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PROSJEKTRAPPORT  
 

”Rekruttering av studenter til næringslivet” 
 

 

 
KRDs hovedkategori 08 

Programområdet i RUP Infrastruktur, transportstøtte 

Innsatsområde/strategi i RUP RR 412 

Begrunnelse for støtte Fylkesplanens målsetning om å bevare 

bosetningsmønsteret 

 
1. PROSJEKTMÅL 

Dette er et forprosjekt der Målsetningen for hovedprosjektet er å sørge for at flere flytter hjem 

etter endt utdannelse, slik at bosetningen i regionen utvikles positivt. 

 

2. BAKGRUNN / OPPBYGGING AV FORPROSJEKTET 

I løpet av høsten 2007 ble ideen om forprosjektet jobbet fram. Dette resulterte i ei storstilt 

satsing knyttet til Forskningsdagene 2007. 4 studenter fra området som alle studerte / har 

studert i utlandet ble hentet til vår region.( se vedl 1) Sammen med sentrale aktører fra 

regionalt næringsliv besøkte de 

alle våre 6 videregående skoler i 

Midt-Troms. Her møtte de 17-18 

åringen som var i ferd med å 

avslutte videregående skole med 

budskap om å satse på utdanning 

som var viktig og relevant for 

vårt område. Næringslivet hadde 

fokus på behovet for deres 

framtidige kompetanse og ønsket 

ungdommen velkommen tilbake 

som arbeidstakere. Dagen etter 

besøkende på videregående skole 

var det et seminar der de samme 

aktørene stod på podiet og 

formidlet budskapet til øvrig 

næringsliv i regionen, i tillegg til offentlige ansatte og politikere. Satsinga i forskningsdagene 

2007 kalte vi ”Eventyr i nord” (Se vedlegg 2 og 3) og dette ble opptakten til forprosjektet 

”Rekruttering av studenter til næringslivet”. 

 

 

2.1 Hovedutfordringa for vårt fylke er todelt: 

For bedriftene er det i dag ei stor utfordring at mange ikke jobber systematisk og målrettet 

med å få tak i den nyskapende kompetansen de trenger for fremtiden. Holdningene om at ”slik 

har vi gjort det før og slik skal vi gjøre det i fremtiden også” er inngrodde og vanskelig å 

gjøre noe med. Det er ei utfordring for noen bedrifter å se sitt eget behov for ny kompetanse 

fordi de ikke kjenner eller eier nok kunnskap om utfordringene i fremtiden. Mye av denne 

nødvendige kompetansen kan kun tilføres ved at de får tilgang på nyutdannede mennesker. 

For ungdom, - på den andre siden, ligger problemet i at de ikke har noen tilbud å komme 
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tilbake til etter endt utdanning – det lokale næringsliv kjenner ikke til hva de kan og ungdom 

har ikke grunnkunnskapen om regionalt næringsliv. 

 

Gjennom denne satsingen har vi fått svært konkrete tilbakemeldinger på at næringslivet 

ønsker at problemstillingen skal bli tatt på alvor og at et omfattende arbeid må iverksettes.  

”Eventyr i nord” viste oss eksempler på hvilke klare utfordringer som må jobbes videre med. 

 

2.2 Endringer av forprosjektet 

Når vi startet arbeidet med forprosjektet, så vi fort at dette var et svært stort arbeid som ville 

kreve mye involvering. Mange aktører må eie prosjektet. Skal vi i et langsiktig satsing i Midt-

Troms etablere gode og permanente ordninger der regionalt næringsliv i større grad knytter til 

seg ungdom underveis i et studieløp, for eksempel gjennom stipendordninger og i etterkant 

tilbyr trainee-ordninger, må det etableres en plattform.  

 

2.2.1 Breiere involvering 

Forprosjektet ble ut fra denne erkjennelse justert til å i større grad involvere aktører slik at 

felles forståelse kunne gi grunnlag for ei større og mer langsiktig satsing. Det ble et mål å 

knytte kontakter med mange i regionalt næringsliv, involvere regionrådet med 8 ordfører i 

spissen og også etablere kontakt med FOU-miljøet i vårt fylke. I tiltakene vil en se at det har 

vært forskjellige møter / konferanser der prosjektet har hatt dialoger med aktuelle parter; 2 

møter i regionrådet, møte med stortingsbenken fra Troms, samarbeidsmøter med 

Karrieresenteret ved Universitetet i Tromsø og møte med Kunnskapsparken i Harstad.  

 

2.2.2 Finanskrisen 

I det forprosjektet startet opp, satte oss finanskrisen sine spor i Midt-Troms. Markedene var 

usikre, og flere bedriftseiere og ledere ga uttrykk for at framtida for bedriftene ble mer uviss. I 

en slik fase måtte næringslivet være avventende. Å da etablere stipend- og trainee-ordninger 

syntes vanskeligere. Følgelig ble vurderingen at en måtte jobbe systematisk og ha et 

langsiktig perspektiv. Om forprosjektet nådde ut med kunnskap og informasjon vil dette i seg 

selv kunne bidra for etableringer av ordninger på sikt. 

 

2.2.3 Endringer i ansatte-situasjonen 

Når prosjektet søkte om midler, var daværende leder for Senja Næringshage på tur i ny jobb. 

Ny leder ble etter hvert tilsatt, og denne har i løpet av forprosjektet gått ut i 

svangerskapspermisjon. En tredje person er i dag involverte i posisjon til forprosjektet. 

Sekretær i regionrådet skriftet også jobb ei stund etter at forprosjektet startet opp. Denne 

stillinga ble satt i vakanse, men ble etter hvert besatt og ny sekretær for regionrådet ble 

involvert i forprosjektet. Dette representerer også styrker i og med at flere har god innsikt i 

problematikken. Flere i vår region har bygd opp kunnskap om prosjektet.  

 

2.2.4 Forlengelse av forprosjektet 

Forprosjektet var tenkt gjennomført på 6 måneder, men vi så tidlig at flere grunner ( jfr 2.2.2 

og 2.2.3 ) tilsa at det burde brukes lengre tid. Vi søkte og fikk innvilget forlengelse av 

forprosjektet for å gi nok muligheter til at det ble forankret via faglige og formelle kanaler, jfr. 

ny personer i sentrale posisjoner. Et lengre tidsaspekt har bidratt til at eksterne parter som 

Universitetet i Tromsø og Kunnskapsparken i Harstad har fått kjennskap til satsinga i Midt-

Troms. Dette kan vise seg å bli viktig. 
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3. INTEGRERING / SAMHANDLING ANDRE PROSJEKT  

 

Midt-Troms har flere sentrale satsinger. I forprosjektet har vi vurdert det riktig å bruke tid på 

å se sammenhenger mellom noen av disse. Både fordi andre satsinger representerer en viktig 

kunnskap å integrere i prosjektet ” Rekruttering av studenter til næringslivet” og fordi kanskje 

et mulig hovedprosjekt også kan sees i sammenheng med andre satsinger. I praksis vil en 

kunne gjøre avklaringer hvordan en tar stafettpinnen videre til felles beste for både regionalt 

næringsliv og ungdom / studenter / nye arbeidstakere.  

 

I forprosjektet har en hatt dialoger og søkt kunnskap via prosjekter / satsinger: 

 

”Tromskomp”, http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/10037/2312/1/article.pdf 

Rapporten og konklusjonene i Tromskomp er viktig å dra med seg. I samtaler med 

leder av regionrådet og sekretær for regionrådet, som har vært ansvarlig for prosjektet, 

fikk en god oversikt over situasjonen for kompetansebehovet i vår region.  

  

En av konklusjonene i rapporten er at vår region vil ha svært stort behov for 

arbeidskraft i årene som kommer. Anslagsvis snakker vi om 120 – 130 personer med 

høyere utdanning. Behovet vil være stort i offentlig sektor, men også i privat sektor.  

 

”Sentre-prosjektet”, http://www.sentre.no/ 

Reiselivsaktører, serveringsbedrifter og matbedrifter som holder til i inntaksområde 

primært til Sjøvegan vgs, dvs Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Bardu og 

Ibestad, totalt 30-50 aktuelle virksomheter. 

 

Det er inngått intensjonsavtaler med 13 bedrifter, fra alle de 6 kommunene i skolens 

inntaksområde. Ved prosjektstart i 2006 ble det inngått forpliktende 

partnerskapsavtaler med disse bedriftene. 

 

”Stedsuavhengige arbeidsplasser” http://www.distriktssenteret.no/Godeeksempel/ 

Prosjektet skal kartlegge erfaringer og antyde et potensial for flytting av jobber, særlig 

fra byer til småkommuner. Hovedmålet er å lage modeller som andre kan lære av. 

Små kommuner kan tiltrekke seg mange flere innbyggere som tar jobben med seg på 

flyttelasset. For mange bedrifter og organisasjoner er det uviktig hvor arbeidstakeren 

utfører arbeidet, særlig gjelder dette såkalte kompetansearbeidsplasser som det 

tradisjonelt sett har vært få av i distriktene. Med gode rutiner for informasjonsdeling 

og solid teknisk infrastruktur, kan en bedrift ha ansatte spredt i flere kommuner eller 

fylker - til og med i flere land 

 

I møte med Troms Fylkeskommune har vi fått tilgang til rapport fra et tidligere prosjekt som i 

stor grad har lyktes; Forsvarsfamilier i Troms – fra drøm i sør til virkelighet i nord (Gunn 

Jensberg ) 

 

Kunnskapen fra disse konkrete prosjektene og informasjon vi har fått i møte med forskjellige 

samarbeidspartnere (Næringsliv, FOU-miljø, politikere og andre), har bidratt til hvordan 

prosjektet har tatt form og ikke minst hvordan satsinga kan vurderes videre. 

 

 

http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/10037/2312/1/article.pdf
http://www.sentre.no/
http://www.distriktssenteret.no/Godeeksempel/
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3. AKTIVITETER 

Gjennom forprosjektet er det gjennomført mange ulike aktiviteter 

 

3.1 Dialog og gjensidig informasjon 

Skal en lykkes i å etablere lagsiktige og helhetlige satsinger der regionalt næringsliv knytter 

seg sterkere mot studenter / nyutdannede slik at flere flytter hjem etter endt utdannelse og at 

bosetningen dermed utvikles positivt i regionen, må mange spille på lag 

 

3.1.1 Regionråd 

Politiske beslutninger påvirker også næringslivet. Gjennom forprosjektet har vi to ganger (24. 

september 2009 og 9. april 2010) møtt regionrådet bestående av ordfører fra alle Midt-Troms 

kommunene. (Torsken, Berg, Tranøy, Lenvik, Målselv, Bardu, Sørreisa og Dyrøy) Noen 

rådmenn har også deltatt på møtene.  

 

3.1.2 Regionalt næringsliv 

Det er avgjørende at næringslivet selv både påvirker og initierer hvordan de ser muligheter 

for trainee-ordninger, stipendordninger og hvordan en kan koble behovet for arbeidskraft med 

kompetansen som unge mennesker besitter. Gjennom flere tiltak er over 20 - 30 forskjellige 

bedrifter og foretak i regionen fulgt opp. Flere større regionale bedrifter er fulgt opp og har 

gitt innspill. (Bl.a.Torskelandsbyen T R Eliseussen, Demas A B Jenssen, Finnfjord AS G H 

Wintervold, Stella Polaris J Rauø, Filmcamp K. Jensberg, Art Nor H Jakobsen, Målselv 

Fjellandsby R T Nilsen,  CCR Gumpen BMarkussen, Avikom H J Tofteng, Pronea L 

Kvernmo, Dyrøymat T Nordahl, Dyrøy Energi AS H Ås-Hansen, Senja Næringshage L M 

Ødegård). Også noen lokale bedrifter har medvirket og synliggjort muligheter i vår region. 

 

3.1.2 FOU-miljø 

FOU-miljøet er avgjørende. Vi har møtt Universitetet i Tromsø (bl.a. 13 02 09, 25 02 10, 10 

03 10), Kunnskapsparken i Harstad (01 02 10) og deltatt på flere kurs og nettverk 

(Nettverket Læring i Næring (24 02 10), Vågåseminaret og Distriktssenteret (31 08 09) 

Seminar Kortreist energi i regi av Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Narvik, Dyrøy Energi 

og Norut (10 03 10). 

 

3.2 Etablert samarbeid Karrieresenteret Universitetet i Tromsø 

Vår region har i svært liten grad tidligere knyttet seg til Karrieresenteret ved universitetet i 

Tromsø. Senteret ble etablert i 2005 og sier følgende om seg selv: 

”Karrieresenteret ved UiT bistår studenter i overgangen fra studier til arbeid. Vi samarbeider nært med 
regionalt og nasjonalt arbeidsliv, og legger til rette for kontakt og samarbeid mellom studenter og 

bedrifter. Karrieresenteret ble etablert i 2005, og har 3 ansatte. ”  

http://www2.uit.no 

Gjennom møter og ikke minst ei stor satsing i februar 2009 erfarte vi at Karrieresenteret har 

mye å tilby i koblingen mellom studenter og regionalt næringsliv. Vi fikk lagt ut informasjon 

på veggen til Universitetet og direkte mail til studenter i aktuelle målgrupper. På denne måten 

nådde prosjektet over 1000 studenter og mange møtte på arrangementet 14 februar 2009. Her 

ble det knyttet viktige kontakter med næringsliv. I fortsettelsen er det viktig å bruke denne 

muligheten for både våre 8 kommuner og ikke minst regionalt næringsliv. Artikkelen i 

Nordlys ( se bilde, artikkelen er lagt som vedlegg til rapporten) illustrer hvordan 3 unge 

ingeniører for Demas AS har møtt realfagsstudenter i Tromsø.  
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3.3 Rekrutteringsframstøt i Tromsø. 

I februar 2009 gjorde Dyrøy et storstilt satsing i Tromsø, kalt FOX 09.  Her møtte bl.a. 

regionalt næringsliv studenter og andre utflyttede distriktsungdommer. På Rica hotell var det 

27 stander lørdag 14. februar, derav 10 næringslivsstander. Flere av disse var fra regionalt 

næringsliv. 500 mennesker kom og mange dialoger mellom studenter og næringsliv ble tatt. 

Media var godt representert. Vi mener å se at flere radioinnslag, mange avisoppslag i Tromsø, 

Nordlys og Troms Folkeblad bidro til nysgjerrighet for næringslivet i vår region. Noen 

bedriftsledere har hatt henvendelser i ettertid av studenter som er interessert i jobb 

 

3.4 Samarbeid med Kunnskapsparken i Nord 

Gjennom forprosjektet har vi undersøkt andre trainee-ordninger. Det er ikke svært utbredt i 

vårt område. Look North Trainee er et regionalt traineeprogram i Sør Troms. Vi ønsket å 

sjekke ut erfaringer som Næringslivet i Harstad-regionen har høstet i løpet av de siste årene.  

Look North Trainee er et regional traineeprogram i Sør-Troms. Det er et samarbeid mellom 

bedrifter i Harstadregionen som ønsker nytt og ungt blod inn i bedriften. Dette er målet for 

programmet: 

 
”Som trainee i Look North får du muligheten til å utvikle din kompetanse innenfor opptil 3 ulike 

bedrifter. Man ønsker gjennom dette initiativet å bidra til å trekke unge mennesker, primært mellom 22 
og 30 år, med høyere utdanning til eller tilbake til regionen. Gjennom etablering og utvikling av trainee-

ordningen gir man ungdom med høyere utdanning mulighet til å bli kjent med næringslivet i området, 

samtidig som næringslivet i regionen får en god mulighet til å markedsføre seg selv. 

 

http://www.look-north.no/traineer 

 

I dag er det fire trainee-stillinger i programmet. Prosjektledelsen for forprosjektet vårt 

(Dyrøyseminarsenteret og Senja Næringshage) møtte faglig ansvarlig for trainee-programmet 

Look North Trainee, Lise Aamot Linaker og trainee Rasmus Isaksen. Informasjonsutvekling i 

forkant og ikke minst møte i Harstad, bidro til mange avklaringer.  

 

Individuell og faglig oppfølging av trainee er et større arbeid. Det er sårbart når det er få, og 

også Sør-Troms har jobbet hardt for at de pr dato (februar 2010) har fire trainee, inntatt i to 

puljer, dvs de to første i 2008 og de to neste i 2009. Det er flere felles samlinger som har som 

intensjon å knytte sosial og faglige nettverk og ikke minst bygge karrieremuligheter.   

 

3.5 Studenter på Dyrøyseminaret 2008 

Vi inviterte studenter fra vår region til å delta gratis på Dyrøyseminaret i 2008. Bakgrunnen 

var å gjøre koblinger mellom kompetansen som disse var i ferd med å få og ikke minst koble 

den til den regionale virkeligheten. Ca 15 studenter benyttet denne muligheten, flest fra Dyrøy 

kommune, men faktisk var 5 kommuner fra vår region representert med studenter på 

seminaret. 

 

3.6 Media 

Vi har sett det som viktig å nå ut med informasjon til mange og da har lokalmedia vært 

avgjørende. Vi har hatt flere oppslag i Troms Folkeblad om studentprosjektet. Dette har 

medført henvendelser og forespørsler som vi vurderer som viktig i videre arbeid. 
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4. RESULTATER  

 

4.1 Forankring 

Prosjektet har i stor grad blitt forankret i mange miljø. Tidsperspektivet har vært avgjørende. 

Likevel gjenstår det viktig forankringsarbeid i næringslivet. Dette endres, nye bedrifter ser 

dagens lys, etablerte bedrifter i regionen endres og atter andre legges ned. Grunnlaget er lagt 

gjennom forprosjektet, men om et hovedprosjekt igangsettes, vil det være avgjørende å 

involvere regionalt næringsliv i enda større grad. 

 

4.2. Trainee-ordninger 

Det finnes et utall trainee – ordninger i Norge i dag. De kan i hovedsak deles inn i tre 

kategorier: 

1. Trainee i en bedrift med intern organisering 

2. Trainee i en bedrift med ekstern organisering 

3. Trainee i flere bedrifter med ekstern organisering 

 

I Troms i dag finnes det ordninger innenfor alle kategorier. Flere av disse har vi hatt kontakt 

med. 

 

4.2.1 Forsvaret ( Kategori 1 ) 
 

Kategorien presenteres ikke i dette prosjektet 

 
4.2.3 Look-North Trainee ( kategori 2 og 3 ) 

 

Look – North er et prosjekt drevet av Kunnskapsparken Nord i Harstad. Kunnskapsparken i 

Harstad ble opprettet i 2004, men endret navn til Kunnskapsparken Nord i 2008. Med 

navneendringen fulgte også endret fokus ift arbeidsoppgaver og Kunnskapsparken Nord har i 

dag fokus på ungdom, grundere og industri. 

 

4.2.3.1 Organisering 

Look – North er den delen av Kunnskapsparken Nord sitt arbeid som er rettet mot ungdom. 

Innenfor dette området gjennomfører de tre ulike tiltak, der Look – North Trainee er en av 

dem. Målet med disse tiltakene er å få unge mennesker med god utdannelse til å komme 

tilbake til Harstad-regionen og slå seg ned der. Lise Linaker er prosjektleder for Look – North 

Trainee. Hun organiserer hele ordningen, men får i perioder hjelp av andre ansatte ved 

Kunnskapsparken Nord. Budsjettet for ordningen ligger på 500.000 – 600.000,- pr år. Alle 

tiltak som gjennomføres i ordningene dekkes innenfor dette budsjettet. Det eneste som ikke 

inngår er traineenes lønn. Bedriftene dekker selv lønn til Traineen i den perioden han jobber 

hos dem. Fastsettelse av den enkelte trainees lønn gjøres av de bedriftene han skal jobbe i. Det 

vil derfor kunne være forskjeller i lønn når en sammenligner traineene.  

En av de viktigste oppgavene til prosjektleder er rekruttering av bedrifter som ønsker å delta i 

ordningen. Dette er kanskje også en av de vanskeligste oppgavene. God kjennskap til 

regionenes næringsliv er vesentlig for å rekruttere nok bedrifter som traineene. 

Kunnskapsparken Nord har god kjennskap til næringslivet i Harstad – regionen. De har i 

tillegg også utført oppdrag for både Finnfjord AS og Stella Polaris fra vår region. 

 

 

 

4.2.3.2 Rekruttering / utvelgelse  
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For å rekruttere flest mulig søkere til programmet, jobbes det på flere arenaer. Alt 

rekrutteringsarbeid skjer på nett. Stillingsannonser blir rykket inn på nettsider rettet mot 

høgskole og universitet, samt student og trainee. Videre annonseres det i nettaviser. Erfaring 

her har vist hvilke som gir best resultat. Gjennom de to andre tiltakene som ligger under Look 

– North paraplyen, skaffer Kunnskapsparken Nord seg mange kontaktpersoner. Disse blir 

aktivt benyttet i markedsføringen av Trainee – ordningen. Studentene selv har tilgang til egne 

studentsider der de kan legge ut informasjon om ordningen. Dette har vist seg å være en 

meget tilfredsstillende rekrutteringsmetode i tillegg til tidligere nevnt annonsering i medier på 

nett (nettavis, traineesider etc) 

Når søknadene foreligger, blir de gått igjennom av prosjektleder. De mest aktuelle blir innkalt 

til intervju, ofte er dette 5-6 kandidater. I intervjurunden deltar prosjektleder fra 

Kunnskapsparken Nord, samt aktører fra de bedriftene som finner denne kandidaten aktuell.  

 

4.2.3.3 Programmet 

Look – North Trainee er et traineeprogram som strekker seg over to år. Traineen får da jobbe 

kortere perioder i opptil tre ulike bedrifter i Harstad – regionen (Nordre Nordland og Sør - 

Troms). På denne måten kan man lære flere virksomheter å kjenne. Arbeidsoppgavene som 

traineene skal utføre, blir avtalt i samarbeid med traineen selv, den utdanningen ho/han har, 

samt hvilke oppgaver bedriftene ønsker å gjennomføre. Ofte vil det dreie seg om ulike typer 

prosjektarbeid. Traineen vil ved oppstart få oppnevnt en personlig mentor/veileder i bedriften. 

Denne personen vil være traineens nærmeste kontaktperson, i tillegg til ekstern veiledning fra 

Kunnskapsparken Nord og eventuelle andre aktører. 

 

Gjennom traineeordningen vil traineen skaffe seg et stort nettverk av interessante aktører. I 

tillegg til kontakter i de bedriftene de selv jobber i, gjennomfører Kunnskapsparken Nord 

sosiale samlinger med alle traineene og alle medlemsbedriftene tilstedet. Videre gjennomfører 

Kunnskapsparken Nord fellessamlinger for alle traineene der aktuelle temaer blir tatt opp. 

Eksempler på tema er personlig utvikling, ledelse etc. Disse samlingene gjennomføres av 

Totalconsult Nord-Norge. Deres kontaktperson, sammen med prosjektleder, bestemmer i 

hovedsak hvilke temaer som skal tas opp. I tillegg blir det foretatt en personlighetstest av alle 

traineene ved oppstart av programmet. Denne blir brukt på fellessamlingene som bakgrunn for 

diskusjonene. 

 

4.3 Stipend-ordninger 

I dag er det få stipendordninger i vårt område. I vårt forprosjekt har vi ikke kartlagt de 

ordningene som finnes, og vi har ikke funnet det hensiktsmessig å forsøke og implementere 

en helhetlig lik ordning. Til det er bedriftene svært forskjellige, og behovene er individuelle. 

Ikke alle bedriftsledere ønsker å være åpen på hvordan de bruker ulike stimuleringstiltak, for 

eksempel i form av stipend.  

 

4.4 IT - løsning 

Forprosjektet skulle utarbeide beskrivelse og krav til IT-løsning for databasehåndtering og 

registrering av studenter. Det er behov for en database hvor opplysningene om disse 

studentene ligger registrert. Hvor og hva man studerer, hvilke språk man behersker osv. Et 

slikt register skal ikke bare fungere mens man studerer, men skal også kunne være en 

database som oppdateres når man kommer i jobb. Den kan brukes av bemanningsbyrå og 

næringsliv når de leter etter kandidater til bestemte jobber. I tillegg ser vi for oss at databasen 

skal kunne brukes til å vise frem ledige stillinger i fylket slik at studentene holdes oppdatert 

på hvilke jobbmuligheter som finnes her til en hver tid. 
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I Midt-Troms finnes allerede databasen ”Jobb i Midt-Troms”, som tidligere ble etablert for å 

være en jobbsøkerbase for regionen. Databasen er for tiden lagt ned, men verktøyet er 

tilgjengelig. Denne innehar mange av de elementer dette prosjektet er ute etter; et 

registreringsverktøy for interessenter; både studenter og potensielle arbeidsgivere. 

Registreringsverktøyet utformer en cv for hver deltaker og dermed en komplett oversikt over 

alle interessante opplysninger inn i en slik traineeordning. Der er også en publiseringsdel og 

søkerdel som viser aktuelle ledige stillinger, samt mulighet for å søke på jobb digitalt.  

 

Alle disse funksjonene passer inn i et databaseverktøy for studentprosjektet, tilpasset de 

spesifikke behov som en her har kartlagt. En enkel endring vil kunne bidra til at denne 

databasen, med noen utvidelser og tillegg, vil kunne være et nyttig verktøy og en god start. At 

databasen allerede i stor grad er utviklet, vil gi et hovedprosjekt en god start. 

 

En webløsning for deltakere i en trainee-ordning kan også inneholde en intern del der 

studenter tatt opp i en slik ordning har sine møteplasser og forum for informasjon. En 

webløsning bør være brukervennlig og oversiktlig. Vi har blant annet sett på www.look-

north.no for inspill til en slik portal. Denne er veldig hensiktsmessig bygd opp og gir god 

informasjon til interessenter, både studenter og bedrifter, omkring traineeprogrammet, 

hvordan å søke og hvilke bedrifter som deltar. 

 

 

5. AVSLUTNING 

Forprosjektet vil ikke søke om et hovedprosjekt som en direkte forlengelse pr idag.  

 

Gjennom forprosjektet ser vi at det krever svært mye å etablere trainee-ordninger. Vi ser det 

som en mulighet å etablere ordninger i et større regionalt perspektiv. Om Midt-Troms kobler 

seg sammen med Sør-Troms, gjennom Look North,  tror vi at det vil være letter å lage kvalitet 

i oppfølgingsprogram for framtidige traineer i vårt område.  

 

Forprosjektet har avdekket at det er få stipendordninger. Det synes lite hensiktsmessig å lage 

felles ordninger. 

 

Forprosjektet har avklart at vi har en jobbdatabase ”Jobb i Midt-Troms”. Denne tilfredsstiller i 

stor grad beskrivelse og krav til IT-løsning for databasehåndtering og registrering av 

studenter. I ei større satsing vil dette databaseverktøyet kunne hentes fram og tilpasses 

behovene.  

 

Det er avgjørende å komme inn i tidlig fase. Gjennom andre prosjekter, Sentre-prosjektet og 

nå den pågående strukturdebatten i videregående skoler, mener vi det er avgjørende å sterkere 

nå inn med kunnskap om regionalt næringsliv FØR skoleelevene i videregående skole starter 

sin videre utdanning.  

 

 

 

6. VEDLEGG 

 

1: 6 studenter uttaler seg om muligheter i vårt område 

2: Omtale av satsinga Eventyr i nord 

3: Program: Eventyr i nord  

 

http://www.look-north.no/
http://www.look-north.no/

