NEW Faces skolebesøk 2016
NEW er et samarbeidsprosjekt mellom klyngene GCE NODE og Eyde-klyngen. NEW Faces er et
underprosjekt hvor representanter fra de ulike medlemsbedriftene reiser rundt å besøker 9. klasser i
Agder. På skolebesøket forteller representantene om bedriftene og arbeidsmulighetene som ligger i
regionen. Hensikten med besøket er å inspirere unge til å ta en utdanning, og gjerne en utdanning
som kan benyttes i våre medlemsbedrifter. Vi ønsker å gjøre unge bevisste på mulighetene som
finnes i regionen og at valgene de tar gir ulike karrieremuligheter.

Forberedelses oppgaver
Vi ønsker at dere er forberedt når vi kommer på skolebesøk. Derfor
har vi utformet noen oppgaver som vi vil at elevene skal besvare før
vi kommer. Gjennom å løse disse oppgavene vil dere være i gjennom
emnene vi skal snakke om når NEW Faces kommer på besøk.
Bruk gjerne GCE NODE og Eyde-klyngen sine nettsider som ressurs.
1. Kortsvarsoppgaver.
a. Hva er en klyngeorganisasjon?
b. Hvordan bedrifter er medlem av NODE klyngen og hvor
mange medlemmer er de?
c. Hvordan bedrifter er medlem av Eyde-klyngen og hvor
mange medlemmer er de?
d. Finnes det en bedrift i din kommune som er medlem i GCE
NODE eller Eyde-klyngen (Dersom det er flere, velg ut 3)
2. Finn en bedrift i hver klynge du ønsker å lære mer om.
Med dem som utgangspunkt, finn ut følgende:
-

-

Kan både dem med fagbrev (yrkesfagsutdanning) og en med
høyere utdanning arbeide her? Definer eventuelt hvilke
utdanninger du mener er mest relevant.
Dersom du selv skal jobbe på en av disse bedriftene, beskriv
utdanningsløpet du kan velge for å få jobb der.

Nye ord og begrep!
Klynge: En geografisk
avgrenset samling av
relaterte virksomheter. Som
samarbeider for å øke
verdiskapning og
konkurranseevne.
Offshore: Virksomhet
relatert til petroleum (olje
og gass) til havs.
Prosessindustri: En
prosess er en systematisk
rekke av handlinger som
transformerer noe (input) til
et sluttprodukt (output).
Marked: Et sted hvor
kjøper og selger møtes for
å bytte varer og tjenester.
Ingeniør: er en person som
har teknisk kompetanse og
har ansvar for å planlegge,
designe og utforme
ting/utstyr

