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bt.no/bergenpuls: Les mer om kulturnyheter,
film, musikk, litteratur, spill, tv, scene og utstilling.

Er opptatt
av bedriftenes
behov
Are Turmo i NHO er
bekymret for at norske
bedrifter må si fra seg
oppdrag fordi de ikke
har folk med riktig
kompetanse.
– Vi skulle gjerne sett
at de valgene ungdom
tar når de skal begynne
på videregående i større grad samsvarte med
behovene i arbeidslivet,
sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.
Han skulle gjerne sett
at flere ungdommer
valgte yrkesfag eller
realfag på videregående.
Ifølge Turmo er medlemsbedriftene bekymret for at de må si fra
seg oppdrag, på grunn
av mangel på kompetent
arbeidskraft.
– Den kan bli konsekvensen når det ikke er
tilgang på riktig kompetanse. Slik sett skulle
vi gjerne sett en dreining vekk fra fag som
musikk, dans og drama,
til fag som bedre samsvarer med behovene,
sier han.  

Dimensjoneringen

øving på overganger før kveldens store premiere på Tolvskillingsoperaen og elevene må forte seg inn, ferdig påkledd eller ikke. – Jaja, da får jeg bare gå i horekostymet mitt jeg da, mumler

Turmo sier han selvsagt
ikke er ute etter å ta
kunstfagene som sådan,
men at det handler om
dimensjoneringen.
– All kompetanse er
viktig, og vi trenger alle
som tar en utdannelse.
Men det handler om
dimensjoneringen. Vi
mener det er for mange
som tar musikk dans og
drama.
– Men kan ikke kulturell og sosial kompetanse som blir vektlagt
innen kunstfag være
viktig for næringslivet?
– Jo da, det kan bidra
med viktige perspektiver. Men den kulturelle
kompetansen næringslivet trenger handler kanskje mer om språk og
det å kjenne kulturen i
de landene de handler
med, sier han.    

Overdrevet frykt

HARD WORK: – Drama er hard work, og ikke bare lek slik som mange tror. Her på drama
har jeg utviklet meg mye. Før jeg begynte her var jeg mye mer sjenert, det har jeg måttet
legge fra meg, sier Charlotte Juul.

PSYKOLOGER MED SLEIK: – Bare klin oppi så mye du kan. Runa Aarekol Mathisen og Karina Olausen
vil bli psykologer når de er ferdige på videregående, nå hjelper de hverandre med å lage sleik før
premieren. – På dramalinjen fant jeg folk som tenkte likt og var sånn som meg, sier Olausen.

Inntaksleder for de videregående skolene i Hordaland, Nils Arvid Skavhellen, mener frykten
for musikk, dans og drama er overdrevet.
– Vi har 2700 plasser
innen allmennfag. Kun
155 av disse er plasser
innen musikk, dans og
drama. Derfor humrer
jeg når jeg hører slike
utspill. Det høres ut som
om halve Norge utdanner seg innen dans, men
dette er en forsvinnende
liten del av de unge. Jeg
ser ikke skriften på veggen, sier han.

