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LEDER

HVORFOR HENGER NORGE
SÅ ETTER?
Da jeg var så heldig å bli oppnevnt
til leder av Mesterbrevnemnda i
2015, ble jeg raskt fascinert av en
SSB-figur av det norske utdanningssystemet. Den viste ei akademisk
utdanningssøyle fra barnehage til
ph.d/doktorgrad, som fullstendig
dominerte figuren.
Så trodde jeg at jeg også skulle finne
mesterbrev i en slik figur. Men så feil
kunne jeg ta. Mesterbrev er jo en
kvalifikasjon, en kompetanse, og ikke
en utdanning, og har slik sett ikke
noe i en utdanningsfigur å gjøre! Fikk
jeg raskt vite. Ikke at det er noe galt
med å være en kvalifikasjon, men den
har ikke noe å gjøre i en utdanningsfigur. Jeg la merke til at sjøl fagskolen
hadde knapt fått en plass i figuren,
der den dukket opp klemt ut mot
høyre ytterkant, som en liten boks
langt mindre enn bachelorboksen, og
selvsagt plassert på et nivå under.
Dermed lærte jeg at det er forskjell
på ei utdanning og en kvalifikasjon.
Men fortsatt, i dag syv år senere,
kjenner jeg at jeg fortsatt stritter
imot et slikt skille. Også innen
akademia skjer det, heldigvis, læring
i arbeid – læring ved at studentene
arbeider ute i praksis. Også gode
akademiske utdanningsløp må
inneholde noe mer enn klasseroms
undervisning. Det er jo nettopp
dette mesterutdanning – unnskyld
Mesterkvalifikasjonen – bygger på at
kompetanse bygges i praktisk arbeid
pluss relevant teori. Så skal ikke jeg
vikle meg inn i pedagogiske debatter
om hva som er de beste måter å lære

på. Jeg registrerer at debattene går
og at det pedagogiske mangfoldet
blomstrer hos alle som tilbyr
utdanninger, kompetanseprogram,
kurs osv.
La det fortsette slik. Det er ikke dette
mangfoldet som er problemet, det
kunne gjerne vært større. Problemet
er at vi mangler en samlet oversikt
som setter alt med utdanning og
kvalifikasjon i system. Som gjør det
mulig for bl.a. ungdom som skal
velge utdanning, arbeidsgivere som
skal rekruttere folk, politikere som er
opptatt av kunnskap og kompetanse
å orientere seg i dette landskapet. En
samlet figur – er det for mye å be om?
Andre land har klart dette for lenge
siden. Stikkordet er NKR (Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk), på engelsk
EQF (European Qualifications
Framework). Europakommisjonen
kom, i 2017, med reviderte
anbefalinger knyttet til EQF hvor
de anbefalte at læringsutbytte kan
oppnås på ulike måter i formelle,
ikke-formelle eller uformelle miljøer,
i en nasjonal og internasjonal
kontekst. I årene etter har det vært
en dreining mot at land i større
grad inkluderer flere kvalifikasjoner
i sine nasjonale rammeverk. Siste
kartlegging viser at mer enn 20
land har inkludert ikke-formelle
kvalifikasjoner i sine rammeverk.

mot ei for sterk akademisering i
samfunnet og hyller en sterkere
kobling mellom utdanning og
arbeidsliv.
Hva er det så vi ber om? NKR
Kvalifikasjonsrammeverket har
åtte nivåer med nivå 2 som lavest
og omfatter vitnemål fra 10-årig
grunnskole, deretter kommer videre
gående opplæring (nivå 3 og 4),
fagskole (nivå 5), høyere utdanning
fra høyskole og universitet (nivå 6 og
7) og øverste nivå 8 er doktorgrads
utdanning. Mesterbrevnemnda
mener at den norske mester
kvalifikasjonen gir en så viktig og
omfattende kompetanse at den
bør innplasseres i NKR og da på et
høyere nivå enn nivå 5.
Det er allerede utformet studieplaner
for mesterutdanning med et
læringsutbytte på nivå 6. Ikke fordi
vi har bestemt oss for et tall, men
fordi mesterkvalifikasjonen må være
på så høyt nivå for å fylle formålet
om mestere og mesterbedrifter
med høy fagkunnskap som sikrer et
kompetent og seriøst arbeidsliv.
Tida for nøling er over!

Men altså ikke i Norge, her henger
vi etter resten av Europa. Egentlig
er det litt pinlig i ei tid der mange
politikere og fagmiljøer advarer
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6 AV 10 BEDRIFTER
TRENGER ANSATTE
MED MESTER
KOMPETANSE!

N

HOs kompetanse
barometer har tatt
temperaturen på
tilstanden i NHO-bedrifter i 2021,
og for første gang ble det stilt
spørsmål om mesterkvalifikasjonen er viktig for bedriftene.
Et viktig spørsmål, synes vi i
Mesterbrevnemnda.

Heidi Tveide

daglig leder,
Mesterbrevnemnda

NHOs kompetansebarometer viser
ikke bare at det er mangel på folk
med fag- og svennebrev, men også
med mesterbrev. For første gang i
barometerets historie ble det stilt
spørsmål om behovet for mesterkompetanse. Spørsmålet ble stilt
til bedrifter med behov for ansatte
innen håndverksfag og yrkesfaglige
studieprogrammer, i alt 73 prosent
av bedriftene. Hele 6 av 10 av disse
bedriftene svarte ja til at de har
behov for yrkesfaglig kompetanse
med mesterbrev. Det var størst
behov hos Byggmesterforbundet,
Norsk olje og gass, Bygge
næringens Landsforening (BNL),
Nelfo og Sjømat Norge. Det var lite

Med fag- eller svennebrev er
de unge så godt som
garantert jobb i yrker som
Norge virkelig trenger
6

forskjeller i behovet i ulike regioner,
men bedriftene i Møre og Romsdal,
Nordland og Agder pekte seg ut
som de med størst behov, tett fulgt
av Oslo/Viken.
HELE 2 AV 3 BEDRIFTER HAR ET
UDEKKET KOMPETANSEBEHOV
NHOs kompetansebarometer viser
et urovekkende stort behov for
riktig kompetanse i bedriftene:
2 av 3 bedrifter har et udekket
kompetansebehov.
44 prosent har forsøkt å få tak i
folk uten å finne noen med riktig
kompetanse. Det er størst kompetansebehov innen håndverksfag,
fagskoleutdanning, ingeniører
og tekniske fag. I tillegg er det et
stort behov for IKT-kompetanse.
Årsaken er at det utdannes for få
folk, og at tilgangen på utenlandsk
arbeidskraft har blitt redusert
gjennom koronapandemien.
Summen av dette har ført til at
mange bedrifter har måttet gi opp
eller utsette utvidelser av virksomheten. En viktig oppgave for oss i
Mesterbrevnemnda fremover vil
være å bidra til bedre rekruttering
til yrkesfagene generelt og mesterfagene spesielt.

KRONIKK
BEHOVET FOR MESTERE ER EN
GULROT FOR UNGE
Kompetansebarometeret viser
hvor viktig mesterbrevet er i
arbeidet med å oppnå en like
verdighet mellom den akademiske
og yrkesfaglige utdanningssøylen.
Barometeret viser tydelig at
Norge ikke bare trenger folk med
fag- og svennebrev, men også de
med høyere yrkesfaglige kvalifikasjoner i form av mesterbrev.
I mesterbrevmuligheten ligger
derfor også gulroten for unge
som er usikre på hva som veier
tyngst i lengden av akademisk
eller yrkesfaglig utdanning: Med
fag- eller svennebrev er de unge
så godt som garantert jobb i
yrker som Norge virkelig trenger.
Og med mesterbrev på toppen
har de en dobbel fordel i konkurransen om lederjobber: De har
både håndverkskompetanse og
lederkompetanse. Denne gulroten

er det viktig å synliggjøre både
overfor unge, foreldre, rådgivere
og andre som påvirker ungdoms
utdanningsvalg.
DEN GRØNNE OMSTILLINGEN
KREVER RIKTIG KOMPETANSE
NHOs kompetansebarometer
viser at bedriftene mener at deres
kompetansebehov vil bli endret
som følge av grønn omstilling.
Dette gjelder både med tanke på
fagområder og utdanningsnivåer.
Flest NHO-bedrifter antar at de
vil ha mer kompetansebehov
innen ingeniør- og tekniske fag
samt håndverksfag. Færrest
NHO-bedrifter antar at de har
samme behov med tanke på
forsvars- og sikkerhetsfag, helse-,
sosial- og idrettsfag samt humanistiske og estetiske fag.
Evnen til å tenke grønne løsninger
er ikke ny for håndverkere.
Håndverksfagene er bygget på

bærekraftige løsninger gjennom
århundrer, og mesterne har
fagkunnskapen som sikrer innovative og bærekraftige løsninger
i tråd med god håndverksskikk.
Dette vil gjøre behovet for den
kompetansen mesterkvalifikasjonen representerer enda høyere
i tiden fremover.

NORGE PÅ
VERSTINGTOPPEN
I EU-RAPPORT
Mens Hellas mangler
kompetanse i 11 yrker,
mangler Norge kompetanse
i over 100 yrker. Det viser en
EU-rapport etter en undersøkelse foretatt i 30 land.
Korona og det grønne skiftet
er utløsende faktorer for
mangelen på kompetanse.
KILDE: NRK.NO

KOMPETANSEHEVING SMITTER
I kjølvannet av at blomsterdekoratør Bjarne Bryn bestemte seg for å gå løs på mester
utdanningen, har over 20 blomsterdekoratører fulgt etter ved å søke opptak til utdanningen.
Det viser hvor mange som er opptatt av kompetanseheving, og hvor kort veien er fra tanke til
beslutning når man får vite mer om mesterutdanningen og mulighetene som ligger i den.
Skjåk kommune bruker mesterutdanningen som et pilotprosjekt. Kommunen har som mange
mindre utkantkommuner utfordringer knyttet til å holde ungdom i bygda, etablere nye virksomheter og skape nye arbeidsplasser. Da de søkte om deltakere til pilotprosjektet var derfor
ett av kravene at de skal bruke kunnskapen de får i Skjåk i minimum to år etter at de er ferdig
med mesterutdanningen. Fra Skjåk deltar en kokk, en bunadstilvirker og en grafisk designer.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra til rekrutteringen av nye mestere ved å
snakke om mesterutdanningen og egne erfaringer!

Følg oss på Instagram
@mesterbrev
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TØMRINGEN FIKK HAM OPP AV KJELLEREN. NÅ VIL KIM DOMINGOS GI NOE TILBAKE. TIKTOK-KJENDISEN
HAR STARTET DEN NYE ORGANISASJONEN HÅNDVERKERNES MENTALE HELSE.
AV GEORG MATHISEN

Han hadde det tungt på skolen, fungerte ikke i en vanlig
klasse – men overrasket alle og tok mesterbrev. Nå lager
Kim Domingos Tiktok-videoer med flere hundre tusen
seere.
– Når du har fått tildelt en slik posisjon og fått en
stemme, skal du bruke den positivt, sier tømrer
mesteren fra Kristiansand. Han bruker stemmen som
han har fått, til å gjøre håndverk kult og til å hjelpe
håndverkere som sliter mentalt.

Husbyggerdrømmen mistet han ikke av syne selv om
skolen var vanskelig. – På skolen var jeg i prosjekter
fra åttendeklasse. Jeg fungerte ikke i vanlig klasse, sier
han.

LEKTE PÅ BYGGEPLASS
Kim Domingos har alltid visst at det han ville, var å bygge
hus. Det begynte da han var liten og familien flyttet til et
nytt boligfelt. – Broren min og jeg snek oss inn i husene
mens de ble bygd. Vi brukte dem til å leke i, forteller han
– og innrømmer: – Vi fektet med Glava-kniver!

– Mesterbrevet var to veldig harde år. Jeg slet med
å holde meg våken i timene; jeg har alltid hatt en
utfordring med konsentrasjonen. Men jeg klarte det.
Nå kan jeg komme på skolen og vise at det går greit.
Det blir folk av dem også, selv om det er vanskelig
akkurat nå, sier Kim Domingos.
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Derfor var det mange som ble overrasket da han
kom tilbake til skolen noen år senere, med ferskt
mesterbrev, for å inspirere dagens elever til å velge et
håndverksfag.

FOKUS PÅ UTDANNING
BÆREKRAFT
VIDEOSTJERNE
Han er så stolt av håndverket og faget sitt at han
gjerne vil vise det frem. Resultatet er blitt nærmere
140 000 følgere på Tiktok og opp mot 30 000 på
Instagram.
– Jeg begynte for gøy med å vise frem hverdagen min.
Så var det mange som sa at «ingen gidder å se på det
der», forteller han.
Det bestemte han seg for å motbevise og har klart det
med glans. – Jeg vil få frem hvor kult det faktisk er å bli
håndverker. Du ser hvor engasjerte folk er blitt, sier
han. De mest populære videosnuttene har hatt flere
hundre tusen seere.
ALLE FÅR SVAR
Bigeskjeften tar slett ikke mye av tiden hans ute på
byggeplassen. Han filmer mens han jobber.
– Jeg filmer det meste sett fra mitt
perspektiv, sier han.
Akkurat hvordan han gjør det, det vil
han ikke vise frem på bilder. Han har
sitt eget, lille knep for filmingen, og
det vil han helst bevare for seg selv.
Det er hyggelig at det er blitt mange
håndverkere som filmer hverdagen
sin, synes han, men han vil helst
unngå at de kopierer ham fullstendig.
– Det er gøy å se hvordan det er blitt
mange håndverkere på sosiale medier. Da jeg
begynte, var det nesten ingen.

Han liker ikke «influenser»-merkelappen som blir
hengt på dem som har mange følgere på sosiale
medier. Men han påvirker gjerne – først og fremst til å
innse at du skal være stolt av å være håndverker.
MERKER PÅGANGEN
– Vi må prøve å snu trenden der håndverket oppfattes
som «siste utvei». Vi må få flere ut i fagene. Etter at
jeg har reist rundt sammen med Stolt Håndverker
på skolene, er det flere opplæringskontorer som har
opplevd pågang, forteller han.
85 prosent av dem som ser filmene hans er hånd
verkere selv, og 85 prosent er menn. Dermed er
det først og fremst verktøyprodusentene som er
interessert i å annonsere hos ham. Han driver ikke
på Tiktok for å tjene penger, men fordi han merker at
interessen for det han jobber med er der. Mange
av spørsmålene handler da også om hva
slags verktøy han anbefaler og hvilke
løsninger han ville ha valgt.
Apropos de 85 prosentene menn:
– Det er en trend at flere og flere
damer blir tømrere. Det er dritkult!
De kan tilføre faget noe som menn
ikke kan, sier han.

– Så får jeg lærlingen min til å filme innimellom,
forteller han. Han har med seg lærling, nemlig, og
trives godt med det: Den som har slitt med å lære
selv, ser lettere hvordan man skal lære opp andre på
en bra måte, tror han.
Det er på kveldstid at aktiviteten på sosiale medier tar
tid. Da redigerer han, og da svarer han på meldinger.
Alle som tar kontakt, skal få svar. – Jeg må gi litt tilbake
igjen, sier han selv. Det blir mange meldinger i løpet av
en dag.
PÅVIRKER GJERNE
De sosiale mediene har ført ham ut for å møte
ungdommen ansikt til ansikt. Han reiser rundt
som ambassadør for Stolt Håndverker, snakker til
mange og håper at flere får den samme, gode
opplevelsen han selv har fått etter å
ha valgt håndverksfagene.
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FOKUS PÅ UTDANNING

Det er en trend at flere og flere damer
blir tømrere. De kan tilføre faget noe som
menn ikke kan.

MENTAL HELSE
Nå tar han kampen for håndverket og håndverkerne enda
et skritt videre og bygger
opp en egen o
 rganisasjon
for å hjelpe dem som sliter:
Håndverkernes Mentale Helse
(HVMH).
– Vi håndverkere er dårlige på å
snakke om problemer. Byggfagene
er veldig mannsdominerte, og vi menn
vil ikke si hvordan vi har det. Hvis noen
sier noe til oss, så fleiper vi det vekk. Idéen
er å snu tanken om at det tabu å snakke om
problemer, til at folk føler de kan fortelle om dem,
sier Kim Domingos. Det gjelder ikke bare når noen
sliter. Også når noen har et faglig spørsmål, kan
miljøet være tøft. Du får høre at «dette må du da vite»
og at «du skulle ikke hatt svennebrev, du som ikke kan
dette». Også på dette området tror han at det kan
hjelpe å få flere kvinner inn i faget. – De er flinke til å
snakke. Og når vi har med oss damer, blir det mindre
tull, mener han.
I KJELLEREN
At livet som håndverker kan være tungt, har han
kjent på kroppen. – Jeg har vært gjennom en del
kamper selv. Jeg har vært i kjelleren mange ganger.
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Ungdomstiden var hard, og
det har vært ting som har
fulgt meg videre. Tømringen
reddet meg, slår han fast.
Det tar lengre tid enn
han hadde håpet å bygge
opp en organisasjon fra
grunnen av. Håpet er at
organisasjonen skal hjelpe
dem som har det vanskelig, men
også være der tidsnok til å kunne
forebygge. Dessuten håper han å
komme så langt at HVMH også kan tilby
noen medlemsfordeler.
I første omgang har han med seg folk fra byggfagene.
Meningen er å nå håndverkere i mange ulike fag, men
han må begynne et sted og bygge seg utover.
FELLESSKAP
– Vi vil samarbeide blant annet med bedriftshelse
tjenesten. Vi håper å få med oss folk med riktig
bakgrunn og å få til en anonym chat der det sitter
noen og svarer, sier Domingos.
Derfor snakker han varmt om at det må gå an å se
lenger enn til konkurransen håndverkerbedriftene
imellom:
– Vi er jo håndverkere alle sammen. Alt vi har, er
hverandre. Vi skal være med og føle oss som en del av
et fellesskap, sier han.

FLEKSIBLE

NETTSTUDIER
Bygg- og takstbransjen
endrer seg raskt. Ved å bygge
din kompetanse hos oss får du
et fortrinn enten du vil utvikle
virksomheten din eller klatre
på karrierestigen.

Taksering etter nye regler
Nye krav til tilstandsrapporter har gitt en etterspørsel
etter kvalifiserte fageksperter i taksering. I samarbeid
med Fagskulen Vestland har vi utviklet landets første
heldigitale fagskoleutdanning bygningssakkyndig
for tilstandsanalyser. Vi har også kortere studieløp for
deg som har byggeteknisk bakgrunn fra før.

Utvikling av eiendom

Hvorfor velge oss?
Du kan gjennomføre studiene på
nett og delta på samlingene digitalt.
Du får et nytt nettverk og nye

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet har vi
utviklet relevante og høyaktuelle deltidsstudier.
Studiene gir deg kunnskaper om juridisk og
økonomisk forvaltning eller teknisk forvaltning med
fokus på energi og miljø. Hvert studium gir deg 15
studiepoeng.

jobbmuligheter.
Du får lytte til fageksperter fra
fagskoler, høyskoler og næringsliv.
Du bygger yrkesrettet og oppdatert
kompetanse som du får bruk for.
Du kan bli sertifisert i landets ledende
takseringsorganisasjon Norsk takst.

Byggeledelse og mesterbrev
Vår nettbaserte utdanning har oppstart hver dag
hele året og valgfri varighet. Utdanningen kvalifiserer
til søknad om mesterbrev og åpner for videre studier
innen taksering.

22 08 76 10
971 54 480

www.neak.no
post@neak.no

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA

11

MESTERN

KRISEN I VERDEN NÅR
MESTERBEDRIFTEN

I ALTA
OLE STEINAR ØSTLYNGEN BEGYNTE I LÅVEN. NÅ
HAR HAN 350 MILLIONER I OMSETNING OG FAST
ARBEID MED Å TA VARE PÅ SNØSCOOTERNE TIL
FORSVARET. MEN SELV EN MOTORSYKKELMESTER
I ALTA MERKER RINGVIRKNINGENE FRA KRIG,
KORONA OG KONTEINERMANGEL.
AV GEORG MATHISEN
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FOKUS PÅ KOMPETANSE
– Den rammet de største stålfabrikkene i verden, sier
Østlyngen. Nå er det vanskelig å få tak i stål og en
lang rekke andre råmaterialer og komponenter som
tidligere kom fra Ukraina, Russland og Kina. Og hvis du
får tak i dem, er de mye dyrere å frakte.
KIRKENES-BYGGING
Ta så med de mer nærliggende virkningene av krigen:
Kirkenes. Alta Motorsenter har byggeplaner i grensebyen. Bedriften går videre med søknader og papir
arbeid foreløpig, men før mesteren skal sette spaden i
jorden til høsten, må han ta en beslutning.
– Kirkenessamfunnet trenger en håndsrekning. Men
jeg skal ha en god magefølelse for å bygge der, og det
har jeg ikke for øyeblikket. Ringvirkningene er enorme,
sier han. Han snakker om Kimek med 80 prosent
russiske kunder, handleturene over grensen som er
borte og rubelen som er halvert.

Fra den forsiktige starten i fjøset hjemme har Østlyngen sikret
seg fagbrev, mesterbrev og 6000 kvadratmeter lokaler til salg
og verksted.

MEKANIKERE FRA INDIA
Det var lite som tydet på at internasjonale nyheter var
det som skulle påvirke levebrødet til altaværingen Ole
Steinar Østlyngen.
– Nei, hvem skulle trodd det? Jeg gikk niårig skole med
passelig god engelsk. Jeg hadde folk fra Alta ansatt,
men hvis de var fra feil side av Alta, ville vi ikke ha
dem, ler han.

– Jeg bruker å si at verden er i ubalanse, sier Østlyngen.
Det trenger du bare å lese nyhetene for å se. Men
det som skjer rundt i verden, har forgreninger helt
til Alta Motorsenter. Ikke bare koronaen, men også
konteinerne som ble stående fast i Suezkanalen og
krigen i Ukraina.
PÅHENGSMOTORER
– Det begynte med koronaen. Jeg har en stabel
med påhengsmotorer stående her. De sto fast i
Suezkanalen i fjor sommer og kom hit til jul, forteller
Ole Steinar Østlyngen.
Han selger både store påhengsmotorer som fiskeoppdretterne bruker til røkterbåtene sine og de mindre
motorene til fluefiskerne i Altaelva. – Røkterbåtene
bruker motorer med 150, 200 og 250 hestekrefter.
Vi prøver å ha påhengsmotorer på lager til
enhver tid, sier han.
Etter at verden gikk mer eller mindre tom for
konteinere og fraktprisene fra USA og Asia
tidoblet seg, kom krigen i Ukraina.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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FOKUS PÅ KOMPETANSE
– Nå er vi åtte nasjonaliteter. Noen har flyttet hit
helt fra India. Du får ikke tak i bilmekanikere fra
Øst-Europa lenger, sier han.
Alta Motorsenter har nesten 60 ansatte. De har
verksted for snøscootere, ATV-er og biler, salg av nye
Mercedes, Kia, Peugeot, Citroën og snart Opel, 350
bruktbiler og 120 scootere som selges hvert år – og til
og med en egen kafé.
TEMPO OG PUCH
– Jeg begynte å skru på sykkel i 1982. Mopeder og
motorsykler – gamle Tempo, Puch og de merkene
som var da. Så startet jeg i fjøset hjemme i 1987, tok
fagbrevet som motorsykkelmekaniker, og så tok jeg
mesterbrevet i 2009, forteller han.
Omsetningen er oppe i 350 millioner kroner. Lokalene
er utvidet en lang rekke ganger. Nå legger Alta
Motorsenter beslag på 6000 kvadratmeter i Aronnes
Industripark på Elvebakken, et av de tre sentrums
områdene som utgjør Alta.
Mesterbrevet var viktig den gangen han sikret seg
storkontrakt med Forsvaret. – Da jeg var i møte med
dem, hadde jeg med fagbrev, mesterbrev og god
kjenningsbevis på den formelle kompetansen. Det var
med på å bikke det den riktige veien, mener han.

14

MILITÆRT OPPDRAG
Alta Motorsenter reparerer alle scooterne og
ATV-ene til Forsvaret i Finnmark – rundt 600 kjøretøy.
Når det trengs, kommer det også Geländewagener
innom verkstedet.
De akutte reparasjonene tar de militære mekanikerne
selv. – Det vi gjør, er det kontinuerlige vedlikeholdet. Når
sesongen er over, reparerer vi scootere hele sommeren
– tar servicen og retter de feilene som er. Om vinteren
gjør vi det samme med ATV-er, forteller Østlyngen.
Nå tror han på en liten tilbakegang for den norske
økonomien. Norge har hatt vekst lenge. Det må bli
en korreksjon. – Koronaen, båtene, stålkrisen og
krigen – alt det til sammen gjør at jeg tror vi vil få
en liten korreksjon, en liten tilbakegang, sier Ole
Steinar Østlyngen.

PEKT UT SOM
EUROPEISK SENTER
Snøscooterprodusenten Polaris peker
ut Alta og Alta Motorsenter som et
europeisk senter for satsingen sin.
– Vi har ambisjoner for Alta og vil at
byen skal bli snøscooterhovedstaden
i Norge, om det ikke er det allerede. Vi
ser for oss at vi kan ha testvirksomhet,
prøvekjøring og utvikling her, sier Truls
Tvete til Finnmark Dagblad. Tvete er
regiondirektør for Nord-Europa hos
den amerikanske produsenten.
Polaris byttet forhandler og gikk
over til Alta Motorsenter nettopp for
å kunne få til en slik satsing. Tvete
peker på at konsernet har sponset
Finnmarksløpet siden starten og
støttet Alta lenge, og at også terrengkjøretøyene til sommerbruk er
populære der:
– Det er en kultur her oppe at
ungdommene kjører våre ATV- og
UTV-produkter istedenfor moped, så
Alta er en utrolig spennende by for
oss, sier han til Finnmark Dagblad.

KLAR FOR MER ANSVAR OG STØRRE OPPGAVER?
TA EN NY OG MODERNISERT MESTERUTDANNING!

FOR BYGGENÆRINGEN
FRA BLIMESTER.COM
Skole etablert og støttet av 9 landsomfattende
bransjeforeninger
Prosjekt- og praksisbasert læring
Helgesamliger, nettbasert undervisning,
hjemmeeksamen
Oppstart nye studenter: januar eller august

34
meter
krokhøyde

K21-30TSR utleiekra

n

WWW.BLIMESTER.COM

tlf 939 50 100

Power of aluminium

www.klaas.no

Tilhengerkraner
– utleie og salg
Utleiekraner:
•K17-24TSR-H
•K21-30TSR
•2x K23-33TSR
City med kurv

Effektiv hverdag, lang rekkevidde, lave kostnader.
På lager: Brukt K21-30TSR (kun 245 timer), ny K23-33 m/kurv
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PRAKTPLAGG,
IKKE SØPPEL
VANLIGVIS VILLE SKINNENE BLITT KASTET
I SKOGEN. SOFIE KLEPPE GARVER DEM
MED NATURLIGE INGREDIENSER OG LAGER
HOLDBARE KLÆR AV DEM.
AV GEORG MATHISEN

H

un studerer arven etter Nansen og
Amundsen, det enkle og opprinnelige
i friluftslivet og klær i naturmaterialer.
Bakgrunnen til Sofie Kleppe er mesterbrev i
tradisjonell garving.
– I Norge ble hele faget lagt ned i august i fjor.
Akkurat nå eksisterer ikke garverfaget, sier Kleppe.
Selv har hun mesterbrev fra Finland.
– I tillegg til meg er det to mestere i tradisjonell
garving i Sverige og én i Finland. Det er forskjeller
mellom industrigarvingen og det å garve tradisjonelt
med naturlige metoder, forteller hun.
FAG OG BÆREKRAFT
Kleppe er sikker på at garverfaget vil komme sterkere
tilbake. Det er snakk om bærekraft, om å utnytte
ressursene og om å få mer miljøvennlige klær.
Tekstiler står blant annet for 20 prosent av vann
forurensningen fra verdens industri. Der har skinn fra
villrein, elg, hjort og rådyr noe å bidra med.
– Vi bruker bare pels fra dyr som har hatt et fritt, vilt
og godt liv – ikke noe fra burdyr. Dette er materiale
som ellers ville gått til spille. Vi garver det med naturlige ingredienser så det går inn i en bærekraftig sirkel,
sier Kleppe.
Foto: Bård Gundersen.
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FOKUS PÅ BÆREKRAFT
Sammen med eksemplene på skinn av alt fra
rein og til sel og laks viser Sofie Kleppe kundene
hvordan hun arbeider.

NOK SKINN
Skinnene hun lager klær og andre produkter av,
kommer fra dyr som er skutt for kjøttet og for å holde
bestandene på et bærekraftig nivå. – Pels er
jo fantastisk. Det har varmet oss mennesker i
tusenvis av år. Når det er skikkelig kaldt, er det
ingenting som slår pels for å varme, sier hun.
Nå driver mesteren Ulu of Norway i Vågå
– tidligere het firmaet Jutulskinn. Akkurat i
Vågå er det ikke vanskelig å få nok skinn.
– Vi har kjørt i liten skala og er fortsatt
i en prøvefase med den nye kolleksjonen. Om vi vil ha tak i pels, er det
mange jegere som skyter. Hittil har
de vært vant til å kaste skinnet i
skogen, sier hun.
– Tidligere var også ekornpels
og hermelinpels veldig mye verdt.
Du flådde dyret med én gang, tørket
skinnet og tok vare på alt. Det gjør jo ikke
jegere nå, så der må det komme en endring.

VIL ALLTID FINNES
Produktene fra Ulu kan være spektakulære. Bedriften
i Ottadalen vil lage produkter som løfter materialet
og viser potensialet i skinn og pels. Uten særlig
markedsføring er det i hvert fall rom for fire ansatte i
bedriften. I tillegg til å selge produkter driver Ulu kurs
og formidling.
– Vi håper vi skal få gjenopprettet faget. Det er fantastisk å kunne ha lærlinger og formidle faget videre. Når
jeg tenker på fremtiden og hvor mye skinn vi har i
Norge, burde garvingen finnes som fag. Det er galskap
å legge ned faget samtidig som vi snakker om et grønt
skifte. Dyrene blir felt, kjøttproduksjonen
vil fortsette, og skinn vil alltid finnes,
fastslår Sofie Kleppe.
FRILUFTSSTIPEND
Nå har hun fått et treårig prosjekt som
stipendiat på Norsk håndverksinstitutt.
Der tar hun for seg utviklingen av friluftsklær i Norge.
Hun ser på friluftsklær som fryktelig
spennende produkter. De skal tåle mye
og brukes i vær og vind. Med mønsterkonstruksjon og skreddersøm er det et
omfattende arbeid å lage dem. Klærne skal
leveres slik at de passer til kunden: De skal
holde lenge og sitte godt, ikke bare se pene ut.
– Det er ganske plastbasert, det som finnes på
markedet nå, sier Sofie Kleppe. Hun har nytte
av å være friluftsmenneske selv. Dessuten har hun
samarbeidet med professor Ingunn Grimstad Klepp
på Oslomet, som forsker på klær og miljø og har sett
på hva det å gå i klær av naturmateriale gjør med
opplevelsen ute i naturen.
– Jeg skal jobbe for å lære meg enda mer om ulike
garveteknikker. Hovedprosjektet er friluftsklær i skinn.
Det handler mye om å finne frem til de menneskene
som fortsatt har kunnskap i faget og er tradisjons
bærere, sier Sofie Kleppe.

Skinnet til jakken er garvet
med granbar.
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JOBBER BREDT FOR Å MINSKE

KOMPETANSEGAPET

NHOS KOMPETANSEBAROMETER VISER AT 2 AV 3 BEDRIFTER HADDE ET UDEKKET
KOMPETANSEBEHOV I 2021. DETTE ER DET HØYESTE KOMPETANSEGAPET I
BAROMETERETS HISTORIE. FLERE BEDRIFTER OPPGIR AT MANGLENDE KOMPETANSE
FÅR KONSEKVENSER FOR BEDRIFTENE DERES. STØRSTE VANSKER HADDE BEDRIFTENE I
TRANSPORT-, BYGG- OG REISELIVSNÆRINGENE OG INNENFOR INDUSTRIEN. OG VERST
VAR DET FOR BEDRIFTER I AGDER, VESTFOLD OG TROMS. BEDRIFTENE SOM OPPGA AT
DE HADDE FORSØKT Å REKRUTTERE PERSONER UTEN Å FÅ TAK I ØNSKET KOMPETANSE,
OPPGIR AT DE HAR BEHOV FOR RUNDT 35 500 PERSONER.
AV MONA BIDNE
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FOKUS PÅ UTDANNING
BÆREKRAFT

E

n viktig nøkkel for å få
dekket kompetansegapet
er å øke rekrutteringen
til yrkesfag. Det er
mange som jobber for det, blant
annet World Skills Norway, en
ideell organisasjon som arbeider
for å øke interessen for norsk
yrkesutdanning.
Å inspirere, motivere og utvikle
unge mennesker er kjernen
i arbeidet til organisasjonen,
som blant annet arrangerer
yrkeskonkurransene Skole-NM,
Yrkes-NM og Yrkes-VM hvert år.
Vi spurte daglig leder Bjørnar
Valstad om hva mer som gjøres for
å øke interessen for yrkesfag.
JOBBER FOR VALG AV YRKESFAG
OG FOR FLERE LÆREPLASSER
– I tillegg til å arrangere yrkes
konkurranser gjennomfører vi årlig
to typer prosjekter. Vi samarbeider
med fylkeskommunene og
organisasjonene om prosjektet
Læreplassjeger som handler om
å få på plass flere lærebedrifter
og læreplasser. Vi vet at det er
mange elever som opplever å bli
stående uten læreplass, og dette
er kjedelig for eleven og ikke
minst veldig uheldig for yrkes
fagenes rennommé. Dersom
elever opplever å bli stående
uten læreplass medfører dette
at mange vil tenke at yrkesfag er
en blindgate uten mulighet til å
fullføre utdanningen. Det er derfor
utrolig viktig at de elevene som går
yrkesfag får mulighet til å fullføre
utdanningen og mulighet til å gå
opp til fagbrev!
Årlig gjennomfører vi også en
kampanje på vegne av alle yrkesfagene som heter Velg yrkesfag.
Dette er en kampanje i sosiale
medier som retter seg mot elever
i 9. og 10. klasse og foreldre. Målet
med kampanjen er å få flere til

å velge yrkesfag og få frem
at yrkesfaglig utdanning er et
fremtidsrettet valg som åpner
mange dører for fremtidig
karriere. Vi ser at mange tror
at å velge yrkesfag reduserer
mulighetene om en senere ønsker
å søke f.eks. høyere utdanning.
Dette er HELT feil, og vi ønsker
å få frem at yrkesfag åpner flere
muligheter enn det å velge studie
forberedende, som kun gir rett til
nettopp studier.

Yrkesfag åpner
flere muligheter
enn det å velge
studieforberedende

NORGES HYGGELIGSTE
HÅNDVERKER
– Vi er også med som partner i
Norges Hyggeligste Håndverker
som er en kampanje for å hedre
håndverksfagene og gi dem den
plass i solen som de fortjener.
Målet er å skape et grasrot
engasjement for å fremme
de dyktige og hyggeligste
håndverkerne ved å framsnakke alt
det positive. Alt for mange medieoppslag er negative, og håndverks
fagene trenger og fortjener at
det positive kommer frem. Den
store majoriteten av bedriftene er
seriøse og gode bedrifter, så det er
dessverre slik at de råtne eplene
 ransjen.
ødelegger for hele b
Gjennom Norges Hyggeligste
Håndverker får vi frem de positive
historiene og forbildene som gjør
at foreldre og ungdom ser at dette
er en fremtidsbransje, sier Valstad.
INTERESSEN ØKER
Da søknadsfristen 1. mars ble
passert i år viste tallene at det
var flest søkere til yrkesfag i flere
fylker. Det synes Valstad er svært
gledelig.
– Utviklingen er positiv, men vi
ser at det er geografiske områder
som fortsatt henger etter. Spesielt
gjelder dette Oslo-området, som
på tross av økningen har langt

Bjørnar Valstad,
daglig leder i World Skills Norway
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Skal Norge ha nok fagarbeidere de
kommende årene må langt flere se
yrkesfag som en karrierevei

igjen før tallene er der de bør
være. Skal Norge ha nok fag
arbeidere de kommende årene
må langt flere se yrkesfag som
en karrierevei, også i de sentrale
strøk. Vi ser gledelig utvikling i
industrifagene og byggfagene
når det gjelder kjønnsbalansen.
Flere jenter søker seg til typiske
«guttefag». Utfordringen er
fortsatt stor, men det går riktig
vei etter omfattende arbeid fra
mange bransjeaktører. Jenter
trenger gode forbilder og vi ser
også på årets Skole-NM at jentene
leder an med bra deltagelse og
gull og medaljefangst i de typiske
guttefagene. Så her er det bare å
fortsette arbeidet over tid. Slike
endringer er ikke gjort ved hjelp av
et enkelt prosjekt, men gjennom
langsiktig jobbing.

2/3

bedrifter hadde et
udekket kompetanse
behov i 2021

NORGE KAN MANGLE SÅ MANGE
SOM 90 000 FAGARBEIDERE I
2030
– Dette er ingen «kvikkfix» som
løses raskt, sier Valstad. – Dette
handler om holdningsarbeid hvor
alle aktører må trekke samme vei
over lang tid. Foreldre og ungdom
må se hvilke muligheter yrkes
fagene tilbyr og ikke bare huske
på hvordan yrkesfagene var for 20
år siden da foreldrene var unge.
Vi hører alt for ofte at yrkes
fagene r eduserer mulighetene for
fremtiden. Her er det holdninger
som må bearbeides.
– Heldigvis ser det ut til at hele
Norge nå fremsnakker yrkesfagene og er i ferd med å sette
yrkesfag på dagsorden og ikke
bare i festtaler. Likevel må det
gjøres et krafttak. Skolene må ha
utstyr og k ompetanse som gjør at
ungdommen opplever en relevant
utdanning, og bransjene får høyt
kvalifiserte medarbeidere inn
i bedriftene. Skolene må ha
oppdatert utstyr og lærerne
må få oppdatert kompetanse.
Utviklingen går i rasende fart,
og skal Norge klare det grønne
skiftet og ha konkurransekraft
etter oljealderen, må vi sikre
at morgendagens fagarbeidere
får kompetanse nå og ikke om
10–15 år!
MESTERBREV ET TREKKPLASTER
– Mesterbrev er en av de virkelige
gulrøttene med å ta et fagbrev.
Ønsker du å starte egen bedrift
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eller jobbe for deg selv, er
yrkesfag og mesterbrev en unik
karrierevei. Gjennom våre kanaler
kommuniserer vi dette tydelig,
og vi registrerer gjennom dialog
med ungdommene som er med
på f.eks. Skole-NM at mesterbrev
og muligheten til å starte egen
virksomhet er et stort trekkplaster.
Veldig mange sier at de skal ta
fagbrev og jobbe noen år, for så å
ta mesterbrev. Så det virker som
muligheten er godt kjent for de
som har valgt yrkesfag, men mer
uklart for de som står i situasjonen
og skal velge utdanningsvei etter
10. klasse.
Vi leser ofte om rådgivere som
anbefaler elever med gode
karakter og såkalte «gode evner»
å velge noe annet enn yrkesfag.
Hvordan skal vi nå frem til råd
givere og foresatte med budskapet
om at valg av yrkesfag også er
for de med ambisjoner og at det
byr på gode muligheter til å gjøre
karriere?
GAMMELDAGS Å SNAKKE
OM SKOLEFLINK VS. IKKE
SKOLEFLINK
– Yrkesfag er langt mer
sammensatt og krevende enn
mange rådgivere tror. Etter 10 år
med de samme fagene er det langt
mer krevende (og motiverende)
å begynne på yrkesfag. Noen av
yrkesfagene krever mer av eleven
enn studieforberedende, så
problemstillingen skoleflink, ikke
skoleflink er helt feil.

FOKUS PÅ UTDANNING
BÆREKRAFT

Om du skal ansette en
ingeniør, vil du velge:
en med fagbrev og
ingeniørutdanning
eller
en med studie
forberedende og
ingeniørutdanning?

– Bedriftene trenger de
beste hendene OG hodene
for å h
 åndtere teknologi og
produksjonsmetoder i årene
som kommer. Det er håpløst
gammeldags å anbefale studieforberedende for de skoleflinke
og si at yrkesfag er for de som
ikke mestrer skolen. Elevenes
motivasjon og ønsker for fremtiden
må styre utdanningsvalget. Alle
som utdanner seg nå vil være
med på en reise hvor kontinuerlig
omstilling er nødvendig.

En utdanning er kun en inngang til
arbeidslivet.
– Med fagbrev i hånden er dørene
åpne, og om en ønsker høyere
utdanning i tillegg er dette både
mulig og svært ettertraktet. En kan
stille seg det enkle spørsmålet;
om du skal ansette en ingeniør,
vil du velge en med fagbrev og
ingeniørutdanning eller en med
studieforberedende og ingeniør
utdanning? Svaret er gitt for de flere
arbeidsgivere, avslutter Valstad.

GLEDELIG ØKNING AV SØKERE TIL
YRKESFAG I AGDER
AGDER, SOM ER EN AV FYLKESKOMMUNENE MED
STØRST UDEKKET KOMPETANSEBEHOV, HAR
PÅ LIK LINJE MED ANDRE FYLKER OPPLEVD EN
ØKNING I SØKERE TIL YRKESFAG. 51 PROSENT AV
ELEVENE VALGTE Å SØKE YRKESFAG I ÅR.
– Vi ser at flere søker yrkesfag generelt, og hos oss
er det frisør, blomster og eksponeringsdesign samt
teknologi- og industrifag og reiseliv som har
den største prosentvise økningen, sier
Anne Synnøve Sundsteigen, leder
for Inntak og elevtjenester i Agder
fylkeskommune.

Anne Synnøve Sundsteigen og Ole Kristian Eivindson
i Agder fylkeskommune

teknologi- og industrifag var det 184 jenter
som søkte i år mot 148 i 2021 og 114 i
2020. Til elektrofag har utviklingen
vært mindre tydelig. Her var det
59 søkere i år mot 50 i 2021 og 51
året før det, sier hun.

51%

– Også bygg- og anleggsteknikk
har flere søkere, og det er
gledelig fordi det er et særskilt
stort behov for r ekruttering
innen bygg- og anleggsteknikk
og teknologi- og industrifag. Vi
har et kompetansegap og det tar
fire år å utdanne fagarbeidere, så det
er flott å se at interessen for yrkesfagene
generelt, og disse fagene spesielt, øker.

SKYHØYT BEHOV FOR
FAGARBEIDERE
Leder for fagopplæring i Agder
fylkeskommune, Ole Kristian
Eivindson er også veldig fornøyd
med utviklingen. – Etterspørselen
etter fagarbeidere i Agder er skyhøy og
vi har et stort behov for å øke rekrutteringen
til yrkesfagene. Morrow Batteries er for eksempel
i gang med å bygge det som skal bli verdens mest
bærekraftige batterifabrikk i Arendal, og bare her er
det behov for 2 500 arbeidstakere. Samtidig er det

av elevene valgte
å søke yrkesfag i år

– Det er også bra å se at det er en tendens til at jenter
i større grad velger disse fagene. 91 jenter søkte byggog anleggsteknikk i år mot 80 i 2021 og 56 i 2020. I
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FOKUS PÅ UTDANNING
et stort udekket kompetansebehov i andre bedrifter.
Vi jobber for fullt for å øke rekrutteringen. Når vi
snakker om r ekruttering så handler det både om å gi
unge og voksne søkere en lærekontrakt, k valifisere
ufaglærte gjennom lærekontrakter og å gi fag
arbeidere muligheten til å ta et fag- eller svennebrev
nr. 2 eller 3 gjennom «Fagbrev på jobb» ordninger.
Han legger til at Agder lokalt skal i gang med den
nye «Samfunnskontrakten for flere læreplasser», der
planen er å inkludere rekruttering til yrkesfagene i
tillegg til å rekruttere læreplasser.
HØY GRAD AV ELEVER SOM FÅR INNFRIDD
FØRSTEØNSKER
Agder har lenge ligget i toppen i landet ved å ha
flest elever som får førsteønsket sitt oppfylt, noe
Sundsteigen mener bidrar til god rekruttering til

programområdene. En annen årsak til at yrkesfag har
økt i popularitet er at elevene kommer raskere ut i
arbeidslivet, sier hun.
– Det har skjedd mye siden foreldregenerasjonen,
da rådet var å velge studieforberedende for å få flest
valgmuligheter. Nå er det motsatt. Velger du yrkesfag
kan du ta både fagbrev og påbygg i form av mester
utdanning, fagskole eller annen videreutdanning. Vi
har fortsatt en jobb med å informere foresatte om
disse mulighetene, men vi ser jo at det som har blitt
gjort fra NHO, LO og andre samarbeidspartnere sin
side, har hjulpet. Jeg tror det nå er sjeldnere at det blir
sagt til elever at de er for flinke til å ta yrkesfag.

SAKSET FRA MALEREN:

FLERE SØKERE TIL BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
Søkertallene til bygg og anleggs
teknikk øker, og er høyere enn i
toppåret 2018. – Det er gledelig
at søkertallene fortsetter å øke,
sier Jørgen Leegaard, direktør for
samfunnspolitikk i BNL.
De nasjonale søkertallene ble
offentliggjort onsdag 16. mars og
viser at det i år er 204 000 søkere
til videregående opplæring i
offentlige skoler.
YRKESFAG POPULÆRT
Det er 1 000 flere søkere til vg1
enn forrige skoleår: 1 200 flere til
yrkesfag og 200 færre til studie
forberedende. Det gjør at det i
år er omtrent 2 300 flere søkere
til de yrkesfaglige utdannings
programmene enn til de studie
forberedende utdannings
programmene på vg1.
– Det er 4 555 som har søkt Byggog anleggsteknikk i 2022. Det er
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221 flere søkere enn i fjor noe
som tilsvarer en økning på cirka
5 prosent. Dette er det høyeste
antallet søkere siden 2013, sier
Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk
direktør i BNL, i en pressemelding.
Leegaard mener at det er svært
positivt for BNL, bedriftene og
bransjene å se at søkningen til
bygg- og anleggsfagene igjen er i
en oppadgående trend. Det er stor
etterspørsel etter fagarbeidere hos
medlemsbedriftene.
FLERE JENTER
Det er som vanlig store regionale
forskjeller i søkertallene. Størst
økning i søkertallene til Bygg- og
anleggsteknikk ser vi i år i Viken
med 20 prosent, Innlandet med
14 prosent og Rogaland med 11
prosent.
Selv om det fortsatt er store
forskjeller i søkemønsteret

til gutter og jenter til Vg1, så
fortsetter økningen av jenter som
søker seg til våre fag. I 2022 ser vi
en økning på 20 prosent til Byggog anleggsteknikk.
– Det er svært gledelig at flere og
flere jenter får øynene opp for en
fremtid i våre fag. Det viser at det
målrettede arbeidet som gjøres i
BNL -fellesskapet for å få en mer
balansert kjønnsbalanse i søkertallene gir resultater, fortsetter
Leegaard.

Jørgen Leegaard,
direktør samfunnspolitikk, BNL

Electrifying the future
www.maxus.no
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MURMESTEREN SATSET PÅ

SYRISK
KOMPETANSE
BJØRNAR LYNGVED KJENNER EN GOD FLISLEGGER
NÅR HAN SER HAM. DERFOR FIKK HUSEN ALI
ALTENAWE, SOM ER FLYKTNING FRA SYRIA, JOBB
PÅ DIREKTEN OG FÅR BRUKT KOMPETANSEN SIN
I NORGE.
AV GEORG MATHISEN

– Hvert land har sin egen måte å gjøre dette på, sier
Husen Altenawe. 44-åringen lærte å mure og legge
fliser av bestefaren sin i Syria.
Storparten av dem som flykter til et annet land må
også finne seg et annet yrke. De færreste får mulighet
til å bruke erfaringen og kompetansen sin i det nye
hjemlandet. Husen Altenawe er et unntak.
HÅNDLAG
– I det faget her ser man veldig fort om folk kan det
de driver med. Husen hadde håndlaget med én gang,
og han er meget dyktig, sier Bjørnar Lyngved. Han er
murmester og driver Proffkeramikeren Bodø.
Da Husen Altenawe og familien flyktet fra Syria til
Libanon i 2012, var han murer og drev sitt eget firma.
I Norge havnet han i Leifjord på Helgeland.
– Der var det ingen jobb å få. Men i mellomtiden så
kom faren og moren min til Bodø. Jeg var på sommerferie hos dem, og da så jeg på Facebook at Bjørnar
trengte folk, forteller han.
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Bjørnar Lyngved,
murmester

DET ER FLERE SOM
LUKTER PÅ BYGGFAG
OG MURER. VI HAR
HÅP OM ET LITE
OPPSVING!

FOKUS PÅ UTDANNING
BÆREKRAFT
SVENNEBREV
De to møttes på kafé. Murmesteren skjønte fort at her
hadde han en søker som kjente materialene og faget,
selv om han ikke hadde papirer på alt han kunne.
Arbeidssøkeren fikk både jobb og plass på videre
gående skole samtidig.
– Det var ikke så aktuelt å gå på skole med
16-åringene. Dessuten lærer jeg språket mye bedre
i jobb, sier Altenawe. Etter hvert fikk han godkjent
utdannelsen han hadde tatt i Syria – som tilsvarer
utdanningsprogrammet studiespesialisering på
videregående skole.
– Dermed kunne jeg gå opp til svenneprøve etter to
år, forteller han, og nevner at han også har studert
juss i ett år i Syria
LÆRLINGER
– Husen har hele tiden med seg en lærling eller
to, forteller kollega Steffan Hunstad. Lærlinger har
Proffkeramikeren flere av: – Vi har fem lærlinger og
praksiskandidater, sier han.
Bjørnar Lyngved forteller om en hverdag der det
er vanskelig å rekruttere. – De siste ti årene er det
nesten ikke elever som er kommet ut i skolen og har
valgt mur. Det har ikke vært et spesielt kult fag de
siste årene. Er det noen som har kommet til meg og
sagt at de er interessert i å vurdere dette faget, så har
jeg sagt «kom igjen, så prøver vi!». De fleste har blitt
værende. Nå er vi 13 ansatte totalt, sier han.
ANDRE METODER
Da Husen Altenawe begynte, måtte murmesteren
plukke av den nye mannen sin noen vaner:
– Vi brukte litt tid på å få ristet av ham arbeids
metodikken fra Syria. De har ikke helt de samme
kravene til dokumentasjon og jobb, og de har ikke de
samme reglene og forskriftene å forholde seg til. Det
var de største utfordringene – han er som sagt meget
dyktig, sier Lyngved.
– Tankene om hvordan det skal gjøres, er annerledes
i Syria, bekrefter Altenawe. – Der legger vi ikke
membran. Vi skal bare passe på at det er fall.
Siden det ikke er trekonstruksjon, så trenger vi ikke
membran, og flisene holder tett, forklarer han.
Nå har Bjørnar Lyngved håp om at det skal bli litt
enklere å finne nye murere. Han samarbeider med en
arbeidstreningsbedrift og han har hatt folk i praksis
gjennom Nav. Samtidig hører han om søkertall som er
på vei opp.
– Opplæringskontoret har gitt signaler om at det er
flere som lukter på byggfag og murer. Vi har håp om
et lite oppsving, sier murmesteren.

SAKSET FRA VVSaktuelt:

– VIKTIG Å HEIE
FREM DE FLINKE
RØRLEGGERNE VI HAR
Mandag 25. april åpnet Norges Hyggeligste Håndverker
for årets nominasjoner. Som samarbeidspartnere i
årets kåring ønsker Bademiljø og Comfort-Kjeden å
løfte alle dyktige håndverkere og bidra til å styrke
rekrutteringen til håndverksbransjen.
– Vi er stolte av å være en del av en så omfattende
og seriøs kåring, som hyller håndverkere og setter
positivt fokus på gode rollemodeller, sier Thorbjørn
Theie, administrerende direktør i VVS Norge.
I år er sjette gang Norges Hyggeligste Håndverker
kåres, og kåringen er et initiativ fra håndverksbransjen
for å skape større stolthet og engasjement for
håndverksfagene. Kåringen åpnet for nominasjoner
den 25. april, og tar i mot nominasjoner og stemmer
frem til 10. august. Da velger en fagjury ut 21 finalister
som går videre til finalen 24. september.
– Det er viktig for oss i Bademiljø og Comfort-Kjeden
å hylle og heie frem de flinke rørleggerne vi har, og
vi mener at dette er et fint virkemiddel for å heve
håndverkbransjens omdømme og samtidig styrke
rekrutteringen til bransjen, sier Kari Øgle Kjensberg,
administrerende direktør i Bademiljø og ComfortKjeden (VVS Norge RMB).
Rørlegger og daglig leder i Norsk Rørservice AS,
Hussein El Haddaoui, vant den gjeveste prisen i 2021,
der voksenlærling Ida Melgaard hos Comfort Lier ble
en av tre finalister i samme klasse.
– Det var veldig stas og fortjent at Ida ble nominert
i fjorårets kåring, og alle våre ansatte fortjener å
løftes frem for den gode jobben de gjør. Det vil vi
ha fokus på både internt blant våre medlemmer og
i vår markedsføring, og vi oppfordrer så mange som
mulig til å sende inn sine nominasjoner til Norges
Hyggeligste Håndverker, sier Øgle Kjensberg.
Målet med kåringen er å inspirere ungdom og voksne,
samt styrke rekrutteringen til yrkesfagene i Norge.
I 2021 kom det inn over 2200 nominasjoner og
270 000 stemmer.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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Design-
fabrikken
DE ER EN DESIGNFABRIKK UTEN
PRODUKTER. HENRIKSEN SNEKKERI
LEVER AV KOMPETANSEN SIN OG
BRUKER DEN TIL Å LAGE PRODUKTER
SOM ER FORSKJELLIGE HVER GANG.
AV GEORG MATHISEN.
Foto: Henriksens Snekkeri og Georg Mathisen

Når industridesigneren får med seg trevaremesteren
og en stab full av møbelsnekkere, da blir det interiører for de aller mest kresne kundene.
– Vi har ingen produkter, rett og slett. Vårt produkt
er vår kompetanse, sier Ivar Grødal.
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DESIGNFABRIKK
Han er daglig leder på Henriksen
Snekkeri. Selv omtaler han arendals
bedriften som en designfabrikk.
«Snekkeri»-begrepet dekker bare en liten
del av alt som lages.
Det faglige, derimot, passer godt til «snekkeri»-navnet.
Alle i produksjonen har fagbrev som møbelsnekkere.
– Vi har én med mesterbrev. Og så har produksjons
lederen vår, som er en dyktig møbelsnekker, lyst til å
ta det, sier han.
Grødal selv er industridesigner. Han snakker varmt
om hvordan mesterbrevet gir bedre helhetsforståelse
om det å drive snekkeri. – Det er positivt at flere i

FOKUS PÅ KOMPETANSE
bedriften kan dette. Når de har lederansvar, er det
fint å ha den ballasten, sier han.
ARKITEKTTILLIT
Ivar Grødal tok en mastergrad i industridesign i London,
kom hjem til Norge, begynte å designe mer og mer
interiør og engasjerte Henriksen Snekkeri til å lage de
tingene han hadde tegnet. Det viste seg at han hadde
et nettverk av kunder som snekkeriet ikke hadde selv.
Han ble ansatt, og senere tok han og salgsansvarlig
Kristian M. Christensen over hele virksomheten.
I dag er det tilliten arkitektene har til dem som gjør at
det går bra for Henriksen Snekkeri.
– De vet hvordan vi løser ting og at vi holder høy kvalitet
på det vi holder på med. Noen større arkitektkontorer
kommer igjen og igjen med oppdrag. Vi er ikke billigst,
men i anbudskonkurranser får vi poeng for kompetanse, erfaring og kvalitet.
KONGE OG STORTING
Snekkeriet kan skilte med kunder som kongefamilien,
Stortinget, Deichman, Operaen og Historisk museum.
– I fjor hadde vi et stort prosjekt på Økern Portal,
som er et av de største byggeprosjektene i Norge.
Det er et megakontorbygg, og midt i bygget er det et
sosialt vrimleområde over fire etasjer, med mange
spisesteder. Vi har innredet alle spisestedene,
forteller Grødal.
På Økern Portal hadde snekkeriet én arkitekt og én
kunde. I Ruseløkkveien 26, også i Oslo, gjorde
bedriften det samme for en rekke ulike
arkitekter og leietagere. – Det er den
største leveransen vi har hatt noen
gang. Det vi lager, er nytt hele tiden,
sier han.

Prosjektleder Andreas Møretrø er trevareog møbelsnekkermesteren hos Henriksen
Snekkeri; bedriften kan godt tenke seg flere
ledere med mesterbrev.

MØBLER TIL MØBELFABRIKK
De lager brystninger og møbler;
de lager kjøkken og senger, de lager
spesialtrapper som ser mer ut som
kunstverk og skulpturer. Ekstra prestisje
er det å levere til den nye møbelfabrikken til
Vestre på Magnor. Ikke fordi eieren er blitt nærings
minister, men fordi det faktisk er en møbelfabrikant
som kommer til Henriksen Snekkeri for å få den
runde resepsjonsdisken sin. Fabrikken skal være
verdens mest miljøvennlige, og er den største
investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår.
Og apropos prestisje, så har kong Harald gitt
Henriksen-innredning i gave til dronning Sonja.
I Galleri Stallen kommer veggene som kunsten skal

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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FOKUS PÅ KOMPETANSE

Til biblioteket i Nord-Odal ble alt laget rett fra arkitektens
modell, uten mulighet til å kontrollmåle.

henge på, fra snekkeriet på Sørlandet. De er laget i
tre og råstål. Bokreoler, montre, salgsdisk og resepsjon er i mørkbeiset eik, mens sittebenkene er råstål
med skinnputer.
3D-modellering er en viktig del av jobben som
Henriksen Snekkeri gjør. Nord-Odal bibliotek er et
godt eksempel. Det åpnet for et par år siden, og
snekkeriet leverte spilehimling og innredning.
– Hele huset er amøbeformet. Vi kunne ikke gå der
og kontrollmåle, slår Ivar Grødal fast. Derfor ble alt
gjort ved hjelp av filene som kom fra arkitekten. – Nå
henger det 700 kvadratmeter i taket der og bølger
seg, sier han.
MILJØVANSKER
Neste mål er å bli ledende i bransjen på miljø.
Henriksen Snekkeri er sertifisert miljøfyrtårn, og det
er et langt skritt på vei.
– Men hverken bransjen eller kundene klarer å bli
enige om hva som er riktig måte å miljøsertifisere
på, for oss som driver skreddersøm. De som lager
produkter, kan få svanemerket eller miljødeklarasjon
– EPD – på produktene sine fordi de er standardisert.
Hvis vi gjør det samme, måtte vi gjøre det på hver nye
ting vi laget hver uke, fastslår Ivar Grødal.
Kunststallen var oppdrag for hoffet: Henriksen Snekkeri har
innredet det som var kongens gave til dronningen.

PS: HENRIKSEN SNEKKERI LEVERER OGSÅ INN
REDNING TIL RESEPSJON OG KANTINE I BYGGET
DER MESTERBREVNEMNDA HAR KONTORER.
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PRØV VÅR
FORDELSKALKULATOR
Nå kan du enkelt regne ut hvordan
det lønner seg for din bedrift å være
medlem i Byggmesterforbundet!
Kalkulatoren regner ut pris på
medlemskap og hva du kan spare
årlig ved å benytte medlemsfordelene.

Test ut kalkulatoren på
byggmesterforbundet.no
eller scann QR-kode med
ditt mobilkamera:

SERIØSE BEDRIFTER STÅR STERKERE SAMMEN
www.byggmesterforbundet.no
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KOMPETANSE OG KVALITET
VINNER OVER ERFARING
AV ROGER NYBORG

KONDITORMESTER ROGER AMUNDSEN HAR
GJORT DET FÅ, OM INGEN, I BRANSJEN HAR
GJORT FØR HAM. GRÜNDEREN FRA STRØMMEN,
SOM BOR I HAMAR, HAR STARTET OG BYGGET
OPP TRE B
 AKERIER OG DERETTER SOLGT
DEM MED F
 ORTJENESTE. SELV OM HAN ER
PENSJONIST ER HAN FORTSATT OPPTATT AV
FAGET OG UTVIKLINGEN AV DET.
For Amundsen startet det med Heba bakeri
i Brumunddal som ble solgt til det som i dag
er Bakehuset. Deretter startet Amundsen
bakerikjeden Fattigmann som senere ble
solgt til Umoe Catering. Og det siste på listen
er Bakeriet i Brumunddal som ble startet i
2013 og solgt i 2020.
Amundsen var klar på at han skulle selge
Bakeriet til en seriøs aktør.
– I prosessen med å selge bakeriet hadde jeg
3-4 interessenter med ulike finurlige løsninger
for oppgjør og betaling. Jeg endte med å selge til
det jeg oppfattet som en seriøs aktør som kunne
gjøre opp for seg uten å pantsette hus og hjem.
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I forkant av forhandlinger hadde Amundsen tre krav
til kjøperen:
• Ingen ansatte skulle sies opp
• Bakeriene skulle fortsette der de var
• At Amundsen selv kunne slutte på dagen da
avtalen ble signert
Han er stolt av hva han leverte fra seg i
Brumunddal. Til bakeriet hadde han håndplukket
ansatte.
– Snittalderen på våre bakere og konditorer var 22
år, og de er alle faglærte. En slik arbeidsstokk har
vært en stor berikelse for meg, sier Amundsen.
Du satset på kompetanse i dine bakerier. Hvordan
tror du utviklingen i faget vil være fremover
mht. mer industrialisering av bransjen?
- Vi er i en bransje hvor kundeopplevelser
og -følelser er lett å skape. Det er litt
romantikk omkring våre produkter.
Alle kan jo bake. Dette må utnyttes.
Vi må selge inn gode opplevelser og
følelser. Gir vi dette plass nok i våre
markedsplaner? Som bransje har vi

FOKUS PÅ KOMPETANSE
BÆREKRAFT
billige produkter, enhetsprisene er meget lave. Det er
Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen,
Vest Vind Media
få bransjer hvor makro er summen av mikro, som i vår.
Gode prosentverdier gir ofte lite kronebidrag. Derfor
– Den største endringen er at leverandørene
er enkelt-kalkyler så veldig, veldig viktig i faget.
har tatt over mer og mer av bransjen. Det
Det gikk noe tid før jeg forsto viktigheten
er ikke en kritikk mot leverandørene, men
av det enkelte produkts betydning. Jeg
mer en kritikk til bakerne for at de har gitt
mener at dette er, eller var, et forsømt
leverandørene lov til å ta en slik posisjon.
felt! Ikke minst i disse dager med store
Det gjelder også bakeoff, som jeg mener
svingninger i råvarepriser er dette svært
fagfolkene bør vurdere kritisk. Her er det
aktuelt! Ferskt og godt bakverk går ikke
ikke bakeriene som tar ut verdien, men
av moten! Så lag det da! Min optimisme
leverandørene.
fordrer at vi gjør noe med den totale
– I stedet for å ha en bruttofortjeneste på
kompetansen, kvaliteten og o
 pplevelsene
Roger Amundsen,
ca. 80% på egenproduserte produkter,
som markedet krever. Vi må finne vår plass
konditormester
tar bakeriene i bruk importert bakeoff og
og vårt marked. Det handler om omstilling
reduserer bruttofortjenesten med 20-30%. Bakeriene
og det handler om folk! Alle kan ikke bli store, men
har investert i ovner, utstyr og fagfolk, og så kjøper de
alle kan bli gode! Kompetanse og kvalitet vinner over
ferdige bakervarer. Forstå det den som kan!
erfaring, understreker Amundsen.
MANGLER AMBISJONER OG HAR DÅRLIG LEDELSE
Siden han var blitt 74 år spurte Amundsen noen få
om de var interessert i å kjøpe Bakeriet i Brumunddal,
men det var ikke alle som svarte på henvendelsen.
Han mener bransjen må endre seg og få ambisjoner.
I et intervju har du sagt at det er overraskende hvor
passive mange i bransjen er, og at lederkompetansen
ikke er bra nok. Hva mener du med det?
– Vi er ikke attraktive nok som bransje. Vi har en
stor utfordring i å heve bransjen slik at vi kan betale
konkurransedyktig lønn til kompetente folk. Man løser
ingen ting uten de rette menneskene. Jeg tror mange
av utfordringene i bransjen handler om manglende
kompetanse og dårlig lederskap. Ikke skyld på
bransjen. Den er grei den. Alle bransjer har sine
utfordringer. Det har vi også. Vi må finne frem til en
kultur i bakerbransjen om at vi skal vinne, og så må vi
slutte å sutre. I tillegg kan ikke leverandørene ta hele
styringen, sier Amundsen.

GODE OG FERSKE VARER VINNER
Du har tidligere uttalt at det er gode og ferske varer
som overlever alt og at fokuset på å være billig må
vekk. Kan du utdype dettet?
- Det er lite som slår ferske bakervarer og her burde
det lokale håndverksbakeriet ha de aller største
fordeler som bedrift. Industribakerne sliter med lange
distribusjoner med mer, men de små bakeriene må få
ferskhet inn som en grunnleggende forretningsidé.
Det må være slutt med å være billigst. Lag realistiske
kalkyler for samtlige produkter og ta den prisen
produktet må ha. Vi driver alle en økonomisk enhet
hvor produktene kun er middelet. Det koster 12-15
kroner pr. minutt å ha ansatte og produktene
skal dekke de som ikke produserer og uproduktiv
tid. Du kan ikke være «billig» i et slikt perspektiv.
Dessuten gir det status å ha rett pris forutsatt et
førsteklasses produkt, noe som bør være grunnlaget
for alle virksomheter, avslutter den pensjonerte
konditormesteren.

Hva mener du er mesterbrevets rolle i bakerbransje?
- All kompetanseheving er positivt og her er mesterbrevet et viktig og synlig bevis på den enkelte som vil
noe mer. Fagbrev er grunnlaget, mesterbrevet er en
fin fortsettelse på en livslang lærling. Du er ikke ferdig
selv om du har mesterbrev.
MER MAKT TIL LEVERANDØRENE
Roger Amundsen har vært i baker- og konditor
bransjen i mer enn 60 år, og har sett flere store
endringer i bransjen.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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HVA HAR INTERFLORA OG
SKJÅK KOMMUNE FELLES?

STADIG FLERE ARBEIDSGIVERE SER PÅ MESTERUTDANNINGEN SOM ET
VIKTIG VERKTØY FOR Å GI MEDARBEIDERNE KOMPETANSEPÅFYLL. MEN
DET HANDLER OM MER ENN SOM SÅ. Å TA ET MESTERBREV REPRESENTERER IKKE BARE ET KOMPETANSEPÅFYLL SOM DEN ENKELTE MEDARBEIDER HAR GLEDE OG NYTTE AV PÅ VEI OPP KARRIERESTIGEN, DET ER
OGSÅ ET KONKURRANSEVERKTØY FOR STADIG FLERE ARBEIDSGIVERE.
AV MONA BIDNE

Interflora og Skjåk kommune er med i et pilotprosjekt
med Mesterbrevnemnda og Folkeuniversitetet.
Interflora vet at et sterkt og konkurransekraftig
Interflora er avhengig av at alle som driver b
 utikkene
kan drive enda bedre enn i dag, og har tilbudt
delfinansiert mesterutdanning til alle blomster
dekoratørene. Og Skjåk kommune bruker mester
utdanningen som et verktøy for å sikre bygda
kompetanse og konkurransekraft som kan bidra
til etablering av nye virksomheter og dermed
arbeidsplasser.
GRÜNDERBYGD INVESTERER I TRE
FRAMTIDIGE MESTERE
– Vi bruker mesterbrevpiloten som et prøveprosjekt
ved å teste ut opplegget med tre deltakere, sier
Marianne Stensgård, næringssjef i Skjåk kommune.
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En forutsetning for å søke om å få bli med på pilot
prosjektet var at deltakerne måtte ha fag- eller
svennebrev. Det ble også satt krav om at d
 eltakerne
er villige til å bli eksponert i media, fullfører
utdanningsløpet og bruker kunnskapen de får i Skjåk
i minimum to år etter at de er ferdig med mester
utdanningen. Kokken, bunadstilvirkeren og den
 tdanningen
grafiske designeren som ble valgt ut får u
dekket, men dekker selv utgifter til reise og
overnatting på Gardermoen, der Folkeuniversitetet,
som tilbyr utdanningen, har fysiske samlinger med
deltakerne fra Skjåk og Interflora.
Når det gjelder forventninger til pilotprosjektet, er det
nylig vedtatt en ny omdømmestrategi og nærings
strategi for Skjåk, forteller hun.

FOKUS PÅ UTDANNING
Hvordan var diskusjonene da dette ble behandlet
politisk?
– Saken ble positivt mottatt og enstemmig vedtatt. Det
var kanskje litt nytt å tenke at vi kunne bruke næringsfondet til dette, men vi fikk bare positive tilbake
meldinger. Det blir viktig å vise til oppmerksomheten
som tiltaket gir og effekten det gir for deltakerne.

Marianne Stensgård,
næringssjef i Skjåk kommune

– I informasjonsinnhentingen til strategien kom det
frem at mange mener det er for lite kjennskap og
kunnskap om Skjåk. Slik sett er det fint å nytte ulike
kanaler for å synes bedre. Deltagelse i en mesterbrevpilot bygger opp under om at Skjåk er ei gründerbygd
med god energi og at det er lov å lykkes i Skjåk.
Skjåk kommune har som mange mindre utkantkommuner utfordringer knyttet til å holde ungdom
i bygda, etablere nye virksomheter og skape nye
arbeidsplasser. På hvilken måte ser du at kompetanse
og mesterutdanning kan være et viktig bidrag for at
kommunen skal lykkes?
– Det er viktig at ungdommen vår er ute og skaffer seg
utdanning og erfaring, men vi ønsker svært gjerne at
de kommer hjem og etablerer seg her. Det er viktig å
koble næringslivet og ungdom allerede på ungdomsskolen, slik at ungdommen vår vet hva som trengs av
kompetanse i næringslivet, og kan styre utdanningsløpet ut ifra behovet. For de som allerede har tatt
fag- eller svennebrev, så er mesterutdanninga midt
i blinken for å bygge mer kompetanse og etter hvert
til å kunne lede sin egen bedrift. Mesterbrev er et
kvalitetsstempel som løfter bedriftene. Kompetanse
er aldri bortkasta, sier Stensgård.
Skjåk kommune har brukt midler fra næringsfondet
til pilotprosjektet, og forventer at investeringen
skal få oppmerksomhet rundt satsingen og vise at
Skjåk kommune er innovativ og villig til å teste ut nye
prosjekter og løsninger.
– Vedtektene for næringsfondet i Skjåk har innlemmet
kompetanseheving som et eget punkt som det går an
å søke støtte til. Dette har vært nyttet til ulike kurs,
men ikke til mesterutdanning tidligere. Vi håper at
denne piloten kan være med å bidra til at flere tar
mesterbrevet i kommunen vår.

– Hovedmålsettinga for næringsfondet er at det skal
brukes til å øke og trygge bosettingen i Skjåk. Vi ønsker
å vise frem at Skjåk kommune satser på kompetanse
og tar vare på god arbeidskraft, og at vi legger til rette
for dette. Kandidatene blir rusta til å drive sine egne
bedrifter som på sikt kan bety flere arbeidsplasser.
Tiltaket rimer godt med nylig vedtatt omdømme- og
næringsstrategi og om flere kommunikasjons
muligheter. Deltagelsen blir også en test opp mot det
å legge til rette for utdanning som kan føre til arbeid i
Skjåk. Vi har også sett at bygg og anlegg og mekaniske
fag kan komme inn under denne ordningen senere.
For Skjåk er det spesielt interessant i forhold til
tradisjonshåndverk og industri.
På spørsmål om hvordan reaksjonene i bygda har
vært, forteller Marianne Stensgård at de så langt bare
har hørt positive tilbakemeldinger om tiltaket.
– Det blir viktig å følge opp kandidatene, for å spre det
gode ord om ordninga innad i Skjåk videre. Deltakerne
var etter den første samlinga i mars stortilfredse
med opplegget og ikke minst Rolf Skuterud, som jeg
har forstått er foreleseren på utdanningen! Vi håper
næringslivet får øynene opp for ordninga og tenker at
de kan nytte seg av den senere. Det samme gjelder
kollegaene mine i de andre kommunene i NordGudbrandsdalen. De har fått med seg satsningen
vår og vil nok følge nøye med på hva vi får ut av den,
og kanskje nytte seg av tilbudet etter hvert de også.
Det er litt tidlig å si hvordan opplegget og effekten av
tiltaket blir enda, men så langt ser det svært positivt
ut på alle måter.

Skjåk kommune har som mange
mindre utkantkommuner utfordringer
knyttet til å holde ungdom i bygda,
etablere nye virksomheter og skape
nye arbeidsplasser
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– Et sterkt og konkurransekraftig Interflora er
avhengig av at alle de som driver butikkene kan
drive enda bedre enn i dag. Det å investere i 50%
finansiering av mesterutdanningen for ambisiøse
blomsterdekoratører som vil opp og fram, er ikke
bare å gi hver enkelt et løft, men hele virksomheten
et løft i forhold til å posisjonere oss som de beste på
markedet, sier Løken.
Kjetil Løken,
CEO i Interflora Norge

21 BLOMSTERDEKORATØRER PÅ SKOLEBENKEN
Hos Interflora har lysten til å ta mesterutdanningen
smittet fra Bjarne Bryn, som var den første til å kaste
seg på mesterutdanningen, til mange andre blomsterdekoratører. Det er bokstavelig talt et blomstrende
knippe Interflora-representanter som deltar på
samlingene på Gardermoen. Utdanningen, som er
spesialsydd som et resultat av et samarbeid mellom
Mesterbrevnemnda og Folkeuniversitetet, er et viktig
grep for å løfte statusen på blomsterdekoratørfaget,
sier Kjetil Løken, CEO i Interflora Norge. Han
presenterte muligheten for å ta mesterutdanning
til delfinansiert pris for blomsterdekoratørene på et
forhandlermøte.
– Det å ha mesterbrev i blomsterdekoratørfaget er
en garanti for faglig høy kvalitet og seriøs drift av
butikk. Nettopp seriøs og ordentlig drift blir stadig
viktigere for å beholde konkurransekraften. Det har
pandemien vist oss, sier han og legger til at vi nok
må være forberedt på raske endringer i driften som
følge av pandemier, klimaendringer og dermed også
mangel på varetilgang og varekvalitet.
– For vår del er det viktig å ta grep som øker
konkurransefortrinnet. Det er stor konkurranse på
det norske blomstermarkedet. Og konkurransen øker,
ikke bare mellom de store blomsterkjedene, men
også fra andre bransjer som vil kapre en bit av folks
glede over blomster, enten det er til frokost eller i
forbindelse med helgehandelen, sier han.
Det er hele 21 blomsterdekoratører med på første
runde med mesterutdanning, men flere har allerede
meldt seg på neste runde som starter i september.
Det gjennomføres også kurs for blomsterbindere,
men det holder ikke bare å være interessert i
blomster for å drive gode virksomheter.
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Tilbudet om mesterutdanning til blomster
dekoratørene ble presentert på et forhandlermøte.
Hvordan var stemningen og hva tenkte du da
påmeldingene begynte å rase inn?
– Responsen fra medlemmene kom umiddelbart
underveis i møtet. Det var tydelig at vi traff et stort
behov der ute. Jeg tror det var påvirket av at mange
hadde et oppdemmet behov for påfyll og inspirasjon
som følge av pandemien, hvor mange butikkdrivere
har vært isolert fra sosiale arenaer i lang tid. Samtidig
gav mange uttrykk for at de hadde tenkt på det lenge,
og at dette var den «lille dytten» de trengte for å
ta steget og starte på mesterutdanningen. Når de
så den overveldende påmeldingen fra mange av kollegaene sine var dette også med på å skape en fellesskapsfølelse som senket terskelen for å melde seg
på. Selvfølgelig er det meget gledelig for fellesskapet i
Interflora som helhet at kompetanse blir verdsatt på
denne måten, avslutter han.

Det å ha mesterbrev i blomsterdekoratørfaget er en garanti
for faglig høy kvalitet og
seriøs drift av butikk

FORNØYDE DELTAKERE!
Med Bjarne Bryn var det hele 21 blomsterdekoratører
med på første runde med mesterutdanning i mars,
i tillegg til en kokk, en bunadstilvirker og en grafisk
designer fra Skjåk. Vi tok en prat med Bjarne og noen
av de andre deltakerne.

FOKUS PÅ UTDANNING

BJARNE BRYN,

BRITA STENSGÅRD,

MERETE DAGSGAARD,

leder for Bryns Blomster
- Det er gøy at vi er så mange
blomsterdekoratører med. Jeg fikk
jo massevis av henvendelser da jeg
sto fram og fortalte at jeg ville ta
mesterutdanningen, og flere kastet
seg på muligheten. Første dag av
samlingen gikk unna så det holdt.
Og det stod til alle forventninger.
Jeg måtte ringe kona for å fortelle
at jeg var gira etter å komme
i gang med å bruke kunnskapen
i egen bedrift. Hodet boblet
over av tanker på hva som skulle
gjøres i tiden fremover. Så kom
virkeligheten og tok meg litt. Det
er jo mye jobb og faktisk endel
skolearbeid som skal gjøres, men
det er fint gjennomførbart!

kokk, Billingen Seterpensjonat
– Eg søkte på mesterutdanninga
fordi eg såg det som ei fin
moglegheit til å kunne lære meir
om faget. Og for at det kan gjera
meg trygg på å kunne lede folk
eg har med meg på kjøkenet, og
i framtida kunne drive ei bedrift
sjølv.

grafisk designer, Haus Byrå
– Jeg har lenge lett etter en
relevant utdanning, der jeg kunne
kombinere skole og jobb. Jeg har
jobbet med grafisk design og
konseptutvikling i mange år, de
siste årene har jeg kjent på en
trang etter å ha mer kunnskap
innen ledelse, entreprenørskap
og innovasjon. Noe av det jeg
liker best med jobben min i dag
er å kunne være en rådgiver for
kundene mine, med tanke på
framtidsutsikter, utvikling og
konsepter. Jeg gledet meg til å
komme i gang med første samling.
Etter helgens input var jeg enda
mer motivert for fortsettelsen.

- Kurset lar oss gå gjennom våre
egne butikker og sette oss inn i
andres, så dette blir garantert bra
for alle. Så dere som ikke kunne bli
med denne gangen: En ny runde
mesterutdanning begynner til
høsten, så sett av noen kvelder og
helger fra september!
- Foreleser Rolf Skuterud leverer,
holder oss fokusert hele tiden
med masser av eksempler fra
diverse bransjer. Og jeg har også
lyst til å nevne at det er gøy at alle
som er med er så villige til å dele
informasjon. Jeg gleder meg til vi
blir enda tryggere og får staket ut
våre mesteroppgaver fremover, og
ser fram til neste samling!

– Før fyrste samling var eg spent.
Eg var mest spent på korleis det
skulle bli å studere att, men nå
som eg har kome i gang, er eg
sikker på at dette skal gå fint.
Iallfall når ein har fått møtt både
resten av klassa og læraren vår.
Her er det mykje trivelege folk og
mykje god kompetanse samla!
På fyrste samling var det mykje å
sette seg inn i, men nå gler eg meg
berre på fortsettinga.
– Målet mitt er jo sjølvsagt å ta
mesterbrevet. Men eg trur eg
kjem til å få mykje meir ut av dette
enn «berre» mestermerket. Eg
trur eg kjem til å bli betre kjent
med meg sjølv både i og utanfor
kjøkenet. Uansett om eg er den
einaste kokken i klassa mi, har vi
alle mykje til felles. Det at vi kan
samlast og høyre på at dei andre
fortel om korleis dei driv si bedrift,
det er lærerikt.

– Mitt mål er forhåpentligvis å få
flere ben å stå på, og en bredere
kompetanse. Jeg synes også det
er gull verdt å være på samlinger
og få dele erfaringer med andre,
på tross av at det er ulike yrker
representert. Jeg håper også at
mesterutdanningen skal bidra til
en større trygghet i valgene man
tar, både for seg selv, og på vegne
av andre.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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ADRIEL BJØRGE,

LISA PÅLSSON,

IRENE VALDE ERDA ,

blomsterdekoratør,
Nesttun Blomster
– Jeg har hatt lyst å ta mesterbrevet lenge, da det på en måte er
neste steg etter fagbrev. Dessverre
er ikke mesterutdanningen dekket
av lånekassen, og jeg har ikke hatt
penger til å tenke noe mer på det.
Så da dette tilbudet dukket opp i
Interflora sitt nyhetsbrev var det
en for god mulighet å takke nei til!

blomsterdekoratør,
Interflora Studio
– Jeg har aldri før sett hvordan jeg
skulle få tidskabalen til å gå opp
med studier i tillegg til familie og
heltidsjobb. Men dette studie
opplegget ser ut til å være et veldig
bra alternativ for meg!

daglig leder, Blomsterhuset
Å ta mesterbrev er noe jeg har
tenkt på i mange år. Da Interflora
satte dette på dagsorden var det
ingen tvil om at jeg måtte melde
meg på. Jeg driver en blomster
butikk og et binderi som har vært i
familien i mange år, og selv om jeg
har fagbrev og mye kunnskap om
faget, mangler jeg lederutdanning.

– Jeg reiste til første samling
med litt skrekkblandet fryd. Det
er over ti år siden jeg var på
skolebenken og med et så aktivt
yrke og lite selvdisiplin var jeg
veldig spent om jeg hadde tatt
på meg for mye. Men jeg gledet
meg likevel til å begynne på noe
nytt og s pennende og møte nye
mennesker. Da jeg reiste hjem
hadde skuldrene senket seg
litt! Læreren var veldig flink og
formidlet alt på en forståelig måte.
Og alt virket mer overkommelig.
– Jeg elsker å lære nye ting og
følte jeg trengte å utvikle meg mer
innen faget. Så det er vel det målet
mitt er, å få en bedre forståelse for
den administrative og økonomiske
biten av å drive en blomsterbutikk.
Få en mer helhetlig forståelse av
driften. Jeg ser ikke for meg verken
å drive eller å eie en blomster
butikk med det første, for jeg trives
veldig godt der jeg er, men med
et mesterbrev i hånden skal man
aldri si aldri.
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– Jeg var ikke helt sikker på hva
som ventet meg og var litt usikker
på hvordan det skulle gå. Men
allerede etter første samling
var jeg heltent! Jeg trenger nye
utfordringer og har lyst til å
supplere fagbrevet med denne
delen av faget. Det er kunnskap
jeg har savnet.

– Før jeg reiste til første samling
var jeg veldig spent! Jeg både
gledet og gruet meg, det er
noen år siden sist jeg satt på
skolebenken. Det virket som en
voldsomt stor oppgave å skulle
g jennomføre et slikt løp, i tillegg
til å ha en travel hverdag med
jobb og familie.Rolf, som ledet
samlingen, gjorde en formidabel
jobb med å b
 erolige oss alle
sammen, og jeg fikk mer troen på
 jennomføre.
at dette ville la seg g
Da vi reiste fra samlingen hadde
jeg mer ro i hodet og en følelse
av at det var deilig å være i gang!
Men jeg var også litt stresset over
at nå skulle jeg jobbe helt alene
med dette frem til neste samling.
Heldigvis har vi Rolf tilgjengelig
hvis vi skulle treffe på noen
problemer underveis.
– Målet mitt med utdanningen
er å bli mer bevisst på min rolle
som leder, lære mer om hvordan
man bygger opp en stabil og sunn
bedrift og å få verktøy til å gjøre
dette på best mulig måte.

FOKUS PÅ UTDANNING

LAILA BÅRDSENG,
bunadstilvirker,
Laila´s Hjemmelagde
– Jeg hadde tenkt tanken om
mesterutdanning før, men det
føltes liksom litt stort. Skal lille
meg bli mester, tenkte jeg. Men så
fortalte Marianne Stensgård om
pilotprosjektet og spurte om jeg
kunne tenke meg å være med, og
da bestemte jeg meg for å søke.
Jeg har googlet litt og kommet
fram til at det bare er syv
bunadstilvirkere med mesterbrev,
og da er det jo på tide å bli flere.
Det at jeg deltar skaper jo også
litt blest om bunadstilvirkerfaget,

noe som kan få andre til å velge
denne utdanningen. Sist, men ikke
minst, er det viktig å ha papir på
at man kan det man driver med.
Se bare på snekkere og rørleggere
som det stadig stilles strengere
krav til at har papirene i orden. Slik
blir det kanskje med bunadssøm
etter hvert også – at du må ha
papirer på at du virkelig kan faget.
En annen ting er at mesterbrevet
kan åpne muligheter for meg
som nå bare driver enkeltmannsforetak. Kanskje jeg på sikt får
meg en lærling eller ansetter flere?
Mesterbrevet er nøkkelen til mye.
– Det var skrekkblandet fryd før
jeg dro! Jeg er hjemmekjær og
ikke glad i å reise, så derfor var
jeg glad for at det var med to jeg
kjente fra Skjåk. Men bare i løpet
av den første dagen og utover i
helgen opplevdes alt mye bedre.
Rolf Skuterud er en fantastisk
lærer som er god til å prate og
skape trygghet, så jeg hadde en

helt annen holdning da jeg dro
hjem fra samlingen. Men nå skulle
døgnet hatt flere timer. Jeg skal
lese, skrive og innlevere oppgaver
– og samtidig er det høysesong
for bunadssøm fram mot 17. mai, i
tillegg til at jeg jobber i butikk og er
gårdskjerring. Jeg skulle hatt noen
som kunne lese høyt for meg, eller
fått stoffet som lydbok i denne
perioden!
– Jeg har sydd bunader i over 25
år. Det startet med barnebunader,
etter hvert damebunader og til
slutt våget jeg meg på herre
bunader. Og i 2016 hadde jeg så
stor etterspørsel at jeg valgte å
starte enkeltmannsforetak. Med
mesterutdanningen får jeg nå en
god ryggsekk som jeg kan bruke.
Hovedmålet mitt er at hvis det går
bra med foretaket, kan jeg utvide
etter hvert. Det vil også være
enklere å ta inn lærlinger fordi jeg
har fått utdanning i hvordan man
skal lede og arbeide med folk.

Mesterlig
avfallshåndtering

for alle mestere!
Ragnsells.no
-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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KREATIV
NISJEHANDEL
FOTOGRAFEN HAR SLÅTT SEG SAMMEN
MED GALLERISTEN. MIDT I FLEKKEFJORD
BYR GALLERI IMAGO OGSÅ PÅ INN
RAMMING, KLÆR OG ØLUTSALG.
AV GEORG MATHISEN
Klara Kristine Liland (til venstre) og Hilde J. Husebø
har en leilighet full av malerier.

verkstedet en del av tilbudet. – Når du skal etablere
– Målet er ikke å bli ferdig. Målet er å ha nye mål,
deg i en liten by med lite folketall, da skal du ha mange
sier Hilde J. Husebø. – Tanken vår er å ha noe som er
bein å stå på, sier hun.
spennende for alle, sier Klara Kristine Liland.
De to svigerinnene er galleristen og fotograf
RAMMER
mesteren som slo seg sammen. Resultatet
er blitt Galleri Imago. I april flyttet de
– Egentlig er det innramming jeg driver
inn i en tradisjonsrik gård i sørlandsmed, i tillegg til å formidle kunst.
NÅ KAN JEG
byens gågate.
Innrammingen kommer ofte av seg
KALLE MEG FOTOselv når vi selger et nytt bilde. Enten
GRAFMESTER, OG
MANGE BEIN Å STÅ PÅ
det er kunstnerens bilde eller Klaras
JEG ER DEN ENESTE
Liland begynte sitt eget studio første
bilde, sier Husebø. På samme måte
HER I BYEN
gang i 2008.
kan den som kommer dit for å få
– Jeg drev på fulltid frem til jeg ble mor
rammet inn noe, bli fristet både til å
i 2013, forteller hun. Så tok hun pause fra
kjøpe et maleri og til å bestille fotografering.
fulltidsfotograferingen. Den siste tiden har hun
– Klær og alt det andre vi har her, er den felles
arbeidet på tannlegekontor.
interessen vår, forteller Husebø.
– Da jeg sa at jeg hadde tenkt å begynne igjen, ville
Det nye galleriet har to hus å boltre seg på. Ut mot
Hilde at vi skulle starte sammen, forteller hun.
gaten er det butikklokaler med innsyn gjennom
Hilde J. Husebø drev galleri, men bare malerier ble for
vinduene. Tidligere har det vært advokatkontor bak
smalt. I fjor utvidet hun med klær, og nå er rammelukkede lameller i det 200 år gamle huset. I andre
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etasje henger kunsten rundt i rommene i det som har
vært en leilighet. I huset som vender bort fra gaten,
har en annen leilighet blitt til fotostudio.
ØL OG NYTENKNING
Mellom husene ligger en liten bakgård. – Her kan vi
bruke den ambulerende skjenkebevillingen og tilby
servering om sommeren, sier Klara Kristine Liland.
I første omgang er atelieret blitt ølutsalg. Central
Bybryggeri har flyttet inn produktene sine i et kjøleskap hos Imago.
– Vi har mange planer. Det står ikke på det, sier Liland.
– Vi er ikke ferdige med å utvikle konseptet. Vi vil ha
arrangementer og aktiviteter, beskriver Husebø.
De to håper at de kan inspirere andre til å tenke nytt
når det gjelder kreative løsninger og partnerskap.
– Det er flere som er mestere i andre fag. Kanskje kan
de tenke seg å kopiere eller å bli inspirert til å tenke
litt utenfor de tradisjonelle rammene for faget sitt, sier
Hilde J. Husebø.

BYENS ENESTE
I bunnen av det hele ligger mesterbrevet til Klara
Kristine Liland.
– Grunnen til at jeg tok fagbrevet og så mesterbrevet,
er at alle kan kalle seg fotograf. Men ingen kan kalle
seg mester hvis de ikke har mesterbrev. Det ga meg
en tittel som er beskyttet. Nå kan jeg kalle meg fotografmester, og jeg er den eneste her i byen, sier hun.
– Jeg sier ikke at jeg er flinkere fordi jeg er mester. Men
jeg har vært i lære hos en dyktig fotograf, og det er
nok noen detaljer som kanskje ikke alle kan, sier hun.
Mottagelsen har vært overveldende siden Galleri
Imago åpnet opp i nye lokaler. – Her har det vært mye
forskjellig. Jeg tror det startet opp som jernvare. Det
har vært parfymeri, og det var hattebutikk i veldig
mange år. Det er mye historie i huset. Så gir det en god
følelse at byens befolkning synes det er spennende,
slår Hilde J. Husebø fast.
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BYGGER VERDENS
MEST MILJØVENNLIGE
SYKEHJEM

Illustrasjonsbilder: Arkitema

MESTERN

PROSJEKTLEDER ROY HEGGELUND OG HANS
KOLLEGER I PEAB OG PEAB BJØRN BYGG ER MED
PÅ ET STYKKE HISTORISK ARBEID FOR OSLOBYGG
KF I OSLO. DET FØRSTE SPADETAKET FOR
TÅSENHJEMMET BLE TATT I FEBRUAR. DET SKAL
BLI VERDENS MEST MILJØVENNLIGE SYKEHJEM,
SERTIFISERT SOM BREEAM EXCELLENT OG ET
FORBILDE I FUTUREBUILT. BYGGET ER TEGNET AV
ARKITEMA.
AV MONA BIDNE

– Det føles helt fantastisk å få være med på et slikt
prosjekt i Oslo. Jeg og mine kolleger i Bjørn Bygg i Alta
bygde massivtre-bygget Alta omsorgssenter, som ble
kåret til Årets helsebygg i 2021. Nå får vi altså æren
av å være med på å bygge Tåsenhjemmet, som også
skal bygges i massivtre og sertifiseres etter et av
de s trengeste kravene i miljøsertifiseringssystemet
BREEAM, som måler byggs bærekraftk valifikasjoner.
Massivtre er mer miljøvennlig enn betong og
montasjetiden går kjappere, noe som gir mindre
klimaavtrykk, legger han til.
KLIMA- OG MILJØMINISTEREN BEGEISTRET
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide som
besøkte byggeplassen tidligere i år lot seg begeistre
av det han så. Til Nordre Aker Budstikke uttalte han:
«Byggebransjen har store utslipp, og har gått litt
under radaren. Ved å gjøre slike grep som her, kan
utslippene gå mye ned, og raskt. Skal vi nå målet om
å kutte halvparten av norske utslipp innen 2030 og
netto null senest i 2050, så må man tenke på hva
man bygger, i forhold til energibruk, hva man bygger
med – materialer, og hvordan man gjennomfører selve
byggeprosessen».
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Roy Heggelund,
prosjektleder for Tåsenhjemmet

HELT GRØNN LØSNING FRA BYGGING TIL
FERDIG BYGG
– BREEAM er for oss fra nord et forholdsvis nytt, men
ikke ukjent begrep. Det betyr at byggeplassen skal
være helt grønn med elektriske anleggsmaskiner og
nullutslippsløsninger. Det er også et klimaregnskap
som må oppfylles. Grunnentreprenøren har blant
annet gått til innkjøp av elektriske gravemaskiner
med batteripakker som lades mellom arbeidsøktene.
Dette er spennende, og veldig lærerikt. Vi merker
det grønne skiftet også nordpå, men ikke i den grad
som her i Oslo, sier Heggelund. – Men det blir jo mer
og mer av dette nordpå også. Vi ser fram til å kunne
være med på prosjektet Tåsenhjemmet, der vi vil ha
ekstremt høyt fokus på dette.
MASSIVTREKOMPETANSE HENTES FRA NORD
Det er PEAB Bjørn Byggs kompetanse med massivtre
som får PEAB til å hente et team med kolleger fra
nord. Tåsenhjemmet og Alta omsorgssenter har
mange likhetstrekk ved at det blir brukt massivtre,
og at rominndeling og fellesarealer ligner. PEAB Bjørn
Bygg bygger i disse dager en barne- og ungdomsskole i Kautokeino i massivtre. Vi vil ta med hele
administrasjonen fra Tåsenhjemmet på en befaring
opp til Kautokeino og Alta for å utveksle erfaringer og
den kompetansen vi nå sitter på.
– Vi er en gjeng fra PEAB Bjørn Bygg som skal pendle
til og fra Oslo i to år. Folkene vi tar med oss har en
kompetanse om massivtre som ikke så mange har,
og det er vi stolte av. Teamet består av funksjonærer,
fagarbeidere og lærlinger. Fagarbeiderne våre er etter
hvert blitt veldig gode montører, og noen av dem har
mesterbrev. Lærlingene skal få være med for å lære
seg å bygge i massivtre. Vi har også, med utgangspunkt i våre erfaringer, fått opp egne montasjeledere
på blant annet massivtre, og vi vil ta med egen
montasjeleder ned til Tåsenhjemmet.
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41

MESTERN

FOKUS PÅ BÆREKRAFT

– Jeg og teamet gleder oss over å få komme til Oslo
og bygge Tåsenhjemmet. Med målene som er satt,
blir det et unikt bygg som det blir veldig moro å få på
CV´en, avslutter Heggelund.

FAKTA OM BREEAM
SERTIFIKATET:
Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: Pass,
Good, Very Good, Excellent og Outstanding.
For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget.
BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste
aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til.
Ni kategorier er dekket:
• ledelse
• helse- og innemiljø
• energi
• transport
• vann
• materialer
• avfall
• arealbruk og økologi
• forurensning
I hver kategori er det emner med kriterier,
eller tiltak man kan gjøre for å redusere miljø
påvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak prosjektet
gjør, jo mer poeng får man og jo høyere
sertifiseringsnivå oppnår bygget.

FAKTA OM
TÅSENHJEMMET:

• Bygget på 14 000 kvadratmeter skal stå
innflyttingsklart i slutten av 2023.
• Bygget skal sertifiseres etter BREEAM Excellent.
• Bygget skal være et forbildeprosjekt i
FutureBuilt.
• Det nye sykehjemmet skal ha 130 beboerrom
og et dagsenter.
• Bygget blir bygget i massivtre og blir fire
etasjer høyt.
• Det blir parkeringsarealer i kjelleretasjen og en
rekke sykkeloppstillingsplasser utenfor bygget.
• Byggherre er Oslobygg KF.
• Totalentreprenør er PEAB.
• Arkitektene er Arkitema, Danmark.
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Kilde: Grønn Byggallianse

STORT BEHOV FOR REKRUTTERING
– Vi har i alle år fokusert på lærlinger fordi behovet
for rekruttering til bygg og anlegg er stort. Målet har
vært 10 prosent lærlinger til enhver tid, og i nord har
vi vært oppe i både 12, 13, 14 og 15 prosent. I PEAB
Bjørn Bygg har vi 40-50 lærlinger. Uten fagarbeidere
og lærlinger får jo ikke jeg som prosjektleder gjort så
mye, siden vi satser på bruk av egne håndverkere, sier
han. Håndverkerne våre er utrolig viktige for oss. Da
må man ta vare på dem og legge til rette for at de skal
kunne gjøre en god, og ikke minst sikker, jobb.
Selv har han fagbrev som tømrer, har jobbet
som betongarbeider, og senere bygd på med
ingeniørutdanning.

Vinn konkurransen
om kundene med
flere mestere i
bedriften!
84% av de som skal kjøpe håndverkstjenester
føler seg tryggere ved å velge en mesterbedrift.
Med flere mestere blir bedriften mer effektiv, får
et større fellesskap og blir bedre rustet til å takle
uforutsette hendelser.
Ønsker du eller en av dine ansatte å bli mester?
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.
www.folkeuniversitetet.no

22 47 60 00
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STORT TRYKK PÅ

KOMPETANSEOMRÅDET
AV ROGER NYBORG

STOR ØKNING I ANTALL SØKNADER
Det har skjedd mye den siste tiden på kompetanseområdet i Mesterbrevnemnda - særlig når det gjelder
søknader om mesterbrev. Det har vært en stor
økning i antall mottatte søknader, og vi har utviklet
ny elektronisk søknadsportal som gjør at mesterbrevsøknader nå sendes inn til oss digitalt.
Med søknadsmodulen for søknader om
mesterbrev på bakgrunn av real
kompetanse på plass i mars i år, var
søknadsportalen komplett.
Vi har tatt en prat med fagsjef Anne
Kirsti Sandberg Felldal om tingenes
tilstand på kompetanseområdet.
– De siste par årene har vi sett en
veldig positiv trend med hensyn til
antallet søknader om mesterbrev. Den
største økningen har søknader på bakgrunn av
realkompetanse stått for. Dette skyldes blant annet at
det finnes enkelte firmaer som svært aktivt henvender
seg til håndverkere, særlig i byggfagene, og tilbyr å bistå
dem med å søke om mesterbrev på denne bakgrunnen.
Ifølge tilbakemeldinger fra håndverkere, som tar
kontakt med oss før de inngår avtale med disse
tjenestetilbyderne, så kan markedsføringen virke i
overkant pågående?
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– Ja, vi har fått tilbakemeldinger om dette og mange
kan nok oppleve det som om de nesten blir «lovet» at
søknaden vil bli innvilget om de benytter seg av disse
firmaene. Måten tjenesten markedsføres på har også
skapt noe uro i miljøet, da det kan se ut som man
kan «kjøpe» seg et mesterbrev på en lettvint måte.
Det er derfor viktig for oss å presisere at det er
Mesterbrevnemnda som behandler, innvilger
og avslår søknader om mesterbrev, understreker Felldal.
Fagsjefen er tydelig på at å søke om
mesterbrev på bakgrunn av real
kompetanse absolutt ikke er noen
snarvei til mesterbrevet.
– Mesterbrevnemnda har siden begynnelsen av 2000-tallet hatt en forskrift som
regulerer hvilke krav som må være tilfredsstilt for å få tildelt et mesterbrev på bakgrunn av
realkompetanse. Forskriften stiller strenge krav
til hvilken kompetanse som må dokumenteres.
Søkere skal blant annet skrive en egenvurdering av
sin kompetanse målt opp mot studieplanene i det
aktuelle mesterfaget. For å skrive en god søknad er
det en forutsetning at søkeren selv, på forhånd, har
satt seg godt inn i de aktuelle studieplanene, og at
egenvurderingen føres i pennen av søkeren selv. Vi
ser at svært mange søknader er mangelfulle både

FOKUS PÅ UTDANNING
hos oss bli – noe som også vil hjelpe til med å korte
ned saksbehandlingstiden.

Forskriften stiller strenge
krav til hvilken kompetanse
som må dokumenteres

STYRKER KOMPETANSEOMRÅDET
Med den økende søknadsmengden har det også
vært behov for å styrke kompetanseområdet med
flere saksbehandlere.
– Det er veldig positivt av vi ser en økning i antall
søknader om mesterbrev. Kompetansen som ligger
i mesterbrevet er viktig – både for den enkelte, og
også for samfunnet som har et stort behov for den
kunnskapen en mester har. Nå trenger vi flere saks
behandlere til å behandle søknader. Vi har allerede
styrket staben på realkompetanseområdet, men vi
trenger enda flere saksbehandlere for å få unna
køen av søknader. For tiden har vi spesielt lang
saksbehandlingstid på realkompetansesøknader,
noe vi beklager, men vi håper og tror at med
styrket bemanning, digitale løsninger og grepene vi
tar for å få inn mer komplette søknader skal bidra til
at vi får ned saksbehandlingstiden på litt sikt.

SAKSET FRA MALEREN:

når det gjelder beskrivelse av egen kompetanse
og med hensyn til den dokumentasjonen som skal
følge med søknaden – dette gjelder også søknader
der firmaer har bistått søkeren. Søknader som ikke
er komplette resulterer i at søkerne får et forhåndsvarsel fra oss om at søknaden vil bli avslått, dersom
søknaden ikke suppleres med ytterligere opplysninger. Så for å øke kvaliteten på søknadene innfører
vi nå en egenerklæring der søkeren blant annet
skriver under på at vedkommende har gjort seg
kjent med de aktuelle studieplanene og at søknaden,
inkludert egenv urderingen, er skrevet av dem selv.
Alle søknader om mesterbrev er gjenstand for streng
kontroll med hensyn til opplysningene som oppgis,
og det foretas både en plagiatkontroll og ekthetskontroll, for å sikre at dokumentasjonen er riktig.
Disse grepene mener vi vil bidra til at søkere sender
inn komplette søknader med en gang, slik at de ikke
behøver å bruke tid på å omskrive og ettersende
papirer over en lengre periode – og jo mer komplett
søknaden er jo mer effektiv kan saksbehandlingen

UNIK KOMPETANSE
PÅ VERNA BYGG
FAGSKOLEN VESTFOLD OG TELEMARK STARTER
TIL HØSTEN ET NYTT UTDANNINGSTILBUD:
«REHABILITERING AV VERNEDE KONSTRUKSJONER I
BETONG, MUR OG PUSS.»
Dette er et deltidsstudium som blant annet
henvender seg til overflatebehandlere, arkitekter,
malermestre og murmestre, og gir 30 poeng
studiekompetanse.
– Studiet starter i august og er for de som ønsker å
få mer kompetanse innenfor rehabilitering av verneverdige bygg. Denne kunnskapen vil være gull verdt
i et marked hvor det vil være stort behov for kompetente fagarbeidere i tiden fremover, sier malermester
Asbjørn Sletholt, som skal være lærer på studiet.
Studiet, som går over totalt 800 timer, er rettet mot
folk som er i jobb og vil derfor foregå i helger.
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128 NYE MESTERE
I FØRSTE KVARTAL

M

ESTERBREVNEMNDAS
KOMPETANSETEAM
INNVILGET 128
SØKNADER OM MESTERBREV
I FØRSTE KVARTAL I ÅR. FOR
FØRSTE GANG PRESENTERER VI
NYE MESTERE KVARTALSVIS
I BLADET. SAMTIDIG HAR VI TATT
EN LITEN PRAT MED EN AV DE
MANGE NYE MESTERNE.

AV ROGER NYBORG

STOLT NYBAKT MESTER
En av de mange som har blitt
mester i løpet av første kvartal
er Linda Charlott Kristiansen, ny
mester i anleggsgartnerfaget.
HVA VAR MOTIVASJONEN DIN TIL
Å VELGE YRKESFAG OG MESTERBREVET SOM KARRIEREVEI
VIDERE?
– Etter endt videregående
opplæring i Idrettsfag hvor jeg
egentlig ikke viste helt hva jeg
ville gjøre videre, jobbet jeg som
sommerhjelp i Park og Idrett i
Ski Kommune. Her fikk jeg lov
til å være med på et spennende
prosjekt med å sette sentrum av
Ski i farger med sommerblomster.
– Det å kunne arbeide med
hendene, være ute hele dagen og
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få læring på en annen måte førte
til at mestringen kom fort. Det
samme gjorde lysten på videre
utdanning.
Jeg startet voksenopplæring i
anleggsgartnerfaget og gikk på
kveldsskole på Hvam. Så var jeg så
heldig å få plass som voksenlærling
i en bedrift i Oslo, som den gang
var den beste bedriften på grønn
skjøtsel. Den kunnskapen jeg fikk
der ble grunnsteinen til viljen til å
lære mer og utvikle meg videre.
– Etter å ha jobbet som anleggsgartner og fått mye kunnskap
gjennom mange år, ble det å
lære hvordan en bedrift drives
økonomisk og organisatorisk mye
mer interessant. Derfor valgte jeg
å starte med mesterutdanningen,
forteller anleggsgartnermester
Linn Charlott Kristiansen.
HVA VIL DU SI ER DET VIKTIGSTE
VED Å VÆRE MESTER?
– Det viktigste ved å være mester
er å kunne være stolt av faget sitt.
Å være mester viser at du som
person utfører arbeid på en faglig
riktig måte og at du er en til å
stole på.
DET ER TIDLIG, MEN STOD
MESTERUTDANNINGEN TIL
FORVENTNINGENE?
– Jeg tok mesterutdanningen
min hos Bli Mester i Oslo, fordi
det passet best til min hverdag
som mamma og så klart full jobb.
Gjennom denne utdanningen har
jeg fått en mye bedre forståelse
av hvordan er bedrift bør drives.
Jeg har fått mer forståelse av

valgene ledelsene i bedriften tar
og hvordan en leder kan lede
en bedrift på forskjellig måter.
Jeg synes det har vært veldig
morsomt og lærerikt å kunne se
det t eoretiske i praksis, og er i dag
veldig glad for at jeg startet med
mesterutdanning og fullførte den.
HVORDAN OPPLEVER DU AT DE
RUNDT DEG SER PÅ DEG NÅ SOM
DU HAR BLITT MESTER?
– Jeg synes ikke selv at de rundt
meg ser på meg noe annerledes.
Mulig jeg tar feil, men jeg er jo
fortsatt meg selv, bare med mer
kunnskap.
HVA VIL DU SI TIL UNGDOM SOM
VURDERER Å VELGE YRKESFAG?
– Det å velge yrkesfag er å lære noe
på en annen måte. Det å kunne
se forandringene/utviklingen på
arbeidet du utfører for hver dag,
gir mye mestringsfølelse og den
faglige utviklingen kan gå fortere.
Du lærer å håndtere utfordringer
lettere og løser oppgave der og da.
Du bruker kroppen og hodet ditt
på en annen måte, og jeg tror det
kan bidra til å at man blir sterkere
både fysisk og psykisk, avslutter
Linn Charlott Kristiansen.

FOKUS PÅ BÆREKRAFT
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FAGNAVN

NYE MESTERE

BAKERMESTER:

Gro Holmen

BLIKKENSLAGERMESTER:

Carl-Andre Hegle, Christian Gjelstad, Lars Emil Brattland, Mindaugas Kazragis,
Robin Kvien Nordgaard, Steinar Gilja Håland, Tonny Haugen Eklund

BLOMSTERDEKORATØRMESTER:

Gro Kristin Gjerdrum

BYGG-/TØMRERMESTER:

Adrian Kristensen Mosevoll, Alexander Øhman, Anders Birkenes, Anders
Kristiansen Sandbakken, Anders Rislien Thorstensen, Andreas Fraurud Hancz,
Andreas Grødem, Benjamin Andersen Farsirotos, Christian Berg Rosnes, Edgar
Sørkedalen Ihlen, Einar Koren, Erlend Torsøe Karlsen, Espen Hevrøy, Espen Aasbø,
Fredrik Olaisen, Frode Lauvnes, Geir Viggo Johansen, Hans Kristian Øverland Blix,
Harald Erlandsen, Henrik Skraastad, Håkon Stensrud, Joakim Arentz Sohlberg,
Joakim Totland Hauge, John Robin Govertsen, John Thomas Jåvold Githmark,
Kenneth Johnsrud Aure, Kevin Berntsen, Kim-Andre Lotterud, Kjetil Gullaksen,
Kristian Bjørndal, Kristoffer Hagen, Lars André Kristiansen, Lars Kvinlog Brakstad,
Lars Ugland, Lars-Ketil Risøy, Mads Kraggerud Klevengen, Mads Lygum Bertelsen,
Magnus Hammari, Martin Huth, Martin Høyemsvoll, Martin Trond Olstad,
Martinius Skjerdingstad Tollan, Mats Hodal Sønmør, Ole Fredrik Almåsbakk
Wollan, Per Nystøl, Petter Hauksson, Petter Kasbo Stensrud, Pål Henry Tronsen,
Roger Thorsen, Runar Hrafn Benjaminsson, Sebastian Sindland, Simen Christoffer
Lindgren, Simon Norhall, Sjur Martin Tømte Bruseth, Stig Frode Brun, Sven-Arne
Bærheim, Terje Elvestad, Thomas Mørk, Tonni Bjørn Nielsen, Tore Andreassen,
Vegard Kinn Anjum, Victor Hermannsen Larsen, Walther Schoenmaker, Ørjan
Johan Mjøs, Øystein Bordal, Øystein Sæle, Øyvind Dybing, Åsmund Olav Skog

FEIERMESTER:

Anders Kristoffersen, Preben Jørgensen Bjerke

KOKKMESTER:

Namoi Kjørsvik

MALERMESTER:

Alexandra Zuraris Helders, Joachim Andre L. Schiølde, Martin Rinde Evensen,
Roy Erik Eriksen

MESTER I
ANLEGGSGARTNERFAGET:

Jørgen Vaaden, Linda Charlott Kristiansen, Magne Vågeng, Nicklas Johnsen,
Roy Scholten, Rune Josef Thorsen, Tormod Bjarte Baarøy

MESTER I KULDE- OG
VARMEPUMPEMONTØRFAGET:

Kenneth Tysse, Sebastian Aleksander Pehrson, Thomas Kjelby Sviggum,
Torbjørn Solberg

MURMESTER:

Erik Jensen, Frode Hasla Hopstad, Kjetil Wikander Eldøy, Vidar Storesætre

RØRLEGGERMESTER:

Aksel Nikolaysen, Andreas Jakobsen, Bartosz Michal Dylewski, Bjarte Hope,
Bjørn Torstein Smogeli Huseby, Dardan Sletten, Frank Robert Bjørdal, Frode Behn,
Geir Espeland, Henrik Johansen, Kalim Amin, Karl Magnus Valderhaug,
Kim Opsahl Steen, Kjell-Arne Olsen, Kristian Nordermoen, Kristoffer Brun,
Roger Grønstad, Sondre Buverud Timland, Sonny Dahl, Stein Egil Kvam,
Svein Even Rek, Sverre Larsen, Thorbjørn Haukaas, Tomasz Zielinski,
Tony Ibrahim el Montaser, Øyvind Byberg

TAKTEKKERMESTER:

Andreas Johansen Maridal, Lars Eivind Pedersen
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