Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum (FosFor)
Tentativt program årskonferanse 2016
Radisson Blu, Gardermoen
Onsdag 30.november 2016
09:30 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 10:30
10:30 – 11:30

11:30 – 12:30
12:30 – 13:15

13:15 – 13:30
13:30 – 14:15
14:15 – 14:45

14:45 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00

Registrering m/kaffe
Åpning av årskonferansen v/Håvard Magnus Njåstad, leder FosFor
Status og arbeidsplan «Sett Sjøbein»
v/Janita Arhaug, leder «Sett sjøbein»
Status på læreplanarbeid Vg2 akvakultur og fiske og fangst
Arbeidet med læremidler i programområde naturbruk
v/Trine Merethe Paulsen, NDLA og faglig råd naturbruk (Udir)
Lunsj
Vg2 fiske og fangst – matrosfordypning
Status sertifikat arbeidsbåter (D6)
v/Per Otto Årland, overingeniør Sjøfartsdirektoratet
Beinstrekk
«Kystfiskeapp» på opplæringsfartøy
v/Lise Kvinnsland, seniorrådgiver Fiskeridirektoratet
«Havbrukstekniker» – Yrkesfaglig fordypning (YFF)
Prosjekt oppdrett av tang og tare
v/Halvor Mortensen, lærer Val vgs
Pause med kaffe og kaker
Webcadet
v/Kjetil Kolbeinsvik, daglig leder opplæringskontoret i Austevoll
Parallellsesjon akvakultur og fiske og fangst.
Innledning i plenum.
Temaer til diskusjon:
 Hvordan gjennomføres praktisk eksamen ved de forskjellige skolene/i
fylkene?
 Erfaringer, utfordringer og potensielle forbedringstiltak.
 Behov for samordning av praktisering?

17:00 – 17:30
17:30 – 19:00
19:00

Oppsummering parallellsesjon
Relasjonsbygging
Aperitiff og 3-retters middag

Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum (FosFor)
Torsdag 1.desember
09:00 – 09:10
09:10 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:50
10:50 – 12:30

Åpning dag 2 v/Kenneth Eliassen-Winje, sekretær/kasserer FosFor
Status og innhold i fagbrevsutdanninga i akvakultur og fiske og fangst.
v/Tor Ragnar Johansen, leder NettOppFisk
ROC – sertifikat – krav til instruktører og gjennomføring
v/Geir Vareberg, Telenor Kystradio
Beinstrekk og utsjekk
Eventuelle uttalelser fra konferansen (til behandling i årsmøte)

Årsmøte FosFor






12:30 – 13:00
13:00 – 14:00

Årsmelding
Regnskap/budsjett
Revisjon av vedtekter
Evt. uttalelser fra årsmøtet
Valg

Oppsummering årets konferanse – tanker for neste årskonferanse
Lunsj og avreise

Oppdatert pr. 10.11.2016

PRAKTISK INFORMASJON:
-

Hver enkelt deltaker bestiller reise selv.
Rom bookes av styret i FosFor etter påmeldinger.
Skolene vil bli fakturert for oppholdet og konferansen på Gardermoen etter
påmeldingsskjema og hvilken pakke deltakere har krysset av for.

