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Bakgrunn:
Etter ungdomsskolen begynte jeg på
Meråker Videregående Skole fordi jeg ville
satse på langrenn samtidig som jeg fikk
meg generell studiekompetanse. Etter fire
knallfine år der måtte jeg finne på noe
nytt å gå.

Hvorfor valgte du kart og oppmåling?
Jeg hadde hørt gjennom venner og
bekjente at Kart og Oppmåling på Støren
var ei bra linje og med gode
jobbmuligheter etterpå. Jeg tok kontakt med skolen og fikk i brosjyrer og dermed var valget enkelt.
Det var flere grunner til at jeg begynte der. For det første var dette med landmåling noe jeg fattet
veldig interesse for. Jeg liker å arbeide ute. For det andre var skolen bare 12 km fra hjemplassen min.
Og det siste var at jeg ville ganske fort ut i arbeid. Da denne utdanningen tok to år så kunne jeg
komme meg fort ut i arbeid fordi jobbmulighetene var store og attpåtil god lønn.
Om skolen og plassen
Jeg er godt kjent med Støren i fra før i og med at jeg ikke bor så langt unna. Miljøet i klassen var
upåklagelig og med engasjerte flinke lærere ble dette en fin læringsarena. Skolen har mye
landmålingsutstyr som vi fikk visning og praktiske øvelser i. Det fine med denne utdanningen er også
at vi ble utplassert en dag for uka. På denne dagen i uka lærte jeg veldig mye nyttig som gjorde
overgangen til arbeidslivet enklere.
Jobbmuligheter
Jobbmulighetene vil jeg si er store. Jeg fikk det første jobbtilbudet i slutten av januar siste skoleår.
Men i og med at markedet skrek etter landmålere avventet jeg med å svare. Jeg fikk i alt tre
jobbtilbud der valget til slutt falt på Skanska Survey. Dette med at man kunne velge og vrake i jobber
var noe spesielt.
Hva går jobben du har i dag ut på?
I dag er jeg plassert i anleggsdrift. Jeg er stikningsingeniør for
Skanska i Ålesund der vi driver og rehabiliterer to undersjøiske
tunneler. Arbeidsoppgavene miner er å profilere hele tunnelen
for å finne ut hvor det er for trangt. Til dette arbeidet bruker vi
profiler som står på en henger som vi drar med oss. Videre så
plasserer vi ut skilt, sos-skap, vifter osv, måler inn vann og
frostsikring, navigerer og mater borerigg med borrplaner,
merker knøler der det er for trangt, fortetter fastmerkenettet
og setter ut referansebuer for vann og frostsikrings hvelv. Det
meste av arbeidet foregår ute. Men litt innearbeid blir det også.
Trives kjempegodt i jobben og har mange forskjellige
utfordringer.

