
Huskeliste

VELKOMMEN TIL
OCEAN TALENT CAMP
VEST 2015

Informasjonshefte med timetabell og oversikt over 
aktiviteter for elever og lærere, samt et oversiktskart 
over Ocean Talent Camp Vest.

Ta med deg dette heftet til besøket på  
Ocean Talent Camp Vest.

Husk å ha det gøy!

15.-16. SEPTEMBER, AMALIE SKRAM VGS.



FØR AVREISE
• Finn ditt talent - ta talenttesten her: http://oceantalentcamp.no/talenttest/index.html

• Få informasjon om reisedetaljer fra lærer

• Ha med navnelapp, firmapresentasjon med oppgaver fra din ”arbeidsgiver” og huskeliste med 
aktiviteter

• Last ned appen Kahoot (getkahoot.com)

INFORMASJON OM BESØKET
• Dere bør møte senest 15 minutter før oppsatt besøkstid.

• Ved ankomst på Ocean Talent Camp Vest vil dere bli mottatt av våre guider. Dere får utdelt 
bånd til å feste navnelappene i.

• I Hans Tank auditorium vil Eldrid Borgan fra NRKs vitenskapsprogram Schrödingers katt 
introdusere dere for Ocean Talent Camp. 

• Besøk din ”arbeidsgiver”, svar på spørsmål og bli med på spennende aktiviteter både der og 
hos de andre utstillerne.

• Hos utstillerne finner dere rollemodellkort som forteller om ulike talent, muligheter og 
utdanningsveier. Ta med tre ulike rollemodellkort tilbake til klassen etter campen. Kanskje 
passer de eget talent og interesser? (De trenger ikke være fra samme bedrift)

• Husk å ta med deg utfylte firmapresentasjoner/oppgavekort og rollemodellkort tilbake til 
skolen.

Forberedelser

Lik og del opplevelser før, under og etter Ocean Talent Camp på:

Tag gjerne med: #oceantalentcamp

WWW.OCEANTALENTCAMP.NO



ELEVENES OPPDRAG
• Finn din ”arbeidsgiver” 

• Få svar på spørsmål fra firmapresentasjonen du har fått utdelt

• Vær med på spennende aktiviteter 

• Svar også på spørsmål fra andre bedrifter som du finner på ditt kort

• Velg tre rollemodellkort fra de forskjellige standene som du synes ser spennende ut

• Ett av rollemodellkortene som du har valgt skal være samme talent som deg  
 (har du tatt talenttesten?) 

• Du skal ta med deg utfylte oppgaver og rollemodellkort tilbake til klassen

LÆRERENS TIME
Alle lærere og rådgivere som er med elevene sine på Ocean Talent Camp Vest får tilbud om 
å være med på Lærerens time. Lærerens time vil gå parallelt med at elevene er ute blant 
utstillerne på campen. Se mer om tidspunkt i tabellen med oversikt over aktiviteter.

På campen

VAKKER VITENSKAP, SPINDELGEITER  
OG MEDISINHØNER
På Ocean Talent Camp Vest vil Eldrid Borgan introdusere 
elevene for Ocean Talent Camp. Eldrid brenner for vitenskap, og 
lever av å formidle forskning og vitenskap på TV, nett og foran 
publikum. Hun er kjent fra NRK sitt vitenskapsprogram Schrödingers 
katt, hvor hun har lært mye om seg selv. For eksempel at hun tør å spise 
insekter, men ikke tør å hoppe i strikk. Eldrid er sivilingeniør i kjemi- og bioteknologi, og 
har en doktorgrad i molekylærbiologi.  

Eldrid Borgan vil blant annet engasjere ungdommene gjennom Kahoot, en spillplattform 
som er utviklet for å brukes i klasserommet eller forelesningssalen. Det ble blant annet 
tatt i bruk under forelesninger i datafag ved NTNU høsten 2012. Kahoot er en sosial lek 
med kunnskap. Leken engasjerer og motiverer elevene, og det fremmer læring.

Eldrid vil dele ut en PIN-kode, som elevene taster inn på sin smarttelefon.

Det er tid for å kjøre quiz!

Foto: N
adia Frantsen



Når? Hvor? Hvem? Hva?
HELE DAGEN Stand 1, 

idrettshallen
Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen kjører Quiz på standen sin, bli med!

HELE DAGEN Stand 2, 
idrettshallen

DNV GL Hvordan påvirker tyngdepunktet balansen? Test dette på DNV GL 
sin stand ved hjelp av et wakeboard plassert på fotballer.

HELE DAGEN Stand 3, 
idrettshallen

Dof Subsea Kom innom Dof Subsea sin stand for spennende aktiviteter!

HELE DAGEN Stand 4, 
idrettshallen

EWOS Group Gjett antall pellets i krukken, og vinn et gavekort på standen til 
EWOS Group.

HELE DAGEN Stand 4, 
idrettshallen

EWOS Group Kom innom EWOS Group og bli med på aktivitet med give-aways!

HELE DAGEN Stand 5, 
idrettshallen

Fjord1 Kom innom Fjord1 sin stand og bli med på konkurranse, få lære 
om Fjord1, og kanskje venter noen overraskelser der?

HELE DAGEN Stand 6, 
idrettshallen

Grieg Gruppen Besøk Grieg Gruppen og finn ut hvor mye du får plass til i et 
lasteskip.

HELE DAGEN Stand 6, 
idrettshallen

Grieg Gruppen Gå til Grieg Gruppen og finn ut hvor lang tid det tar å seile fra 
Kina til Norge.

HELE DAGEN Stand 6, 
idrettshallen

Grieg Gruppen Svar på quiz hos Grieg Gruppen. Kanskje du blir en heldig vinner?

HELE DAGEN Stand 7, 
idrettshallen

Lerøy Seafood Group Kom og test dine fiskekunnskaper på Lerøy sin stand, gode  
vinnersjanser til alle som deltar!

HELE DAGEN Stand 8, 
idrettshallen

Bremnes Seashore På Bremnes Seashore sin stand kan du svømme med fisken - styr 
livekamera i laksemerd!

HELE DAGEN Stand 8, 
idrettshallen

Bremnes Seashore Tipp og vinn – Tipp antall fisk i merden, og vinn fin premie på 
Bremnes Seashore sin stand.

HELE DAGEN Stand 8, 
idrettshallen

Bremnes Seashore Knutequest – Knutekonkurranse med handicap på Bremnes 
Seashore sin stand.

HELE DAGEN Stand 9, 
idrettshallen

MSD Animal  
Health Norge

Har du presisjonen som trengs for å vaksinere en fisk? Kom og 
prøv vår stikkpunktsdart på MSD Animal Health Norge sin stand.

HELE DAGEN Stand 10, 
idrettshallen

NCE Maritime  
CleanTech

FANG LYSET! Test av refleks, motorikk og reaksjonsevne på NCE 
Maritime CleanTech sin stand.

HELE DAGEN Stand 11, 
idrettshallen

Marine Harvest På standen til Marine Harvest finner du en laks. Hvor mye tror du 
den veier? Den som tipper riktig - eller nærmest - blir premiert.

HELE DAGEN Stand 12, 
idrettshallen

Salmon Group Kom til Salmon Group sin stand for spørsmål og aktiviteter.

HELE DAGEN Stand 13, 
idrettshallen

Bergen  
Sjøfartsmuseum

Besøk oss på stand og lær mer om sjøfartshistorien.

HELE DAGEN Stand 14, 
idrettshallen

GCE Subsea Besøk oss på standen!

HELE DAGEN Stand 15, 
idrettshallen

Bergen Næringsråd Besøk oss på standen!

HELE DAGEN Stand 16, 
idrettshallen

Austevoll og Fusa 
videregående skole

Besøk oss på standen hvor vi stiller som Sett Sjøbein ambassadører.

HELE DAGEN Stand 17, 
idrettshallen 
og Store 
Lungegårds-
vannet

Redningsselskapet Redningsselskapet vil ligge ved kaien utenfor Amalie Skram, i Store 
Lungegårdsvannet, med RS Sommerpatrulje. Besøk oss også i 
idrettshallen sammen med de øvrige utstillerne.

HELE DAGEN AdO Arena Høgskolen i Bergen - 
Dykkerutdanningen

Dykkeroppvisning i AdO Arena hele dagen!

LØPENDE UTSTILLERAKTIVITETER



Når? Hvor? Hvem? Hva?
Hver hele 
time, hele 
dagen

Hans Tank 
auditorium

Eldrid Borgan Eldrid Borgan vil blant annet engasjere ungdommene gjennom Ka-
hoot, en spillplattform som er utviklet for å brukes i klasserommet 
eller forelesningssalen. Eldrid brenner for vitenskap, og lever av å 
formidle forskning og vitenskap på TV, nett og foran publikum. 
Eldrid vil dele ut en PIN-kode, som elevene taster inn på sin smart-
telefon. Det er tid for å kjøre quiz.

Når? Hvor? Hvem? Hva?
Hele dagen Lille auditori-

um, 4. etg.
Kari Skår Dahl /  
Bergens Sjøfarts- 
museum

Tilbudet til lærere og rådgivere vil variere mellom en presentasjon 
av Kari Skår Dahl som er en av skipperne under den nye Kon-Tiki 
ekspedisjonen (www.kontiki2.com/crew), og en presentasjon i regi 
av Bergens Sjøfartsmuseum. 

Når? Hvor? Hvem? Hva?
Hele dagen AdO Arena Høgskolen i Bergen, Dykkerutdanningen Dykkeroppvisning

INTRODUKSJONSFOREDRAG FOR ELEVENE

LÆRERENS TIME

ADO ARENA

Kari Skår Dahl, som til daglig er styrmann på en av Redningsselskapets skøyter er, så vidt man 
vet, første kvinnelig skipper på en balsaflåte. Hun skal altså delta på en ny ekspedisjon som seiler 
til Påskeøya i september. Det er beregnet at turen på 5000 kilometer fra Sør-Amerika til Polynesia 
vil ta halvannen måned.

Sjøfartshistorie er en viktig innfallsvinkel til norsk historie. Bergens Sjøfartsmuseum tilbyr bidrag 
til undervisningen i samfunnsfag og historie, men også i andre fag. Med utgangspunkt i museets 
faste utstillinger, tilbys undervisningsopplegg som fokuserer på viktige perioder og emner innen 
norsk historie. Alle undervisningsoppleggene søker å i størst mulig grad møte kompetansemåle-
ne i kunnskapsløftet.

LEVE AV Å DYKKE?
En yrkesdykker jobber både over og under vann. Mye av arbeidet  
foregår på land, men når situasjonen krever det, går dykkeren i vannet!

Hver dag under Ocean Talent Camp Vest vil du kunne møte 
dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen i Norges nye hovedanlegg for 
svømming og stup, Alexander Dale Oen Arena (AdO arena). AdO arena er i det 
samme bygget som Amalie Skram videregående skole, og deler samme hovedinngang.

Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen, tidligere Statens dykkerskole, er en 
fagskoleutdanning som gir deg de fleste sertifikatene du trenger som yrkesdykker.

Foto: H
øgskolen i Bergen



OMRÅDEKART

Universitetet i Bergen1

DNV GL2

Dof Subsea3

EWOS Group4

Fjord15

Grieg Gruppen6

Lerøy Seafood Group7

Bremnes Seashore8

MSD Animal Health Norge9

NCE Maritime CleanTech10

Marine Harvest11

Salmon Group  12

Bergen Sjøfartsmuseum13

NCE Subsea14

Bergen Næringsråd15

Sett Sjøbein - Austevoll og  
Fusa videregående skoler

16

Redningsselskapet17

Høgskolen i Bergen - Dykkerutdanningen18

UTGANG/INNGANG

AdO Arena Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
RedningsselskapetStore Lungegårdsvannet
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ELEVENES OPPDRAG

Hvem møtte du?

Hvilke jobber valgte du?

Hadde noen samme talent som deg?

Tusen takk for at du tok bølgen sammen med oss!

oceantalentcamp.no

NCE Maritime CleanTech

Marine Harvest

Salmon Group  

Bergen Sjøfartsmuseum

NCE Subsea

Bergen Næringsråd

Sett Sjøbein - Austevoll og  
Fusa videregående skoler

Redningsselskapet

Høgskolen i Bergen - Dykkerutdanningen

1: HUSKELISTEN

Se gjennom huskelisten før du reiser  
på Ocean Talent Camp.

Huskeliste

VELKOMMEN TILOCEAN TALENT CAMPVEST 2015

Informasjonshefte med timetabell og oversikt over 

aktiviteter for elever og lærere, samt et oversiktskart 

over Ocean Talent Camp Vest.
Ta med deg dette heftet til besøket på  

Ocean Talent Camp Vest.
Husk å ha det gøy!

3: VELG 3 ROLLEMODELLKORT

Velg tre ulike jobber / rollemodellkort - hvor som 
helst på Ocean Talent Camp, men ett av de skal være 
samme talent som deg.

Rollemodell

Rudi Ripman Seim, Produktsjef i SalmoBreed As

Jobben min består i å planlegge, gjennomføre og følge opp 

helsetiltak i produksjonen vår av rogn for å sikre kunder et trygt 

og godt produkt. Jeg følger opp ulike utviklingsprosjekter, har 

en del kundekontakt, og presenterer bedriften og produktene 

våre i ulike fora. Arbeidsdagen er veldig varierende. Som et 

genetikk- og avlsselskap har vi et årshjul som vi forholder oss til. 

Hvert år tester vi våre fiskefamilier, og følger de opp helt frem 

de er klare for gyting og stryking. Et lite trykk på magen, og 

ut spruter det rogn og melke. Dette kalles stryking. Gjennom 

testing og oppfølging vet vi hvilke familier som vil gi det beste 

avkommet, og som vi tilbyr videre til våre kunder.

Rollemodell

Jon Kristian Haugland, Marinbiolog
Jeg vokste opp på Sørlandskysten, og havet har alltid fasinert 

meg. Der var jeg mye ute i båt, på øyene i skjærgården, og 

etter hvert dykket jeg også. Jeg ble veldig interessert i biologi, 

og syntes dette var det mest spennende faget. Det er tross alt 

læren om livet! Første studieår tok jeg på Universitetet i Bergen, 

så fire år ved Universitetet i Oslo. Masteroppgave skrev jeg 

gjennom Havforskningsinstituttet. I DNV GL jobber jeg med 

miljøovervåking. På avdelingen er vi 15 marin-biologer som 

jobber med å overvåke industrivirksomhet som kan ha effekter 

på livet i havet, både offshore- og langs kysten. For eksempel 

jobber jeg mye med oljeselskaper som vil unngå å skade 

dypvannskoraller på norsk sokkel når de borer etter  

olje og gass.

Rollemodell

Line Sverdrup Ulvesæter,  Chartering Manager, Grieg StarPå Fana Gymnas hadde jeg en fantastisk lærer som tidlig 

ga meg interesse for samfunnsøkonomi, og da særlig 

makroøkonomiske teorier og internasjonal handel. Jeg 

bestemte meg for å ta siviløkonomstudiet etter videregående, 

og se an veien videre. Der valgte jeg et maritimt økonomisk 

fag, og det skulle vise seg å bli utslagsgivende for veien videre. 

Jeg søkte jobb i et rederi i Bergen etter endte studier, uten 

å vite helt hva jobben egentlig bestod av. Jeg har alltid vært 

en utadvendt person, så det viste seg raskt at salgssiden av 

den maritime næringen ble den naturlige retningen for meg. 

Som befrakter i et rederi må man ha en grunnleggende god 

forståelse for økonomi, men det er også viktig å ha gode sosiale 

egenskaper da mye av jobben består av å pleie kundeforhold og 

selge rederiets tjenester. Jeg har reist mye til forskjellige deler av 

verden, og det internasjonale aspektet i bransjen gir hverdagen 

en ekstra spennende dimensjon.

2: FINN DIN ARBEIDSGIVER

Finn din ”arbeidsgiver”, løs oppgavene,  
bli med på aktiviteter.

Firmapresentasjon

UNIVERSITETET I BERGENUniversitetet i Bergen er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet, og ein av dei 

viktigaste kunnskapsinstitusjonane i Noreg. Vi har eit breitt programtilbod som speglar 

dei mest sentrale kunnskapsområda i samfunnet. Hos oss kan du velje å følge eit fastlagt 

profesjonsløp, eller du kan skreddarsy ei tverrfagleg utdanning som passar perfekt til dine 

interesser og framtidsplanar.Kom som du er, bli den du vil!

Firmapresentasjon

DNV GL
DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL 
det mulig for andre selskaper å forbedre sin sikkerhet og bærekraftighet. Stiftelsen ble 
etablert i Norge i 1864 med formål om å inspisere og vurdere den tekniske tilstanden til 
norske handelsskip. 

I dag bistår DNV GL selskaper over hele verden i å identifisere, vurdere og gi råd om 
hvordan man bør håndtere risiko. Med hovedkvarter på Høvik utenfor Oslo, har DNV 
GL etablert rundt 400 kontorer i 100 land. Det viktigste for selskapet er kunnskapen, 
kreativiteten og ekspertisen til de 16.000 ansatte som representerer rundt 115 forskjellige 
nasjonaliteter verden over.

Firmapresentasjon

EWOS
EWOS er en ledende produsent av fôr til oppdrettsnæringen, og har produksjon i Norge, 
Canada, Skottland, Chile og Vietnam. I Norge har EWOS tre fôrfabrikker, i Florø, Meløy 
og Balsfjord. Hovedkontoret for EWOS ligger i Bergen. Gjennom vårt forsknings- og 
utviklingsselskap EWOS Innovation, står EWOS for mange av de viktigste innovasjonene 
i havbruksnæringen. Vi har til sammen 1096 ansatte, og hadde i 2014 en omsetning på 
11,5 milliarder kroner. Flere opplysninger finner du på www.ewos.no.

Navn:

OCEAN TALENT HOS

Navn:

OCEAN TALENT HOS

Etter campen



Takk til våre samarbeidspartnere!

OCEAN TALENT CAMP VEST 2015 PARTNERS

OCEAN TALENT CAMP VEST 2015 EXHIBITORS

OCEAN TALENT CAMP VEST 2015 SPONSORS


