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Frøya videregående skole 

Hvorfor landslinje? 

Utviklingsarbeid og 

praksisundervisning 

Det viktige programmet  

Framtidens utdanning 



 



Frøya videregående 

skole 



 

Program 
TIP 
Naturbruk 
Studiespesialiserende 
Restaurant og matfag 

Frøya vgs 

Totalt  ca 200 elever  



Historie  

• Frøya Videregående skole har hatt 

akvakulturtilbudet sammenhengende 

siden 1980. 

– Skolen startet med fiskeriopplæring (kystens 

yrkesskole) allerede i 1975/76.  
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Rekrutteringssituasjonen 

Vg1 Naturbruk 

Vg2 Akvakultur 

Vg2 Fiske og fangst 

Vg2 Maritime fag 
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Totalt, "blåe" fag 

Tiltak startet 



Rekrutteringstiltak 
• Delta på utdanningsmesser 

• Samarbeid med næringsliv, blant annet IMH. 

• Besøk på ungdomsskoler 

• Besøk fra andre skoler 

• Fagturer for elever 

• Hospitering ved skolen 

• «Naustprosjektet» 

• Rådgiversamlinger 

• Samarbeid med institusjoner med høyere utdanning 

• Newton marinrom 

• Kystens senter for livslang læring 



Visjon hos Frøya vgs/Blått 

kompetansesenter 
Vi skal gjennom utdanning ved Frøya vgs bidra i 

havbruksnæringas utvikling fra erfaringsbasert til 

kunnskapsbasert næring.  

 

Vi skal være med på å utvikle havbruksnæringa gjennom å 

øke kompetansen hos dem som er i næringa og hos dem 

som skal inn i næringa. 

Kilde: SalMar 



Blått kompetansesenter 

 
– Næringsliv 

– Utdanningsinstitusjoner 

– Universitet og høgskole 

– Forskning 

– Havforskningsinstituttet HI 

– Teknologiforskning 

– Et kløster for utvikling 



Samarbeids- og, 

partnerskapsavtaler 



Intensjonsavtale  

Frøya vgs, Frøya kommune og 

Havforskningsinstituttet 



Oseanografisk stasjon 

• Fast oseanografisk stasjon på Frøya 

– Temperatur 

– Saltholdighet 

– Tetthet 

– Ulike dyp 

– En gang per mnd 

– Vannhenter  

– Fast stasjon 

– Faglig støtte fra HI 



Samarbeidsavtale 

NTNU 

HI, VI, NVH, HiST 

og  

Frøya videregående skole 



NTNU- MÅL 

 



Samarbeidsområder 



Høstseminar 

 



Besøksdag på NTNU 

• Elever fra Frøya vgs på eksklusivt besøk 

på NTNU. 



EiT-ønsker samarbeid med flere 

• Eksperter i team 

• «Marin» landsby 

 



Settefisk 

• Resirkulering 



Samarbeid med andre nordiske skoler 

 

– Gullmarsgymnasiet 

• ”Spetsutbildningen i Naturvetenskap med inriktning 

mot marinbiologi” samt den mer praktiska 

utbildningen Marint naturbruksprogram. 

 
• Rektor Carl Dahlberg 

– Vi i Lysekil skulle gärna utvidga vårat utbyte ytterligare och vi finner att vi har haft väldigt gott 

samarbete med båda era gymnasier hittills.  



Undervisningstillatelse 

 



Newton marinrom 



Ny kombinert fiske og havbruksbåt 

Ferdig april -13 



ACE etableres på Frøya 

 





Landslinje 

Akvakultur 
STFK 



Fylkestingsvedtak 

 



Landslinje i akvakultur 



• Hvorfor på Frøya? 

– Nærhet til komplett og innovativt næringsliv 

innen havbruk 

• Skolen har tett samarbeid med regionalt næringsliv 

– Gode avtaler med høyere utdanning 

– Lange tradisjoner innen utdanningsområdet 

– Nye tilpassede fartøyer 

– Ny skole med kompetansesenter 



Landslinje 

• Betegnelse på utdanningstilbud i videregående 

opplæring med begrenset elevgrunnlag. Elever 

kan søke om opptak på en landslinje uansett 

hvor i landet de bor. Landslinjer finansieres av 

staten.  

• Alle kan søke disse programmene, og søkere fra 

hele landet står likt ved inntak. 

• Hindrer ikke andre tilbud på 

fylkesnivå 


