
Prosjekt – KKS/Newtonrom, Skjervøy kommune 

 Utgangspunktet for prosjektet  er nasjonale og regionale utviklingsplaner og 

satsingsområder (I innledning og begrunnelse for prosjektet må det vises til dette)  

(Fylkesplan, Sjømatmelding, Havbruksstrategi, Olje og gass melding, Nordområdesatsing) 

Arbeidsoppgaver for prosjektleder: 

 Arbeide for å etablere to Newton-rom knytta til KKS. Rommene skal være regionale 

opplæringssteder for kystbaserte næringer  som havbruk/sjømatproduksjon/reiseliv 

og offshore/olje-gass. Dette innebærer kartlegging av muligheter, 

investeringskostnader og behov.  

 

 Beskrive mål og søke prosjekt/investering og driftsmidler 

 

 Avklare økonomiske rammer  for drift /inntektsmuligheter for disse 

Newtonrommene. (Ledelse, antall deltidsstillinger og andre driftskostnader)   

 Forankre prosjektet i regionens kommuner og Utdanningsetaten på fylket. Nord 

Troms regionråd må være en overordna interessegruppe for prosjektet 

 

 Samarbeide med Lerøy Aurora og  Fylkeskommunen/Nord Troms vgs for å tilpasse 

Newtonrom til en visningskonsesjon innen havbruk 

 

 Knytte til seg  næringslivs- og kompetanseaktører som er aktuelle innen overnevnte 

satsingsområde. Avklare med dem mulig deltakelse på investerings- og driftssida. 

 

 I samarbeid med Newtonorganisasjonen og grunnskolen i Nord-Troms utvikle: 

- aktuelle opplæringsmoduler fra 1.til 10.klasse i tråd med Newtonkonseptet,     

  læreplaner og målsetningene med prosjektet  

- framtidsrettede lokale læreplaner i arbeidslivsfag og valgfag 

- faget utdanningsvalg og karriereveiledning 

 

 I samarbeid med næringsliv,  Utdanningsetaten og Nord-Troms videregående skole 

utvikle: 

-aktuelle opplæringsmoduler i realfag spesielt biologi/kjemi/naturfag for vg1-3 innen 

studiespesialisering i tråd med prosjektet. 



-utvikle bedriftsaktuelle opplæringsmoduler for programfag innen naturbruk, matfag,  

teknikk og industrielle produksjon og  elektrofag slik at kompetansesenteret også kan 

brukes av  videregående skoler utenfor Nord-Tromsregionen. 

 

- utvikle kursmoduler som trengs innen oppdrett, sjømatprodukson og olje/gass som 

kan kjøpes av samarbeidsaktører innen næringsliv, NAV og VO 

 

- avklare muligheten for lærlingplasser i tilknytning til KKS 

 

Prosjektomfang 

 50% stilling 

 150 000 for 2013 og 350 000 for 2014 

      Samarbeidspartnere 

Kommunene i Nord-Tromsregionen/Nord-Troms regionråd 

Troms Fylkeskommune/Nord-Troms videregående skole 

Newtonorganisasjonen (First Scandinavia) 

Lerøy Aurora/ Andre næringslivsaktører 

Universitetet i Tromsø/Høgskolen 

Halti/Nord-Troms studiesenter 

 

Framdriftsplan: 

 Prosjektleder tilsettes fra august-september 2013 samtidig med at Lerøy Aurora 

eventuelt går  i gang med å etablere visningssenter i KKS 

 

 Prosjektet har varighet fra 01092013 til 0101.2015 

 

 Newtonrommene må være ferdigstilte til skolestart 2014 

 

 Prosjektfasen går parallelt med driftsfasen høsten 2014 

 

 


