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Skrá fyri kunningarfundir í Føroyum
um oljuútbúgvingar
í døgunum 12.-16. januar 199K
Mikudagin 14. januar
kl. 9.00 Tvøroyrar Skúli. framhaldsdeildin
kl. 13.00 Studentadcildin í Vági og Vágs Skúli,
framhaldsdeildin
kl. 15.30 Til Havnar við Smyrli
kl. 19.30 Fundur við Føroya Verkfrøðingafelag í
hølum fclagsins
Hósdagin
kl. 9.00
kl. 15.00
kl. 19.30

15. januar
Maskinmeistaraskúlin. Tórshavn
Tekniski Skúlin f Tórshavn
Almennur fundur á Føroya Studentaskúla og HF-skciði um útbúgvingar við
atliti at arbciði í oljuidnaðinum

FrÍRRÍadagin 16. januar
kl. 9.00 Eysturskúlm. framhaldsdcildin
kl. 11.00 Føroya Sjómansskúli, Tórshavn
kl. 13.30 Fróðskaparsetur Føroya. Náttúruvisindadeildin

Deyvafelag Føroya
Skrivstovan i Deyvahúsinum »Effata«. íslandsvegur 10 B, eropin mánadag-fríggjadag kl. 9-15.
Telefon 175S7. Telefax 13609. Teksttelefon, ring
0032 og bið um 16929. Limafundur hvørt mánakvøld kl. 19-23.

Kunna um arb e ið sm ø gu le ik a r

Jógvan Hugo Hansen her saman við øðrum føroyingi i samhandi við oljulesnaðin í Noregi

Kunna næmingar
um oljuvinnu
í døgunum 12.-16. jan. 98
eru Jógvan Hugo Hansen og
Unn á Lað í Føroyum fyri
at kunna um arheiðs- og útbúgvingarmøgulcikar
í
Noregi í sambandi viðoljuvinnu. Tey fara at kunna
næmingar í miðnámsútbúgvingunum og í framhaldsútbúgvingum
um
møguleikamar, eins og stílað verður fyn almennum
fundum.
Jógvan Hugo Hansen er
úlbúgvin sivilverkfrøðingur. A heysti 1996 fór hann
á Høgskolen i Stavanger at
taka eina eftirútbúgving
innan petroleumsteknologi.
og síðani á sumri 1997
hevur hann arbeitt hjá Statoil í Stavanger. í løtuni arbeiðír hann serliga við við-

líkahaldi av brunnum, sum
skulu keypast frá ymsum
tænastu- og veitingarfyritøkum.
Unn á Lað byrjaði í heyst
at lesa petroleumsverkfrøði
á Høgskolen i Stavanger.
Hetta er ein 3 ára útbúgving,
ið gevur møguleika fyri
framhald 2 ár til sivilverkfrøðing.
Jógvan Hugo Hansen fer
í sínari framløgu serliga at
vísa á, hvørjir arbeiðsmøgulcikamir eru innan oljuvinnuna, og hvørjar fakligar fortreytir feløgini seta til arbeiðsmegina innan ymisk
fak. Harumframt fer Jógvan Hugo Hansen ítøkiliga
at vísa á 1'yritøkur, ið hava
áhuga fyri at taka fólk í arbeiði.

Barna- og u n g d ó m stelefo n m
hjá Barnabata/Reyða Krossl svarar mánadag frá
kl. 16-18. Tlf. 10645.

Unn á Lað fer at greiða
frá teimum ymsu lestrarmøgulcikunum í Stavanger.
eins og hon fer at umrøða
allar spumingar í sambandi
við lestur í Stavanger. T.d.
lestrarstudning, íbúðarviðurskifti, undirvísing og
sosiala samveru hjá tcimum
lesandi.
Vit vita, at oljuvinnan
nærkast Føroyum, og tí er
tað av sera stórum týđningi,
at vit hava bæði fólk við útbúgving og royndum innan
oljuvinnuna. í tí løtu eitt
oljuvirksemi verður í føroyskum øki. Kunningarferðin hjá Jógvam Hugo
Hanscn og Unn á Lað er eitt
ynski um at lýsa bæði ar
hciðs- og lestrarmøgulcikar
í Noregi viðcygunum hjá 2
føroyingum, sum frá egnum royndum kenna til viðurskiflini í Noregi Fyri at
føroyingar í so storan mun
sum gjørligt kunnu láa arbciðí í hcsi kmandi vinnu,
cr lað ncyðugl at lyrircika

í dag týsdagin l 3. januar
kl. 20.00 í skúlahøllíni í
Trongisvági fara Jógvan
Hugo Hansen. sivilverkfrøðingur hjá Staloil í
Noregi, og Unn á Lað.
Icsandi við Høgskolen i
Stavanger. at kunna um
arbeiðsmøgulcikar og
lcstrarmøguleikar við atlili at oljuvinnuni í Noregi.
Kunningin er ætlað
teimum. sum hava áhuga
fyri arbeiði ella fáa sær
útbúgving við atlili at
oljuvinnum. Við longu nú
at ogna sær førlcika innan
hesa vinnina, verða

møguleikamir fyri at fáa
arbeiði økt munandi, lá ið
henda vinnan kemur til
Føroya. Oljuvinnan er í
dag vorðin tøkniliga
frjmkomin. og ti krevur
hon eisini ein annan førleika av arbeiðsmegini
enn fyri 15 árum síðim.
Tann tíðin er farin, tá ið
vinnan tók fólk inn. sum
ikki
frammanundan
høvdu eina ávísa útbúgving.
Jógvan Hugo Hansen
fer millum annað at visa
á ítøkiligar arbeiðsmøgulcikar í Noregi í dag innan oljuvinnuna.

scg, og tann besti hátturin
at fyrireika seg uppá er at
útbúgva seg og fáa arbeiðsroyndir Kunningarfcrðin er
cin ítøkiligur máti at vísa á
hesar møgulcikar við atliti
til oljuvinnuna.
Kunningarferðin er løgd
til rættis í samstarvi við
Statoil vegna AMG (Atlantic Margin Group).

. Haldið sosialin

