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Viktige brikker

På
lederplass

Yrkesfag har så visst ikke stått
som nummer en på ønskelisten
når ungdom skal velge veien
videre.
Du er garantert jobb, lærer et
ordentlig fag og slipper å gå på
skole i årevis. Likevel sliter yrkesfagene.

Både politikere, næringsliv og
skole-Norge har ropt krise. For
rekrutteringen har hatt en nedslående tendens, særlig i de store byene, og mange har droppet ut.
Frafallet er stort i videregående,
men aller størst på yrkesfag.

Stipendkroner til Emilie
HEMNE: Emilie Ringseth
kan
notere
15.000 utdanningskroner på konto etter
å ha fått MerkantilNors utdanningsstipend for 2014/2015.
May Synnøve Bjørkaas
940 11 890 - may@sovesten.no

Emilie (20) studerer økonomi og administrasjon
ved BI, og er førsteårsstudent.
Hun er tildelt MerkantilNors utdanningsstipend
for
2014/2015
på
15.000 kroner fordelt
over tre studieår.

ungdommer innen faget
vårt. Vi håper stipendet
skal være et bidrag til at
flere ungdommer velger
økonomiutdannelse. Så
får vi ta sikte på at ferdigutdannede kommer tilbake til bygda og tilbyr
kunnskap, sier daglig
leder ved MerkantilNor,
Ronny Jenssen.
Emilie er den fjerde studenten som mottar stipend fra bedriften.
– En av studentene som
tidligere har fått stipend,
Bjørnar Solberg, er ansatt
hos oss. Sånn sett har
allerede stipendet gitt
resultater for oss, sier
Jenssen.

Og det er bror Sebastians
fortjeneste at Emilie studerer økonomi.
– Det var han som
snakket meg rundt, og
selv om det ikke var planen i utgangspunktet så
stortrives jeg med det. Det
ble riktig allikevel, ler Emilie, som også vurderte
lærerutdannelse.
Etter endt utdanning
håper Emilie å finne seg
jobb i Hemne.
MerkantilNors
stipend
deles årlig ut til en student
som velger bachelorgrad
innen økonomi.
– Som autorisert regnskapskontor er vi avhengige av at det utdannes

Emilie Ringseth har mottatt
MerkantilNors utdanningsstipend på 15.000 kroner.
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