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A N N O N S E

SEL KOMMUNE  OTTA  FAGSKOLE  NYHET

Satser på fagskole i reiseliv på Otta: – Vi
«gambla» på at vi fikk det til

Av Nanna Wolden

Ordfører i Sel, Eldri Siem og daglig leder i Norsk Turistutvikling Kjell Ove Solbakken satser på reiselivet i
Gudbrandsdalen. Foto: Nanna Aanes Wolden

Norsk Turistutvikling A/s
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Håpet er at den nye fagskolen på sikt kan skape mer liv i Norddalen, året rundt.

 For abonnenter

Det sier ordfører i Sel, Eldri Siem.

Fagskolen i reiseliv, som nå starter opp på Otta, har allerede eksistert i Lofoten siden 2015. Læringsforløpet
i Otta vil bli tilsvarende. Med nettbaserte deltidsstudier.

Daglig leder i Norsk Turistutvikling, og kontaktperson for studiet, Kjell Ove Solbakken, håper med tiden at
utdanningen kan spisses inn mot lokalområdet skolen ligger i.

– Vi håper da at dette skal styrke omdømmet for reiselivet, øke verdiskapningen, og kvaliteten i reiselivet og
kulturnæringen i Nord-Gudbrandsdalen. Og få �ere unge bofaste til å velge reiselivet som yrkesvei, sier
Solbakken.

– Skal vi ha folk bosatt i Nord-Gudbrandsdalen i fremtiden, så er det utrolig viktig, tror jeg, at vi får �ere
som er motivert til en yrkeskarriere i reiselivet.

Utdanningen er et nettbasert deltidsstudie i reiseliv og opplevelser. Solbakken tror deltidsstudiet vil være
en god mulighet også for de som allerede er i yrket, til å ta etterutdanning.
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– Med utdanningen får man mer kompetanse, som vil gi bedre lønn og bedre ansettelsesvilkår, sier han.

– Rask fødsel

Selv om fagskolen først �kk klarsignal i slutten av mai, har interesserte hatt mulighet til å melde seg opp til
studiet allerede i vinter. Solbakken satset rett og slett på at alle brikkene skulle falle på plass. Målet nå er å
fylle de 15 plassene på studiene innen skolestart i september.

– Det har vært en rask fødsel, og grunnlaget for en rask fødsel her har vært Eldri. Jeg snakket på telefonen
med henne i januar. Eldri var interessert med en gang. Siste klarsignalet �kk vi fra Innlandet
fylkeskommune i slutten av mai forklarer han

Daglig leder i Norsk Turistutvikling, Kjell Ove Solbakken håper nå plassene på studiet vil bli fylt opp innen oppstart i
september. Foto: Nanna Aanes Wolden
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fylkeskommune i slutten av mai, forklarer han.

– Utdanningen ble lagt ut på Samordna opptak i vinter, så vi satsa, sier Siem med et smil.

– For å si det sånn, fagskolen i Nordland og vi «gambla» på at vi �kk det til. For det måtte meldes inn ganske
tidlig til Samordna opptak, forklarer Solbakken.

35 interesserte meldte sin interesse via Samordna opptak, som første, andre og tredjevalg. Solbakken
opplyser onsdag at de har ca. 10 sikre søkere.

Potensial for næringslivet

Eldri Siem er optimistisk til mulighetene hun tror utdanningen kan gi i norddalen. Hun har allerede vært i
kontakt med Nasjonalparkriket som har tilbudt seg å hjelpe til med praksisplasser.

– Det er ypperlig til å pro�lere reiselivet, næringslivet der, og Norddalen som region. Vi er jo en unik plass
med det nasjonalparkriket som Nord-Gudbrandsdalen er. Det er et kjempepotensial mener jeg, sier Siem.

– Det er mange bedriftsledere som har drevet lenge, og som er veldig �inke. Men ved å tenke
forretningsutvikling i andre deler av året, så kan de og kanskje sysselsette �ere, og avlaste seg selv, så de
heller ikke blir så slitne, tror Solbakken.

For å drive en fagskoleutdanning trengs det midler og møteplass til de forelesningene som skal være fysisk.
Dette er nå på plass.

– Styrk Sel har bevilget penger, sammen med Innlandet fylkeskommune. Så takket være vilje på de to
plassene har vi fått til dette.

Nord-Gudbrandsdalen videregående skole har også stilt lokaler til disposisjon når det er behov for det. Så
nå er alt klappet og klart for å ta imot reiselivsinteresserte studenter.

Vil styrke Sel med reiseliv
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Flere saker

Siem mener de har et stort potensial til å videreutvikle og styrke næringslivet i Norddalen.

– Vi har mye å by på, mye å vise fram, og mange historier som skulle vært fortalt. Det er klart at de
eksisterende reiselivsbedriftene har og behov for arbeidskraft og kompetanse. Jeg mener da at fagskolen
kan være et bra grunnlag for å få på plass kompetanse og rekruttering. Ikke minst og styrke bosetting. Blir
det �ere arbeidsplasser får vi kanskje �ere helårsarbeidsplasser. Det er jo målet med Styrk Sel, sier hun.

Siem og Solbakken ønsker å understreke at midlene ikke kommer fra skolepotten, men fra næringsmidler.
Da håpet er at utdanningen skal styrke næringslivet i distriktet.

Det nye studiet inkluderer 430 timer praksis. Etter to år vil studentene sitte igjen med yrkesfaglig
utdanning, samt 60 studiepoeng.
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Eldri Siem, ordfører i Sel håper utdanningen kan føre til �ere arbeidsplasser og bofaste i kommunen. Foto: Nanna
Aanes Wolden

https://www.facebook.com/gudbrandsdolen/
https://www.facebook.com/gudbrandsdolen/
https://www.facebook.com/gudbrandsdolen/
https://www.gd.no/tag/sel-kommune
https://www.gd.no/tag/otta
https://www.gd.no/tag/fagskole
https://www.gd.no/tag/nyhet

