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Andreas Nytveit
Tlf. 916 92 760

andreas@nytveit.no

Bygg og Ven�lasjon er et ledende blikkenslagerfirma i Norge. 
Vi har 90 ansa�e fordelt på tre avdelinger:

• Blikkenslager
• Industriproduksjon/Tynnplate
• Ven�lasjon

Bedri�en satser på opplæring av egne lærlinger og øvrige ansa�e. For �den 
har vi lærlinger i Platearbeiderfaget og i Ven�lasjons- og Blikkenslagerfaget.

Vi vurderer nye lærlingekandidater fortløpende, både fra yrkesskole og 
ungdomsskole.

Vi tar inn lærlinger i fagene:

• Ven�lasjons- og Blikkenslagerfaget
• Platearbeiderfaget

Opplæringsprogrammet koordineres med Blikkenslagernes Opplæringskontor 
i �llegg �l egne kurs og seminarer i Norge og utlandet.
For mer informasjon: TLF: 55197860

Se også www.bov.no



3

   
  A

R
N

A 
R

O
TA

RY
 K

LU
BB

Det finnes et hav av muligheter når det gjelder yrke og utdanning, 
men det er ikke enkelt å finne ut hva man skal velge.

Arna Rotary Klubb har tatt initiativet til og står ansvarlig for denne 
messen. Dette er det ellevte året vi arrangerer messen i Bjørnarhallen 
på Garnes, og erfaringene med messen er meget positive, med godt 
utvalg av utstillere og svært godt besøk.

Vårt formål er å gjøre det lettere for deg å velge yrke og utdanning. 
Informasjon er nøkkelen til å finne fram til den stillingen og 
utdanningen som vil passe for akkurat deg. Vi håper og tror at 
denne messen vil hjelpe deg å velge. Hvis du kombinerer dette med 
bruk av nettet, venner, familie og veiledere til å samle inn mest 
mulig relevant informasjon, vil du ha et godt grunnlag for å velge.

Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og videre 
studium. Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til tre års 
videregående opplæring som skal føre fram til studiekompetanse 
eller yrkeskompetanse. På messen kan du skaffe deg informasjon 
om hvilke alternativer som finnes, avhengig av hvilken utdanning 
og/eller hvilket yrke du ønsker å ha muligheten til å satse på etter 
videregående.

Når det gjelder valg av yrke, vil du på messen kunne få svar på 
mange spørsmål.

    •   Hvordan er arbeidsmarkedet / framtidsutsiktene 
         for de ulike yrkene?
    •   Hvordan er det å jobbe med?
    •   Hva kan du tjene i de ulike yrkene?
    •   Hvilke fagkrav og poengkrav stilles?
    •   Hvor lang er utdannelsen?
    •   Hvor kan jeg ta utdannelsen?

Velg med både hodet og hjertet

Det er lurt å gå inn i denne prosessen med et kritisk blikk. Du 
bør blant annet tenke over hva som er dine verdier og interesser og 
hvilke egenskaper og ferdigheter du har. Selv om et yrke er trendy 
akkurat nå, er det ikke sikkert det er et yrke som vil passe for deg. 
Vi håper at vår messe kan være et redskap for at du lettere kan velge 
din vei. Dette er et valg som har konsekvenser. Vi trenger alle gode 
rådgivere til å drøfte konsekvenser og valgmuligheter med. Messen 
er derfor lagt opp slik at også foreldre og gode rådgivere er velkomne 
til å delta på messen.

Vi har også hatt fokus på de muligheter som finnes i lokalmiljøet. 
Både Arna, Osterøy og Samnanger har et rikt utvalg av 
utdanningsinstitusjoner og næringsvirksomhet, med gode 
utdanningstilbud og interessante framtidige arbeidsplasser for unge 
som snart skal ut i arbeidslivet.

Forbered deg godt til besøket på messen. Les denne messeavisen og 
bestem deg for hvem av utstillerne som du tror er viktige for deg i 
dine valg.

Arna Rotary Klubb

Arna Rotary Klubb ble stiftet i 1961. Klubben hører til distrikt 
2250, som innbefatter klubbene i Sogn og Fjordane, Hordaland og 
Rogaland. Distriktet består av 50 klubber og ca. 2.000 medlemmer. 
Dette Rotary-året er Arild Dale fra vår klubb guvernør for distrikt 
2250.Rotary er en sterk internasjonal organisasjon som i dag har ca. 
1,2 millioner medlemmer, hvor 34.000 klubber over hele verden 
samarbeider om å gi et positivt bidrag til ulike store utfordringer 
i det internasjonale samfunnet. Polio Pluss er vårt største program 
noensinne, hvor Rotary sammen med WHO og andre har vært med 
på å finansiere og har stått for et vaksinasjonsprogram mot polio. 
Denne sykdommen er i dag så godt som utryddet.

Arna Rotary Klubb har som formål å gagne andre, gjennom 
vennskap, yrkesliv, samfunnsliv og internasjonalt engasjement. 
Klubben gjennomfører derfor en rekke prosjekter med dette for øye, 
både lokalt og internasjonalt. Blant de lokale årlige prosjektene kan 
nevnes utdanningsmessen i Arna, administrering av TV-aksjonen i 
Arna, eldrefest, konsert i forbindelse med Kulturdagene i Arna. 
I tillegg bidrar klubben til ungdomstalentprisen.

Arna Rotary Klubb har i dag 43 medlemmer, hvorav 11 er kvinner. 
Medlemmene representerer et vidt aldersspekter og har kunnskap 
og erfaring fra mange ulike yrker og verv. Vi opplever det som svært 
meningsfylt å være en del av et felleskap hvor det er samlet så mye 
kunnskap, livs- og yrkeserfaring.

Arna Rotary Klubb er et synlig og attraktivt miljø i Arna for dem 
som vil utvikle seg selv faglig og sosialt, og bruke seg selv til beste for 
andre. Arna Rotary Klubb gjennomfører sine møter hver mandag, 
kl 1900-2000, for tiden på Arna Idrettspark.

Vil du vite mer om Arna Rotary Klubb så besøk gjerne vår 
hjemmeside: arna.rotary.no.

Valg av yrke og utdanning

Ansvarlig redaktør: Jon Heimset - Grafisk utforming: MailLink AS - Trykk: Schibsted Trykk Bergen AS

Av Jon Heimset, president i Arna Rotary Klubb
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- Faget utdanningsvalg er selve diamanten blant skolefagene. 
Der kan elevene lære å velge og de kan lære å mestre livet, 
sier Arna-mannen Kjell Helge Kleppestø.

 Audun Stølås (tekst og foto)

Siden 2010 har han vært leder for Karriere Hordaland, fylkeskommunens 
kompetanse- og rådgivingssenter for utdannings- og yrkesvalg. Sammen med 
Reinhardt Jåstad Røyset, som er adjunkt ved Holen skole, har han skrevet 
boken Utdanningsvalg  - karrierelæring og livsmestring. Boken er ment som 
en lærebok og en inspirasjon til lærerne som underviser i faget utdanningsvalg. 
Dette faget er obligatorisk for alle elevene i 9. og 10. klase. Tidligere har faget 
lidd en variabel skjebne som skolefag. Noen lærere har brukt faget til helt 
andre ting, norsklærere har brukt det til norsk-undervisning og mattelærere 
til matte. Men nå har lærerne fått litt hjelp og situasjonen for faget er langt 
bedre. Noen høgskoler på Østlandet tilbyr lærere videre kompetanse i faget.
I dette faget skal lærerne hjelpe elvene til å gjøre de rette valgene. Å velge rett 
er vanskelig. Det krever at elevene kjenner seg selv, at de kan en del om de 
ulike yrker og om utdanningsprogrammene som fører frem til dem. Elevene 
må ha en forståelse av innholdet i en rekke begreper som blir brukt på disse 
feltene. Gjennom dette skal elevene lære å velge.
  - Valg av utdanning og yrke er ikke bare noe elevene bør være opptatt av de 
to-tre siste ukene før 1. mars når fristen for å søke plass på VG1 går ut. Et 

år senere skal de søke plass på VG2 og da må de foreta et nytt valg. Senere i 
livet må det også gjøres valg. Da er det godt å ha lært å velge, sier Kjell Helge 
Kleppestø.
I kunsten å velge spiller elevenes kjennskap til seg selv er meget viktig rolle. 
De må bli bevisst på sine interesser, verdier og drømmer. Eleven kan spørre 
seg selv hvor viktig de ulike verdier er for ham eller henne. Og spørre seg om 
hva som er viktig for dem selv. 
Nå er det jo ikke slik at man alltid får oppfylt sine førstevalg her i livet. 
Derfor kan det være lurt at de unge i tillegg til sin plan A også har både en 
plan B og en plan C. 
Foreldre kan være gode støttespillere for de unge. Men da kan det være lurt 
at de stiller åpne spørsmål som kan være til hjelp i prosessen med å velge. Når 
for eksempel eleven kommer hjem etter en dag i praksis i en bakeribedrift, 
spør foreldre ofte: Var dette noe for deg? Dette er et umulig spørsmål som 
eleven ikke kan svare på. Da kan det være mer fruktbart å heller stille mer 
åpne spørsmål: Traff du noen interessante mennesker? Så du noe som 
interesserte deg? Da kan eleven få hjelp til å reflektere over slike spørsmål og 
ikke bli presset til å trekke konklusjoner på et altfor tidlig tidspunkt.
For å kunne bli kjent meg seg selv må de unge forstå en del begreper. I en 
stillingsannonse kan det for eksempel stå at bedriften søker personer som er 
ansvarsbevisst. Men hva betyr det å være ansvarsbevisst? Det kan hende at 
eleven aldri har hørt dette begrepet før eller bare har en svak aning om hva 
det innebærer. Kanskje den unge har noen minner om at mor maste på at han 
måtte rydde på rommet sitt og hjelpe til med oppvasken og knyttet det til å ta 

Drømmer er viktige når de unge skal bli kjent med seg selv, sier Kjell Helge Kleppestø, som er leder for Karriere Hordaland.

Vil lære elevene å velge
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ansvar. Dette kan ha vært negative erfaringer for 
den unge. I undervisningen i undervisningsvalg 
kan man snakke om dette begrepet og da kan de 
unge oppleve at det ligger noe annet i det, at det 
handler om å møte opp presis, gjøre det du skal 
gjøre og være villig til å ta et ekstra tak når det er 
nødvendig. Da kan ungdommen få et opplevelse 
av at jo, dette gjør jeg jo, slik er jeg. Det kan bli 
en positiv opplevelse i arbeidet med å bli kjent 
med seg selv. Jeg kjenner mine interesser og jeg 
kjenner min styrke. 
  - Drømmer er også viktig, sier Kleppestø. Jeg 
synes det er nærmest tragisk hvis en elev har gått 
10 år på skole uten å møte en lærer som har spurt 
han eller henne om hva de drømmer om.
En øvelse på dette feltet kan være at elevene og 
læreren i klassen tar for seg noen kjente personer, 
som for eksempel Erna Solberg eller Karsten 
Warholm og snakker om hva de tror disse 
personene drømte om da de var unge. I neste 
omgang kan de snakke om hva de tror de gjorde 
for at drømmene deres skulle bli realisert. Slike 
øvelser er ufarlige, de handler om noen andre. 
Skolen må gi elevene sjansen til å øve seg i å velge. 
Det er enkle øvelser som kan være nyttige på dette 
felt. For eksempel kan elevene i 8. klasse stille seg 
opp på en linje. Så blir de bedt om å velge mellom 
cola eller pepsi.  De som foretrekker cola stiller 
seg ett sted og de som heller velger pepsi stiller 
seg et annet sted. Et annet valg kan være mellom 
hund og katt. Senere kan valget stå mellom de 
som foretrekker å arbeide med mennesker og de 
som heller vil arbeide med maskiner. 

På bakgrunn av en rekke slike øvelser kan eleven 
lære seg å velge ut fra sine egne interesser og 
verdier og ut fra sine kunnskaper om hva de ulike 
yrker og utdanninger krever. Da kan de få en 
opplevelse av at de selv velger som de gjøre. De 
blir i stand til å ta sine egne valg ut fra sin egen 
person, og ikke ut fra det deres venner velger og 
det andre forventer. 
En annen øvelse går på at elevene har et rollespill 
der de leker at de er på et filmsett. Der er det 
roller for skuespillere, regissør, lydmann og flere 
andre. Hvilke personlige egenskaper må for 
eksempel lydmannen ha? Tålmodighet kan være 
én slik egenskap. Det kan bli en del venting, det 
skjer jo ikke noe hele tiden. 
Et annet rollespill kan være fra et sykehus. Der er 
det mange ulike yrker, som alle er nødvendige for 
å holde sykehuset i drift. Elevene kan gjennom 
det få en opplevelse av at det er plass til alle.
Når Kjell Helge Kleppestø hevder at faget 
undervisningsvalg er diamanten blant 
skolefagene, mener han at dette faget går på 
formålet med skolens virksomhet, nemlig å 
lære elevene å mestre og håndtere livet, nå og i 
fremtiden. Det blir regnet med at tredjedelen av 
de yrkene og jobbene som vil være i samfunnet 
om 20 år ennå ikke er oppfunnet. Samtidig vil 
gamle yrker forsvinne. Da må de unge ta nye valg 
om hva de skal gjøre for å endre og fornye sin 
kompetanse. 
Men ikke alle valg er gode. Noen elever velger 
yrkesfag i VG1 og VG2. Men når de så kommer 
til VG3 velger de studieforberedende. Men 
her er det slik at halvparten stryker, og da blir 
de stående igjen uten noe. Da er det bedre å ta 
yrkesfag også på VG3 og heller ta påbygging for 
studiekompetanse senere. Da får eleven i både 
pose og sekk.

PROGRAMOMRÅDER: 

VG 1: • Helse- og oppvekstfag
 • Bygg- og anleggsfag

VG 2: • Barne- og ungdomsarbeider
 • Helsefagarbeider
 • Byggteknikk

VG 1, VG 2, VG 3:
• Toppidrett/eSport Toppidrett
• Studiespesialiserende
• Medier og kommunikasjon med  
   studiespesialiserende

http://www.hordaland.no/arnavgs • post.ary@hfk.no

Kjell Helge Kleppestø har skrevet en lærebok for lærere i faget utdanningsvalg og har vært med på å 
utvikle et brettspill som skal hjelpe elevene til å oppdage sine egne personlige egenskaper og få informasjon 
om yrker og utdanningsveier.
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Vi har over 30 fast ansatte tømrere 
og holder på med flere prosjekter i 

Hordaland

Rehabilitering og tilbygg 
på hytte Kvamskogen.

· Danselinjen gir deg generell 
  studiekompetanse
· Topp kvalifiserte lærere
· Godt miljø

LYST TIL Å DANSE 
DEG GJENNOM 
VIDEREGÅENDE 
SKOLE?
Da tar du turen innom åpen dag på Lang-
haugen vgs onsdag 6. februar 2019 kl. 
08.30-12.00. Fra kl. 12.00-13.00 kan du, 
gjerne sammen med foresatte, komme og se 
og spørre oss om det du lurer på. Hvis du vil 
se våre elever i full aksjon, har musikklinjen julekonsert i 
Fridalen kirke 13. desember kl. 19.00, og danselinjen nytt-
årsforestilling i skolens aula 15. januar kl. 19.00.

Langhaugen videregående skole har to utdannings-
program: Musikk, Dans, Drama, med tilbud i dans og 
musikk, og utdanningsprogram for Studiespesialisering. 
Mer info om skolen på www.las.hfk.no
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Daniel fulgte film-drømmen

Daniel Borge Kristensen i sitt nye studio.

Daniel Borge Kristensen fulgte drømmen om å satse på 
foto og film da han valgte utdanning. Det har ikke gjort 
det lett for ham på jobbmarkedet. Men nå begynner 
det å gå hans vei.

 Audun Stølås (tekst og foto)

Han har alltid vært interessert i film og foto og kom tidlig med i filmklub-
ben i hjembyen Lyngdal i Vest-Agder. Der fikk han også opplæring som 
kinomaskinist og fikk etter hvert en liten jobb med å kjøre film på gamle-
måten. Da han skulle begynne på videregående, var det it han ønsket mest. 
Men skolen han ønsket å gå på, hadde it først i VG2. Han tok dermed 
naturbruk i VG1. I VG3 ble han lærling i Lyngdal kommune og jobbet i 
to år med it-jobber og drift av server. 
23 år gammel var han litt lei av it og tok et år på folkehøgskole. Han gikk 
da på filmlinjen på Danvik folkehøgskole i Drammen. Der traff han Ida fra 
Arna. De giftet seg og etter et år i Årdal med kirkelig ungdomsarbeid, slo 
de seg ned i Arna. Daniel jobbet i tre år med it på Falck Nutec. 
Men så ble han oppmerksom på studiet i film- og tv-produksjon ved Uni-

versitetet i Bergen. Og søkte på det. Men han hadde hørt at det var veldig 
vanskelig å komme inn. Samtidig hadde han lyst til å flytte tilbake til Sør-
landet og fikk en it-jobb i Grimstad. Han og Ida flyttet dit, men etter en 
måned og bare to-tre dager i den nye jobben, kom det beskjed fra Univer-
sitetet at han hadde fått plass. Selv var han innstilt på å fortsette i jobben 
i Grimstad, men kona mente at han han måtte slå til på denne en gang i 
livet-muligheten. Det ble til at de flyttet tilbake til Arna og Daniel gikk tre 
år på Universitetet.
Men det var ikke lett å få jobb. Det var dårlige tider i mediebransjen og 
TV2 kuttet i tallet på ansatte. Men inntekter måtte han ha og han tok 
ulike jobber som ringevikar på et varelager og i en barnehage. Ved siden av 
startet han eget firma for å kunne drive med film og foto. Han har nå en 
50 prosents jobb som kulturarbeider i Samnanger kommune. 
I firmaet sitt, Vertigo Film, ønsker Daniel å kunne tilby alt fra produksjon 
av film og foto på location og i studio, dronefilm og digitalisering av gamle 
bilder og filmer. Selv om det har vært vanskelig å starte firma og skaffe 
seg oppdrag, ser Daniel nå mer optimistisk på at han skal få drive mer 
med film og fotografering i tiden fremover. Det er en del spennende ting 
på gang. Han har inngått et samarbeid med Gullfjell Consulting og har 
fått innredet et studio i deres lokaler over bensinstasjonen ved Arna Bruk. 
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Frydenbø Bil

frydenbo-bil.no

VIL DU JOBBE MED ET AV VERDENS  
MEST ANERKJENTE BILMERKER?

 
Frydenbø bilsenter kan bli din nye arbeidsplass.  

Volvo - et av våre mest kjente og beste bilmerker er  
vårt produkt. Nybil, bruktbil, verksted og delelager - vi gjør  
vårt beste for at våre kunder skal bli fornøyd med sin Volvo.  

 
Frydenbø Bilsenter er en av norges største Volvo-forhandlere 

med 8 avdelinger fordelt på Hordaland, Sogn og Fjordane  
og Vest-Agder.

 
 Ta kontakt med oss for en hyggelig bilprat - hvis du vil  

være med på Frydenbø-laget. 

Der skal han produsere nettbaser-
te kurs. Han har også fått noen 
filmoppdrag fra bedrifter og or-
ganisasjoner i Arna. Han er også i 
samtaler med en landsomfattende 
organisasjon om produksjon av 
tv-programmer med intervjuer 
som skal legges ut på nett. 
Trebarnsfaren Daniel Borge Kris-
tensen sier at han ikke angrer på 
sitt utdanningsvalg på tross at 
vanskelighetene med å få jobb i 
bransjen etter endt utdanning.

- Det er viktig å være for-
nøyd med jobben man 
har og trives i den. Jeg 
kunne valgt en utdan-
ning som ville gitt en 
sikker jobb etter endt 
utdanning. Men hvis jeg 
ikke hadde trives i en slik 
sikker jobb, ville ikke det 
vært så bra heller. Man 
må ville det man driver 
med. Samtidig må man 
jo ha en jobb som gir 
inntekter. Det må være 
en balanse mellom det å 
følge drømmen og det å 
velge en utdanning med 
sikre utsikter til jobb 
etter endte utdanning, 
sier Daniel Borge Kris-
tensen. Utstyret til dronefotografering er på plass.
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post@haugentransport.no

www.haugentransport.no

Londalen 100, 5267 Espeland

Roy Tlf.970 55 250 - Tor Tlf. 970 55 251

Vi står til tjeneste innenfor graving, 
 entreprenør og transporttjenester.

Øyrane Torg 9-21(20)

Velkommen til:

Øyrane Torg 7-23 (20)

B i Tømrer
          Ønsker du deg en  aktiv 
og variert   arbeidsdag?

Tømrerfaget omfatter bygging  
og montering av ulike typer  
trekonstruksjoner.  En ting er sikkert 
– jobber du som tømrer er ingen 
dager like!’’

www.blitømrer.no

Byggmestrenes Servicekontor AS,
Opplæringskontor for tømrerfaget

Kanalveien 88, Bergen  ■  Tlf. 55 28 20 00

www.byggmesterservice.no  ■  www.facebook.com/blitomrer

En tømrer må ha godt håndlag, 
og kunne bruke både hodet og 
kroppen!’’B i Tømrer

Ønsker du deg en  aktiv  
og variert arbeidsdag?

www.blitømrer.no

Byggmestrenes Servicekontor AS,
Opplæringskontor for tømrerfaget

Kanalveien 88, Bergen  ■  Tlf. 55 28 20 00

www.byggmesterservice.no  ■  www.facebook.com/blitomrer

Tømrerfaget omfatter bygging og 
montering av ulike typer trekonstruk-
sjoner.  En ting er sikkert – jobber du 
som tømrer er ingen dager like!’’ B i Tømrer

Ønsker du deg en  aktiv  
og variert arbeidsdag?

www.blitømrer.no

Byggmestrenes Servicekontor AS,
Opplæringskontor for tømrerfaget

Kanalveien 88, Bergen  ■  Tlf. 55 28 20 00

www.byggmesterservice.no  ■  www.facebook.com/blitomrer

Tømrerfaget omfatter bygging og 
montering av ulike typer trekonstruk-
sjoner.  En ting er sikkert – jobber du 
som tømrer er ingen dager like!’’
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Vegard Hauge Svartveit, 22 år, går nå 4. studieår 
på Odontologi (tannlegestudiet) i Bergen. Han 
er født og oppvokst i Arna, men skaffet seg for 
snart to år siden leilighet i byn, faktisk bare 5 
minutters gange fra Odontologisk Institutt. Han er 
også leder for NTF-S, Studentforeningen i Norges 
Tannlegeforening.

 Anne-Britt Hauge (tekst og foto)

Hvorfor begynte du på tannlegestudiet?
- Jeg begynte på studiet fordi jeg ønsket å drive med noe 

utfordrende. Noe som var en kombinasjon av teori og 
praksis og der man er i kontakt med mennesker. På 
videregående likte jeg realfag som kjemi og biologi, 
og jeg syntes kroppen var veldig spennende. Da ble 
tannlege rette veien.

- 

Er det vanskelig å komme inn?
- Det krever gode karakterer, rundt 56 poeng ut av 

videregående. Man må også ha tatt realfag som kjemi.

Var det dette du ville som ungdom?
- Da jeg var yngre var jeg nysgjerrig på mange yrker, 

men siden ungdomsskolen ble jeg mer og mer sikker 
på at jeg ville studere noe innenfor det medisinske 
faget.

Husker du at du var på Utdanningsmessen til Arna Rotary 
Klubb i Bjørnarhallen?

- Ja, der var jeg flere ganger i løpet av ungdomsskolen.

Hva var bra med den?
- Vi fikk se og høre om mange forskjellige retninger og 

hvis en var usikker på hvilken vei en ville gå, var det 
nok mange som fikk noen ideer der. Og så husker jeg 
vi likte veldig godt alle gratisprøvene.

Hvorfor tar ikke du dette studiet i utlandet? Ville det vært 
like lett å få jobb i Norge hvis du hadde studert i utlandet?

- Jeg ønsket å studere i Norge, og da tannlegeutdanningen 
bare er tre steder i Norge, Oslo, Tromsø og Bergen, 
ble det naturlig å velge Bergen. Skolebygget var nytt i 
2010, så det er en av de mest moderne tannlegeskolene i 

Europa. Av dem som studerer i utlandet, får nok de fleste 
jobb de også. 

Tannlegestudiet er ikke bare teori, hvor mye praksis er det?
- Det er en god blanding. De to første årene er det 

nesten bare teori med fag som biokjemi, anatomi 
og fysiologi. Gradvis begynner vi å øve oss på det 
praktiske. Vi begynner å borre på dukker og har 
mange treningstimer før vi slipper til på pasienter. 
De tre siste årene har vi pasienter hver dag og litt 
forelesninger innimellom. En typisk dag for meg nå er 
en pasientøkt på formiddagen, lunsj og forelesning, og 
så en ny pasientøkt på ettermiddagen.

Fadderuken er mye omtalt. Var du med på den? Er dette 
noe du anbefaler de som er nye i byen og på studiet? Er det 
en god måte å få nye venner på?

- Jeg vil absolutt anbefale alle som begynner å studere å delta på 
fadderukene. Vi hører mye om festing og moro, og det er en 
del av det, men det aller viktigste er at man blir kjent med dem 
man skal studere sammen med, og får mange nye venner. 

Hva tenker du om jobb i fremtiden? Er det lett? Vil du være 
på tannlegekontor eller vil du fortsette utdanning? Hvilke 
muligheter har du da?

- Jobbmulighetene er gode, alle får jobb til slutt selv om 
det ikke blir full stilling med en gang. Jeg kommer 
nok til å begynne på tannlegekontor. Senere har en 
mulighet til å spesialisere seg i flere retninger, bla. 
kirurgi og tannregulering.

Du er leder for i tannlegenes studentforening. 
Hva innebærer det?

- Å være med i studentforeningen er veldig spennende 
og variert arbeid. Vi jobber med saker som angår 
studentene, samarbeider med skolene for å gjøre 
forbedringer og jobber for å verve nye studenter inn 
i foreningen. For en liten student- eller yrkesgruppe 
som oss, er det viktig å være samlet. Det er veldig artig 
å være med på.

Vil du anbefale andre å begynne på dette studiet?
- Absolutt! Jeg stortrives. Det er en utfordrende, men 

veldig spennende og gøy utdanning med et supert 
sosialt miljø.

Vegard blir tannlege
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kjempeutvalg i opeldeler!

Tlf. 55 24 03 40 fax. 55 24 25 55
Åpningstider: man - fre 09.00-17.00

Storaneset 36, 5260 Indre Arna
www.opelhugg.no

Blomdals Opelhøgg as

Studiespesialisering og helse- og oppvekstfag

Velg enten vanlig studiespesialisering, eller en av våre tre 
fordypningslinjer:

- KRIK-linjen: Svett med vett!
- Deltalinjen - for deg som mener at ord ikke er nok. 
- Forskerlinjen - vi skaper nysgjerrighet og forskningsglede. 

Vi holder til i moderne lokaler i Bergen sentrum.

Åpen kveld 28. januar kl. 18.30-20.00

Søknad via skolens hjemmesider
Ordinært opptak: Innen 1. mars

  
-  Skolen der unge mennesker blomstrer

Danielsen Videregående Skole
www.danielsen-skoler.no/videregaende

Vi tilbyr:
• Musikk, dans og 
   drama på Vg1.

• Fordypning i drama 
   på Vg2 og Vg3.

Vi er alene om å tilby fordypning i 
drama i Hordaland.

    

VIDAREGÅANDE TILBOD MIDT I HORDALAND    
 
Yrkesfagleg 

Helse – og oppvekstfag 
Naturbruk og akvakultur 
Restaurant og matfag 
Teknikk og  
industriell produksjon 

Studieførebuande  
Kunst, design og arkitektur 
TAF (fagbrev+studiekomp.) 

TAF-HELSE 
TAF-MARIN 
TAF-RM (planlagt 2019) 
TAF-TIP 
 

 
 

  

www.hordaland.no/fusavgs    fuv@post.hfk.no   56580900   Lei ro 113, 5649 Eikelandsosen  www.facebook.com/Fusa.vgs/ 
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Er du interessert i å utdanne deg  
til lokfører eller konduktør?
Velkommen innom vår stand.

ELFAG-innstallatør, Din garanti for utført arbeid til avtalt tid og pris

EL-INSTALLASJONER

Når du har behov for elektriker, 
kontakt

Gotevollen 7 - 5260 Indre Arna Tlf. 55 24 05 44, 
 www.korsvold-elektro.no

ORDRETELEFON

55 24 20 10
E-post: g-b-as@online.no

www.gjerdebetongpumping.no

AS

GJERDE BETONGPUMPING AS - STORANESET 50 - PB 34 INDRE ARNA - 5888 BERGEN

AS
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BESØK EN UNIK FANGELEIR I DITT NÆROMRÅDE! 
 
 
 

 
 
 

 
 

Åpen for omvisning søndager 12:00 - 15:00, mandager 10:00 - 14:00. 
Leiren har gode fest og møtelokaler til utleie. 
 

Tlf.: 90 12 16 76 Nettside: www.espeland-fangeleir.no  Mail: fangeleir@gmail.com  
 Besøksadr.: Moldamyrane 81, 5267 Espeland 

 

 

NORGES MEST MODERNE SKOLE

BREDT FAGTILBUD

GODT MILJØ

 

 

ELEVENE I 

SENTRUM

Utdanningstilbud:  
• Studiespesialisering 
• Medier og kommunikasjon 
• Service og samferdsel 
 
 
På Studiespesialisering VG1  
har vi spesialtilbud innen  
toppidrett fotball og svømming,  
breddeidrett og realfagsklasser

Har du psykiske eller fysiske utfordringer,  
eller lærevansker?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et 
trygt miljø.

Vi hjelper deg å lykkes!

✓ Elektrofag
✓ Service og samferdsel
✓ IKT-servicefag 
✓ Påbygg til generell studiekompetanse

www.krokeide.vgs.no      

Søknadsfrist 30. mars. 

Velkommen til 
vår stand på 

Utdanningsmessen!
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Markus 
stortrives 
å jobbe 
med 
ungdom

Markus Tverlid Andersen vil utdanna seg til miljøarbeider og på sikt ta 
lærarutdanning.

Markus Tverlid Andersen 19 år er i lære som barne- og 
ungdomsarbeider og får fagbrev om 2 år.

 Anne-Britt Hauge (tekst og foto)

Kva ville du bli da du var ung, Markus? 
Jo, eg ville bli lærar, men da lo dei vaksne litt av meg. Kanskje dei får sjå at 
eg blir det ein dag?
Så skulle valget tas på ungdomskulen og Markus ville begynne på elektrofag 
fordi han trodde at det var det han ønsket å jobbe med. Da gikk han et år på 
Åsane vidaregåande skule, men fant ut at det ikkje var noko for han.
Heilt siden Markus var konfirmant, har han ønska å jobbe med mennesker, 
spesielt ungdom. Han startet som konfirmantleder, noko han fortsatt er. 
Han er med på konfirmasjonsforberedelsen og alt det kjekke dei gjer på 
samlingane. Dei lager mat, ser film og har ulike aktiviteter etter kva årstid 
vi er i.
Han starta så på Helse og oppvekst VG1 på Osterøy vidaregåande skule. 
Det var mest teori det året, men ein dag i veka var han i praksis på Garnes 
barneskule + SFO. Han kunne bytta praksisplass til barnehage eller 
sjukeheim, men han vart værande på Garnes sidan han trivdes så godt der. 
Året etterpå gjekk han på Barne- og ungdomsarbeider VG2 på Arna 
vidaregåande skule og var i praksis kvar sjette veke på Ådnamarka skule.
Så hadde han valet: «Skal eg ta eit år med påbygg for å få studiekompetanse 
eller skal eg bli lærling i 2 år?» Markus valgte det siste for han ønska å jobbe 
med ungdom. 
Markus sendte da søknad til Hordaland fylkeskommune om å få bli lærling. 
Han blei kalla inn til intervju på Stend vidaregåande skule, avdeling for 
Psykisk utviklingshemma.  Dei var så hyggelege på intervjuet at Markus 
takka ja til læreplass hos dei.
Han seier at det er gøy, utfordrande og slitsomt, men det gir fine opplevingar 
å jobba med psykisk utviklingshemma ungdom. Ingen dag er lik. Det er ca. 
30 elever på avdelingen og han trives veldig godt og vil anbefale det til 
andre. 
Siden han er den «ferskaste» av dei som jobber der, får han være rundt i alle 
klasser. Det er to andre lærlinger der og, men dei er komne eit år lenger.
Markus har hatt opplæring i bruk av ulike spesiallaga rullestolar og det neste 
er å få opplæring i ulike medisiner som nokon av elevane får på skulen .
Arbeidstiden til Markus er 8-16 og når det er skulefri så jobber han på SFO 
på samme skule. Det er eit SFO-tilbod på denne vidaregåande avdelinga.
Når han får spørsmål om kva som er kjekkest på skulen,  seier han at det 
er å være ute i båten til skulen eller når dei går i åkeren og plukker ferske 
grønsaker for å lage mat. Dei kan og gå i gårdsbutikken og hente råvarer. 
Kva vil du gjere når du er ferdig i lære? 
Markus seier han vil utdanna seg til miljøarbeider og så på sikt ta 
lærarutdanning. Det er jobb med ungdom som er viktigast. Han har ikkje 
undersøkt kor han kan gå for å bli miljøarbeider. 
Markus har følt seg inkludert blant kollegaer frå første dag. 
På fritiden er Markus trener for Arna-Bjørnar sitt Stjernelag. Det er eit 
tilbod til psykisk utviklingshemma barn og ungdom i Arna. Det var etter at 
han hadde begynt på Stend at han sa ja til å ta treneransvaret for dette laget.
Vi ønsker Markus lykke til vidare med det flotte arbeidet han gjer for 
ungdom.

VI STØTTER UTDANNINGSMESSEN!
Gyldig til 31/12-2018

-25% på ett 
valgfritt 
produkt 
i butikk!
Gjelder ord. pris og kan ikke 

kombineres med andre tilbud!

Med denne kupongen 
får du
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Transportoppdrag sør Norge og distribusjon Hordaland

Osterøy Næringspark, 5281 Valestrandsfossen
Telefon 56 19 20 95 • Faks 56 19 20 91

post@systemtrafikk.no • www.system-trafikk.no

Vinnere av Trafikksikkerhetsprisen 2018

Ny, vektorisert logo:

Gammel logo:

A.S
Ur og Gull

Tlf. Øyrane Torg  55 24 04 96
www.kleivelanduroggull.no

Stamneshagen Auto AS

Ditt lokale 
verksted

Peter Jebsensveg 72, 5265 Ytre Arna. Tlf. 55 24 77 24

Samningen6 Torsdag 7. september 2017

Vi har gunstige pakketilbud for førerkort i klasse B
og alle tunge klasser.

Vi har også mange kurs for yrkessjåfører.

Pakketilbud 
for førerkort

For info og påmelding ring 55199200 eller 
besøk oss på www.asane-trafikkskole.no

Tlf: 55 24 93 33
www.ohbetong.no

Ingen
jobb
for liten
i over 50 år
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                     Inngang

                   Nødutgang

                   Nødutgang

                   Port Osterøy
vidaregåande skule

Elektrofag

Osterøy
vidaregåande skule
Design og håndverk

Osterøy
vidaregåande skule

Arb.livstrening
Kvardagsliv

Voss
VGS

Jæger
Auto

Bertel
O. Steen

Rivenes

Åsane
videregående 

skole

Fyllingsdalen
videregående

skole

Arkoconsult AS

Røde kors

Nelfo

Thunestvedt
Elektro/ Rotary undoms 

utveksling

Opplærings-
kontor for 
hotell- og 

resturantfag

Metis 
VGS

Åsane 
trafikkskole

Arna
Rotary klubb

Bilbransjens 
opplæringskontor

Frydenbø
Bilsenter

Politiet

Langhaugen 
videregående 

skole

Danielsen 
videregående 

skole

Equinor AS

Forsvaret

Forsvaret

Amalie 
Skram 

videregående 
skole

Fusa
videregående 

skole

Krokeide
vidaregåande

skule

Byggmestrenes 
opplærings-

kontor

Tertnes
videregående 

skole

Stend 
videregående 

skole

Arna
vidaregåande

skule
Studiespes.

Arna
vidaregåande

skule
Helse og

oppvekstfag

Arna
vidaregåande

skule
TIP

Arna
vidaregåande

skule
Bygg og anlegg

Arna
vidaregåande

skule
Øvrige linjer

Bergen 
Private Gymnas

Austevoll VGS

Knarvik
vidaregåande

skule

ASKONSB
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www.kjbrusdal.no

VI HAR ÅPENT TIL 
KL 18.00 PÅ TORSDAGER

ØVRIGE HVERDAGER: 8.00-16.00

FOR DEG PRIVAT. FOR DIN BEDRIFT.

DUNICEL duk på rull hvit 1,25 x 25m



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN STØTTESPILLER PÅ 
ØKONOMI OG REGNSKAP  

 

        

Litleåsveien 49, Nyborg 

Telefon: 55 19 96 50 

www.srregnskap.no  
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Smakfulle opplevelser i 150 år;  
for konger, keisere, vossinger og byfolk

+ 47 56 52 05 00
hotel@fleischers.no   fleischers.no

Enestående personale i kombinasjon med tidsriktige måltid
i ærverdige omgivelser har vært vår oppskrift på suksess. 
Oppskriften virker fortsatt.

	

	

	

Salg	av	hage,	park	og	landbruksutstyr	

5282	Lonevåg,Tlf:	56193838		Følg	oss	på	 	

	www.solbergmekverksted.no	
	

Janus DesignWool Junior er 
en sportyog  

behagelig kolleksjon,  
perfekt for bruk både på 

skolen og på fjellturer. Jakker 
og bukser er laget i myk 
og deilig ullfrotté, en 
slitesterk kvalitet med ekstra 
varmende egen-

skaper. Den nydelige  
jacquard-trøyen, med  

matchende luer og halser, gjør 
antrekket komplett. 

Janus Kultursenter
Stephansens veg 35
Tlf: 55 53 58 53
www.janus.no
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Følg med på facebook
for ekstra gode

tilbud!

Gratis
befaring!

Din
lokale

Portleverandør!

Industriporter
Garasjeporter

Service

arnatveitvegen 137 ‐ www.npv.no/garasjeporter

55 94 15 00

Kunne du tenke deg å jobbe med 
verdens ledende bilmerke?

Jæger Automobil har lagt ned betydelig innsats for 
utvikling av et fremtidsrettet ettermarked, effektiv 
verkstedsdrift, og ikke minst 2 topp Toyota sertifiserte 
(TSM) anlegg.

Gjennom Lean- og Toyota produksjonsprosjekter har 
vi Toyota verkstedstandard som er på høyeste nivå. Vi 
utfører et omfattende arbeid i kontinuerlig forbedring 
og økt produksjonsflyt. Her er det mange spennende 
muligheter for de som er interessert i teknikk og for de 
som liker å jobbe med mennesker.

Jæger Automobil er en opplæringsbedrift innen bilfag 
og er en del av Bilbransjens Opplæringskontor AS.

Mulighetene er mange - det er du som må ta valget!

Om oss:
Jæger Automobil AS er en ledende bilforhandler på 
Vestlandet. Vi er representert på Minde, Åsane, Voss, 
Sotra, Norheimsund, Haugesund og Eknes.

Minde
Kanalveien 111

Tlf: 55 33 55 00

Åsane
Myrdalsvn. 20

Tlf: 55 33 48 00

Voss
Tjukkebygdvn. 9

Tlf: 56 52 30 20

Sotra
Bleivassvegen 1

Tlf: 56 31 33 80

Norheimsund
Steindalsvn. 140

Tlf: 56 55 04 55

Haugesund
Salhusvn. 169

Tlf: 52 70 44 00

Hjelmås
Leknesven. 254

Tlf: 56 35 55 30

Bergen Elconsult
R å d g i v n i n g  o g  P r o s j e k t e r i n g

Bergen Elconsult
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Vi har fått stille noen elever ved Arna 
videregående skole noen spørsmål om deres 
tanker om yrkesvalg og fremtidsdrømmer.

Spørsmålene vi har stilt er:
1. Hvilket yrke ser du i dag for deg at du vil velge?
2. Hvordan er dine drømmer 
 om hva du gjør om 10 år?

Dany Gonzalez-Teigland 16 år
Linje: Studiespesialisering
1. Elektroingeniør
2. Håper jeg er ferdig utdannet og er i en god jobb.

Daniel Aasen Bruland 17 år
Linje: Studiespesialisering
1. Noe innen realfag
2. Jeg har ikke tenkt så mye på det, men at jeg er i jobb  
 og har en grei økonomi.

Tove Ulveseth Svensson 15 år
Linje: Medier og kommunikasjon
1. Fotograf eller journalist
2. At jeg er i en god jobb som jeg trives i.

Christian Nilsen 16 år
Linje: Medier og kommunikasjon
1. Grafisk designer
2. Jeg er litt usikker, 
 men at jeg gjør ting som jeg liker å gjøre.

Elevintervju

Fra venstre: Dany Gonzalez-Teigland, Daniel Aasen Bruland, Tove Ulveseth Svensson og Christian Nilsen. (Foto: Audun Stølås)
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Vi har fått stille noen elever ved 
Arna videregående skole noen 
spørsmål om deres tanker om 
yrkesvalg og fremtidsdrømmer.

Spørsmålene vi har stilt er:
1. Hvilket yrke ser du i dag for deg at du vil velge?
2. Hvordan er dine drømmer 
 om hva du gjør om 10 år?

Sebastian Heggøy Rolland 16 år
Linje: Bygg og anlegg VG2
1. Tømrer
2. Jobber fast i et firma

Andreas Åkre 16 år
Linje: Bygg og anlegg VG1
1. Tømrer
2. Fast jobb

Rafal Korbaczynski 18 år
Linje: Medier og kommunikasjon VG3
1. Noe innenfor spilldesign
2. I fast jobb eller kanskje som selvstendig 
 næringsdrivende

Sander-Francis Milde-Holst 18 år
Linje: Studiespesialisering
1. Ubestemt
2. At jeg er ferdig utdannet.

Marie Shilan Dybsland Rangin 17 år
Linje: Helse- og oppvekstfag VG1
1. Jobbe i barnehage
2. At jeg trives i jobben 
 og at jeg gjør en god jobb generelt.

Fra venstre: Sebastian Heggøy Rolland, Andreas Åkre, Rafal Korbaczynski, Sander-Francis Milde-Holst og Marie Shilan Dybsland Rangin. (Foto: Audun Stølås)
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BOV (Bygg og Ventilasjon AS) er en bedrift på Toppemyr 
i Mjølkeråen som siden starten i 1982 har bygget 
seg opp til å bli et ledende firma innen kobber- og 
blikkenslagerfaget gjennom sin satsing på kvalitet. Og 
de satser på læringer. Av de om lag 90 ansatte er ni 
lærlinger – seks i blikkenslagerfaget og tre i platefaget.

 Audun Stølås (tekst og foto)

- Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, sier daglig leder Erling Solhaug. Vår 
målsetting er at minst 10 prosent av våre ansatte skal være lærlinger. De 
blir regnet som en del av teamet. At vi lærer opp ungdommer til å bli flinke 
håndverkere ser vi også på som en del av vårt samfunnsansvar.
BOV er en spennende bedrift med oppdrag på mange ulike felt. Blant de 
krevende oppdragene var å legge nytt kobbertak på Domkirken, Fasaden på 
nye Flesland T3, Håkonshallen og totalrenovering av taket på Kjøttbasaren 
ut fra Riksantikvarens retningslinjer for det vernede bygget. Bedriften var 
også sentral da Musikkpaviljongen i Byparken ble fullstendig restaurert. 
Erling Solhaug forteller at ungdommene som ønsker å bli lærlinger i bedriften 
kommer til dem på ulike måter. Noen tar direkte kontakt, andre får vite om 
oss via bekjente og vi søker også fra tid til annen etter lærlinger gjennom 
avisannonser. Det er også en del som finner frem til oss via nettet. På våre 
nye nettsider er det en egen side merket lærling. Der er det informasjon om 
lærlingeordningen og der kan de som er interessert søke om lærlingeplass 
direkte fra nettsiden.
De unge som kommer til oss har ulik bakgrunn. Noen kommer rett fra 

fullført grunnskole. Det er ofte det beste. Da kan vi forme dem selv. Andre 
har VG1 og VG2. Men det er personen selv det kommer an på, at de er 
motivert og har interesse for faget.  Da blir det også mye kjekkere for dem 
som skal lære dem opp i faget.
- Det hender jo at ungdommer har det som blir kalt «et hull i CV-en».
- For oss trenger ikke det å være noe problem dersom de har en god forklaring 
på det, sier Erling Solhaug. De kan ha vært syk eller vært på reise rundt i 
verden. Det som er viktig er at de har gjort noe, og har en forklaring på hva 
de har gjort. Verre er det hvis de ikke har giddet å gjøre noe som helst. Igjen 
er det viktigst hvordan de er som mennesker. Og det er mye fin ungdom 
vi har i dag, minst like god som før. Men de er alltid enkelte som ikke er 
modne, som forsover seg og ikke kommer på jobb når de skal. De føler 
gjerne at de bare må være et sted, kanskje fordi mor og far vil det. Men vi 
lykkes med over 90 prosent av dem vi tar inn som lærlinger.
Gjennom læretiden skal de unge lære å gå i arbeid og de skal lære faget. 
Vi skal få dem til å bli flinke fagfolk. Og det skal ikke være så enkelt. Et 
svennebrev skal vise at du kan noe. Det skal henge høyt, noe du med god 
grunn kan være stolt av. 
I BOV er det folk med mange ulike yrker som arbeider sammen. Det 
er sivilingeniører, ingeniører, teknikere, blikkenslagermestere, svenner, 
montører, servicepersonell, tømrer, tekniske tegnere, sveisere, platearbeidere, 
regnskapsfører og flere andre. I våre dager kan en lærling gå videre med 
påbygging og til slutt bli sivilingeniør om det er ønsket. Men vi trenger 
dyktige håndverkere også. For hver sivilingeniør trengs det ti andre som 
utfører jobben, sier Erling Solhaug. 
BOV ønsker også å ha en lokal forankring og bety noe i lokalmiljøet. Derfor 
gir de økonomiske tilskudd til flere idrettslag i området.

Daglig leder Erling Solhaug i en av BOVs produksjonshaller på Toppemyr.

Kvalitetsbedrift satser på lærlinger
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INDRE ARNA
55 95 02 00
ARNATVEITLIA 3

Fjøsangervn. 57, 5054 Bergen Tlf. 55 20 55 20
Fabrikkutsalg Arna, Arnatveitv. 91 Tlf. 55 20 55 55

www.skiferflis.no

NATURSTEIN
– TIDLØST OG EKTE

Benkeplater i stein. 
Stilfullt og hygienisk.

Naturstein-
spesialisten

Natursteinmur – tidløst og ekte Trinn i naturstein - trapper som holder.

 Godt vedlikehold  

gir økt bilglede!!

Storetveitveien 50, 
5067 BERGEN

Telefon: 982 47 387
og 982 60 722

 

automester@beredt.no

UNDERSTELLS-
BEHANDLING
•>  Mer enn 30 års erfaring
•>  Kort ventetid
•>  Gode priser
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Sammen skal vi gjøre hverandre gode 

www.asane.vgs.no 

Vi kan tilby 4 utdanningsprogram: 

- Bygg- og anleggsteknikk
- Elektrofag
- Helse- og oppvekstfag

- Teknikk- og industriell 
produksjon

-  - Påbygging til generell stud.komp.

Utdanning til yrke vår styrke

Sammen skal vi gjøre hverandre gode 

www.asane.vgs.no 

Vi kan tilby 4 utdanningsprogram: 

- Bygg- og anleggsteknikk
- Elektrofag
- Helse- og oppvekstfag

- Teknikk- og industriell 
produksjon

-  - Påbygging til generell stud.komp.

Utdanning til yrke vår styrke

Sammen skal vi gjøre hverandre gode 

www.asane.vgs.no 

Vi kan tilby 4 utdanningsprogram: 

- Bygg- og anleggsteknikk
- Elektrofag
- Helse- og oppvekstfag

- Teknikk- og industriell 
produksjon

-  - Påbygging til generell stud.komp.

Utdanning til yrke vår styrke

Velkommen til Mekonomen Bilverksted
ATR Autoservice AS
Litleåsveien 2      
5132 Nyborg    
Tlf.: 55292906
post@atr-autoservice.no                                                                                  

Vi utfører EU kontroll og service på alle modeller

Velkommen til Mekonomen Bilverksted! 

ATR	Autoservice	AS	
Litleåsveien	2							
5132	Nyborg					
Tlf.:	55292906	
post@atr-autoservice.no																																																																																			

																																																																																																					Åpningstid:	mandag	–	fredag	0800	-16.00	

Vi	utfører	EU	kontroll	og	service	på	alle	modeller	
	
	

	

	 	

	 	

	 	

	

	

	

	 	

	

	 	

	 	

	 	

	

	 	

	 	

	

Arna Rotary Klubb 
												har	også	i	år	konkurranse	under		
							Utdannings-	og	rekrutteringsmessen.	
						Spørsmålene	blir	utdelt	i	Bjørnarhallen	
	
								Arna	Rotary	klubb	takker		
												Sport	1	Øyrane	Torg		
										for	gavekortet	som	er		
									premie	i	konkurransen		
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www.norgesgruppen.no

Vi er en lærebedrift i både 
logistikk- og transportfaget

”Vår ambisjon er å være Norges 
beste og mest markedsorienterte 

logistikkmaskin”

ASKO har forsynt Norges befolkning med mat siden 1866,  

har i dag 3.300 ansatte og omsatte for over 64 milliarder 

kroner i 2017.

ASKO omfatter 13 regionale ASKO-selskaper, lokalisert  

fra Lillesand i sør til Tromsø i nord.

ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet.  

NorgesGruppen er Norges største handelshus, og ASKO  

er Norges største grossist.

ASKO leverer til bl.a. Kiwi, Spar, Joker, Eurospar, Meny,  

Deli de Luca, Mix, Shell, Esso og Best, samt til hoteller,  

restauranter, kafeer, kantiner, fastfood, sykehus og  

offentlig virksomhet.

ASKO er en ledende logistikkbedrift i Norge og i europeisk 

sammenheng. Vi investerer i moderne lagre og teknologi.

Som en av landets største transportbedrifter med nærmere 

600 transportenheter på veiene hver dag tar vi ansvar - få 

aktører stiller så store krav til teknologi og miljø.

ASKO er sertifisert etter ISO 22000 - et kvalitetssystem  

for næringsmidler, og ISO 14001 - miljøstyring.

ASKOs ambisjoner:

- Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner

- Konkurransedyktig håndtering av hele varestrømmen

- Bærekraftig

- Klimanøytral

ASKO VEST AS er en ledende engrosbedrift med ca. 360 ansatte og omsatte 
for NOK 7,5 milliarder i 2017. Markedsområdet er Hordaland og Sogn og  
Fjordane. Selskapet leverer til dagligvareforretninger, storhusholdninger og 
servicehandelen, og er lokalisert i Arna bydel i Bergen. 

Ivar Aasgaardsveg 1, 5265 Ytre Arna
Tlf: 55 39 32 20 - oleana@oleana.no

www.oleana.no
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KOSTNADSFRITT *

FÅ PÅFYLL AV
SPYLERVÆSKE I ET HELT ÅR
VI ER I HELE LANDET - Ring 090 09
eller besøk bilglass.no
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-‐ Radonmåling     tiltak  mot  Radon,                
-‐ Skadedyrkontroll  og    bekjempelse,    
-‐ Hussopp  /  Muggsopp  -‐    kontroll  og  

sanering.  

Effecta  as  Damsgårdsveien  150     152,  5160  Laksevåg                

Tlf:    55  34  90  00     post@effecta.no  -‐  www.effecta.no
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DITT DRØMMEHUS?

Katalogtype: Skien

blinkHELGEROD_SKIEN_A5  04.02.14  09.00  Side 1

”Ver stolt av språket ditt, 
skriv nynorsk !”

     ARNA MÅLLAG..........
                    .......både Mål og Miljø

M Vatle og sonn AS_v2.pdf   28-04-2009   08:45:10

r.vatle@online.no

Mob: 915 61 912
r-vatle@online.no

mandag–torsdag 08.30–15.30 

tirsdag 08.30–18.00 

fredag 08.30–15.00

Tannlegene Roar Stornes, Geir Braseth, Marianne Hope • Tannpleier Martine Aksnes-Aarlie

Øyrane Torg, 3. etg.  
Tlf: 55 24 15 50

Velkommen til Øyrane tannlegesenter!

Vi tar imot nye  
pasienter og yter  
akutt hjelp.

og få eksklusive medlemsfordeler på Øyrane Torg!
Last ned vår APP direkte fra App Store Google Play eller 

send kodeord ØYRANE til 2242

du ikke vil gå glipp av!
- Hver mnd!

EKSKLUSIVE
MEDLEMSTILBUD

mandag–torsdag 08.30–15.30 

tirsdag 08.30–18.00 

fredag 08.30–15.00

Tannlegene Roar Stornes, Geir Braseth, Marianne Hope • Tannpleier Martine Aksnes-Aarlie

Øyrane Torg, 3. etg.  
Tlf: 55 24 15 50

Velkommen til Øyrane tannlegesenter!

Vi tar imot nye  
pasienter og yter  
akutt hjelp.
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91 prosent av de elevene ved Osterøy videregående 
skole som i år søkte om lærlingplass, fikk det. 
- Dette er et veldig høyt tall og det høyeste i regionen, 
sier assisterende rektor Vidar Tufteland.

 Audun Stølås (tekst og foto)

I de mekaniske fagene fikk alle som ønsket det lærlingplass. I elektrofagene 
var det litt større utfordringer med å skaffe lærlingplass. I disse fagene var 
det ikke alle som fikk plass slik de ønsket. 

 På Osterøy fikk 91 prosent 

lærlingplass

Fra venstre industrikonsulent Marton Ulstein, Janniken Røskeland Mjøs, som er både CNC-operatør ved Mjøs Metallvarefabrikk og innleid lærer og 
CNC-instruktør på Osterøy vgs, og assisterende rektor Vidar Tufteland.
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Osterøy vgs har elever fra flere kommuner og de har også lærlingplasser 
fordelt utover i regionen. I de mekaniske fagene er det mange som får 
lærlingeplass på Osterøy. Det er mange bedrifter innen mekanisk industri 
på Osterøy og de har et høyt teknologisk nivå. Mange av bedriftene bruker 
såkalt CNC-teknologi og roboter. Elevene får opplæring i å programmere 
og bruke denne teknologien på skolen. Skolen har et godt samarbeid med 
industribedriftene på Osterøy. Skolen leier inn spesialister fra bedriftene til å 
være lærere på skolen i perioder. 
- På Osterøy er det tette bånd mellom industribedriftene og den videregående 
skolen, sier Vidar Tufteland.

Slik må det være. Skolen rommer et kompetansesenter for CNC-teknologi og 
roboter. Dette er meget kostbare maskiner. En liten reparasjon kan komme 
opp i store summer. Derfor må lærerne som underviser elevene i bruken av 
disse maskinene, ha topp kompetanse. For elevene og bedriftene er det er 
stor fordel at elevene kan betjene disse avanserte maskinene fra første dag når 
de kommer ut i lære i bedriftene. Bedriftene sponser denne maskinparken 
slik at skolen kan holde seg med det mest avanserte utstyret.
Tidligere år har skolen hatt større problemer med å skaffe lærlingplass. Da 
ble det opprettet en ordning med at elever på VG3 som ikke fikk lærlingplass 
i bedrifter, kunne få fagbrev på skolen. Denne ordningen har vart i tre år, 
men blir nå avviklet. 
Innen de mekaniske fagene har skolen undervisning i TIP – teknikk 
og industriell produksjon – i VG1 og industriteknologi i VG2. TIP er 
inngangsporten til en rekke yrker som CNC-operatør, sveiser, platearbeider, 
industrimekaniker og industrirørlegger. 
Læretiden inkludert VG3 varer i 2 år for de mekaniske fag og 2 ½ år i 
elektrofagene Denne forskjellen skyldes at lærlingene i elektrofagene har et 
halvt år ekstra på skole.
Selv om situasjonen er slik at de aller fleste som ønsker det får lærlingplass, 
oppfordrer Vidar Tufteland elevene til selv å stå litt på i denne prosessen. 
- Det er viktig at elevene er på selv og at de ikke gir seg når de søker 
lærlingplass. De må våge å ta en ny telefon når de får et nei i første omgang 
når de ber om lærlingplass. Det går an å spørre en gang til. Vår erfaring er 
at de som selv våger, de som selv står på og som selger seg selv til bedriftene, 
lettere får den lærlingplassen de ønsker, sier Vidar Tufteland.
Et annet råd han gir elevene er at de bruker lærerne, foreldrene, venner og 
kjente i denne prosessen. På skolen får elevene også god trening i å skrive    
-er og søknader. 
Industrikonsulent Marton Ulstein har et tett samarbeid både med skolen og 
med industribedriftene. Han sier at situasjonen for næringslivet på Osterøy 
er god. Men det er samtidig behov for nye satsinger. Dette er bedriftene fullt 
klar over og det er flere som er i full gang med store satsinger. For eksempel 
er K. Lerøy Metallindustri i gang med å utvikle deler til hjertepumper. 
Dette er et nytt og komplisert satsingsområde som det tar tid å utvikle. 
Tysse Mekaniske Verksted, som produserer tilhengere og er en av de største 
industribedriftene på Osterøy, er i gang med å utvikle et nytt opplegg kalt 
menneske til maskin. En annen satsing som bedrifter på Osterøy er med 
på, blir kalt norsk katapult. Gjennom denne satsingen skal det utvikles ny 
produksjonsteknologi slik at små og mellomstore bedrifter raskere, rimeligere 
og bedre blir i stand til å utvikle nye ideer frem til introduksjon på markedet. 
Både Innovasjon Norge, Forskningsrådene, SINTEF i Trondheim og flere 
universiteter og høyskoler er med i dette samarbeidet. 
Ulstein sier at Osterøy har for liten nyetablering av bedrifter. Ved siden av 
de mange industribedrifter som har eksistert over lang tid, trengs det nye 
tiltak. Her er det viktig at ungdommen kommer inn og får kunnskaper og 
erfaringer som gründere. På Osterøy ungdomsskole får elever opplæring i å 
starte bedrifter.

Industrikonsulent Marton Ulstein har et tett samarbeid med Osterøy videregående skole. 

www.arnajord.no • Ring oss 55 24 36 03

Velkommen til jordtorget i Langedalen 522 - Hos oss får du jord til plen,  
kjøkkenhagen, bed og potter. Singel, sand, veigrus og pukk får du og.  

Vi laster opp din henger, leverer i stor sekk eller frakter det hjem til deg  
med en av våre lastebiler, som kan legge det inn i hagen din med grabb.

Hos oss får du kjøpe alt til din Hage 
- og vi utfører alle typer hagearbeid

• Prydbark
• Ferdigplen
• Jord, singel, pukk, sand

og naturstein
• Skjellsand
• Torvtak
• Hekk og hageplanter

• Montering av gjerder
• Klipping av hekk, busker og plen
• Drenering
• Graving
• Transport / leverer med grabb
• Stein & hellelegging
• Natursteinsmuring

Velkommen til en hageprat!
langåpent hver torsdag til kl. 19. andre dager til kl. 15.30.
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ARKITEKT
TEKNISK TEGNER
PLANKONSULENT  
LANDSKAPSINGENIØR
BYGGESAKSJURIST
BYGGINGENIØR
BYGGELEDER  
BETONGARBEIDER
TØMRER

www.arkoconsult .no

KITCH’N ØYRANE TORG
Øyrane torg, 2 etg.  Telefon 51 11 71 52  E-post oyranetorg@kitchn.no

Kitch’n har et bredt sortiment av merke-
varer til kjøkkenet. Vi er en landsdekkende 
kjede med 140 butikker og nettbutikk.

         F arlig avfall 

 

 

 

 

 

 

      D itt avfall –  V år hjelp 

                       =  

            G ode løsninger 

Vi støtter
messen!

Øyrane Torg
Åpent: 10-20 (10-18)

Tlf. 55 24 55 00
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MURMESTER
SIGURD DJØNNE AS

ANDREAS GJELLESVIKSVEG 16
5260 INDRE ARNA

NO 911 517 892 MVA
TELEFON: 55 24 21 16
TELEFAX: 55 24 21 08

MOBIL: 48 22 93 71

Telefon: 55 24 21 16
Mobil: 48 22 93 71

post@murmester-djonne.no

LOKALAVISEN FOR ARNA & OSTERØY

Nyhetene rett i lommen!
Les Bygdanytt uansett hvor du er i verden! Abonnenter får fri adgang til alt 
innhold på bygdanytt.no, samt e-avis og papiravis. Studenter får 50 prosent 
rabatt på abonnement. Sjekk oss ut på www.bygdanytt.no

Tlf:    55 24 19 87
Mob:  90 18 18 97

Tunesv. 312, 5264 Garnes

Nybygg

tilbygg

reparasjoN
aV tak, dører og ViNduer

Tlf:    55 24 19 87
Mob:  90 18 18 97

Tunesv. 312, 5264 Garnes

Nybygg

tilbygg

reparasjoN
aV tak, dører og ViNduer

Arnatveitvegen 151
5262 Arnatveit

Tlf.nr. 55 24 21 80

Arnatveitveien 137
5262 Arnatveit
55 24 36 00 –
 gn@arnaglass.no

Tlf 55 24 01 90  - Vi satser på kvalitet

Timebestilling på nett:
www.ledigtime.no

Vestlivegen 2 • 5260 Indre Arna 

Tlf. 458 05 957

ASTRI VÅRDAL
Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører

Ytre Arna

Revisjon: aksjeselskap, stiftelser, borettslag mm.
Regnskapsføring

Mail: astri@vaardal.no
Nettside: http://www.vaardal.noTlf: 55 53 14 94

ASTRI VÅRDAL



Bli med på stjernelaget vårt!
Mercedes-Benz er verdens eldste og kanskje mest
kjente bilmerke. Med fokus pa kvalitet og innovasjon
har Mercedes-Benz satt standarden siden 1886. Bertel
O. Steen Bergen har videreført denne fokusen pa
kvalitet gjennom salg og service siden 1928 og na
trenger vi flere dyktige medarbeidere.

Med de riktige kvalifikasjonene, er stikkordene for din
nye arbeidsdag: 
- Spennende biler 
- Interessante mennesker 
- High tech løsninger 
- Uante muligheter 
- Innovativ design og teknologi 
- En lys fremtid

Bli lærling hos Bertel O. Steen Bergen med lønn
under utdanning.

Vi tilbyr deg følgende yrkesutdanning:
- Vedlikeholdstekniker 
- Systemtekniker 
- Diagnosetekniker 
- Deleprosess spesialist 
Vi har utfordringene – du setter begrensningene! 
Vi gir deg uante muligheter inn i din fremtid.

For ytterligere informasjon send e-post til: 
firmapost.bosbergen@bos.no

Bertel O. Steen Bergen • Ekravegen 27, 5261 Indre Arna  • Tlf. 55 39 31 00, Fax 55 39 31 01 •  www.bergen.bos.no 
Bertel O. Steen Bergen • Kanalv., 5168 Bergen • Tlf. 55 20 54 00, Fax 55 20 54 01 •  www.bergen.bos.no 
Bertel O. Steen Bergen • Liamyrane 3, 5132 Nyborg • Tlf. 55 39 31 60, Fax 55 39 31 61 •  www.bergen.bos.no


