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Hei!
I går kveld – 4.februar – ble det holdt et informasjonsmøte i kommunestyresalen, der målgruppa
var fremmedspråklige arbeidsinnvandrere som var interesserte i norskkurs. Og hvilken interesse!
Hele 80 personer møtte opp, de fleste fra Baltikum og Polen, men også andre nasjonaliteter var
representert. Vi informerte på norsk/engelsk, mens Maciej Karpinski oversatte til polsk og Vida
Bekken til litauisk.
Nils Jørgen Karlsen fra Trøndersk kystkompetanse orienterte om mulighetene for de som hadde
tanker om å etablere egen virksomhet, Torny Dahlø orienterte om behovet for helsearbeidere på
Frøya og Hitra og mulighetene for å utdanne seg desentralisert, mens Dag Willmann fra Frøya og
Hitra Studiesenter orienterte om andre muligheter for utdanning regionalt.
Vi har vært så heldige å få tak i en svært habil norsklærer til den kursvirksomheten vi nå setter i
gang med. Navnet er Jens Martin Reitan. Han jobber som lærer ved Frøya Videregående skole og
har erfaring fra denne typen norskkurs i Orkdal. Etter hans orientering, fikk de fremmøtte
anledning til å registrere seg som kursdeltakere. Når vi i dag går gjennom listene, teller vi ca 100
personer som alle ønsker norskkurs på forskjellige nivå. Her hadde noen også registrert personer
som ikke hadde anledning til å møte opp. Positivt!
Vida Bekken orienterte om kartleggingsprogrammet vi nå har oppe og går. Det blir en stor jobb å
få kartlagt alt om alle, men det skal vi klare! Skjemaet vil være tilgjengelig på kommunens
nettside.
Og midt under møtet dukket vår ordfører Berit opp. Rett fra treningssenteret og en smule
andpusten. Hun roste de fremmøtte for at de møtte opp og uttalte et håp og et mål om å gjøre
dem alle til frøyværinger!
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