Til Fylkesutdanningssjefen i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkeshuset
6404 Molde

Vidaregåande opplæring på Indre Nordmøre
Sunndal Næringsforening inviterte alle sine medlemmer til Næringsforum på Sunndalsøra tirsdag
27.11.18. Tema for møtet var:
Informasjon fra Hydro Sunndal ved fabrikksjef Roar Ørsund
Han informerte blant annet om hva slags kompetanse fremtidas fagarbeider på Hydro må ha. I nær
fremtid ser man at ansatte må ha to fagbrev for å kunne jobbe der. Automasjon og et fagbrev innen
mekanikk, elektro etc. må fremtidas arbeider ha. I den sammenheng var han opptatt av hva slags
tilbud videregående skole på Indre Nordmøre kan tilby. Det kan nevnes at Hydro Sunndal i dag har 46
lærlinger. I tillegg har de utfordringer med å få søkere til stillinger med høyere utdanning som krav,
der bolyst er et viktig tema. Å ha nærhet til videregående opplæring er svært viktig for Hydro i
fremtida.
Kompetanse for framtida ved rektor Jan Ove Løken Sunndal vidaregåande skole.
Han gjennomgikk arbeidet med fagfornyinga og ny reform i opplæring, befolkningsutvikling på Indre
Nordmøre samt fylkeskommunens økonomiske situasjon med elle uten Nordøyvegen. Han tegnet et
bilde med store utfordringer for de videregående skolene, og hva som kan bli konsekvenser for
opplæring på indre.
Deltagerne på møtet var alle opptatt av at vi må bevare videregående skole, og at uten dette vil
kommunene Sunndal og Surnadal ha store utfordringer. Hydro Sunndal var klar på at uten
videregående opplæring ville deres tilstedeværelse være usikker. Det ble videre en diskusjon om
hvordan kan vi på en best mulig måte bevare tilbudet vi har i dag. Et av forslagene som kom frem, var
at kanskje kan Sunndal- og Surnadal vidaregåande skoler slå seg sammen, en felles administrasjon,
utnytte lærekreftene bedre og derigjennom bevare en best mulig opplæring i begge kommuner.
Dette vil også kunne bli en rimeligere løsning for fylket enn den som er i dag. Transport mellom
skolene kan være en utfordring, men den må kunne løses. Foruten Hydros 46 lærlinger, er det 38
lærlinger i andre bedrifter i Sunndal.
Sunndal Næringsforening på vegne av medlemmene, fikk i oppdrag å orientere
Fylkesutdanningssjefen om medlemmenes tanker rundt dette. Kanskje er dette tanker som dere kan
ta med videre i en diskusjon om fremtidig skolestruktur.
Med vennlig hilsen
Styret i Sunndal Næringsforening
Torstein Ottem, sign
Styreleder

Sunndal Næringsforening
Auragata
6600 Sunndalsøra

Org.nr: 987 876 972
www.suns.no
post@suns.no

