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PRAKTISK INFORMASJON TIL UTSTILLERE 

Velkommen som utstiller under Ocean Talent Camp Vest på 
Amalie Skram videregående skole den 9. og 10. november!  

Tildeling av stands 

Vi har nå tildelt alle utstillere stands i idrettshallen på Amalie Skram videregående skole.  

Det er god plass til alle, og det vil minst være plass til en stand som er 5X5 meter, men 
størrelsen på standen vil kunne tilpasses hver enkelt utstillers behov. 

Nøyaktig plassering finner dere i det vedlagte hallkartet. 

Prosjektleder vil holde et kort informasjonsmøte kl. 08.30 onsdag 9/11 for alle utstillerne.  
Vi møtes midt i idrettshallen ved standene. 

 

Utstyr på stand 

Prosjektleder vil sørge for at det er ett bord, to stoler og strømuttak på hver stand, mens 
utstiller selv sørger for profilering og eventuelt utstyr for aktiviteter.  

Vi vil ikke sette opp messevegger som deler opp stand-arealene, men vil merke hvert tildelte 
område med navn på utstiller.    

Dersom dere har egne messevegger, roll-ups eller annet profileringsmateriell, kan dere ta 
dette med og sette det opp i det tildelte området.  

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn – og vise fleksibilitet  – overfor nabo-utstilleren J 

 

Opp- og ned-rigging av stand / bemanning av stand 

Det er viktig at standen er ferdig rigget når de første elevene kommer på Ocean Talent 
Camp Vest,  så onsdag morgen kl. 08.30 må alle standene være ferdig rigget og bemannet! 

Det vil være mulig å komme til idrettshallen/gymsalen på Amalie Skram for å sette opp 
standen etter kl 15.30 tirsdag 8/11, eller mellom kl. 08.00 og 08.30 onsdag 9/11. 

Utstillerstanden må være bemannet fra kl. 09.00 til kl. 15.30 onsdag 9/11, og fra kl. 09.00 til 
16.00 torsdag 10/11.  

Ned-rigging starter kl. 16.00 siste arrangementsdag.    

Vi tar høyde for at hver utstiller stiller med minst to personer på standen. 
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Aktiviteter 

Som utstiller, har du selv ansvar for aktivitetene du skal ha på standen din. 

Aktiviteter kan være både de du har registrert inn i det pedagogiske innholdet 
(firmapresentasjon med oppgaver og aktiviteter), og aktiviteter dere setter i verk på sparket. 
Her er det bare fantasien som setter grenser!   

Alle registrerte aktiviteter vil være med i ”Huskelisten” som elever og lærere får utdelt i forkant 
av Ocean Talent Camp.  

 

De første elevene  

De første elevene ankommer Amalie Skram før klokken 09:00, og vil starte Ocean Talent 
Camp med et introduksjonsforedrag før de møter dere utstillere.  

Omtrent klokken 09:30 vil de første elevene komme på besøk på standen.  

Elevene vil trolig komme i bølger, regulert av hyppigheten i introduksjonsforedragene. Dette 
kan til tider oppleves som kaotisk, men tar dere styring over gruppene er dette svært 
håndterlig.  

Elevene er delt opp i grupper på 2-3 elever som er ”ansatt” hos dere. Noen av elevene som 
ikke er ”ansatt” hos dere vil også komme innom for å få svar på et spørsmål eller for å 
gjennomføre aktiviteter. På den måten vil elevene sirkulere på egen hånd på Ocean Talent 
Camp. 

 

Hjelp elevene i gang 

Alle lærere og elever har fått informasjon om hva som skal skje på Ocean Talent Camp, og 
de har fått anledning til å forberede seg. Av erfaring vet vi at mange av elevene likevel 
trenger litt starthjelp.  

Her er noen stikkord som kan få de i gang:  

• Har du funnet din "arbeidsgiver"? Løs oppgavene på firmakortet, bli med på 
aktiviteter. 

• Har du tatt talenttesten? Hva er ditt talent? 
• Har din ”arbeidsgiver” en jobb (rollemodellkort) som kan friste - eller som samsvarer 

med ditt talent? Hvis ja – ta det med deg. 
• Når du har løst oppgavene hos din ”arbeidsgiver” – løs øvrige oppgaver på 

firmakortet (besøk andre utstillere). 
• Velg minst tre ulike jobber (rollemodellkort) - hvor som helst på Ocean Talent Camp. 

Ett av rollemodellkortene skal ha samme talent som deg. 
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Adresse / av- og pålessing ved hovedinngangen 

Amalie Skram videregående skole, Lungegårdskaien 40 

Idrettshallen / gymsalen ligger rett innenfor hovedinngangen, så av- og pålessing vil skje 
gjennom hovedinngangen på Amalie Skram. 

 

Nærmeste parkering i ByGarasjen 

Det vil ikke være mulig å parkere på skolen. Nærmeste parkering er i ByGarasjen. 

 

Matservering 

For dem som står på stand, vil det bli anledning for å kjøpe enkel lunsj i kantinen. 

Det vil være tilgang til kaffe i utstillerområdet gjennom hele arrangementet. 

 

Sosiale medier 

Ocean Talent Camp forsøker å skape forventninger, og dele gode opplevelser under og 
etter campen på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og Snapchat.  

Dere er med dette invitert til å utnytte våre sosiale medier til å informere om aktiviteter på 
stands, og til å skape blest om virksomheten, rollemodeller og arbeidsplasser. Om du ikke 
finner din bedrift eller skole på vår Facebook-vegg – gi oss beskjed.  

Benytt hashtag #oceantalentcamp og #firmanavn #skolenavn. 

Vi følger med på hva som skjer, men vil dere at vi aktivt skal være med å dele, ta kontakt. 

 

Spørsmål? 

Har du praktiske spørsmål som ikke ble besvart i dette brevet, er du mer enn velkommen til 
å ta kontakt med: 

Marie Urdal, prosjektleder Ocean Talent Camp Vest, mob. 977 98 963, 
Marie@seafoodinnovation.no 

 

 

Velkommen! 

Med vennlig hilsen 
Ocean Talent Camp Vest 
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