Helge Olav Nes (69) har pensjonert seg
etter 32 år på ÅUS

SISTE DAG PÅ JOBB: Etter 32 år ved Åmot ungdomsskole ble Helge Olav Nes takket av sine kolleger.
Foto: Privat.
Av Thor og Ronja

Helge Olav Nes har jobbet på åmot ungdomsskole siden 1985. Han er populær og godt likt
blant både elever og lærere, men nå venter pensjonslivet på han etter et langt jobbliv
med mange opplevelser.

Lang tid i skoleverket
-Hva gjorde at du valgte den jobben du har hatt?
Før han begynte i den stillingen han har nå som assisterende rektor så jobbet han i
forsvaret, der var han noe som kaltes undervisningsinspektør. Han syntes det var en
kjempefin jobb der han veiledet soldater. Avdelingen ble etter hvert lagt ned, da fikk han
jobb som assisterende rektor på Åmot ungdomsskole.
Helge Olav forteller at han har jobbet som ass rektor i rundt fem år. Han underviser også i
arbeidslivsfag og det sier han er veldig morsom og gøy siden han får være med elevene. Så
har han litt andre oppgaver som elevråd. Han liker at det er en veldig varierende jobb hvor
han får gjort litt forskjellige oppgaver og vært med på litt forskjellig.
-Hvordan fant du ut av du ville jobbe med barn og unge?
-Jeg var ganske ubestemt, men jeg tok yrkesutdanninga mi i forsvaret, jeg gikk befalsskolen
også hadde jeg litt plikttjeneste og var instruktør. Jeg søkte på en del andre skoler som
krigsskolen som er en videre utdanning i forsvaret, kjemiskolen i Trondheim og lærerskolen i

Tromsø. Jeg kom inn på alle de skolene jeg søkte på. Så hadde jeg en kjæreste som alt hadde
begynt på skole i Tromsø så da ble det sånn at jeg også dro til Tromsø og utdanna meg som
lærer. Det er jo litt tilfeldig, men jeg har aldri angra på det fordi det å jobbe på skole er jo
kjempespennende. Jeg liker jo folk og å jobbe med andre.
-Hva slags stillinger har du hatt?
-Når jeg begynte her i 1985 så hadde jeg en vikarstilling, og fikk etter hvert fast stilling som
lærer. I 2017 søkte jeg jobb igjen her som assisterende rektor og fikk den jobben. Jeg kaller
det litt vaktmester jobb fordi du gjør ganske mye forskjellig, jeg både fikser ting og har noen
timer. Jeg mener også selv at jeg er en veldig positiv person, det er jo også sjeldent det er
noen som bråker i timene mine og dere er jo ganske greie med meg. Jeg er jo veldig nøye på
det med samarbeid og at dere klarer å få til ting selv.

Mange opplevelser
-Husker du noe fra første jobben som lærer? Og hvordan synes du det var?
-Jeg hadde en fordel fordi jeg har jo vært fotballtrener i mange år, så mange av de jeg var
trener til ble jeg jo lærer til også. Så når man er fotballtrener så har man jo en leder jobb og
det har man jo når man er lærer også. Jeg gleda meg mye til å starte i den jobben. Det synes
jeg var en fin kombinasjon fordi da hadde jeg liksom kontroll på elevene på fritiden og på
skolen sier han mens han ler. -I starten så gjør man jo alltid noen småfeil, og så lærer man jo
litt ting etter hvert da. Jeg kjenner ganske mange på Rena og har masse minner. Men nå har
jeg jo blitt så gammel så nå er det jo unger og barnebarn som går her på skolen og så det er
jo litt rart da, men veldig koselig.
-Har du noen favoritthistorier fra når du har jobbet her på skolen?
-Jeg har jo lurt elever noen ganger da, har blitt lurt selv noen ganger og, men jeg kan ta en
historie.
Det var 1.april ett år, så hadde jeg en litt livat gjeng. Da jeg kom inn i klasserommet om
morgenen sa jeg “nå må dere kjappe dere ut fordi det er en isbil som har veltet utenfor
gymbygget” alle stormet ut, men der var det ingen isbil.
-Hva er største forskjellen fra når du starta her og nå?
Mye har endret seg siden Helge Olav startet som lærer. Da ble det ikke brukt mobiltelefoner
eller datamaskiner, så alt var på pen og papir. Og hvis vi skulle gi lekser eller beskjeder så
måtte det avtales eller bli sagt i god tid før. Lærere hadde også mer respekt mer før og ble
mer hørt på av både elever og foreldre.

Pensjonslivet
-Jeg kommer jo til og savne det å jobbe med ungdom og selvfølgelig kollegaene mine, men
jeg gleder meg og veldig til pensjonisttilværelsen fordi det har jeg ventet på en stund.

-Jeg planlegger å være veldig mye på hytta mi oppe ved Storsjøen med hunden min og
forhåpentligvis flytte opp dit etter hvert. Jeg får jo brukt mer tid på både familien og meg selv,

men jeg er jo alene, da jeg ble enkemann for ett og et halvt år siden. Det ga meg et innblikk i
livet og fikk meg til å innse at alt har sin tid. For hvis du skal vente for lenge med å bli
pensjonist så kan det hende du ikke får så veldig mye tid til å være det. Jeg er også veldig
glad i å fiske, være på sjøen og ha med hunden, så er det jo spennende og se om man får
noen store ørreter da. Det har jeg jo og gjort, men håper jo på at jeg kan få noen enda
større. Kald røyking av fisk er jeg også veldig glad i og det er en av mine spesialiteter.
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Helge Olav stråler når han forteller om det å bli morfar til ei herlig jente. -Jeg synes også det er
veldig stas og være litt sånn husfar når jeg er der på besøk og få være med å leke og hente i
barnehagen osv.
Det jeg verdsetter mest i livet er de minste tingene. Hvis sola skinner sitter jeg ute og tar en
kaffekopp og bare slapper av. Og se at ungene mine har det bra, koser seg og at de greier seg bra i
livet. Jeg er også veldig glad i å snakke med folk og være sosial.

