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Sammendrag:
15. lærlinger besøkte oppdrettsmessen AquaNor i Trondheim 20. til 22.august 2019. Alle de
viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i
offisielle delegasjoner. Det er viktig at lærlingene får delta på en av næringens aller viktigste
faglige og sosiale arenaer.

Bakgrunn
KIGOK sitt Opplæringskontoret (OKFM) har invitert lærlingene våre til Trondheim og messe i
august siden 2001.
Annet hvert år heter messen Aqua Nor og har fokus på oppdrettsnæringen. Aqua Nor har
siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i
dag verdens største messe for akvakulturteknologi. De siste årene har messen samlet rundt
20.000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for
næringen.
Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser
og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på
Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende
eller i offisielle delegasjoner.
KIGOK mener at det er viktig at lærlingene, som er unge og på full fart inn i næringen, får
delta på samme arena som øvrige representanter for havbruksnæringen.

Mål med reisen/besøket på Aqua Nor
Reisen til Trondheim skal være en møtearena mellom lærlinger, gi lærlinger kunnskap og
motivasjon til å fullføre utdanningen, for deretter å velge jobb og karriere i
akvakulturnæringen. Kigok tror det er viktig med gode tiltak også rettet mot lærlinger.

Læreplan i akvakulturfaget
Prosjektet er forankret læreplanen i akvakulturfaget, VG3 . Å delta på Aqua Nor gir ett godt
grunnlag for å forstå havbruksnæringenRøkting og drift
Hovedområdet omfatter røkting og drift av akvakulturanlegg. I dette inngår optimalisering av
vekst og velferd gjennom hele produksjonssyklusen, der fôringsregime, hygiene og
produksjonsstrategier er sentralt. Videre omfatter det oppbygging, virkemåte og drift av
anlegg og redskaper, instrumenter og utstyr for produksjon. Helse, miljø og sikkerhet er en
del av hovedområdet.
Produkt og kvalitet
Hovedområdet omfatter kvalitetssikringssystemer og prosedyrer i tilknytning til prosesser og
produkter på arbeidsplassen. I dette inngår matvaresikkerhet, sporbarhet, standarder,
sertifisering, produksjonsplaner og markedskrav til produkter. Hovedområdet dekker også
risikovurdering og beredskapsplanlegging for anlegg, utstyr, oppdrettsorganismer og
personell. Regelverk og standarder for oppdrettsvirksomhet er en del av hovedområdet

Organisering og tidsplan
Prosjektleder og medarbeider i OKFM har stått for det praktiske arrangementet.
Tidsplan:

Nov 18, bestille overnatting Trondheim vandrerheim
Mar 19, bestille fly, transport tur/retur Trondheim
Mai, invitasjon sendt ut til alle akvakulturlærlinger, samt andre lærlinger som
tilhører leverandør og industri.
Juni, 15 lærlinger takket ja til å delta på reise til Trondheim
Turen ble gjennomført fra 20. til 22. august.

Kigok dekker reise tur/retur Trondheim. Felles transport i Trondheim, samt to middager for
lærlingene.

Deltagere
Det deltok 15 lærlinger i akvakulturfaget fra følgende virksomheter:
Mowi
Cermaq Norway
Edelfarm
Nordland Fylkeskommune
Ellingsen Seafood
Helgeland Smolt
Nova Sea

Program
Vi reiste fra Bodø tirsdag 20. august. Denne dagen ble brukt til sosialt samvær og det ble lagt
vekt på at deltagerne skulle bli kjent med hverandre. Det var felles middag for alle sammen.
Onsdag brukte vi på messeområdet. Deltagerne får god tid til å se seg rundt på området. Vi
har felles program deler av dagen. Aqua Nor tilbyr også en rekke foredrag og seminarer og vi
bruker tid på å se på det programmet slik at lærlingene kan finne seminarer som passer for
dem.
Det er også viktig at lærlingene får møte øvrige kollegaer som er på messeområdet.
Denne dagen var det også felles middag.
Den siste dagen ble også brukt på messeområdet, avreise fra Trondheim var litt ut på dagen,
slik at det var mulighet til å få bedre tid til å studere stander og utstillinger.

Økonomi
Aqua Nor-besøket hadde et budsjett på 150 000 kr, som ble overskredet med knapt 17 000
kr. Reise- og oppholdskostnadene ble høyere enn planlagt på grunn av høyere priser enn
forventet. Videre er det viktig at påmelding er bindende for deltakerne, siden Kigok
finansierer hele turen og oppholdet.

Evaluering og oppsummering
For Kigok sitt Opplæringskontoret er dette et av de mest populære tiltakene vi tilbyr
medlemsbedriftene. De mener at messen er viktig for lærlingene, både faglig og sosialt.
Medlemsbedriftene syns det er gunstig at Kigok planlegger og finansierer turen, for da reiser
lærlingene som en gruppe og får møte hverandre på en ny arena.
Lærlingene som deltar på turen, er fornøyd. De forteller at de blir overrasket over hvor stort
arrangementet er, og at det gjør dem mer bevisst på akvakulturnæringen sin betydning for
samfunnet. De mener også at turen er viktig faglig og sosialt. Reisen øker deres motivasjon
til å velge dette som en fremtidig karrierevei.
For Kigok er dette en viktig arena å møte lærlingene på. Vi blir kjent med dem på en annen
måte enn bare gjennom møter, noe som legger grunnlag for god oppfølging i læretiden og
godt samarbeid etter endt læretid.

