
Huskeliste

VELKOMMEN TIL
OCEAN TALENT CAMP
MØRE 2016

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

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

Husk å ha det gøy!

28. SEPTEMBER, CAMPUS ÅLESUND



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 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. 

• Orientering om postene på Campus (etter introduksjonen - og før besøk og aktiviteter hos 
utstillerne).

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

• Hvis du ikke har tatt talenttesten kan den tas på anviste plasser på campen. Der kan du også 
velge en buff med ditt talent på.

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

Forberedelser

SVEN ØNSKER VELKOMMEN!
På Ocean Talent Camp Møre vil stand-up komiker Sven Giske 
introdusere elevene for Ocean Talent Camp. Sven elsker å pa-
rodiere kjendiser som fotballtrener Kjetil Rekdal, programleder 
Leo Ajkic og TV-kokk Eyvind Hellstrøm. Det er fjerde året på rad 
at Sven holder velkomstforedraget for elevene som besøker Ocean 
Talent Camp. 

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 H
all



ELEVENES OPPDRAG
• Bli med på orientering om postene på Campus

• 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

• Hva er ditt talent? Har du tatt talenttesten? Hent en buff med ditt talent 

• Du skal ta med deg utfylte oppgaver tilbake til klassen

På campen

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

Gymsalen Sven Giske På Ocean Talent Camp Møre vil Sven Giske introdusere elevene for 
Ocean Talent Camp.

INTRODUKSJONSFOREDRAG FOR ELEVENE

Når? Hvor? Hvem? Hva?
10:00-14:00 B 228  

(NTNU i Ålesund)
For alle lærere Lærerlounge

11:00 og 
13:00

B 228 
(NTNU i Ålesund)

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

LÆRERLOUNGEN

På Ocean Talent Camp Møre er det 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. 

Når? Hvor? Hvem? Hva?
Hele dagen Slepetanken i 

NTNUs Lab-bygg 
L 030

NTNU og BluEye Bli bedre kjente med marintekniske studier ved NTNU i Trondheim. 
Delta på quiz og få med deg demonstrasjon av ROV og en under-
vannsdrone fra BluEye i slepetanken i NTNUs Lab-bygg L 030.

TEST SKROG OG UNDERVANNSDRONER

UTFORSK HAVET - KUNNSKAP FOR EN BEDRE VERDEN

Her kan du oppleve hvordan du kan utforske og dele skjulte underverker og skatter over og 
under havoverflaten sammen med folk fra det helt nye selskapet BluEye, studentambassadører 
fra studiet marinteknikk ved NTNU i Trondheim og skipsdesignstudiet ved NTNU i Ålesund.



Når? Hvem? Hva?
HELE DAGEN Vard Group AS Bli med på konkurranse på standen til Vard.

HELE DAGEN Vard Group AS Fortell oss hvilket talent du er, og vi forteller deg hvor du kan passe inn hos oss. Ta talenttesten 
på standen til Vard!

HELE DAGEN Island Offshore Besøk Island Offshore. Gjett antall båtar i krukka og vinn eit gavekort!

HELE DAGEN Island Offshore Island Offshore har ein stor og avansert fartyflåte der båtane jobbar med ganske ulike ting. 
Flåten er delt opp i 5 kategoriar basert på kva de gjer. Kan du nemne alle 5? Vi trekker ein 
vinnar mellom dei med fleist korrekte svar!

HELE DAGEN Ulstein Group Møt noen av «ULSTEIN sine» sivilingeniører utdannet ved NTNU, få innblikk i utviklingsprosjekt, 
og delta på gjette-konkurranse på ULSTEIN standen.

HELE DAGEN Sjøfarts- 
direktoratet

Bli med på Sjøfartsdirektoratets quiz med premie, der temaene er «Vis Sjøvett» og «Båtfører-
prøven».

HELE DAGEN 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 Hareid Group Hvem er raskest til å koble på standen til Hareid Group? Konkurransen går ut på å terminere X 
antall ledere på en rekkeklemme-list.

HELE DAGEN Kleven Verft Lær litt om modulbygging. Kom og ta utfordringa ved standen til Kleven. Flott premie til 
vinnaren!

HELE DAGEN NTNU Gå til hovedbygget på NTNU i Ålesund og oppsøk den biomarine klyngen, aksjeposten, 
NTNU-studentenes presentasjon og nautikksimulatoren. 

HELE DAGEN NTNU Gå til NTNUs laboratoriebygg og oppsøk alle ingeniørlabbene (to etasjer) og shippingposten. 
Delta i konkurransen til byggingeniørene på Husbygglabben.

HELE DAGEN NTNU Oppsøk NTNU-knuteverkstedet og lær deg et par maritime knuter. Se deretter om du klarer å 
klatre til topps i taustigen i vrimlearealet til NTNU.

HELE DAGEN DNV GL Bygging og konkurranse med legobiler på standen til DNV GL.

HELE DAGEN Sølvtrans AS Bli med på Sølvtrans-Quiz

HELE DAGEN Sølvtrans AS Prøv tre forskjellige spleiser hos Sølvtrans: Øyespleis, kronspleis/endespleis og kortspleis

HELE DAGEN Marin Teknikk AS 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 Sparebanken Møre Kom innom Sparebanken Møre sin stand Bankstage.

HELE DAGEN Region Ålesund Fortell Region Ålesund hva du mener må til for å gjøre Ålesundregionen til Norges beste sted å bo i.

HELE DAGEN Region Ålesund Delta i Region Ålesund sin quiz.

HELE DAGEN Region Ålesund Kast fisken hos Region Ålesund! 

HELE DAGEN Rolls-Royce Bli med inn i en spennende maritim verden. Besøk Rolls-Royce Training Centre, og bli med på 
omvisning! (Tidspunkt vil bli annonsert)

HELE DAGEN Rolls-Royce Se og styr modellen av railkrana fra båten Far Solitaire hos Rolls-Royce.

HELE DAGEN Maritime Partner Gå til Maritime Partner sin stand og delta på en UnmatchedRange-konkurranse. Én heldig 
vinner stikker i dag av med en trådløs Bose-høyttaler

HELE DAGEN Sperre Industri AS Ta en premiert quiz på standen til Sperre.

HELE DAGEN Farstad Shipping Farstad har med seg en skipsmodell. Svar på multiple-choice-spørmål om skipet med mulighet for premie.

HELE DAGEN Skipsteknisk Lag en skisse av morgendagens fiskefartøy og lever forslaget på standen til Skipsteknisk. Beste 
skisser vinner gavekort på Moa Amfi. 1. premie 500,-  2. premie 300,- og 3. premie 200,-

HELE DAGEN Skipsteknisk Prøv ut NX Ship 3D verktøy hos Skipsteknisk, og se hvordan du kan manøvrere i en modell.

HELE DAGEN Nordic wildfish På skjema hjå Nordic wildfish ser du det latinske namnet på fiskeslaga. Set fisken på rett plass! 
Lever inn skjema og bli med på trekning av ein JBL Flip3 berbar bluetooth høgtalar som tåler vatn.

HELE DAGEN Nordic wildfish Fisk 3 fiskar på kortast mogleg tid hjå Nordic wildfish. Den raskaste vinn ein JBL Flip3 berbar 
bluetooth høgtalar som tåler vatn.

HELE DAGEN Nordic wildfish Besøk Nordic wildfish. Smak på berekraft!

HELE DAGEN Fagskolen i 
Ålesund

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

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

HELE DAGEN Fagskolen i 
Ålesund

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

HELE DAGEN BluEye Besøk slepetanken i NTNUs Lab-bygg L 030. Sett på deg den digitale dykkermasken, og opplev 
hvordan du kan utforske og dele skjulte underverker og skatter under havoverflaten.

LØPENDE UTSTILLERAKTIVITETER



Når? Hvor?
Hele dagen Marin innovasjonslab. Vrimlearealet 1. etasje. Hvordan skape forretning ut av havrommet? Smak på 

sjokoladekaken bakt med Omega 3 olje og delta på marint quiz hvor du kan vinne premie.

Hele dagen Prøv deg som aksjemegler og lær om økonomisk-administrative fag. Toppmegleren får en premie.

Hele dagen Opplev sykepleiernes simuleringspresentasjon, se film om sykepleie og ta fargesynstesten. Vrimlearealet 
1.etg og auditorium Åse.

Hele dagen Opplev en virtuell verden gjennom VR-teknologi som Oculus Rift og HTC Vive. Dataingeniørene 
demonstrerer. Vrimlearealet.

Hele dagen Knuteverksted – lær maritime knuter fra nautikkstudentene. Vrimlearealet.

10:00 / 11:00 / 12:00 Hvilket studium passer for deg? Våre studenttalenter fra alle fagområder viser deg hva du kan studere 
ved NTNU i Ålesund. B 332, faste tidspunkt. Viktig at du vet talentet ditt på forhånd. 

Hele dagen Taustige. Studenter fra klatregruppen ved NTNU 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 personer per gruppe. D 401.

Hele dagen Hvilket talent er du? Ta talenttesten i datarommet C 215. Motta en gave som passer ditt talent fra 
infodisken i gymsalen. 

Hele dagen Hos Byggingeniørene i NTNUs 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 per gruppe. L 026

Hele dagen Den maritime industrien i Møre og Romsdal er skapt av innovasjon og nytenkning. Besøk NTNUs 
FabLab og opplev roboter og 3D printing. L 101. 

Hele dagen NTNUs forskning, utvikling og designlab. Se hvordan en bilsimulator fungerer, forstå hvordan smarte 
kraner blir utviklet og lær om maritim forskning på NTNU.  L 103.

Hele dagen Opplev hvordan skip fra Møre og Romsdal opererer over hele verden på NTNUs Shipping management 
aktivitet 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 slepetanken i NTNUs lab-bygg L 030.

Hele dagen Bli bedre kjente med marintekniske studier ved NTNU i Trondheim. Delta på quiz og få med deg 
demonstrasjon av ROV og en undervannsdrone fra Blueye i slepetanken. NTNUs Lab-bygg L 030

Hele dagen Besøk Automatiseringslabben i NTNUs lab-bygg ved siden av slepetanken. Prøv bilsimulatoren og slå av 
en prat med «Inge», vår sosiale robot! L 044

10:00-12:00 Photobooth. Få tatt ditt profilbilde til bruk på cv og sosiale medier. L 132, bak gymsalen.

NTNUS AKTIVITETER - BENYTT GJERNE MAZEMAP TIL Å FINNE FRAM

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. 

FAGSKOLENS AKTIVITETER

Lik og del opplevelser før, under og etter 

Ocean Talent Camp!

Tag gjerne med: #oceantalentcamp  

Twitter: @Ocean_Talents

OPPDATERT VERSJON



OMRÅDEKART - CAMPUS ÅLESUND
Benytt gjerne appen MazeMap for å finne frem på byggene.

INNGANG introduksjonsforedrag for elever1

Introduksjonsforedrag for elever i gymsalen2

Info-kiosk. Her kan du også ta talenttesten og få en buff med ditt talent på!3

Stander på Fagskolen i Ålesund4

Stander på NTNU i Ålesund5

B 228 - Lærerloungen & B 229 - Pauserom for utstillere6

C 215 - Datarom. Her kan besøkende ta talenttesten!7

Kantine 8

Livesending Radio Ålesund 9

Rolls-Royce Training Centre på NMK. 
Omvisningene starter klokken 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 og 12:30. 
To grupper á maks 15 personer per omvisning. 

10

FAGSKOLEN

NTNU ÅLESUND

NMK

GYMSAL

Undergang/tunell

Mot Ålesund sentrum (E136)

Sentrum

Avkjøring

Inngang
Intromøtet

Inngang/utgang

Inngang/utgang

Inngang/utgang

Inngang/utgang

Utgang

Parkering

Busstopp, LarsgårdsvegenB

P

Busstopp, BorgundvegenB

12

3

4

65

7

8
9

10



ELEVENES OPPDRAG

Hvem møtte du?

Hvilke jobber kunne du tenkt deg i framtida?

Hadde noen samme talent som deg?

Tusen takk for at du tok bølgen sammen med oss!

oceantalentcamp.no

1: HUSKELISTEN
Se gjennom huskelisten før du reiser  
på Ocean Talent Camp.

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

3: FINN DIN ARBEIDSGIVER
Finn din ”arbeidsgiver”, løs oppgavene,  
bli med på aktiviteter.

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

Firmapresentasjon

VARD
Hos VARD jobber vi med å designe, utvikle og bygge de mest moderne skipene som 

brukes i offshore-industrien rundt om i hele verden. Til dette trenger vi dyktige, unge folk 

som kan tenke nytt, finne løsninger på hittil ukjente utfordringer og samarbeide med folk 

i mange forskjellige land. Fremtiden vil trenge trygge, sterke og miljøvennlige skip, og du 

kan være med på å skape disse.

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

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.

Navn:

OCEAN TALENT HOS

Navn:

OCEAN TALENT HOS

Etter campen

2: HENT EN BUFF MED  
DITT TALENT!
Har du tatt talenttesten? Ta den og hent deg 
en buff med ditt talent i Infokiosken utenfor 
gymsalen eller på datarommet på NTNU.  



Takk til våre samarbeidspartnere!

OCEAN TALENT CAMP MØRE 2016 MAIN SPONSOR

OCEAN TALENT CAMP MØRE 2016 PARTNERS

OCEAN TALENT CAMP MØRE 2016 EXHIBITORS

MARITIME  PARTNER

OCEAN TALENT CAMP MØRE 2016 SPONSORS


