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treningssentre

POPULÆRT KURS: I helga var det samling for studentene på Gran. Lærer
Trine Resset underviser fra venstre: Mari Sørensen, Ingunn Bjone
Haugen, Anette Lysenstøen, Ida Hanssen, Monica Andersen, Irene
Kastner, Lene Næss, Trude Gaustadsæter, Marianne Grønvold, Hege
Cathrin Moser Beckholdt Larsen, Kjersti Kurås og Silje Ulimoen.

Interesse for ny utdanning
Fagsenteret på Gran
tilbyr veterinærsekretærutdanning.
Et tilbud som er møtt
med stor interesse.
John Erik Thorbjørnsen
jet@hadeland.net l 991 54 048

idistrikt forklarer Senterparti-politikerne Kjersti Toppe og Anne Tingelstad Wøien hvordan en hjerne ser ut etter at «eieren»har
ger.
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GRAN: En veterinærsekretær er
betegnelsen på medisinsk kontorpersonale som er tilpasset
veterinærrelaterte oppgaver. I
jobben kan du gjøre alt fra enkelt medisinsk arbeid til kundeog kontorarbeid.
– Dette er en type stilling
som har eksistert lenge, men
som ikke har hatt noen egen utdanning før nå. Vi er tidlig ute
med å tilby dette, og pågangen
har vært stor. Vi har deltakere
fra både Trondheim, Bergen,
Oslo, Hedmark og Oppland.
Også noen få fra Hadalend, forteller kursleder Trine Resset fra
Fagsenteret. Hun underviser

sammen med veterinær Randi
Tangen og fagsjef Dag Wilhelmsen i Royal Canin. Han er også
utdannet veterinær.
Totalt er det 16 deltakere på
kurset som pågår nå, og undervisningen går over ett år.
– Det er et deltidsstudie som
baserer seg mest på nettundervisning. Men det er fire helgesamlinger i løpet av året, der
de får totalt 80 timers undervisning, forteller Resset.
Noen av deltakerne har nødvendig praksis og kan ta fagbrev
etter at de har fullført kurset.
Andre må ut i praksis først.
– Med denne utdanningen vil
vi få mer kompetente kontormedarbeidere som har større
kunnskaper om det de driver
med. Elevene har både merkantile fag og veterinærrelaterte
fag på timeplanen.
– Det er god oppfølging gjennom året. De har blant annet
tre innleveringer og til slutt er
det to avsluttende eksamener,
avslutter Resset.

