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Ikke særlig 
interessert i 
Midt-Troms
FINNSNES: Det ser ikke ut som
Ikea er særlig interesserte i å eta-
blere seg i Midt-Troms.

Men i Tromsø leter varehusgi-
ganten etter tomt.
Ikea er selv svært lite meddel-
somme om hva de konkret er på
utkikk etter, men brødrene Lars
og Sigmund Workinn I Tromsø er
en av dem som er blitt kontaktet
av Ikea.

Workinn-brødrene er blant
Tromsøyas største grunneiere og
har fått forespørsel fra Ikea om en
konkret tomt. De kunne ikke hjel-
pe møbelgiganten.

– De kom til oss etter anbefa-
ling fra politisk toppnivå. De had-
de rundt 60 mål nord for Lang-
nesveien i tankene. Vi anbefalte
dem å ta kontakt med andre, sier
Lars Workinn til iTromso.no.

(Folkebladet.no)

Facebook 
mister status
FINNSNES: Høyt utdannede
mennesker synes statusoppdate-
ringene på Facebook  blir dum-
mere og dummere.

«Gleder meg til festing i hel-
ga» og «spiser kjøttkaker til mid-
dag» er en type statusoppdate-
ringer man ofte kan lese på Face-
book.

– Nå som den laveste gruppen i
samfunnet har etablert seg på
Facebook blir statusoppdatering-
ene bare dummere og dummere.
De kloke og velartikulerte forla-
ter derfor nettstedet.

Det sier kommunikasjonsråd-
giver Christoffer Boserup Skov til
den danske avisen Politiken etter
at Foreningen av Danske Inter-
nettmedier har gjort en stor
undersøkelse på nettbruken blant
danskene.

Det skriver iTromso.no.

Ikea. FOTO: ERLEND AAS

■ Preben Olsen

Studiesenteret tilbyr nå, i samar-
beid med Universitetet i Trom-
sø, erfaringsba-
sert master i stra-
tegisk ledelse og
økonomi.

– Dette er enda
en milepæl for
studiesenteret og
arbeidet for å eta-
blere høyere
utdanning i Midt-
Troms. Jeg har
snakket med rele-
vante og aktuelle
mennesker, og
det virker som
interessen er stor for dette opp-
legget, sier daglig leder Tom
Erik Forså på studiesenteret.

Ambisjoner
Forså opplyser at studiet er for
mennesker som arbeider i leder-
stillinger eller har ambisjoner
om å gjøre det.

– Det er et bredt konsept som
er laget for studenter i ansvars-
situasjoner. Opplegget er skred-
dersydd for de som bor her i
Midt-Troms, med samlinger på
studiesenteret. Emnet rører ved

sentrale trekk rundt markedsfø-
ring, ledelse og økonomi. Kort
og godt, det svarer til det beho-
vet målgruppen vår har. I tilegg

vil det hjelpe studen-
tene med å etablere et
godt nettverk, sier
Forså.

– Kjempeglade
Studieløpet går over
to og et halvt år og gir
90 studiepoeng. Det
er lagt opp slik at det
skal kunne kombine-
res med arbeid på
heltid.

– Vi er kjempegla-
de for at Universitetet i Tromsø
har sett og tatt ansvaret for
behovet av et slikt tilbud som er
i Midt-Troms-regionen, sier
Forså.

– Hvem kan søke på disse stu-
diene?

– Alle som har en bachelor-
grad kan søke. Det spiller ingen
rolle hvilken bachelorgrad man
har. Om du så er utdannet syke-
pleier eller lærer. Det som betyr
noe er ambisjoner.

preben.olsen@folkebladet.no
452 71 473

Studiesenteret til
masterstudium

Ambisjoner. Daglig leder Tom Erik Forså etterlyser mennesker som har 
ledelse og økonomi.

FINNSNES: Daglig leder Tom Erik Forså
ønsker ambisiøse søkerer til et master-
studium på Finnsnes.

Dette er enda en milepæl for studie-
senteret og arbeidet for å etablere
høyere utdanning i Midt-Troms.

Tom Erik Forså, studiesenteret

om tilbudet
studie-

senteret 
gir?
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Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt. Kun for private husholdninger. 
Prisene gjelder Rimi Andslimoen og Rimi Finnsnes tom 19.03 2011

Kjøttdeig 
Gilde, 400 g, 47,25/kg

18   90 

Kyllingfi let 
Den Stolte Hane, 650 g, 

61,38/kg

39   90 

Friele frokostkaffe 
��������	
	���������������������

51,60/kg

12   90 

Bananer 
Pr. kg

9   90 

Rimi Andslimoen 
7-23 (8-21)

Rimi Finnsnes 
7-23 (8-21)

Dette blir nå en realitet i et nytt
samarbeid mellom Universitetet i
Tromsø (UiT) og Ungt Entrepre-
nørskap. Som hittil eneste lærer-
utdanning, skal studentene ved
UiT utdannes i entreprenørskap
som pedagogisk metode.

Avtalen ble torsdag signert i
foajeen på Institutt for lærerut-
danning og pedagogikk (ILP) på
Mellomveien i Tromsø.

– Viktig
– For at neste generasjon skal
oppøve kreativitet og engasje-
ment er det viktig at lærerstuden-
tene får entreprenørskap som en
del av utdanninga, sier Sonni
Olsen, instituttleder ved UiT og
fortsetter:
– Samarbeidet med Ungt Entre-
prenørskap får studentene til å

kjenne entreprenørskap på krop-
pen og ikke bare som et teoretisk
begrep.

Daglig leder Anne Grete
Johansen i Ungt Entreprenørskap
Troms sier at barn og unge i sko-
len i fremtiden vil være avhengig
av å kunne anvende kunnskapen
sin til ulike formål.

– I den forbindelse ser vi frem
til at denne avtalen skal gi større
rom for skaperglede, samspill og
kreativitet både i lærerutdanning-
en og på sikt også i skolen, sier
Johansen.

Å lære ved å gjøre
Ungt Entreprenørskap gir
gjennom sine programmer ele-
vene en annerledes motivasjon
for læring. «Å lære ved å gjøre»
står i sentrum for all aktivitet som

nå lærerstudentene ved UiT skal
læres opp i. Det handler blant
annet om å gi elevene en sjanse til
å se muligheter i eget lokalmiljø,
gi dem tro på framtiden og bygge
en sterk forankring til egen lands-
del. Forskning viser at entrepre-
nørskap i utdanningen, øker eta-
blererraten, fremmer trivsel og
motivasjon, øker tilhørigheten til
hjemstedet samt styrker kjenn-
skapen til behov og muligheter i
lokalmiljøet.

– For å fremme innovasjon og
regional utvikling må entrepre-
nørskap blant unge stimuleres,
sier daglig leder Anne Grete
Johansen i Ungt Entreprenørskap
Troms.

redaksjonen@folkebladet.no
77 85 20 00

Lærerne skal lære
entreprenørskap
TROMSØ: Elevene roper etter mer praksis og mindre teori, og lærerne
ønsker mer motiverte elever.

Inngikk avtale. Til stede ved signeringen i avtalen torsdag var fra venstre Pia Elverhøi, universitetslektor
UiT, Line Bjørkli, prosjektleder Ungt Entreprenørskap, Anne Grete Johansen, daglig leder av Ungt Entrepre-
nørskap, Sonni Olsen, instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT og Wenche
Jakobsen, prosjektleder for Pilot i Nord - Lærerutdanning som master. FOTO: KAJA BAARDSEN

lbyr

ambisjoner om lederstillinger til et masterstudium i erfaringsbasert
FOTO: PREBEN OLSEN


