
 
REFERAT FRA KLUBBMØTE 

 

Dato År Referent 

8. februar 2018 Øystein Haugen 

 

Følgende møtte: 

Per S, Liv Sonja, Einar K, Knut, Kolbjørn, Bjørn Eirik, Ragnar, Anders, Nils. Asbjørn. Olav Gaute, 
Hermann, Per Harald, Bardur, Øystein. Past President Bjørn Eirik ledet møtet. 

Litt om dagen i dag, 8. februar: 

Noen som er født på denne datoen: 
1931:  Den amerikanske skuespilleren James Dean (død 1955). 
1936: Francis Sejersted, norsk historiker og formann i Den Norske Nobelkomite (død 

2015). 
1941:  Amerikanske skuespiller Nick Nolte. 
1956:  Kjersti Holmen, norsk skuespiller. 

Hendelser i historien: 

1587:  Maria Stuart av Skottland ble henrettet 
1984:  De olympiske vinterleker i Sarajevo ble åpner 
1989:  En Boeing 707 styrtet i Santa Maria-fjellet på Azorene (144 mennesker omkom). 
2002:  De 19. olympiske vinterleker ble åpnet i Salt Lake City. 

Sitat: 

"Det er fint at vi ikke er unge når vi blir gamle, for alderdommen er ikke for nybegynnere". 

Dagens 3-minutt v/ Kolbjørn: 

Kolbjørn tok utgangspunkt i datoen 6. februar, "Samefolkets dag". 

Initiativtaker for mange år siden var en dame som het Elsa Laura Renberg. 

Markering av dagen startet i 1993 og dagen ble offisiell flaggdag i 2004. 

Det lever samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. 

Tilbake før 1970-tallet var det er stor prosess for å "fornorske" samene, men det ble lykkelig nok 
stanset. 

En betimelig orientering fra Kolbjørns side når samenes dag nettopp er markert. 

Annet: 

Einar fortalte at vår kjære utvekslingsstudent Sara er på vintercamp, og hun stortrives! 

Kveldens gjest, Rektor ved Nome Videregående skole, Marit S. Hoven: 

"Om Nome videregående skole i dag og framover" 



 Den nye rektoren på Nome 
videregående skole (det vil si 
tidligere Søve og Lunde 
videregående skoler 
sammenslått), Marit Hoven, er 
opprinnelig gårdsjente fra Stjørdal 
i Trøndelag.  Hun har vært her i 
omtrent ett år nå, og har allerede 
markert seg sterkt og positivt. 

La det være sagt med det samme: 
Den dama er til å bli imponert av.  
Hun lyser av positivitet og 
entusiasme, og det virker som 
skolene har fått den beste nye 
leder som de kunne få. 

 Hun er utdannet som sivil-
agronom på NMBU på Ås. 

 Hun har vært høgskolelektor i 
Trøndelag i 15 år. 

 Hennes første rolle på Søve var 
undervisning på fagskole i 
sauehold i helger. 

 Egentlig hadde hun ikke plan om å søke rektorjobben, men rektor ble hun. 

 Hun føler på det store ansvaret hun har, med ansvar for 400 elever og 110 ansatte.  

 Internatet på Søve huser 60 ungdommer, og rektor beskriver ungdommene i positive 
ordelag. 

 Søve har 800 daa dyrket mark og 4000 daa skog. 

Et viktig utgangspunkt for skolene er "styrkebasert pedagogikk", dvs. å fokusere på det hver 
enkelt er god på, for å gi gode opplevelser som igjen motiverer til nye utfordringer. 

Skolene har studiespesialisering og 6 yrkesfag, Det betyr at elevene kan gå videre på universitet. 

Fag: Søm, Frisørfag, Teknologi og industriell produksjon, Anleggsmaskin, Bygg- og anleggsfag, 
Naturbruksutdanning, og Anleggsgartnerlinje. 

Skolen er eneste skole i Telemark med Naturbruk og Anleggsteknikk. 

Skolen har mange gode samarbeidspartnere.  Blant annet trekker Maskinentreprenørenes 
Landsforening fram Nome videregående skole som "beste praksis", der anleggsteknikk-elevene 
jobber med reelle prosjekter. 

"Regionreformen" vil skape endringer og utfordringer, og det skal blant annet spares 10%.  Vi 
håper Nome Videregående kommer godt igjennom dette og med Marit Hoven som rektor er nok 
forutsetningene gode. 

 Søve er 125 år i 2018 (startet 1893), og det skal markeres sterkt gjennom hele året, for begge 
avdelinger.  Blant annet er det NM i "Skogbruksferdigheter" på Søve i april.  Vi fikk utlevert 
programmet!  

Det jobbes med å få på plass et biogassanlegg på Søve høsten 2018. 

Rektor Marit Synnøve Hoven forteller om noe hun brenner for – Nome 
videregående skole! 

http://www.nome.vgs.no/
http://www.nome.vgs.no/
https://www.nmbu.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/


For nyskapende og framtidsrettet 
virksomhet vil det bli tatt i bruk 
"Virtual Reality" (VR), som på 
billigere og tryggere måter kan 
sette elevene inn i trening på reelle 
situasjoner, samtidig som 
konsentrasjonsnivået er skyhøyt 
når omverdenen stenges ute.  
Dette er trolig genialt. 

* 

Rektoren ble takket for et 
ualminnelig engasjert og 
engasjerende foredrag, og fikk 
overrakt vår tradisjonelle 
"Ulefossdame" i støpejern. 

Øystein vant vin og Nils tok nappet. 
«Åpen skole» ved Nome videregående skole anbefales på det varmeste! 


