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HAVET ER FRAMTIDEN 

SETT AV 28. SEPTEMBER TIL OCEAN TALENT CAMP MØRE 
Havene er avgjørende for livet på jorden. De dekker mer enn 70 prosent av planetens 
overflate, og tilfører oksygen til hvert åndedrag vi tar. Havene er viktig for vår helse og trivsel, 
og støtter opp om livsgrunnlaget til en tidel av menneskene på planeten. Befolkningen øker 
raskt, og mer av maten vil komme fra havet.  

Men våre hav er under enormt press. For å lykkes må havbaserte næringer samarbeide på 
tvers, de må komme enda tettere på forsknings- og utdanningsmiljø, og de må trekke til seg 
kompetente medarbeidere på kort og lang sikt.  

Ocean Talent Camp er ett av flere skritt på veien videre. Derfor er det en glede å invitere til 
en ny runde Ocean Talent Camp Møre den 28. september 2016. 

EN MØTEPLASS FOR NORGES 
FRAMTIDIGE EKSPERTER PÅ HAVET 

Ocean Talent Camp Møre er en 
møteplass for elever fra videregående 
skoler på Sunnmøre og deler av Romsdal 
som står ovenfor utdannings- og yrkesvalg. 

Her får ungdommene møte næringene 
som er de største bidragsyterne til norsk 
økonomi; de havbaserte næringene – 
Ocean Industries.  

Framtiden til Norge ligger i havet med 
offshore energi, maritim og sjømat. 

 

MER ENN 30.000 ELEVER TIL NÅ 

Piloten Ocean Talent Camp Rådhusplassen 2013 ble utformet for gjenbruk over hele landet. 
Ettertiden har vist at dette ble det første av flere arrangement rundt om i Norge av ulik 
størrelse - alle bygd over samme lest – det pedagogiske opplegget My Wave. 

Suksessen er gjenskapt på Rådhusplassen i Oslo, på Møre, i Nordland, på Bygdøy og i Bergen, 
og mer enn 30.000 elever har besøkt Ocean Talent Camp til nå.   
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DET PEDAGOGISKE OPPLEGGET – MY WAVE 

Ocean Talent Camps viktigste oppgave er å synliggjøre utdannings- og karrieremuligheter 
innen våre havbaserte næringer.  

Ocean Talent Camp møter de unge på hjemmebane, og tilbyr et pedagogisk opplegg som 
støtter læreplan i utdanningsvalg for ungdomsskoler, og som passer godt inn i videregående 
skolers fag som samfunnsfag, entreprenørskap og samfunnsøkonomi, men er også relevant 
for andre fag.  

 

Det pedagogiske opplegget My Wave har som formål å øke elevenes kunnskap om 
arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke minst gi kjennskap til seg selv.  

Det spesialtilpassede opplegget starter med forberedelser i klasserommet, fortsetter med et 
besøk på Ocean Talent Camp, og avsluttes med bearbeiding av inntrykk og læring i 
klasserommet.  

PÅMELDING OG MER INFORMASJON 

Ta gjerne kontakt med Øyvind Olsen for mer informasjon.  

Om ønskelig kan det avtales orienteringsmøter med en eller flere interessenter. 

Vi ønsker påmeldinger innen 1. juli. 

For påmelding og mer informasjon om Ocean Talent Camp Møre, gå til 
http://www.oceantalentcamp.no/camper/moere-2016/utstillere/paameldingsskjema-for-utstiller/ 

 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakeravgift for utstillere (Ocean Talent Camp Exhibitors) er kr. 15.000 eks mva.  
• Medlemmer av enten Maritimt Forum, Mafoss eller GCE Blue Maritime  

betaler kr. 10.000 eks mva. i deltakeravgift. 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Arnfinn Ingjerd  
Maritimt Forum Nordvest 
Daglig leder 
Prosjektleder OTC Møre 
Tlf. 905 21 065 
arnfinn.ingjerd@maritimt-forum.no 
 

 
 
 
Øyvind Michael Olsen 
Doxacom Public Relations 
Utstillerkontakt OTC Møre 
Tlf: +47 95 28 82 88 
oyvind@doxacom.no	 
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OCEAN TALENT CAMP MØRE  

• Ocean Talent Camp (OTC) Møre er et tilbud til havbaserte virksomheter på Møre. 
• Et samarbeid mellom NTNU i Ålesund, Fagskolen i Ålesund, GCE Blue Maritime/ ÅKP, 

Mafoss og Maritimt Forum Nordvest. 
• En del av GCE BlueMaritime, Mafoss og Maritimt Forum Nordvest sitt langsiktige 

rekrutteringsprogram ”Ocean Industry Talents”.  
• Inngår i GCE Blue Maritimes program for styrking av vertskapsattraktivitet. 

 
• Alle utstillere og partnere vil bli identifisert som Ocean Industry Experts, og vil få rett til 

å ta i bruk erfaringer, verktøy og metoder utviklet for Ocean Talent Camp i hele 
Norge. 

 

 

For Ocean Talent Camp Møre: 

 

Arnfinn Ingjerd  
Maritimt Forum Nordvest 
Daglig leder 
Prosjektleder OTC Møre 
Tlf. 905 21 065 
arnfinn.ingjerd@maritimt-forum.no 

Frank Støyva Emblem 
ÅKP / GCE Blue Maritime 
Kommunikasjonsleder  
Tlf. 988 55 952 
frank.stoyva.emblem@aakp.no		

Jan Thormodsæter 
MAFOSS 
Info- og opplæringsansvarleg 
Tlf. 924 67 700 
jan@mafoss.no 

 
Ellen Torset  
NTNU i Ålesund  
Rådgiver  
Tlf. 941 53 696 
elto@hials.no 

 
Arve Hoel  
Fagskolen i Ålesund 
Samfunnskontakt  
Tlf. 995 23 174 
arh@fials.no		

 
Øyvind Michael Olsen 
Doxacom Public Relations 
Utstillerkontakt OTC Møre 
Tlf: +47 95 28 82 88 
oyvind@doxacom.no 
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