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Erfaringer og veiledning 
fra bedriftene skal byttes  
i nytenkning og konkrete 
produktidéer fra desig-
nerspirene.

ÅNDALSNES: – Det er ganske tøft. 
På en ringerunde rundt til be-
drifter kom det elleve konkrete 
oppgaver fra fire ulike bedrifter 
med én gang, sier Heidi Leren, 
daglig leder i designbyrået Anu-
natak og selv utdannet indus-
tridesigner fra Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo. 

Hun har vært bindeleddet 
mellom høgskolen og nærings-
livet i Rauma og var nylig i Oslo 
for å presentere de ulike oppga-
vene som studentene kunne 
velge blant.

– Etter endt utdanning har 
jeg tenkt på at det å være ute i 
bedriftene var noe vi gjorde for 
lite av da. Ofte jobber man som 
student i ei fiktiv boble og fin-
ner på virkeligheten selv. Når 
man kommer ut i virkeligheten 
etterpå, viser det seg at det 
man har laget ikke er realiser-
bart, sier Leren.

– Mye potensiale
Da vi er innom Partnerplast og 
Wonderland, to av de fire be-
driftene som har tatt i mot stu-
denter, har de vært på 
omvisning rundt og begynt 
tankejobben. I de neste åtte-ni 
ukene skal de jobbe fram nye 
produkter som skal presente-
res mot slutten av mai. Morten 
Overrein skal jobbe med et mo-
dulært tanksystem for byggein-
dustrien, som skal kunne 
romme alt unntatt vann og die-
sel.

– Dette er det nærmeste vi 
har vært det virkelige liv i pro-
sjektene våre noen gang, sier 
han, som synes det ser spen-
nende ut.

– På skolen har vi snakket om 
sprøytestøping, ikke om rota-
sjonstøping slik de gjør her. Det 
er mye potensiale innenfor 
dette som jeg ikke visste om før 
nå, sier studenten.

– En ressurs
Ola Stavran er mentoren til stu-

dentene på Partnerplast.
– Vi har hatt bedriftsbesøk og 

presentert bedriften, men nå 
har vi virkelig utvida med dette 
prosjektet, sier Stavran.

– Vi ser på det som en res-
surs. Vi får ferske tanker og nye 
vinklinger på utfordinger vi har 
av studenter som kommer hit 
uten begrensingene vi sitter 
med i hodet. Det er viktig for 
oss også med tanke på å gjøre 
produksjonsteknikkene våre, 
vår teknologi og materialer 
kjente for dem for framtida, 
sier Stavran. 

Da vi er innom, i lunsjen, 
kommer Kristian Haugvik og 
Hans Kristian Villa inn fra en li-
ten fisketur rett ved fabrikken. 
Kvelden før har Stavran tatt 
dem med for å klatre inne på 
tindesenteret.

– Det er også viktig presente-
re hva vi har i lokalmiljøet. Med 
tanke på rekruttering, ønsker 
vi å gjøre både industrimiljøet 

og lokalmiljøet attraktivt for 
folk med den slags utdanning, 
sier Stavran.

– Frie tøyler
Noen hundre meter borte, 
rundt et møtebord på Wonder-
land, er fire andre studenter 
akkurat ferdig med sin lunsj 
med innovasjonssjef Arne Ove 
Grøvdal. Studentene her har 
blant annet valgt å jobbe med 
sengen som flerbruksmøbel.

– De får fullstendig frie tøyler 
og kan være så «crazy» de vil, 
men det er fint om det kverner 
i bakhodet at det hadde vært 
artig å få produktet ut i salg. Da 
må det være mulig å produsere 
det til en fornuftig pris. Skal du 
komme deg videre må du lage 
ting som kan selges, sier Grøv-
dal. 

Han synes det er kjempe-
spennende med samarbeidet 
med skolen. Tidligere har det 
vært flere bachelor-, master- og 

diplomoppgaver med utløp fra 
Wonderland.

– Vi har valgt å prioritere 
AHO som er den eneste skolen 
vi har samarbeid med, sier 
Grøvdal.

– Ofte blir det stilt masse kre-
vende spørsmål, som de tror 
her helt tullete, men så er det 
helt på sin plass. Vi får input, 
spark i ræva og nye ideer. Det 
er gull verdt for oss, sier han.

Vinn-vinn
Leren forteller at det er mange 

bedrifter som står i kø og øn-
sker å knytte til seg AHO-stu-
denter, i håp om å få 
gratistjeneste.

– Da har de virkelig ikke for-
stått hva det handler om, sier 
Grøvdal, som kaller det en 
vinn-vinn-løsning. Det er be-
driftene som betaler reise og 
opphold for studentene i tillegg 
til å stille med sin kompetanse 
og veiledning.

– Dette er en fin mulighet for 
å bygge nettverk, sier student 
Åsmund Ivarjord som var av 
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PLASTPROSJEKT: Studentene her skal blant annet jobbe fram et 
modulært tanksystem for byggeindustrien. Ola Stavran til høyre. 
Studentene er fra høyre Hans Kristian Villa, Kristian Haugvik og 
Morten Overrein. 

INDUSTRIDESIGNER: Heidi Leren er selv utdannet industridesigner 
fra AHO. Nå er hun glad for det utvida samarbeidet mellom skolen 
i hovedstaden og næringslivet i Rauma. 

Avsløringene av hvordan 
det er manipulert med 
spillelister i strømme-
tjenesten Tidal ga SKUP-
prisen 2018 til 
DN-journalistene  
Markus Tobiassen og 
Kjetil Sæter.

DN avslørte at Tidal-eiere 
som Kanye West og Beyoncé, 
hadde unaturlig mange av-
spillinger i et mønster som 
var alt for presist til å være 
troverdig. Dermed gikk stør-
re deler av inntektene til dem 
på bekostning av andre musi-
kere. DNs journalister fikk 
via godt kildearbeid adgang 
til enorme datamengder og 

SKUP-prisen til Dagens Næringsliv

DN-JOURNALISTENE: Kjetil 
Sæter (t.v.) og Markus Tobias-
sen fikk SKUP-pris.  
 FOTO: KETIL BJÆRKE / NTB SCANPIX
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PAPIRAVISA
Hver måned har vi temasider om
bil og motor. Denne gang blir det også
spennende artikler om båt og båtliv.
Annonser som bestilles til våre
temautgivelser plasseres i tilknytning til
temaartiklene.

RBNETT.NO
Samme uka som vi har temasider
i papiravisa vil også artikler om motor
legges ut på Rbnett.

Kontakt oss i dag for gode tilbud
på annonsering på våre temasider!

Telefon: 71 25 01 25

Telefaks: 71 25 00 11

E-post: salg@r-b.no
eller kontakt din faste
markedskonsulent!

Annonsefrist
Fredag 5. april

BIL & BÅT
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flere studenter som ble igjen 
for å overvære åpninga av 
innovasjonssenteret.

– Designeren jobber ofte 
med ulike bransjer og meto-
der. Plutselig trenger man en 
liten duppeditt og kommer på 
at man vet om noen som kan 
noe om akkurat dét materialet 
man trenger, sier Leren.

– Samarbeid
I mai skal studentene tilbake 
for å være ei uke hos sine re-
spektive oppdragsgivere. I 

slutten av måneden skal løs-
ningene presenteres. I tillegg 
skal andreårsstudentene på 
tur.

– Det har de vært før også, 
men i år går det fra én dag her 
til to. I tillegg til bedriftsbesøk, 
blir det nå også workshop på 
det nye innovasjonssenteret, 
sier Leren, som brenner for 
dette utvida samarbeidet med 
gamleskolen sin. I tillegg til 
nevnte bedrifter, har også 
Grande og Aak Safety studen-
ter på besøk.

– Dette er med på å sette 
næringslivet i Rauma mer på 
kartet. Rauma er av de fire 
prosent beste kommunene 
når det gjelder bredde i næ-
ringslivet og når næringslivet i 
tillegg er så gode på å dele er-
faringer og å samarbeide blir 
det veldig bra, sier Leren.

RAGNHILD BAKKE
redaksjon@r-b.no

OMVISNING: Innovasjonssjef hos Wonderland, Arne Ove Grøvdal, sammen med studentene Åsmud 
Ivarjord, Sarah og Hanna på omvisning i fabrikken.  ALLE FOTO: RAGNHILD  BAKKE

SKUP-prisen til Dagens Næringsliv
brukte eksperter ved NTNU til 
å gjennomgå dem.

Juryleder Bernt Olufsen les-
te opp begrunnelsen under 
prisutdelingen på SKUP-kon-
feransen i Tønsberg lørdag 
kveld:

«Selv om det meste i sam-
funnet digitaliseres, er frem-
deles urmetoden i 
journalistikken et fantastisk 

verktøy: Å bygge kildenett-
verk. Årets SKUP-vinner står 
bak en spektakulær og kom-
plisert sak som ikke lot seg 
avdekke uten tålmodig og 
modig kildearbeid. Samtidig 
har årets SKUP-vinner gått 
lenger enn de fleste i å utvikle 
en avansert databasert meto-
de for å avdekke jukset. Møn-
steret som avtegnet seg i 

dataene, gjorde det mulig å 
avsløre omfattende manipula-
sjon».

DN har hatt store utfordrin-
ger i arbeidet med avslørin-
gen. Sist uke fikk Økokrim 
medhold i Høyesterett i at de 
kan granske dataene for å fin-
ne svaret på hva som har 
skjedd og hvem som står bak 
manipuleringen. NTB


