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VI INVITERER TIL OCEAN TALENT CAMP VEST 9.-10. NOVEMBER 

Høsten 2015 arrangerte vi Ocean Talent Camp Vest for første gang i Bergen. Som følge av 

suksessen, inviterer vi alle elever på 10. trinn og Vg1 i Hordaland tilbake til Amalie Skram 

videregående skole i november.  

Ocean Talent Camp ble for første gang arrangert på Rådhusplassen 2013. Siden den gang 

har mer enn 30. 000 elever besøkt Ocean Talent Camp i Oslo, Ålesund, Bodø og Bergen, der 

alle er bygd på det pedagogiske opplegget My Wave. 

 

Tverrfaglig arrangement med utarbeidet pedagogisk opplegg 

Campen er et samarbeid mellom de havbaserte næringene, som har erkjent at de må 

samarbeide om å legge til rette for fremtidens talenter. I fremtiden vil utvikling av nye 

havbaserte næringer bidra til ny verdiskaping. Produksjon av tang og tare, oppdrettsanlegg 

langt til havs, undersjøiske olje- og gassfabrikker, vindmølleparker i stort omfang, og gruvedrift 

på havbunnen er blant mulighetene som diskuteres.  

Ocean Talent Camp tilbyr et pedagogisk opplegg som støtter læreplanen i utdanningsvalg, 

og har som formål å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke 

minst gi kjennskap til seg selv og sitt talent. For videregående skoler passer det pedagogiske 

opplegget inn i fag som samfunnsfag, entreprenørskap, samfunnsøkonomi, markedsføring, 

realfag, og en rekke andre fag. 

Det tilpassede opplegget starter med forberedelser, og avsluttes med bearbeiding av 

inntrykk og læring i klasserommet. Midt i opplegget kommer et totimers besøk hos Ocean 

Talent Camp Vest enten 9. eller 10. november. 

På Ocean Talent Camp møter elevene rollemodeller fra bedrifter, organisasjoner og 

utdanningsinstitusjoner knyttet til de havbaserte næringene. Elevene vil kunne snakke med 

rollemodeller med samme type talent og preferanser som seg selv, og høre hvordan veien fra 

skolebenken til arbeidslivet har vært. Tilbake på skolen skal alle elevene presentere og 

reflektere over sine valg og opplevelser. 
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MELD PÅ DIN KLASSE NÅ! 

For påmelding og mer informasjon om Ocean Talent Camp Vest, gå til 

www.oceantalentcamp.no/camper/otc-vest-2016/laerer/paameldingsskjema-for-skoler/  

Vi ønsker påmelding innen 15. september, og anbefaler dere å melde dere på raskt, da det er 

rift om plassene.  

Din klasse tilbys kostnadsfri deltakelse, inklusive transport tur/retur. 

 

Med vennlig hilsen 

Ocean Talent Camp Vest 2016 

v/Benedicte Skogen 

NCE Seafood Innovation Cluster 
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