Huskeliste

VELKOMMEN TIL

OCEAN TALENT CAMP
MØRE 2015

23. SEPTEMBER, CAMPUS ÅLESUND
Informasjonshefte med timetabell og oversikt over
aktiviteter for elever og lærere, samt et oversiktskart
over Ocean Talent Camp Møre.
Ta med deg dette heftet til besøket på
Ocean Talent Camp Møre.
Husk å ha det gøy!

Forberedelser

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 Møre vil dere bli mottatt av våre guider. Dere får utdelt
bånd til å feste navnelappene i.
• I gymsalen vil Sven Giske 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.

COACHING I VERDENSKLASSE TYPEN TIL HELLSTRØM RYDDER OPP

I tillegg til å skape engasjement og entusiasme under velkomsten til Ocean Talent Camp,
er Svens oppgave å gi en siste påminning om hva elevene skal gjennom i løpet av besøket
på Campus Ålesund. Sven Giske 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 brukt under forelesninger i datafag ved NTNU høsten 2012. Kahoot
er en sosial lek med kunnskap.
Sven vil dele ut en PIN-kode, som elevene taster inn på sin smarttelefon.
Det er tid for å kjøre quiz!

Foto: Tony Hall

På Ocean Talent Camp Vest vil stand-up komiker Sven Giske
introdusere elevene for Ocean Talent Camp. Sven elsker å
parodiere kjendiser som fotballtrener Kjetil Rekdal, programleder
Leo Ajkic og TV-kokk Eyvind Hellstrøm. Det er tredje året på rad
at Sven holder velkomstforedraget for elevene som besøker Ocean
Talent Camp.

På campen

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

INTRODUKSJONSFOREDRAG FOR ELEVENE
Når?

Hvor?

Hvem?

Hva?

Hver halve time,
hele dagen

Gymsalen

Sven Giske

På Ocean Talent Camp Vest vil stand-up komiker Sven Giske
introdusere elevene for Ocean Talent Camp.

LÆRERLOUNGEN
Når?

Hvor?

Hvem?

Hva?

10:00-14:00

B 228
(Høgskolen)

For alle lærere

Lærerlounge

10:00 og
14:00

B 228
(Høgskolen)

For alle lærere

Møte med maritim bransje. Bransjen er inne i utfordrende tider, og
mange har spørsmål rundt dette. Frank Støyva Emblem, kommunikasjonssjef i ÅKP, og Arnfinn Ingjerd, daglig leder i Maritimt Forum
Nordvest, vil snakke om utfordringene og svare på spørsmål.

11:00 og
13:00

NMK-bygget,
oppmøte resepsjon Rolls-Royce

For alle lærere,
maks 25 personer
per møte

Et møte med en av de største aktørene i maritim bransje; Rolls-Royce
Marine. Business Development Manager Knut Johan Rønningen vil
fortelle om Rolls-Royce Marine i dag og i framtida.

På Ocean Talent Camp Møre blir det denne gangen en egen lærerlounge, der lærere som følger sine
klasser kan ta en pust i bakken, nyte forfriskninger og treffe lærere fra andre videregående skoler.
Lærerne tilbys også møter med representanter for havbasert næring. Loungen er åpen fra 10 til 14.

OCEAN SPACE RACE
Når?

Hvor?

Hvem?

Hva?

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Ocean Space Race

Finn Ocean Space Race, og prøv båtmodeller i bassenget, finn ut hvor
mye dypere skipet flyter med øket last, og test ut om ulike gjenstander
flyter eller synker.

KAMPEN OM HAVROMMET
Ocean Space Race er en årlig nasjonal konkurranse for elever i den videregående skole med
«Teknologi og forskningslære» på læreplanen. Konkurransen blir arrangert av Samarbeidsforum
Marin, MARINTEK og NTNU i felleskap. Den landsomfattende konkurransen er et tiltak for å øke
interessen for realfag, og spesielt havromsteknologi.
Spjelkavik videregående skole, Haram vidaregåande skule og Ulstein vidaregåande skule har
deltatt i Ocean Space Race konkurransen over flere år. Du møter dem på Ocean Talent Camp
Møre hvor du kan prøve båtmodeller i bassenget, finne ut hvor mye dypere skipet flyter med
øket last, og test ut om ulike gjenstander flyter eller synker.

LØPENDE UTSTILLERAKTIVITETER
Når?

Hvor?

Hvem?

Hva?

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Vard Group

Bygg en farkost på VARD sin stand ved hjelp av ulike materialer, last den
opp og få den til å bevege seg framover på vannet.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

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

Høgskolen i
Ålesund

Sjøfartsdirektoratet

Bli med på Sjøfartsdirektoratet sin quiz med premie, der temaene er «Vis
Sjøvett» og «Båtførerprøven».

Hele dagen

Fagskolen

Fjord1

Besøk Fjord1 sin stand for konkurranse og overraskelsar på standen.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund og
NMK, 1. etg

Rolls-Royce

Bli med inn i en spennende maritim verden. Besøk Rolls-Royce Training
Centre, og bli med på omvisning! Omvisningene starter klokken 10:00,
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 og 12:30. Møt opp i resepsjonen til RollsRoyce (1. etasje på NMK).

Hele dagen

Fagskolen

Kleven

Lær litt om modulbygging hos Kleven. Kom og ta utfordringa ved vår
stand. Flott premie til vinnaren!

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Marin Teknikk

Besvar spørsmål på spørreskjema hos Marin Teknikk. Tre vinnere blir
trukket ut og får en fin premie. Ikke nødvendig at alle svar er korrekt for å
være med i trekningen. Husk å føre på ditt mobilnummer.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Island Offshore

Gjett antall båter i krukken hos Island Offshore og vinn et gavekort!

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Island Offshore

Island Offshore har en stor og avansert fartøyflåte der båtene jobber med
ganske ulike ting. Flåten er delt opp i fem kategorier basert på hva de gjør.
Kan du nevne alle fem? Vi trekker en vinner blant de med flest korrekt
svar!

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Maritime Partner

Gå til Maritime Partner sin stand, og delta på en UnmatchedRangekonkurranse. En heldig vinner per dag stikker av med en trådløs
Bose-høyttaler.

Hele dagen

Fagskolen

Hareid Group

Hvem er raskest til å koble? Konkurransen går ut på å terminere X antall
ledere på en rekkeklemme-list. Kom til Hareid Group sin stand og bli med!

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Ulstein Group

Gå til Ulsteinstanden og opplev korleis spelteknologi kan nyttast til å teste
nye løysingar for skip før dei vert bygde.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Møreforsking
Marin

Besøk Møreforsking sin stand for å lære om molekylærbiologisk aktivitet,
pipettering.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Møreforsking
Marin

Sensorisk bedømming av tare på Møreforskning sin stand.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Farstad

Farstad skal ha en konkurranse. Dette vil være spørsmål knyttet til Farstads
drift og verdier, kom innom oss på standen for å delta. Spennende premie!

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

DNV GL

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

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Kværner

Hvor god er du i kommunikasjon og samarbeid? Test dette i praksis på
Kværner sin stand.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Kværner

Løs oppgaver på Kværner sin stand: Beregne volum og planlegge innkjøp.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Kongsberg Evotec

Kom til Kongsberg Evotec sin stand, og se hvilke produkter vi produserer
og leverer.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Skipsteknisk

Gå til Skipsteknisk sin stand: Lag en skisse av morgendagens fiskefartøy.
Beste skisse vinner et gavekort på kr 1500,- på Platou!

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Skipsteknisk

Kom til Skipsteknisk. Prøv ut NX Ship på et reelt prosjekt som er under
bygging, og se hvordan vi utnytter dette verktøyet.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Fosnavåg Offshore
Rederier

Kom til Fosnavåg Offshore Rederier sin stand for å finne ut om de mange
spennende mulighetene som fins i våre rederier!

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Sølvtrans

Gå til Sølvtrans for å teste dere i tre forskjellige spleiser: Øyespleis,
kronspleis/endespleis og kortspleis.

Hele dagen

Høgskolen i
Ålesund

Sølvtrans

Sølvtrans kjører Quiz på standen sin, kom innom for å delta!

HØGSKOLENS AKTITIVETER
Når?

Hvor?

Hele dagen

Marin innovasjonslab. Vrimlearealet 1. etasje. Hvordan skape forretning ut av havrommet?
Smak på sjokoladekaken bakt med Omega 3 olje.

Hele dagen

Opplev sykepleiernes simuleringspresentasjon og ta fargesynstesten. Vrimlearealet 1. etg.
Se film om sykepleie i auditorium Åse.

Hele dagen

Opplev en virtuell verden gjennom Oculusbriller. Dataingeniørene demonstrerer. Vrimlearealet.

Hele dagen

Knuteverksted – lær maritime knuter fra nautikkstudentene. Høgskolens lokaler.

Hele dagen

Bli kjent med Høgskolens studietilbud, presentert av en Kommunikatør. B332, faste tidspunkt.

09:30/10:00/10:30
12:30/13:00/13:30

Hvilket talent er du? Gå til Høgskolens rollemodellpost og bli nærmere kjent med de fem
studenttalentene Planlegger, Kommunikatør, Problemløser, Analytiker og Nytenker. B333.

Hele dagen

Taustige. Studenter fra klatregruppen ved Høgskolen sikrer deg i taustigen. Klatrer du helt til topps får
du en premie. Vrimlearealet 2. etasje.

09:20-11:20
11:40-13:20

Skipsmanøverlaboratoriet, store simulatoren. Opplev hvordan man simulerer styring av skip.
Omvisning hvert 20. minutt, kapasitet 25 pers.

Hele dagen

Hos Byggingeniørene i Høgskolens lab-bygg kan du delta i den premierte konkurransen og få mer
informasjon om spesialiseringene innen studiet. L 062.

09:20-11:20
11:40-13:20

Besøk den splitter nye visualiseringslabben og opplev hvordan simulering benyttes og utvikles. Lab-bygget, kapasitet 10 personer om gangen. L026.

Hele dagen

Den maritime industrien i Møre og Romsdal er skapt av innovasjon og nytenkning.
Prøv en virtuell reise med Oculusbriller, opplev roboter og 3D printing. L 101.

Hele dagen

Høgskolens forskning, utvikling og designlab. Se hvordan en «walk-mouse» fungerer, forstå hvordan
smarte kraner blir utviklet, og lær om maritim forskning på Høgskolen. L 103.

Hele dagen

Opplev hvordan skip fra Møre og Romsdal opererer over hele verden på Høgskolens Shipping
managementpost i lab-bygget, L 107.

Hele dagen

Er du klar over at nesten alle store og avanserte offshoreskip i verden er utviklet av skipsdesignere i
Møre og Romsdal? Besøk vanntanken i Høgskolens lab-bygg L 111.

Hele dagen

Kom på photoshoot! Ta bilde av deg selv i maritime omgivelser. Utenfor L 101 i
Høgskolens lab-bygg.

FAGSKOLENS AKTITIVETER
Når?

Hvor?

Hele dagen

Gå til Fagskolen i Ålesund, kjelleretasjen, rom for elkraftstudiet. Finn ut hvilken utdanning du kan
ta for å få jobb som elkraftingeniør.

Hele dagen

Fagskolen i Ålesund datalabben i 2. etasje. Finn ut hva en maskiningeniør kan arbeide med etter
endt studie.

Hele dagen

Gå til Fagskolen i Ålesund simulatorrom i 3. etasje, og finn ut hva som er de viktigste fagene i studiet
som leder fram til styrmann og kaptein.

Hele dagen

Fagskolens byggstudenter viser deg veien til å bli byggingeniør.

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

Tag gjerne med: #oceantalentcamp

Twitter: @Ocean_Talents
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Avkjøring

1 INNGANG introduksjonsforedrag for elever
Mot Ålesund sentrum (E136)

2 Introduksjonsforedrag for elever i gymsalen
3 UTGANG introduksjonsforedrag for elever
4 Stander på Fagskolen i Ålesund:

Kleven Verft, Fagskolen i Ålesund, Hareid Group og Fjord1

5 Stander på Høgskolen i Ålesund:

Vard Group, Marine Harvest, Sjøfartsdirektoratet, Rolls-Royce, Marin Teknikk,
Island Offshore, Maritime Partner, Ulstein Group, Høgskolen i Ålesund/NTNU,
Møreforsking Marin, Farstad, DNV GL, Kværner, Kongsberg Evotec, Skipsteknisk,
Fosnavåg Offshore Rederier, Sølvtrans og Ocean Space Race

6 B 228 - Lærerloungen
7 B 229 - Pauserom for utstillere
8 C 215 - Datarom. Her kan besøkende ta talenttesten!
9 Kantine
10 Rolls-Royce Training Centre på NMK.

Omvisningene starter klokken 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 og 12:30.
Maks 15 personer per omvisning.

ELEVENES OPPDRAG
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2: FINN DIN ARBEIDSGIVER

Navn:

OCEAN TALENT HOS
Firmapresentasjon

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

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.
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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.

Navn:

OCEAN TALENT HOS

(Skolene får tilsendt huskelisten, navnelapper
og firmapresentasjoner på forhånd.)

SKIPSTEKNISK
Skipsteknisk AS er et frittstående, uavhengig konsulentselskap innen skipsdesign og
skipsprosjektering. Vi jobber for profesjonelle, globale redere som er innovatører innenfor
sitt felt, og vi prosjekterer spesialskip med hovedvekt på offshore, forskning og fiskeri.
ST-designet har et dokumentert, sterkt renommè blant de ledende aktørene i markedet.
ST-gruppen består i dag av hovedselskapet med 45 ansatte i Ålesund,
elektroserviceselskapet Skan-El AS med 10 ansatte, et detail engineering-selskap med
15 personer i Istanbul i Tyrkia samt et salgskontor i Shanghai i Kina. Selskapet ble etablert
i 1976, og gjennom årene har nesten 400 ST-designede spesialfartøy i de tre segmentene
blitt bygget for rederier over hele verden.
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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.
(Rollemodellkort finner dere på standene)
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Etter campen
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
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Takk til våre samarbeidspartnere!
OCEAN TALENT CAMP MØRE 2015 MAIN SPONSOR

OCEAN TALENT CAMP MØRE 2015 SPONSORS

OCEAN TALENT CAMP MØRE 2015 PARTNERS

OCEAN TALENT CAMP MØRE 2015 EXHIBITORS

MARITIME PARTNER

ULSTEIN

vidaregåande skule

