
Huskeliste

VELKOMMEN TIL
OCEAN TALENT CAMP
VEST 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!

9.-10. NOVEMBER, 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 Kyrre Smell fra VilVite 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

SMELL OG FLAMMER MED KYRRE SMELL
På Ocean Talent Camp Vest vil Kyrre Smell og representanter 
fra de havbaserte næringene introdusere elevene for Ocean 
Talent Camp. Kyrre brenner for vitenskap, og er veldig 
nysgjerrig. Han eksperimenterer og utforsker med både smell 
og flammer. I høst fikk Kyrre bursdagshilsen av Andreas Wahl fra 
Folkeopplysningen på NRK.

Ved siden av jobben hans på VilVite studerer han for å bli kommunikasjonsingeniør. Som 
kommunikasjonsingeniør kan han jobbe med nesten alle sektorer innenfor havbaserte 
næringer. 

Kyrre 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 kunn-
skap. Leken engasjerer og motiverer elevene, og det fremmer læring. 

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

Det er tid for å kjøre quiz!
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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

På campen

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

Hans Tank 
auditorium

Kyrre Smell.
Representanter fra de havbaserte næringene vil sammen med Kyrre Smell 
introdusere elevene for Ocean Talent Camp.

09:00  
(onsdag 9.)

Hans Tank 
auditorium

Salmon Group

10:00  
(onsdag 9.)

Hans Tank 
auditorium

Grieg Seafood

11:00  
(onsdag 9.)

Hans Tank 
auditorium

Wärtsilä

12:00  
(onsdag 9.)

Hans Tank 
auditorium

Wärtsilä

13:00  
(onsdag 9.)

Hans Tank 
auditorium

Statsraad Lehmkuhl

09:00  
(torsdag 10.)

Hans Tank 
auditorium

Expro Group Norway

10:00  
(torsdag 10.)

Hans Tank 
auditorium

Expro Group Norway

13:00  
(torsdag 10.)

Hans Tank 
auditorium

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS

14:00  
(torsdag 10.)

Hans Tank 
auditorium

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS

INTRODUKSJONSFOREDRAG FOR ELEVENE

Lik og del opplevelser før, under og etter 

Ocean Talent Camp!

Tag gjerne med: #oceantalentcamp  

Twitter: @Ocean_Talents



Når? Hvor? Hvem? Hva?
HELE DAGEN Store Lunge-

gårdsvannet
Redningsselskapet Besøk båten til Redningsselskapet i Store Lungegårdsvannet med RS 

Ung Bergen/RS Shorecrew. Her kan du få prøve overlevelsesdrakt.

HELE DAGEN Stand 17 Redningsselskapet Øv deg på knoper og stikk hos Redningsselskapet.

HELE DAGEN Stand 17 Redningsselskapet Kom og se på skjerm med film om Redningsselskapet.

HELE DAGEN Stand 7 Grieg Gruppen Finn ut hvor lang tid det tar å seile fra Kina til Norge.  
Besøk standen til Grieg Gruppen.

HELE DAGEN Stand 7 Grieg Gruppen Svar på spørsmål om livssyklusen til laksen på standen til Grieg 
Gruppen - Vinn tur for to til et av våre oppdrettsanlegg!

HELE DAGEN Stand 9 Sjøforsvaret Delta i en quiz på standen til Sjøforsvaret, og vær med i trekningen 
av fine premier.

HELE DAGEN Stand 9 Sjøforsvaret Test deg selv på standen til Sjøforsvaret: klarer du et av de fysiske 
kravene til Forsvarets lederutdanning?

HELE DAGEN Stand 9 Sjøforsvaret Ta testen på standen til Sjøforsvaret: Finn din utdanning i  
Sjøforsvaret.

HELE DAGEN Stand 5 Lerøy Seafood Group Kom og test dine fiskekunnskaper på standen til Lerøy Seafood 
Group, gode vinnersjanser!

HELE DAGEN Stand 6 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 1 NCE Maritime  
CleanTech

Modell av skip - på standen til NCE Maritime CleanTech.

HELE DAGEN Stand 8 Stiftelsen Seilskipet 
Statsraad Lehmkuhl

Minikurs i knop og stikk på standen til Stiftelsen Seilskipet  
Statsraad Lehmkuhl.

HELE DAGEN Stand 8 Stiftelsen Seilskipet 
Statsraad Lehmkuhl

Ta en quiz om Statsraad Lehmkuhl på standen til Stiftelsen Seil- 
skipet Statsraad Lehmkuhl. Premie: Tokt med Statsraad Lehmkuhl.

HELE DAGEN Stand 16 BluEye Sett på deg den digitale dykkermasken, og opplev hvordan  
du kan utforske og dele skjulte underverker og skatter under  
havoverflaten på standen til BluEye.

HELE DAGEN Stand 11 Bergen tekniske 
fagskole

Quiz på standen til Bergen tekniske fagskole.

HELE DAGEN Stand 10 Bergen maritime 
fagskole

Måling av trykk og spenning på standen til Bergen maritime 
fagskole.

HELE DAGEN Stand 12 Falck Nutec AS Besøk standen til Falck Nutec og få opplæring i førstehjelp for 
brannskade.

HELE DAGEN Stand 13 Kystrederiene Quiz/konkurranse ved standen til Kystrederiene.

HELE DAGEN Stand 13 Kystrederiene Tippekonkuranse ved standen til Kystrederiene.

HELE DAGEN Stand 4 NCE Seafood  
Innovation Cluster

Delta i NCE Seafood Innovation Cluster sin fiskekonkurranse og 
fisk flest fisk på kortest mulig tid!

HELE DAGEN Stand 15 GCE Subsea SA Hjelp å bygge et subsea juletre på standen til GCE Subsea.

HELE DAGEN Stand 15 GCE Subsea SA Lego-utfordring på standen til GCE Subsea.

HELE DAGEN Stand 3 Bremnes Seashore Svøm med fisken på standen til Bremnes Seashore  
- Kjør livekamera i merd.

HELE DAGEN Stand 3 Bremnes Seashore Quiz frå merdkanten på standen til Bremnes Seashore.

HELE DAGEN Stand 3 Bremnes Seashore Bli med på Puslespel-konkurranse på standen til Bremnes Seashore.

HELE DAGEN Stand 2 Wärtsilä Norway AS Test ut 3D-simulator på standen til Wärtsilä.

HELE DAGEN Stand 2 Wärtsilä Norway AS Test ut hologram på standen til Wärtsilä.

HELE DAGEN Stand 14 EnviroNor As Kom innom standen til EnviroNor og hør hva vi mener med  
”EnviroNor — We think differently!”

HELE DAGEN Stand 18 Maritime Bergen Kom innom standen til Maritime Bergen og test ut appen «Maritim 
Byvandring»!

LØPENDE UTSTILLERAKTIVITETER



OMRÅDEKART
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Når? Hvor? Hvem? Hva?
10:00-14:00 Info om sted 

kommer
For alle lærere På Ocean Talent Camp Vest er det en egen lærerlounge, der lærere 

som følger sine klasser kan ta en pust i bakken, nyte forfriskninger og 
treffe lærere fra andre skoler.

LÆRERLOUNGEN

BESØK REDNINGSSELSKAPET - PRØV OVERLEVELSESDRAKT

Redningsselskapet har med seg en av sine båter i Store Lungegårdsvannet. Gå til båten og få 
mulighet til å prøve en overlevelsesdrakt.

Redningsselskapets redningsskøyter er uunnværlige for sjøsikkerheten langs kysten. Siden 1891 har 
de reddet over 6300 mennesker fra drukningsdøden på havet. Redningsskøytene betjener rundt 
50 stasjoner langs hele kysten, og behovet for beredskap og plassering av redningsskøytene endrer 
seg gjennom hele året. Redningsselskapet og hovedredningssentralene samarbeider om å ha rett 
redningsskøyte på rett sted til enhver tid. 

Kom om bord og se hvordan vi har det!

Når? Hvor? Hvem? Hva?
HELE DAGEN Store Lunge-

gårdsvannet
Redningsselskapet Besøk båten til Redningsselskapet i Store Lungegårdsvannet med RS 

Ung Bergen/RS Shorecrew. Her kan du få prøve overlevelsesdrakt.

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

Tag gjerne med: #oceantalentcamp

WWW.OCEANTALENTCAMP.NO



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

1: HUSKELISTEN

Se gjennom huskelisten før du reiser  
på Ocean Talent Camp.

Huskeliste

VELKOMMEN TILOCEAN TALENT CAMPVEST 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!

9.-10. NOVEMBER, AMALIE SKRAM VGS.

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

Anders Ödman, Maskinsjef, dykker og redningsmannFor sju år siden begynte jeg å jobbe som maskinsjef i 

Redningsselskapet og synes fremdeles at jobben er fantastisk.  

Det gir meg så mange utfordringer og den ene dagen er 

aldri lik den andre. Man vet aldri når neste oppdrag kommer, 

eller hva oppdraget er. Det er den utfordringen sammen med 

den herlige følelsen man får etter at man har reddet eller 

hjulpet et medmenneske i nød som gjør at jeg trives så bra i 

Redningsselskapet. Vi har en stor frihet i hvordan vi legger opp 

arbeidsdagen. Vi øver, enten selv eller med andre nødetater, 

ofte med Sea King helikoper. Vi utfører vedlikehold på skøyta og 

stasjonen, og har noen administrative oppgaver. Vil man trene, 

er det gode muligheter for det. Om natten har vi hvilende vakt, 

så om det ikke skjer noe kan vi sove.

My wave facts

NTNU
Marin teknikk

Blueye Robotics ASControl Systems Engineer
Byåsen VGSStudiespesialisering

Rollemodell

Anne Hilde Midttveit, Ansvarlig for kvalitet ,  

miljø og samfunnsansvar Jobber i dag som ansvarlig for kvalitet, miljø og samfunnsansvar 

i Lerøy Seafood Group. Har 3 styreverv og deltar også i en rekke 

spennende prosjekt innad i selskapet samt i en rekke ulike miljø 

som selskapets representant.

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 2016 PARTNERS

OCEAN TALENT CAMP VEST 2016 EXHIBITORS

OCEAN TALENT CAMP VEST 2016 SPONSORS

Kystrederiene


