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Velkommen til min gamle blogg!

Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:

http://blogg.brr.no/

HVA ER VITSEN MED UTDANNELSE?

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i bloggen, protest
Lørdag - 03. oktober 2009

Et lite sukk: Hvilken nytte har jeg hatt av å ta en seksårig høgskoleutdannelse med

hovedfagsgrad? Jeg får ikke igjen for det i form av en jobb som utnytter min utdannelse til sitt fulle, og

sannelig får jeg heller ikke igjen for det i lønningsposen som offentlig ansatt.

Det snakkes mye i media om viktigheten av at nordmenn skaffer seg høyere utdannelse. Likevel er det ikke alltid at vi

som har fulgt denne oppfordringen får noen særlig takk for strevet.

Å bo på en liten plass som Egersund uten å ha ønsker om å bruke tid på pendling gir ikke akkurat de største

muligheter angående valg av jobb.  Det snakkes om at det er viktig at distriktene klarer å gjøre seg attraktive for dem

med høgskole- eller universitetsutdannelse, men jeg har sett lite til dette i praksis.

Jeg hadde nok i det lange løp tjent vel så bra på å ta en yrkesrettet kortvarig utdannelse og kommet meg

tidlig i jobb enn å gå totalt 18 år på skolen som jeg har gjort. Jeg får rett og slett ikke nok tilbake i form av

verken lønn eller utfordringer til at jeg nå i etterkant kan forsvare mitt valg om å bruke såpass mange år på

skolebenken.

Dette hjertesukket skrev jeg rett etter lønnsforhandlingene oktober 2009. Nok en gang ble det et dårlig lønnsoppgjør for

min del.
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