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April 2015
Årsmøte i opplæringskontoret

Det blir avholdt årsmøte med Generalforsamling i Fiskerifaglig Opplæringskontor for Rogaland og
Skagerak-kysten SA
Tirsdag 05. mai kl. 16:00 Sted: Ryfylke Næringshage, Finnøy
Innkalling med sakspapirer er sendt til alle medlemsbedrifter pr. post eller mail.
Opplæringskontoret håper at medlemsbedriftene har anledning til å stille. Det er viktig å skape
engasjement og ikke minst komme med tilbakemeldinger og innspill.
Saker som medlemsbedriftene ønsker å ta opp, må være innkommet opplæringskontoret innen
01. mai. Vel møtt!
Søkertall til Strand vgs
høsten 2015
Primærsøkertallene til
Strand vgs for høsten 2015
ser slik ut:
VG1 Naturbruk
VG2 Akvakultur
VG2 Fiske og fangst

Inntak lærlinger høst 2015
Foreløpig prognose for inntak av lærlinger høsten 2015

21
14
5

Dette er en liten økning fra de 18
primærsøkerne til naturbruk
2014.

•
•
•
•

10 Akvakultur
5 Fiske og fangst
1 Fiskehandler
2 Matros

Flere bedrifter har allerede meldt sin interesse for lærlinger,
og en del elever har takket ja til plass. Opplæringskontoret
håper at alle søkere skal få læreplass i år.

Lærlingesamling for lærlinger i
akvakulturfaget.
Den 06. mai skal alle andre års lærlinger
i akvakulturfaget samles på Rygjabø.
Kjersti Beate Rosland kommer fra
fagprøvenemda for å svare på spørsmål.
Hun har også med seg fisk slik at
lærlingene får en gjennomgang på
disseksjon og indre organer.

Kurs i Akvakultur
Denne våren startet vi opp et nytt teorikurs for
voksne som ønsker å ta fagbrev i akvakultur. Kurset
har 9 deltakere fra 5 ulike bedrifter. Kurset blir holdt
på Mortavika da det er flest deltakere fra nordfylket.
Opplæringskontoret har allerede fått flere
henvendelser ang. nytt kurs neste år. Dersom vi får
nok deltakere, vil vi starte opp igjen i 2016. Kurset går
over 100 timer, oppstart ca. februar og eksamen i
desember.

Rygjabø

Utgiver:

Rygjabø er nå en avdeling under Strand vgs. Elevene på
naturbruk, akvakultur og fiske og fangst vil fortsette på
Finnøy frem til 2017 grunnet plassmangel på Strand. Det
vil bli satt opp et nytt bygg med klasserom og
øvingslokaler med moderne øvingsutstyr for havbruk og
fiske og fangst.
Strand vgs har søkt opplæringskontoret om 2,5 million i
støtte til bygging. Styret i Opplæringskontoret har bevilget
2,6 millioner frem til 1. desember 2017. Saken blir avgjort
på generalforsamling 05. mai.

Flørte med fisk
Opplæringskontoret har også i år arrangert «flørte med
fisk» i samarbeid med Godalen vgs. Her får elevene på vg1
Restaurant og matfag lære mer om
sjømat, de får prøvd seg på både
filetering og tilbereding
av ulike typer sjømat.
I den forbindelse arrangerte
opplæringskontoret et 6 timers
sjømatkurs for matfaglærerne
hos Ryfylkekokken.
Det var 9 deltakere på kurset.
Det er også avtalt at 5 interesserte
elever i løpet av våren skal få være
med på tur til et matfiskanlegg og
et slakteri.

Fiskerifaglig opplæringskontor
for Rogaland og Skagerakkysten BA
Postboks 16
4161 Finnøy
Telefon: 51714509
Telefaks: 51714501
Daglig leder
Kristin Haver Sevheim
Mobil: 481 18 576
Epost: kristin@ffor.no
Karina Eike
Mobil: 906 56 704
Epost: karina@ffor.no
Styreleder:
John Ove Tolleshaug
Neptun Stavanger AS
Styremedlemmer:
Ragnhild Skåra
Eigersund Seafood AS
Jon Helge Talmo
Eidesvik Havfiske AS
Anja Rosland
Salmon Brands as

Følgende bedrifter har
lærlinger pr. april 2015
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Grieg Seafood Rogaland as
Marine Harvest as
Vågafossen settefisk as
Sterling White Halibut
Vea as
Strand vgs
Skårholm Fisk as
Rogaland Fjordbruk
NRS Feøy as
Napier as
Elisabeth as
Bømmelbas as
Skretting – Lerang ARC
Sigmund Larsen

Kjetil Ørnes
Grieg Seafood AS
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Ryfylke Rensefisk
Pelagic as
Nye Toya as
K. Roaldsen Fiskebåtrederi as
Havsund as
Fiskeriselskapet Norli as
Eidesvåg as
Eidesvik Settefisk
Eidesvik Laks as
Egersund Seafood as
Bømmelfisk as
Bøen jr. as
Bremnes Seashore

Varamedlemmer:
Stein Ove Tveiten
NRS Feøy AS
Mads Martinsen
Skretting Lerang ARC
Sigridur Oladottir
Lerøy Delico AS

