
Sett Sjøbein
-status og arbeidsplan

2017-2018
Årskonferanse Fosfor og Sett Sjøbein

Janita Arhaug, 05. des 2017







Fiskernes beste venn
Fikk kjæreste fra Sunnmøre, 
måtte ha jobb, ble advokat i 
Norges Fiskarlag!



Sjømatnæringen, hæ?
Hvem er vi?

Hva slags kompetanse?

Hvilke muligheter finnes?

Hvorfor skal DU velge en fremtid i 
sjømatnæringen?



Sett Sjøbein 2017

Synliggjøre 
sjømatnæringen 

Utdanning

Jobbmuligheter



Aktiviteter

• Kommunikasjonsverktøy
– Sosiale media, materiell, statistikk, pressesaker

• Nasjonal finale «Ringer av vann 2016» 
• Kartleggingsundersøkelse tidligere 

bootcampdeltakere
• Studentdag AquaNor 18. august 2017 (stiftelsen 

NorFishing)
• Fylkesfinaler Ringer av vann 2017 
• Marine student-bootcamper 2017 
• Nettverkskonferanse 



«Kommunikasjonsverktøy»



www.settsjobein.no

http://www.settsjobein.no/


Brosjyre og refleks



Rollups og messevegger



Koble næringsliv og ungdom

Universitet/høyskoler:Videregående skoler:

Skal fremme ønske om, samt styrke elevenes/studentenes evne til 
fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen 



Kartlagt effekt av bootcamps

Møreforskning  AS
Resultatene:
• Spesielt fornøyd med bedriftsbesøkene
• Nettverk med de etablerte 
• Videreført arbeidet med forretningsidé
• Brukt sjømatnæringen som case o.lign i 

skolen



Studentdagen AquaNor 2017

Seminar: 
150 studenter
Speed-dating: 
90 studenter
27 bedrifter





Fakse en sko  til Amerika.. Er det mulig?  



Innovasjonscamper Videregående skole



Januar: Nasjonal finale Ringer av vann 
2016- NSL Sjømatdagane på Hell

3300 elever
Alle fylker



Fylkesfinaler, ti fylker i 2017 





Kondomer av fiskeskinn





Østersoppsamler



Unngå kvotesystemet – fisk uregulerte arter..



Nasjonal finale 10-12.jan 2017

• Det Norske Måltid i Stavanger
• Finansieres av Stiftelsen Norfishing

(AquaNor/NorFishing)
• 10 fylker



To bootcamper for bachelor- og 
masterstudenter Villfisk og Havbruksfokus

• «Jeg vet ikke særlig mye 
om sjømatnæringen fra 
før, men det er akkurat 
derfor jeg søker. Jeg er 
engasjert, ambisiøs og vil 
gjerne vite om det er et 
spennende, uoppdaget 
arbeidsmarked for jurister 
i sjømatnæringen også….»     





Fosnavåg, Giske, Ålesund      Bangkok..



Marin student bootcamp havbruk 2017



Hvordan kan vi bringe
Havbruksnæringen  «inn i fremtiden» 
gjennom å minimere påvirkningen den har på 
miljøet,  og gjøre den ytterligere bærekraftig?

Dere skal utvikle et produkt, en programvare, en tjeneste, 
en markedsføringskampanje eller et konsept som 
fokuserer på havbruksnæringen i Norge 

Utfordringen studentene fikk: 





Averøy, Smøla, Kr.sund Stavanger..



Oppfordrer bedrifter/organisasjoner

• Elever, studenter, lærere 
og foreldre vet for lite
– Inviter skoleklasser 
–Dra på skolebesøk
–Utplassering/praksisplass
– Lærlingplass
– Bachelor-/masteroppgaver
– Vær synlig!
– Vær åpen for gode/sprø 

idéer!

Fra møte i 
YoungFish
Fotograf: Elise 
Årdal



Oppsummert- Sett Sjøbeins aktiviteter

• Synliggjør bredden av sjømatnæringen!
• Ungdoms uerfarenhet, nysgjerrighet og 

kreativitet er til nytte for sjømatnæringen:
–tar eierskap og ønsker å bidra til å 
skape verdier

–ser muligheter der voksne ser 
begrensninger

–har smarte(re) tanker!
+ lærere og foreldre blir påvirket ☺



2018

• Ringer av vann nasjonal finale 10.-12 
jan 17

• Finansiering NFD 2,5 mill kr + 
FHF 2 mill kr ?

• Hvis videreføring:
• Nye føringer fra NFD
• Interessentene må ta grep!



Takk!

Settsjobein.no
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Takk!


