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Onsdag 5. november 2014

bUTikkTyV Med narkOTika

GJØVIK: En kvinne i 20-åra ble pågrepet på Rema 1000
ved Gjøvik stadion i går ettermiddag. Politiet ble tilkalt av
ansatte som så kvinnen stjele fra butikken. Det skal ikke
være snakk om store verdier. Da politiet kom til stedet,
fant de også mindre kvanta narkotika på kvinnen. Hun blir
anmeldt.

by&bygd
tips oss: 61 18 93 00
e-post: tips@oa.no

Ville ikke VedTa bOT

BIRI: I en fartskontroll på Biri i 15-tiden torsdag, fikk én
fører forenklet forelegg, og én ble anmeldt. Sistnevnte
vedtok ikke boten for 57 km/t i 40-sone.

Oppland arbeiderblad

slUTTer i kirkens
byMisjOn
BRANDBU: Lars Erik Flatø (bildet) fra
Brandbu slutter som generalsekretær i
Kirkens Bymisjon etter fem måneder i
jobben, melder nyhetsbyrået NPK. Ifølge
pressemeldingen har Flatø valgt å gå
tilbake til sin tidligere stilling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Flatø begrunner
valget med endringer i sykehusledelsen.
Johannes Heggland er konstituert i
stillingen inntil Kirkens Bymisjon har
tilsatt en ny generalsekretær.

God
daG
Hver dag når jeg kommer hjem
møter jeg en logrende glad
hund. Disse firbeinte vennene
våre gir oss så utrolig mye, og
finnes i alle fasonger fra små
Chihuahuaer til store Grand
Danoiser, som man ofte treffer
på når man er ute og går.
Hunder er enkle skapninger,
de er fornøyde om de får friskt
vann, mat, kos, lek, og noen
turer hver dag. På våre turer
ser vi også en del hundeeiere
som ikke plukker etter
hundene sine. Så lite hundene
krever av oss, skulle jo egentlig
det være en enkel sak, og ville
gjøre så folk fikk et mer
positivt inntrykk av hundene.
En annen ting; nå begynner
det å bli mørkt på kveldene, og
da er det viktig at både hund
og eier blir sett. Refleks
anbefales på det varmeste.

nils berg

■ Jonas vant NM – klar for VM i Brasil

Suksess-skolen
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Gavmild
Blomst
Låre
Pronomen
Gammel,
klassisk
Person
Dansk
sagnkonge
I 4 loddrett
Dyr
Der er Tallinn
hovedstad

Loddrett:

1) «Sveriges
Hollywood»
(Solna bydel)
2) En av Romas
sju høyder
3) Vokalen
4) Fisk
5) I 14 loddrett
6) Til turbruk
8) Kvinnenavn
10) Sist i
2 loddrett
11) Vektenhet
14) Tettsted
i Romsdal
15) I 6 loddrett
16) Ytret
17) Først i
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Vannrett:

raU FOss: For drøye
fire år siden etablerte
Nammo sin Bedrifts
skole. Det angrer de
ikke på i dag.
Kjetil lysengen
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lan deTs besTe: Jonas Tåsås er strålende fornøyd med bedriftsskolen i regi av Nammo. Nylig vant han yrkes-NM, og VM i Brasil neste høst
er neste utfordring for 19-åringen.
FOTO: as bjørn ris bak ken

– Nei, dette har vist seg å bli den
suksessen som vi trodde og hå
pet, sier administrerende direk
tør Erland Paulsrud smilende,
mens han kikker bort på «sin»
nybakte norgesmester i CNC
maskinering (computer nume
rical control), Jonas Tåsås.
19åringen fra Raufoss var
ikke snauere enn at han gikk
helt til topps under årets yrkes
NM forrige uke.

skryter av oppleg get
TAFlærlingen (teknisk all
mennfag) er inne i sitt siste og
fjerde år ved Raufoss videregå
ende skole. Han gir bedriftssko
len æren for NMgullet.
– Opplæringen her er veldig
bra og gir oss et veldig godt
grunnlag for å klare fagprøven.
Jeg har fått sett det meste, både
gjennom skolen og den praktis

ke opplæringen i bedriftene,
sier Tåsås, som har planene kla
re framover.
– Det blir tre år ved maskinin
geniørlinja i Gjøvik og kanskje
til slutt masterutdanning ved
NTNU, sier Tåsås, som da vil
ende opp som ingeniør eller
MSc.

økonomisk støtte
Ved bestått fagprøve kan han ti
tulere seg som CNCoperatør.
19åringen kommer gjerne
tilbake til Nammo etter endt ut
danning, og Nammo vil også ha
ham tilbake.

FOr nøyde: Direktør Erland Paulsrud (f.v.), Jonas Tåsås og opplæringssjef Knut Sandvold ved bedriftsskolen.

Jeg har fått sett
det meste, både
gjennom skolen
og den praktiske opplærin
gen i bedriftene

len ble utviklet og startet av
Nammo og er i hovedsak en
opplæringsarena for lærlinger.

jOnas Tåsås,
TAFelev og NMvinner

godt samarbeid

"

– Vi satser mye på at TAFeleve
ne kommer tilbake hit og be
gynner å jobbe. Sommerjobb,
prosjektoppgaver og økono
misk støtte under utdannelsen
er blant gulrotene vi tilbyr, sier
Erland Paulsrud. Bedriftssko

Opplæringsleder Knut Sand
vold berømmer det han mener
er et veldig godt samarbeid
med Raufoss videregående
skole og Opplæringskontoret
for Industrifag på Raufoss.
– Siden oppstarten i 2010 har
vi utdannet 16 operatører. Alle

har fullført teori og praksis med
avsluttende dyktighetsprøve.
Fem TAFelever har bestått fag
prøve etter fire år, fem har gjort
det samme etter to år som lær
linger og seks har tatt fagbrev
som praksiskandidater, sier
Sandvold.
Alle TAFelevene får spesiell
studiekompetanse, med full for
dypning i matematikk og fysikk.
De kan dermed også søke direk
te på de fleste studier etterpå.

