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Bakgrunn:
Da jeg gikk gymnaset ble kart- og oppmålingslinja
opprettet, og jeg ble kjempeglad!! Visste ikke hva
jeg skulle gjøre etter gymnaset, eneste jeg var
sikker på var at jeg ville ha en jobb hvor jeg fikk
være mye ute..er så utrolig glad i å være ute :-)
Hvorfor valgte du kart og oppmåling?
Valget ble derfor enkelt!!
Om skolen og plassen:
Begynte på kart- og oppmåling høsten 1988. Den
gangen var linja over 3 år, med hovedvekt på
landmåling 2. og 3.året. Når vi var ferdig med 3 år
på skole så hadde vi samtidig 1 år med praksis. Dette pga at vi hadde praksisperioder
under utdanningen. Etter 1. året hadde vi 7 mnd praksis, fra 1. juni og ut året.
2. og 3. året vårt fulgte kalenderåret, praksisperioden startet også nå 1. juni, men var på
2,5 mnd.
Kjempebra opplæring og utrolig greit å gå gjennom teorien i første halvdel av skoleåret, for
så å være ute i praksis samt at vi hadde utedager på skolen.
Praksisperiodene mine var jeg hos Kraftverkene i Orkla i 1988 (7 mnd)og 1989 (2,5 mnd)
Bjugn kommune, oppmålingsavdelinga i 1990 (2,5 mnd)
Jobbmuligheter:
Ble ferdig til jul i 1990 og jan-91 begynte jeg hos oppmålingsavdelinga i Rennebu kommune,
et engasjement på 6 mnd.
Høsten 91 og frem til jul i 92 hadde jeg et engasjement hos Statens vegvesen,
eiendomsseksjonen.
Januar i 93 og frem til i 2001 var jeg oppmålingsingeniør i Bjugn kommune.
Hva går jobben du har i dag ut på?
2001 og til d.d er jeg i Midtre Gauldal kommune som oppmålingsingeniør.
Må nå egentlig si at jeg har ikke vært arbeidsledig siden jeg ble ferdig på kart- og
oppmålingslinja i 1990..... :-)
Det som er det fine med jobben min er at det er midt i blinken når en er så glad i naturen
som jeg er!! Får masse energi av mye frisk luft!
Varierte oppgaver, og ikke minst nye steder! Blir kjent med masse folk. Angrer ikke i det
hele tatt på yrkesvalget, anbefales på det sterkeste !!!

