Robert Jørgensen, gründer

Fylkesråd for utdanning HildMarit Olsen (Ap). 
Foto: Simon Aldra



den samlede lærerkompetansen
ved skolen.

— Vi er i gang med dette arbei
det. Vi tør love en relevant og
god fagopplæring i tråd med næ
ringens behov og der en betyde
lig økt søknad til akvakulturut
danning i 2017 viser at flere ung
dommer nå ser mot havbruks
næringen som sin fremtidige
arbeidsplass, sier Robert Jørgen
sen.

Fylket revurderer
Brønnøysund videregående sko
le har også søkt om opprettelse
av Vg2 Akvakultur. I desember
vedtok fylkestinget å vente med
en eventuell etablering til 2019–
2020. Det ble også vedtatt at en
opprettelse av ny linje ved den
offentlige skolen skulle revurde
res dersom havbruksakademiet
fikk godkjennelse. Fylkesråd for
utdanning HildMarit Olsen (Ap)
har fått med seg nyheten om at
havbruksakademiet har fått
nødvendig godkjenning.

— Vi har tatt et forbehold om
hvorvidt det ble gitt en slik tilla
telse til havbruksakademiet. Nå
ser jeg ikke det som sannsynlig
at vi starter opp et tilbud ved vår
videregående skole. Men vi har
nettopp fått denne nyheten og vi
må gjøre noen vurderinger. Jeg
har bedt skolesjefen ta kontakt
med den videregående skolen i
Brønnøysund, sier Olsen som
mener elevgrunnlaget trolig ikke
er godt nok til å ha både et of
fentlig og et privat tilbud på Sør
Helgeland. 

— Hva synes du om at det kom
mer et privat skoletilbud i regio
nen?

— Tilbudet i seg selv vil helt
sikkert bli bra når de får det de
trenger. Spesielt akvakultur er

krevende å etablere, særlig på
utstyrssiden og med lærerkref
ter, men jeg har inntrykk av at de
hadde en plan på dette. Men det
te vil berøre elevgrunnlaget for
den videregående skolen vi har
her i Brønnøysund. Dette er en
skole som er særlig sårbar når
det gjelder elevgrunnlaget fordi
de ikke får så mange elever fra
andre regioner, hevder Olsen.

Mister tilskudd
— Elever som har ønsket seg akva
kultur har gjerne dratt til den pri
vate skolen på Val. Hvordan vil
elevgrunnlaget for skolen i Brøn
nøysund bli svekket av en privat
skole i Brønnøy?

— Dette medfører at elever blir
splittet opp på to ulike skoler og
da snakker vi om fagmiljø og sli
ke ting. Dette er en del av konse
kvensene av dette. Det er også et
økonomisk bilde. De elevene
som nå vil søke seg til havbruk
ville søkt til Brønnøysund vide
regående og bidratt til denne ut
danningen, sier Olsen.

— Per i dag er det ikke tilbud om
akvakultur ved den offentlige sko
len, hvordan kan den private sko
len rokke ved elevgrunnlaget når
ikke tilbudet eksisterer?

— Det er de samme elevene
som skal søke på dette tilbudet
og da hadde vi fått elevene til
oss. Skolen får et rammetilskudd
fra staten på antallet 16 til 18
åringer i fylket og elever som går
på private utdanninger får vi fra
trekk for, sier fylkesråd for ut
danning HildMarit Olsen. 

hildegunn@banett.no
958 92 942 

Daglig leder Robert Jørgensen i Norsk Havbruksakademi AS er
svært glad over at Utdanningsdirektoratet har gitt
havbruksakademiet godkjenning som videregående skole for
30 elevplasser. Oppstart blir allerede til høsten. 
Foto: Hildegunn Nielsen
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BRØNNØYSUND
BÅRD PEDERSEN

I fjor høst ble Brønnøysunds
første barnehage, Barnebo,
lansert som et nytt allaktivi
tetshus for ungdom fra åt
tende klasse til og med av
gangselever på BVS i kommu
nen. Nyheten ble godt mot
tatt da det på det tidspunktet
var tre år siden det forrige
ungdommens hus i Brønnøy,
Slottet, ble nedlagt.

Bare en uke etter at Barne
boprosjektet ble presentert, i
begynnelsen av november,
kom imidlertid kontrabeskje
den: Barnebo kunne ikke
brukes likevel. Kommunen
uttalte da at man i stedet job
bet for å få til et lignende
prosjekt i den gamle sykestua
i Innerveien ved Frøkenosen.

Dette arbeidet nærmer seg
nå slutten og kommunens
ansvarlige for prosjekt, Helse
søster og ungdomslos Ingalill
Wallin Nilsen og psykisk
helse og ungdomsarbeider
Brage Hansen, inviterte
denne uken avisen inn i den
gamle sykestua for å vise fram
det som skal bli nytt ungdom
shus i Brønnøysund.

Garanterer hus nå
Hansen humrer litt når BA
nett spør om han er sikker på
at det blir ungdomshus i loka
lene han viser fram denne
gangen.

— Her blir det, helt garan
tert. Det har vi fått bekreftet
nå både fra ledelsen i kommu
nen og eiendomsavdelingen,
sier ungdomsarbeideren.

Etter flere år med lite eller
ingen aktivitet rettet mot
ungdom tok Nilsen og Hansen
initiativ i fjor vår til en ambu
lerende ungdomsklubb på
BBU og Salhus én gang i må
neden. I løpet av februar, når
det nye huset er klart, vil akti
viteten på denne fronten ta
seg kraftig opp.

— Vi har trengt en fast plass
å være, og nå får vi det. Hvor
ofte det blir avhenger litt av
hvor mange frivillige voksne
vi får med oss. Vi trenger hjelp
av stødige voksenpersoner
som kan ha oppsyn på

klubbkvelder. I utgangspunktet
har vi en plan om aktivitet to kvel
der i uka, sier Hansen.

Inventar er bestilt inn 
Ungdomshuset får råderett over
stua og kjøkkenet, et kontor samt
kjelleren i den gamle sykestua.
Samlet sett et ganske stort areal.
Møbler, Playstation, projektor og
lerret, en rekke brettspill og mye
annet av nødvendig og etterspurt
inventar er innkjøpt og kommer
på plass i løpet av de neste ukene.
Huset får også trådløst nett. For å
komme helt i mål håper ungdom
sarbeiderne å få hjelp fra befolkn
ingen.

— Vi vil invitere til dugnad
neste uke. Det trengs en del ar
beid her, blant annet må det
males en del  så vi håper at folk
stiller opp og bidrar til dette, sier
Nilsen og Hansen, som oppfordr
er folk til å ta kontakt på ROP Ungs
facebooksider.

Hansen er tydelig på at dette
skal være et hus som styres av
ungdommen selv. Dette gjelder
både hva huset skal hete, for det
mangler navn foreløpig, og hvilke
aktiviteter og arrangementer som
skal være der.

— Her blir det alle muligheter.
Vi ser for oss at man kan ha for ek
sempel temakvelder, TVspill,
filmkvelder og leksehjelp. Det blir
opp til ungdommen selv hva de
vil bruke huset til, sier Hansen.

— Vi er også opptatt av at dette
skal bli en plass for ungdommen
der de kan møtes. Om det så er
bare for å slappe av etter skolen.
Man trenger ikke gjøre noe som
helst, og vi er tydelige på at dette
ikke er et hus for en spesiell
gruppe eller for særskilte inte
resser. Dette huset skal være for
alle, uansett hvem de er. Det er
kjøkken her, så det er fullt mulig å

stikke innom bare for å ta seg en
matbit og snakke med andre
ungdommer. Eller med oss,
hvis noen har behov for det, sier
Nilsen.

Ungdommen skal styre
Alt av aktivitet i huset får uan
sett én fellesnevner:

— Her er det rusfritt. Det ster
keste vi tolererer av drikke er
brus, sier Nilsen.

— Ja, eller kanskje kaffe, da,
flirer Hansen.

For å ivareta grunntanken om
at huset skal være av ungdom
for ungdom skal det etableres et
husstyre. Dette gjøres første
kveld, og alle som ønsker å delta
i husstyret er velkommen til
dette.

— Vi håper at ungdommen
ønsker å være med på dette, sier
Hansen.

På de månedlige samlingene
som har vært arrangert på BBU
og Salhus siden i fjor vår har
kommunen tilbydd skyss til
ungdom fra Velfjord, slik at de
har hatt mulighet til å delta.
Dette er et tiltak foreldre i Velf
jord har satt stor pris på.

— Blir det en slik ordning også
når ungdomshuset kommer i
gang?

— Vi har veldig begrensede
midler, så dette blir situasjons
betinget. Hvis det skal være et
arrangement av typen hallo
weenfest eller lignende, så kan
vi få ordnet skyss. Vi forsøker
også å få til en avtale slik at det
kan skysses inn til ungdomshu
set i alle fall én gang i måneden,
slik det har vært siden i vår, sier
Hansen.

bp@banett.no
902 35 733 

Brønnøy kommune har nytt
hus klart til ungdommen
Denne gangen blir det, lover ungdomsarbeiderne.

Ungdomsarbeider Brage Hansen og ungdomslos Ingalill Wallin Nilsen er klar med nytt
ungdomshus i Brønnøysund; den gamle sykestua i Innerveien ved Frøkenosen. Nå trengs det
bare en dugnadsinnsats og at ungdommen selv finner et navn på huset. Foto: Bård Pedersen

Overnatting: Fra kr 1089,- pr. døgn
Booking: www.visitborgefjell.com
e-post: post@visitborgefjell.com Tlf: 74 33 57 45

Velkommen til
vinterparadiset Røyrvik
Hva med en snørik helg i Børgefjellsenteret?


