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Electrifying the future
www.maxus.no

KJØP MAXUS NÅ! FOR UMIDDELBAR LEVERING!
SPAR KOSTNADER: LAVERE BOM-, PARKERING-, SERVICE- OG DRIVSTOFFUTGIFTER. SPAR TID – KJØR KOLLEKTIVFELTET.
TA ANSVAR FOR MILJØET SAMT VINN ANBUD TIL DET OFFENTLIGE OG STORE BEDRIFTER SOM KREVER NULLUTSLIPPSBILER.

NYHET! MAXUS E-DELIVER 9
ELEKTRISK VAREBIL 9,8M3-20M3

ENDELIG! MAXUS EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER KUN 399.900,-

50.000,-

REKKEVIDDE FRA
296 KM - 353KM
(WLTP kombinert/by)

REKKEVIDDE FRA
260 KM - 356KM
(WLTP kombinert/by)

gir støtte på opptil
ved kjøp av ny Maxus varebil og 5.000,- ved kjøp av el-lader.

E-DELIVER 3 - 4,8M3 - 6,3M3

REKKEVIDDE FRA

El-Varebil fra kun 299.900,(I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE)

(WLTP kombinert/by)

240 KM - 342KM

NÅ MED

VINTERHJUL , VERDI 20.000,- INKL. I PRISEN.

2 2,2 M3 VAREBIL
NÅ OGSÅ SOM
Varebil fra kun 369.900,- (INKL. ENOVA STØTTE)

MAXUS E-DELIVER 9 Varebil fra kun 549.900,(I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE)
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NÅ ER DET VÅR TUR
Det er lett å bli optimist etter en valg-

på bærekraft og på sirkulær økonomi.

kamp. Det loves mye, og jeg tilhører

Begreper fagbevegelse, næringsliv,

dem som mener det meste er godt og

miljøorganisasjoner og forbruker-

ærlig ment. Valgkamp er en invitasjon

organisasjoner, samt de fleste politiske

og oppfordring til å tenke prinsipielt og

partier flittig har brukt i valgkampen.

ideelt. Om bare «mitt parti» hadde nok
makt, med tilhørende tilgang til nok

Så hva venter vi da på, for å komme

penger, hoder og hender, så ville mye

oss videre fra velvillige ord og praktisk

bli bedre. Opposisjonspartier lover

småskrittspolitikk? Det finnes verre

gjerne mest, men også regjerings-

murer å stange i enn murer av velvilje.

partier har i valgkamp mye offensivt

Men jeg tror mange av våre dyktige

å melde.

mestere, våre mesterbrevutdannere,
alle forbrukere som ønsker seg godt

Vi i Mesterbrevnemnda er ikke noe

og solid håndverk, begynner å bli noe

unntak når det kommer til å ha store

oppgitt. Kan det være så vanskelig å

håp og klare forventninger til en ny

verne om, og støtte det seriøse og

regjering og nytt storting. Vi følger

bærekraftige framfor det halvkrimi-

spent med på legging av regjerings-

nelle? Hva venter vi på?

kabaler og skriving av regjeringsplattformer, men også meldinger om hva

ANNONSEMATERIELL:

den nye opposisjonen vil bry seg om

Sendes til: annonse@salgsfabrikken.no

og kjempe for. Vi vet fra mange under-

PRISER:
1/1 side 29.750,1/2 side stående 20.700,1/2 side liggende 20.700,1/4 side 15.500,1/8 side 9.100,-

søkelser opp gjennom årene at vanlige
folk, dvs næringsliv og arbeidsfolk,

AKSEL HAGEN

forbrukere og folk i utdanning er mer

LEDER AV MESTERBREVNEMNDA

enn klare for ei sterkere satsing på
yrkesfaglige utdanninger. De ser at god
læring også skjer på arbeidsplasser
og ikke bare i klasserom. Vi setter

SPESIALPLASSERING 4 FARGER:

stadig mer pris på godt håndverk og

2. omslag 31.750,-

et seriøst arbeids- og næringsliv fri for

3. omslag 30.750,-

sosial dumping, skatte- og avgifts-

Bakside 33.800,-

triksing og arbeidsmiljøkriminalitet.

2/1 side 47.750,-

Dette skal være sjølsagte ambisjoner
for et land som Norge, og uunngåelige

Foto forside: Hilde Brevig

ambisjoner om en skal bli troverdige
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ER DU KLAR OVER
HVOR MANGE SOM
HAR BEHOV FOR
EN MESTER?
N

orge har et stort behov
for håndverkere med
høyere yrkesfaglig
utdanning. Bare blant NHObedriftene er det 1 av 3 som ikke
får tak i ønsket kompetanse.
I tillegg kommer behovet hos de
andre partene i arbeidslivet.

Heidi Tveide

daglig leder,
Mesterbrevnemnda

En omnibus-undersøkelse
gjennomført av Norstat viser at
behovet for mestere også er stort
i privatmarkedet. Hele 84% av de
som skal kjøpe håndverkstjenester
føler seg tryggere ved å velge
en mesterbedrift.
VI TRENGER FLERE MESTERE
For å bidra til å tette kompetansegapet, må vi mangedoble antall
nye mestere hvert år. Årlig
utdannes det rundt 500 nye
mestere, men samtidig er det
like mange som pensjonerer seg.
Det betyr at vi må rekruttere
flere til å ta mesterutdanningen.
Ved å snakke med og motivere

Hele 84% av de som skal
kjøpe håndverkstjenester
føler seg tryggere ved å
velge en mesterbedrift
6

ungdommer og læringer kan du
bidra til dette. Snakk med dem om
karrieremulighetene som ligger i
yrkesfag toppet med mesterutdanningen: Du får en høyere yrkesfaglig utdanning og kan bli leder
eller eier av en bedrift. Samfunnet
har behov for flere håndverkere
og mestere.
Vi i Mesterbrevnemnda jobber
med partene i arbeidslivet for å
synliggjøre mesterbrevets verdi
overfor forbrukere, politikere
og myndigheter. Selv om mange
uttrykker at landet trenger flere
mestere og ikke mastere, er det
ikke alle som er klar over verdien
mesterbedriftene representerer: De bidrar til et seriøst og
kompetent arbeidsliv, tar imot
flere lærlinger enn andre og
sikrer innovative og bærekraftige
løsninger. I tillegg sikres fremtiden
for de små tradisjonsrike fagene
som landet også har behov for.
Som storurmakerfaget - et lite fag
med stor betydning. Hvem andre
enn storurmakere kan sørge for at
landets store klokker tikker og går?
VI TRENGER OGSÅ FLERE
SYNLIGE MESTERE
Ikke alle mesterbedrifter er like
flinke til å synliggjøre mestermerket. Vi skulle gjerne kartlagt
hvorfor, og vår oppfordring er:

KRONIKK
Sjekk dører, biler, tilbudsbrev,
nettsiden, visittkort og alt annet
materiell dere bruker overfor
kunder. Er mestermerket med?
Snakker dere om at dere er en
mesterbedrift? Når man vet at
84% av de som skal kjøpe håndverkstjenester føler seg tryggere
ved å velge en mesterbedrift, er
det dumt å ikke synliggjøre sitt
konkurransefortrinn. Snakk også
med de ansatte, slik at alle vet at
dere er en mesterbedrift og hva
dette innebærer.
På Mitt mesterbrev på mesterbrev.no

kan du bestille kopi av mesterbrevet, laste ned mestermerket
og bestille mesterkortet. Her
vil vi snart også legge ut annet
markedsføringsmateriell som du
kan bruke når du sender ut tilbud,
blant annet et informasjonsark
med hvorfor kunden bør velge en
mesterbedrift. Trenger du nytt
klistremerke til dør og vinduer, er
det bare å kontakte oss, så sender
vi til deg.
SPILL BALL MED OSS!
Er det aktiviteter du tenker vi i
Mesterbrevnemnda bør gripe fatt
i, ting vi kan gjøre sammen, historier du mener bør fortelles eller
du har idéer vi kan bruke, fortell
oss om dem. Vi er åpne for innspill
og idéer til alt som kan synliggjøre
mesterbedriftenes verdi og bidra
til å rekruttere flere mestere.

Nå er vi på
Instagram

Det finnes

VERDENSMESTERE
og det finnes

BUNADMESTERE,
BØRSEMAKERMESTERE,
FRISØRMESTERE,
GULLSMEDMESTERE,
KOKKMESTERE,
MALERMESTERE,
MEDIEGRAFIKERMESTERE,
MØBELTAPESERERMESTERE,
RØRLEGGERMESTERE,
SEILMAKERMESTERE,
TØMRERMESTERE,
MESTERE I BILFAGENE
og mestere i mange flere
fag som sørger for at jobben
du trenger å få gjort

BLIR GJORT

ORDENTLIG
mesterbrev.no

@mesterbrevnemda
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BJARNE BRYN, SOM ER FJERDE GENERASJONS
LEDER AV BRYNS BLOMSTER I PORSGRUNN,
GÅR NÅ LØS PÅ MESTERUTDANNING I BLOMSTERDEKORATØRFAGET. – VI ER EN FAGBEDRIFT OG
DET GIR FOLK EN TRYGGHET NÅR DE SER MESTERMERKET PÅ UTSIDEN. SELV VILLE JEG ALDRI
FUNNET PÅ Å VELGE EN HÅNDVERKER UTEN
MESTERBREV, SIER HAN.
AV MONA BIDNE

J

eg har tenkt og tenkt på om jeg skulle
gå løs på mesterutdanningen eller ikke,
og har diskutert med folk rundt meg.
Jeg vurderte faktisk å starte allerede i
fjor, men da var vi i full gang med bygging
av nytt gartneri, så da ville det blitt litt mye på en
gang. Når jeg nå er klar, er det fordi jeg vet at jeg vil
fullføre. Alle har bare vært positive fordi de synes
mesterbrevet representerer kvalitet, akkurat som det
representerer kvalitet å være en del av Interflora. Vi
jobber jo med et fag og er en bedrift vi er veldig stolte
av, og som det er gøy å utvikle seg i. Selv vokste jeg
opp i gartneriet, men det er bare seks år siden jeg tok
fagbrevet. Jeg studerte på BI som ung og har jobbet
fulltid i firmaet siden. Nå må jeg videreutvikle meg.
Pandemien har lært oss at vi må utdanne oss for å
være frampå. Og jeg er veldig klar for mer utdanning.
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Bjarne har en ambisjon om å bidra til at blomsterdekoratørfaget får høyere anseelse og at man forstår
at det faktisk er et fag. Å tro at man kan være en seriøs
blomsterdekoratør bare fordi man er glad i blomster
blir helt feil, sier han.
STARTER UTDANNINGEN PÅ NYÅRET
Bjarne starter snart med mesterutdanningen, i regi
av Folkeuniversitetet. Den skal han ta som en kombinasjon av digital undervisning, webinarer og fysiske
samlinger. Vi skal
følge ham gjennom
utdanningen til
ferdig mester, både
her i bladet og
gjennom bloggen;
Bjarnes blogg
– veien til mesterbrevet. Der vil han
dele sine erfaringer
og de refleksjoner
han gjør seg underveis i mesterutdanningen. Han håper
at dette vil motivere
enda flere til å ta
mesterutdanning,
for som han sier
– vi må ta vare på
kunnskapen i viktige
håndverksfag, ellers
blir den borte.
46-åringen, som er
gift og har to barn,
er ikke redd for at
utdanningen skal gå
ut over familielivet.

blomsterbutikk. Og de som vurderer om de skal velge
blomsterfaget eller ikke, vil nok kjenne seg tryggere i
valget når det finnes mesterbedrifter.
– Når det er sagt er vi allerede en mesterbedrift fordi
min far på 70 år er mester og fortsatt aktiv i bedriften.
Men når han en dag trekker seg tilbake vil vi miste
mestermerket om vi ikke har en annen mester. Derfor
er det viktig at jeg tar denne utdanningen nå, avslutter
Bjarne.

– Jeg tenker at man
alltid har kapasitet
til å skaffe seg mer kunnskap. Barna er 10 og 12 år og
har sine interesser. Jeg kan gjøre lekser sammen med
dem og studere når de holder på med fritidsinteressene sine.
MESTERMERKET VIKTIG FOR REKRUTTERING
– Det begynner å bli mangel på blomsterdekoratører,
og jeg tror at det å være en mesterbedrift vil virke
positivt også med tanke på rekruttering. De som er i
ferd med å ta fagbrev vil nok kjenne seg tryggere på å
være utplassert i en mesterbedrift fremfor i en vanlig
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Det begynner å bli mangel på blomsterdekoratører, og jeg tror at det å være en
mesterbedrift vil virke positivt også med tanke
på rekruttering. De som er i ferd med å ta
fagbrev vil nok kjenne seg tryggere på å være
utplassert i en mesterbedrift fremfor i en
vanlig blomsterbutikk.

PORTRETT

E-LÆRINGSKURS

FAGLIGE
KURS
⊲ Massivtre som byggemetode
⊲ Fuktmekanikk og fuktkontroll
⊲ Hvordan treffe bedre på kalkylene
BLIR SPENNENDE Å FØLGE BJARNE!
– Vi gleder oss til å følge Bjarne Bryn på vei mot
mesterbrev. Det er i vår interesse å få flere mestere
totalt sett, og ikke minst i blomsterdekoratørfaget.
Det er det ene aspektet. Det andre er å få flere til å få
øynene opp for hvilke muligheter som åpner seg med
å ha mesterbrev, sier Heidi Tveide, som er daglig leder
i Mesterbrevnemnda.
– Mesterutdanningen er en lederutdanning som gjør
deg forberedt til å etablere og drive egen bedrift eller
å gå inn som leder i en bedrift. Mestere og mesterbedriftene er også viktige i arbeidet med å sikre
rekruttering og fremtidig arbeidskraft, og for å bygge
opp under et seriøst og kompetent arbeidsliv. Uten å
kunne tilby gode, velordnede og trygge arbeidsplasser
blir rekruttering til fagene vanskelig.
ROM FOR FLERE BLOMSTERDEKORATØRMESTERE
Birgitte Myrvold Johansen, nasjonal fagkoordinator
mesterutdanningen i Folkeuniversitetet, er enig.
– Det er et stort gap mellom den kompetansen Norge
har, og den landet trenger på sikt. Det gjelder også
innenfor yrkesfag. NHO´s kompetansebarometer viser
at bedrifter i Norge mangler 10 000 nyansatte med
kompetanse innen håndverksfag. Vi trenger flere som
velger yrkesfag, og flere som velger å legge til lederutdanningen som mesterutdanningen representerer.
I Norge finnes det i dag bare 27 blomsterdekoratørmestere. Det er rom for mange flere.

⊲ Trevirke - skogen og trekvalitet
⊲ Prosjektering - krav, risiko og ansvar

LOVPÅLAGTE
SIKKERHETSKURS
⊲ Håndholdt verktøy og bygningssager
⊲ Arbeid i høyden
⊲ Stillaskurs
⊲ Arbeidsgiveropplæring SHA/HMS
⊲ Varme arbeider
Bestill og gjennomfør kursene på nett,
når det passer deg!

www.byggmesterskolen.no
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GJENVANT
16TONNGULV

STIGEN & KRONHEIM SENDTE 16 TONN SVINN OG KAPP TIL GJENVINNING I FJOR.
MESTERBEDRIFTEN I BERGEN REGNER MED AT MILJØSATSINGEN GIR FLERE OPPDRAG.

K

AV GEORG MATHISEN

undene våre får ned avfallskostnadene
og får mye bedre kildesorteringsprosent.
Gode returordninger og gjenvinning fører
også til flere oppdrag, sier Anne Smaadal

Kronheim.
Byggtapetsermesteren i Stigen & Kronheim på
Kokstad i Bergen får ros og gratulasjoner fra Tarkett.
Ingen andre leverer tilbake like mye svinn og kapp
som kan gjenvinnes og bli til nye gulv.
STRAMMERE KRAV
– I dette tilfellet er det Tarkett som tar seg av resirkuleringen og gjenvinningen. Så har vi vært flinke
til å informere kundene våre om at vi tilbyr denne
ordningen. Vi har vært på mange store bygg der det
lett kan bli mye avkapp. Hadde vi ikke benyttet oss av
returordninger som dette, ville det gått rett i rest-
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avfallet, forteller Anne Smaadal Kronheim.
Hovedentreprenører og byggherrer er veldig opptatt
av kildesorteringsprosenten sin. Da hjelper det at
gulvet slipper å gå i restcontaineren. Miljøkravene
strammes til, og mesterbedriften setter pris på at
leverandørene arbeider aktivt for at gulvproduksjonen skal bli mer bærekraftig.
MILJØFYRTÅRN
Nå har byggtapetsermester Paul Kronheim og folkene
hans kunnet sette opp Miljøfyrtårn-logoen på bilene
og i lokalene sine, også. Prosessen for å gjøre seg
fortjent til den, var veldig lærerik. Flere av tiltakene
var på plass allerede, men Miljøfyrtårn-sertifiseringen
gjør det lettere å huske dem, å dokumentere og å
videreutvikle. Samtidig er det alltid noe som det går
an å bli bedre på.

FOKUS PÅ MILJØ
Neste mål blir ISO 9001-sertifisering. Det er et stykke
dit, men bransjen blir strengere og strengere og flere
kunder legger vekt på sertifiseringer og bekreftelser
når de skal velge en underentreprenør. Ved å miljøsertifisere seg har Stigen & Kronheim også forpliktet
seg til å påvirke leverandørene sine til å gjøre
det samme.
På de fleste prosjektene som Stigen & Kronheim
arbeider med, er det en hovedentreprenør som er
oppdragsgiver. Men noen ganger arbeider mesterbedriften direkte for byggherren. Privatmarkedet er
Stigen & Kronheim lite inne på.
SAMLER INN PVC
Tarkett er en av mange leverandører til bedriften.
Stigen & Kronheim legger også belegg fra Gerflor,
Forbo, Polyflor og andre gulvleverandører, og flere av
dem har gode returordninger på plass.
– Men det blir lagt mange kvadratmeter fra Tarkett.
Du sparer 3,7 kilo CO2 per kilo resirkulert vinyl. Da blir
regnestykket at vi har bidratt til å spare 60 495 kilo
CO2 i 2020, sier Paul Kronheim.
– Tarkett er en av de leverandørene som tilbyr en
returordning som er kostnadsfri for byggherre. Det er
nok et stort konkurransefortrinn, sier han.
VENTER FLERE ORDNINGER
Paul Kronheim konstaterer at det er vanskelig for
en byggtapetsermester å lage sin egen ordning for
resirkulering. Selv om bedriften hans er stor i bransjesammenheng i Bergen, så er det leverandørene som
har ressursene og mulighetene til å gjøre den jobben.
– Det er ikke alt vi kan sende i retur ennå, men det
kommer nok flere og flere ordninger på plass. Siden
leverandørene våre også har økt fokus på bærekraftig
utvikling når det kommer til klimagassutslipp, energibruk og produksjon av gulvbelegg, går bransjen
absolutt en grønnere tid i møte, sier Anne Smaadal
Kronheim.

Foreløpig er det bare PVC som kan sendes i retur, forteller
Anne Smaadal Kronheim og Paul Kronheim.

Erfaring er verdifullt
Sett pris på det!
Dyktige ansatte fortjener heder.
Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles
verdsatte arbeidstakere med minst 25 år hos
samme arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som
søker og som står for overrekkelsen.

Tlf: 64 83 20 00 • medaljen@norgesvel.no • www.medaljen.no
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BYGGER
OG
BEVARER
HJEMBYEN
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Interessen er stor for
restaureringsprosjektene
– det er slikt det blir presseklipp av.

FOKUS PÅ KOMPETANSE

GAMLE HUS ER EN LÆREBOK I SEG SELV, SIER
ARVID SOLLIE. BYGGMESTEREN HAR SPESIALISERT
SEG PÅ RESTAURERING. HAN HOLDER TIL MIDT I
SMØRØYET: I TREHUSBYEN RISØR.
AV GEORG MATHISEN

D

ette er jo Norges senempireby nummer
én, sier Sollie.
Da Risør brant i 1861, gikk 250 gamle
hus opp i flammer. Den gangen var Risør
en stor sjøfartsby med økonomi til å hente arkitekter
og håndverkere som kunne bygge opp igjen byen.
Byggmesteren sammenligner trehusbyen med Røros
når det gjelder å være godt bevart.
TRADISJONSSTUDIER
Selv har han sin del av æren for akkurat det.
Etter mesterbrevet har han videreutdannet seg i
tradisjonshåndverk.
– Jeg var så heldig å få lov til å være med på et
desentralisert opplegg i Oppland. Det har jeg veldig
nytte av. Det krever kompetanse å jobbe på fredede
bygg, sier han.
– Vi har jobbet mye med restaurering av gamle hus og
bygningsmiljøer i Risør. Verneplanen for Risør sentrum
var viktig. Den var også med og fanget interessen min
for å gjøre det riktig. Så kom ønsket om å lære mer og
skille seg litt ut fra alle andre. Det er viktig å finne sin
nisje og satse på den, slik at du ikke konkurrerer med
absolutt alle til enhver tid, fastslår Sollie.
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FOKUS PÅ KOMPETANSE

Byggmester Arvid
Sollie spesialiserer seg
på bygningsvern og
tradisjonshåndverk.

BYGDE ET SENTER
Han har til og med bygd et bygningsvernsenter.
For tre år siden overtok Sollie Bygg et hjørne av
Mortensenkvartalet – to bygårder som lå øde i
Risør sentrum.
– Det var et bygg som sto tomt. Det var veldig skadet,
inne var det revet rent, og takkonstruksjonen var
gåen. Det ble en omfattende istandsetting. Vi kjøpte
jo det bygget med ønske om å fikse det og få fylt det
med liv, sier byggmesteren.
I sommer sto gårdene ferdig, satt i stand som
eksempel til etterfølgelse og med rom for det
nye Bygnings- og Fartøyvernsenteret i Risør.
Keramikkutsalg, kafé, kontorer og møtelokaler har
også fått plass i gårdene.
NY BYPARK
Samtidig har offentligheten fått tilgang til
Hollenderhagen og Hollenderskjæret – det som
tidligere var en forfallen hage på cirka 700 kvadratmeter midt i sentrumskvartalet. Kommunen kjøpte
det nyrestaurerte portrommet som fører fra gaten
og inn til hagen – nå med trapp, heis og offentlige
toaletter.
– Vi har fått utrolig mye takk og positive tilbakemeldinger, sier Sollie. Han trekker frem støtten fra
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Kulturminnefondet som gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet. For Havnegata 8 ble Sollie Bygg også
nominert til Bygg og Bevarprisen.
LÆRER AV HUSENE
Byggmesteren lærer mye av hvert eneste prosjekt.
– Gamle hus er en lærebok i seg selv. Det er vanskelig
å gå på Monter eller Byggmakker og bestille materialer.
Dette krever litt mer planlegging, fastslår han.
Arvid Sollie er tredje generasjons byggmester. I 2017
fikk han Risør kommunes vernepris for innsatsen sin
med å sette i stand mange av bygningene i byen etter
antikvariske prinsipper. – En håndverker som både
brenner for gamle håndverksmetoder og som bruker
dem i praktisk gjennomføring, ifølge kommunen.
Samtidig er Sollie Bygg aktivt med på den nye, digitale
hverdagen. I vinter sendte Kulturminnefondet for
første gang en digital befaring direkte på Facebook –
nettopp fra Mortensenkvartalet.
Nå holder byggmesteren på med både restaurering
og nybygg. Blant annet er det en kirke i Kragerø som
skal restaureres. Firmaet har 11 ansatte. Flere av dem
har videreutdannet seg i bygningsvern på fagskoleeller høyskolenivå, og sjefen er heller ikke den eneste
med mesterbrev i firmaet.

34
meter
krokhøyde

K21-30TSR utleiekra

n

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.
3,5 tonn. Tysk kvalitet.
-ET BLAD FRA MESTERBREV
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tar mest
FLERE ENN FØR UTDANNER MESTERE, OG MESTERUTDANNINGENE VOKSER.
NÅ FORTELLER DE OM RUNDT 1000 STUDENTER SOM ER PÅ VEI MOT ET MESTERBREV.

AV GEORG MATHISEN

D

et gledelige er at vi ser en økning i «småfagene», sier Stig Myklebust.
Myklebust er avtroppende rektor for
mesterutdanningen hos Folkeuniversitetet.
Han er glad for at studenttallet har holdt
seg jevnt også med koronarestriksjoner og økt konkurranse fra
andre som utdanner mestere.
I ALLE FAG
– Vi har vært den eneste totaltilbyderen. Det er over 70 ulike
mesterfag, og vi tilbyr undervisning i samtlige. Det er en
styrke, sier han.
Det meste er konsentrert rundt de
13 byggfagene. – Det som er gledelig, er
at vi har sett en økning de senere årene i det
som blir kalt «småfagene», men som ikke er småfag
lenger. Der har interessen økt de siste to–tre årene,
og det er positivt, ifølge Myklebust.
Folkeuniversitetet har mellom 400 og 550 mesterbrevstudenter inne til enhver tid. Rundt 80 prosent
av dem utdanner seg i et byggfag. De to største er
tømrer og rørlegger.
KLARE MED NETT
– Det interessante er at vi ser økt konkurranse. Det
må vi leve med. Men jo flere studentene skal fordeles
på, jo færre blir det på hver tilbyder, sier han og
advarer mot en situasjon der det blir så mange om
beinet at enkelte ikke klarer å gjennomføre tilbudene
sine.
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Da koronatiltakene stengte Norge, hadde
Folkeuniversitetet allerede tre ferdigutviklede
undervisningstilbud og kunne tilpasse seg den nye
situasjonen raskt:
– Normal klasseromsundervisning én
kveld i uken er landsdekkende fra
Tromsø i nord til Kristiansand i
sør. Så hadde vi et ferdigutviklet
nettilbud på plass så vi kunne
bytte inn det med én gang. Det
gikk over all forventning både på
bedriftsledelse og faglig ledelse,
sier Myklebust.
I tillegg finnes det kombinert
tilbud med nettundervisning,
veiledning og enkelte helgesamlinger.
– De fleste av studentene våre tar utdanning på deltid over to år. 95 prosent er i jobb
samtidig, forteller folkeuniversitetsrektoren.
VEA UTVIDER
Norges grønne fagskole, Vea, er blant dem som sørger
for økt konkurranse om å utdanne nye mestere.
Avdelingsleder Hildegunn Aas forteller at Vea planlegger å utvide med et tilbud for byggfag. – Vi har
vært tilbyder av alt utenom byggfagene, sier hun.
De fleste som får tildelt mesterbrev etter å ha tatt
utdannelse på Vea, gjør det etter et fagskolestudium. – Da blir det veldig yrkesrelevant. Flere av
utdanningene våre gir grunnlag for å søke mesterbrev etterpå, og det er det mange som gjør spesielt
innenfor anleggsgartnerfaget og blomsterdekoratørfaget, forteller Aas.

FOKUS PÅ KOMPETANSE
Hun forteller om en stor økning i studenttallet både i
fjor og i år.
– Det har vært en grønn vind de siste årene. Nå har
vi 260 studenter, og vi har aldri hatt så mange før,
sier hun.
Studiene på Vea er samlingsbaserte, noen går på nett,
og de aller fleste jobber ved siden av.
VENTELISTE
– Mesterutdanningen vår er veldig nettbasert, og
det har ikke vært noen ulempe i disse tider, sier Atle
Engholm. Han er daglig leder hos Blimester.com, som
utdanner mestere i de 13 byggfagene.
– Vi har hatt veldig bra etterspørsel fra studenter og
ikke merket noen nedgang, forteller Engholm. Han
har inntrykk av at den uvanlige situasjonen det siste
halvannet året har fått flere både arbeidsgivere og
ansatte til å tenke på å utdanne seg videre.
– Vi har måttet sette opp venteliste. Studentene lærer
faglig ledelse først, så faglig fordypning og så bedriftsledelse, sier Engholm, som forteller om 150 til 170
løpende aktive studenter.
– Det var trangt å komme i gang i 2016, men
nå er vi veldig godt etablert. Nå flyter det, sier
Blimester-sjefen.

STØRRE «KAKE»
Styreleder Henning Møllerløkken og Norges
Mesterakademi er sistemann ut med å tilby mesterutdanning. De tre andre som utdanner mestere,
forteller altså at et fjerde tilbud slett ikke har ført til
noen nedgang i søkningen.
– Ofte blir det slik at kaken bare blir større når det
kommer flere, mener Møllerløkken. – Vi har god
rekruttering og udelt positive tilbakemeldinger
fra studentene, sier han. I høst kommer Norges
Mesterakademi til å ha 75 studenter.
– Det er primært innen byggfag, men vi har
muligheten til å tilby alt utenom bilfagene, forteller
Henning Møllerløkken.

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

WWW.BLIMESTER.COM

-ET BLAD FRA MESTERBREV
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FOKUS PÅ KOMPETANSE

FYLLER BEDRIFTEN
MED KOMPETANSE
ANDREÅRET VAR TØFT, INNRØMMER MARIUS HOLMQUIST. MEN NÅ ER HAN FERDIG
MESTER OG KLAR TIL Å TA KONTROLL NÅR SJEFEN SKAL OPERERE KNEET OG BLIR
BORTE I TRE MÅNEDER.
AV GEORG MATHISEN

H

olmquist er postmannen
som ble mester. Ikke
postmester, men
tømrermester.
Da han var lærling, gikk nemlig
firmaet konkurs. Dermed byttet
han beite en stund. – Han «tok en
postmann Pat», som sjefen Ole
Bror Bentsen sier det.
MESTERGRUBLING
Bentsen er tømrermester og daglig
leder i firmaet som bærer navnet
hans. Med adresse i Lier, men
brorparten av jobbene i Drammen.
Da postmann Marius ville tilbake til
faget sitt, stilte han opp.
– Jeg fant ut at jeg skulle gjøre
ferdig læretiden, så jeg kontaktet
Ole, forteller Marius Holmquist.
Det er over ti år siden.
Svennebrevet sikret han seg i 2010.
Så har han gått og grublet litt på
om han skulle ta mesterbrev.
– Ole har mast litt. Så tenker jeg
at Ole kan jo ikke jobbe til han
blir 100, heller. Den dagen han er
ferdig, så må jeg ha kompetansen,
sier han.
KAN TA OVER
Ole Bror Bentsen er 60 år. Han har
slett ingen planer om å gi seg, men
når den dagen kommer, vet han at
det står en mester klar til å ta over.
Tredjemann i firmaet er i gang med
å ta fagskole, og fra i høst er også
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en ny lærling på plass.
– Så blir jeg i hvert fall borte i tre
måneder nå. Jeg skal operere
kneet, forteller Bentsen.
HARDT ARBEID
Marius Holmquist tok mesterutdannelsen hos Folkeuniversitetet.
– Det gikk i grunnen veldig greit,
men det var et tøft andreår.
Læremiljøet var godt, men det
var mye jobb. Det siste året satt vi
stort sett hver kveld, sier han. Den
ferske og den garvede mesteren
er helt enige om at det er i meste
laget til å være deltidsstudium – de
kunne godt tenkt seg en annen
løsning.
Nå er de i gang i et boligområde
på Åssiden i Drammen. Mesteren
skrur kledning. Det er egentlig
en av favorittjobbene til
Marius Holmquist.
GLAD I FINISHEN
– Jeg liker å jobbe med kledningen
og bindingsverket. Men aller,
aller, aller mest liker jeg finishen.
Listverket og finishen inne,
sier han.
Han regner likevel ikke med at han
kommer til å spesialisere seg på de
gamle byggene og de fine detaljene. Det tror han ikke at det er
marked for. – Men jeg liker å holde
på med det gamle og få det tilbake
til det det var. Tredetaljer er det

fineste. Og mye krimskrams,
smiler Holmquist.
Ole Bror Bentsen AS holder seg
til de litt mindre prosjektene:
– Vi går opp til litt store eneboliger.
Så har vi hatt litt innenfor næring,
men ikke svære prosjekter. Det
går mye i tilbygg og eneboliger,
forteller de to mesterne i
Lier-bedriften.

FOKUS PÅ XXXXXXX

KONGEN AV
PICK-UP!
Isuzu har størst salgsøkning i Norge!
Kåret til Pick-up of the year 2021.
Biler på lager for rask levering.

LEASINGKAMPANJE

2.917,-

Ekstremt høyt
utstyrsnivå

Sterke
spesifikasjoner

Klasseledende
sikkerhet

PR MND EKS MVA

* 4 dørs premium automat Black Edition inkl. Vinterhjul.

3 års leie/45.000km, forskuddsleie på Kr 65.000. I tillegg kommer frakt, termingebyr med
Kr 95,- og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. Bilen er 2 seters varebil.

Pick-UP

KJEMPESUKSESSEN HAR BLITT HELT NY!

Black Edition

OMFATTENDE UTSTYRSPAKKE
Adaptive cruise control, regnsensor, automatiske fjern og nærlys, BI-LED automatiske nær og fjernlys, elektronisk differensialsperre, 9 tommers multimediaspiller med Apple CarPlay og Android, ryggekamera, 8-veis elektrisk setejustering, skinnratt,
skinnseter ekstra komfort, kollisjonsvarsling (FCW), nødbrems (AEB), trafikkskilt gjenkjenning (TSR), intelligent fartsbegrenser
(ISL), filholder (LKAS), filskiftevarslingsystem (LDWS), opptil 8 høyttalere og mye mer.

VELG MELLOM

Trooper
Magnum
Arctic Truck

Endelig er nye Isuzu D-Max her. Norsk motorpresse har latt seg imponere.
Nå er det din tur til å oppleve nye Isuzu. Les mer på isuzu.no

Introduksjonspris fra kr 449.900,- inkl mva. (herav mva kr 73.482,-)

Tøffest i klassen • isuzu.no
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DU VET IKKE HVOR
VIKTIGE KLOKKENE ER
FØR DE STOPPER
DET ER ELEKTRONIKK, DET ER MEKANIKK OG DET ER SOLID FAGKUNNSKAP OM ALLE SLAGS URVERK.
STORURMAKERFAGET ER NYTT SOM MESTERFAG, MEN URMAKERMESTER TERJE JOH. SKAUGVOLD
ER BEKYMRET FOR AT KOMPETANSEN I NORGE SKAL GÅ TAPT.
AV GEORG MATHISEN

D

u forstår ikke hvor viktige kirkeklokkene og
rådhusklokkene er for folk flest før de har
stoppet! fastslår Skaugvold.

HÅNDVERKETS HOLMES
Det er han som fikser kirkeklokken som er reparert
feil fordi ingen visste hva som var galt første gangen.
Han ordner stasjonsklokken som må oversette en
puls hvert halvminutt slik at den flytter viserne hvert
minutt.
På verkstedet har han gulvuret fra Oslo elementærteknikerskole som oppfører seg stikk motsatt av det
vanlige: Vanligvis er det klokken som driver pendelen,
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men her er det pendelen som driver klokken. Og midt
i det hele tar Terje Joh. Skaugvold imot en fortvilet
telefon fra en kunde som har mistet kronen på
klokken sin til 100 000 kroner.
Høres det forvirrende ut? Ja, storurmakerfaget passer
ikke for den som er redd for å sjonglere flere disipliner
samtidig, eller for den som tror at svennebrevet gjør
deg utlært.
Skaugvold er en slags håndverkets Sherlock Holmes.
Eller Gregory House, om du foretrekker en nyere
fagdetektiv. – Prøving og feiling er den dyreste formen
for læring. Det viktigste er å finne feilen, sier han selv.

FOKUS PÅ KOMPETANSE
ELEKTRO OG MEKANIKK
Få finne feilen må han helst være litt elektriker og
litt mekaniker ved siden av å være urmaker. Mange
ganger har han opplevd reparatører som lager en
ny feil når de retter den gamle. Han forteller for
eksempel om tårnuret som ikke ville gå.
– De trodde det var urverket. Jeg startet
den, sto og så på viserne, og plutselig
hørte jeg at den begynte å gå med
minsket kraft. Da vi koblet ut én og én
tallskive, klarte vi å lete oss frem til
feilen, forteller Skaugvold.
Denne gangen var det snakk om en
kirke der det ikke fantes noen informasjon lenger om hvordan klokken
skulle tas vare på. Andre steder rekker
han akkurat å få snakket med den som
kan klokken på fingrene før kunnskapen dør.
Bokstavelig talt.
BREDT FAG
Skaugvold skulle bli ingeniør, begynte med maskinarbeid, men tok svennebrevet som urmaker som
29-åring. – Jeg liker å få ting til å vare, sier han.
Nå er han mester, storurmakerfaget blir eget
mesterfag, og Terje Joh. Skaugvold har én storurmakerlærling og én urmakerlærling. Hanna Johnsen
blir en av landets siste storurmakerlærlinger.
Storurmakerfaget blir i stedet en videreutdannelse for
urmakere.
Faget er så bredt at det er umulig å bli ekspert på alt,
konstaterer Skaugvold. Selv arbeider han ikke med
moderne, digitale klokker. Det er det mange andre
som gjør. Han konsentrerer seg om de store og de
enda større klokkene.
Lærling Erik Sørhage har hendene fulle med gamle
lommeur og små armbåndsur. Han er sjeleglad for
å ha fått lærekontrakt hos en mester hvor han kan
konsentrere seg om arbeidet uten å bli distrahert av
den ene kunden etter den andre som kommer for å få
byttet batteri.
SENTERET SULITJELMA
Begge lærlingene er trøndere, og begge har slått seg
ned i Sulitjelma for å lære faget. Det er nemlig der
urmakermesteren har verksted. De største klokkene
må han fikse der de er, enten det er i et kirketårn, på
en jernbanestasjon eller på et rådhus. De litt mindre
får han gjerne til Sulitjelma etter at en kollega har gitt
opp.
– Det er ungdommene som er nøkkelen til at faget
skal overleve, sier han, og peker på at én generasjon

uten kompetanse er nok til at kompetansen ikke er
levende lenger.
– Én ting er at vi skal kunne reparere de klokkene som
lages i dag. En annen ting er at vi skal vedlikeholde de
kvalitetsklokkene som er laget for lenge siden. Det
er der forskjellen ligger i fohold til for eksempel en
symaskinreparatør eller en bilmekaniker. Det
er trivelig med en gammel symaskin, men
den står helst til pynt. En klokke har
samme oppgaven og funksjonen i dag
som da den ble laget, sier han.
I NORGE
Det han frykter, er at de som vil bli
storurmakere, må reise ut av landet
for å lære. – Det bør minimum være
tre lærebedrifter i faget, sier han. Der har
Urmakerforbundet og Riksantikvaren viktige
roller.
– Vi ser at det selges gulvur for «ingenting» på Finn
fordi de er for dyre å vedlikeholde eller reparere.
Kunden ser etter to ting – at viserne går og prisen.
Det kan ta mange timer å få viserne til å gå. Ingen
kunder er mer misfornøyde enn de som har valgt
den billigste løsningen, for forventingene til resultatet
er like store. Vi ser ting i femårsperspektiv, og en full
overhaling gir vi tre års garanti på, sier
Terje Joh. Skaugvold.

På verkstedet i Sulitjelma arbeider mesteren Terje Joh. Skaugvold
og lærlingene Erik Sørhage og Hanna Johnsen.
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LÆRLING

REKORDSTORT
INNTAK AV
LÆRLINGER
I ROGALAND
DAGLIG LEDER JARLE JONASSEN OG OPPLÆRINGSKONSULENT JONE TERJESEN VED OPPLÆRINGSKONTORET
I ROGALAND KAN FORTELLE OM TIDENES STØRSTE INNTAK AV LÆRLINGER INNENFOR BYGG OG ANLEGG.
AV MONA BIDNE

E

t av suksesskriteriene er at alle parter, det vil
si næringslivet, fylket, opplæringskontoret,
elevene og bransjeorganisasjonene samarbeider godt, sier Jonassen. – Det vanskelige
her er å få kontakt med elevene på ungdomsskoletrinnet. Der er rådgiverne litt i veien, så det er
gjerne ikke før ungdomsskoleelevene hospiterer på
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videregående at vi får snakket med disse elevene
om yrkesfag.
Opplæringskontoret kjører et løp som starter med
at opplæringskonsulent Terjesen besøker elevene
på Vg1, og informerer om alle yrkesfag, men spesielt
tømrer- og maleryrket som det er stort behov for

FOKUS PÅ

REKRUTTERING

mikere som råder elevene til å velge fag som de selv
kjenner.» Det er dessverre slik at rådgiverne har liten
kunnskap om mulighetene som ligger i yrkesfag etter
avlagt fag- eller svenneprøve. De vet ikke at elevene
kan bygge på med mesterbrev, teknisk fagskole,
ingeniør- eller sivilingeniørutdanning, og da kan de
heller ikke formidle det til foreldrene, som har en rolle
i ungdoms utdanningsvalg.

rekruttering til i Rogaland. Elevene på Vg1 har 22
fag å velge mellom, fra anleggsgartner til tømrer, og
det kan være vanskelig å velge. Noen synes kanskje
det virker enklere å velge et utdanningsløp som gir
studiekompetanse. Derfor er opplæringskontoret
veldig opptatt av å snakke om mulighetene som ligger
i yrkesfag. Mulighetene er jo mange: Etter fagbrevet
kan de ta mesterbrev, teknisk fagskole, ingeniør- eller
sivilingeniørutdanning. Hvert år arrangerer også
opplæringskontoret et stort tømrertreff for Vg1 og
Vg2-elevene i bygg- og anleggsfag i Sør-Rogaland.
–Da har vi en stor tømrermesse med bedriftene,
elevene og skolene, der elevene kan gå rundt
og snakke med bedriftene får å få seg plass til
utplassering (yrkesfaglig fordyping) og læreplass.
Vi har også en egen nettside for elevene der de kan
legge seg inn i en database, og hvor bedriftene kan
lete etter lærlinger.

ET GREP SOM KUNNE FÅ FLERE TIL Å VELGE
YRKESFAG OG MESTERUTDANNING
– I dag er det ikke engang krav til at du skal ha fagbrev
for å starte en bedrift innen bygg og anlegg. Du kan
bytte kledning på bygninger og gjøre mye som ikke
er søknadspliktig, og ingen spør om du har faglig
kompetanse. Her skulle det vært krav på lik linje med
en elektrobedrift som ikke kan utføre arbeider med
mindre den har en godkjent installatør. Du trenger
altså ikke være byggmester eller tilsvarende med
mindre du skal utføre arbeider som krever godkjenning for tiltaksklasse 2. Hadde det vært stilt krav til
dokumentert fagkompetanse og mesterkompetanse,
ville mesterutdanningen ha rekruttert langt flere, sier
Jonassen. Og legger til at det skjer ting som kanskje
kan bidra til en endring: I 2022 forsvinner muligheten
for å selge boliger «as is» og boligselgere må i større
grad dokumentere regelmessig service og gjennomgang utført av fagfolk for å få en best mulig pris.
Elektrikerbransjen er den håndverkerbransjen som
i størst grad legger ut samsvarserklæring for utført
elektrikerarbeid i Boligmappa, som følger hver enkelt
bolig. Dette er et krav fra Elfag til medlemmene. Men
her bør det stilles krav også for dokumentasjon av
mye annet, som for eksempel arbeid i forbindelse
med utskifting av dører og vinduer, taktekking, isolering og oppsetting av utvendig kledning. Det vil bidra
til at folk flest velger håndverkere med dokumentert
kompetanse, avslutter Jonassen.

RÅDGIVERNE SPERRER INNGANGEN TIL 10. KLASSE
– Når vi snakker med rådgiverne på ungdomsskolen
om mulighetene til å komme å snakke om bygg og
anlegg, kan vi få svar som «Nei, dette blir overkill»,
sukker Terjesen. –På enkelte skoler er det nesten
umulig å komme inn for å snakke om yrkesfag.
Jonassen nikker enig. – Jeg er vel ganske enig i daglig
leder Djøseland i Byggopp Rogaland sin beskrivelse:
«Rådgiverne kan ofte fremstå som godt voksne akade-
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MESTERKVaLIFIKASJONEN
Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere

yrkesfaglig lederkvalifikasjon. Den består av tre komponenter:
fag-/svennebrev i et mesterfag, relevant og allsidig praksis i faget
og mesterutdanning eller tilsvarende utdanning.

Kvalifikasjonen er hjemlet i Lov om mesterbrev i
håndverk og annen næring med tilhørende forskrifter og er
underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
Mesterbrevnemnda styrker, utvikler og kvalitets-

sikrer mesterkvalifikasjonen. Nemnda fastsetter hvilke fag- eller
svennebrev som skal ligge til grunn for mesterbrevet i det enkelte
mesterfag, hvilken praksis som godkjennes, og innhold og struktur
i utdanningen.

Mestertittelen innebærer kompetanse på høyt nivå

både som fagekspert og leder. Mesterutdanningen er tilpasset
håndverkere som ønsker å utvikle seg videre i eget fag. Læreplanen utvikles i samarbeid med de enkelte fagenes bransjer for
å sikre at kompetansebehovet i arbeidslivet ivaretas.

Mesterbrevet som kvalifikasjon har derfor sitt utgangspunkt i arbeidslivet, og er et godt eksempel på arbeidslivsdrevet
kompetansebygging som fungerer godt, og har potensial for videre
utvikling. Hovedtyngden utvikles gjennom læring i arbeid med
ansvar for å følge lover, standarder og normer samt sikre kvalitet
så vel som lønnsomhet basert på fornuftig bruk av ressurser.

MESTERBREV
Fagkunnskap gir trygghet

mesterbrev.no
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AKTUELT

NORGE BLANT LANDENE MED
LAVEST KVINNEANDEL I YRKESFAG
Under 40 prosent av elevene i yrkesfaglig opplæring i
Norge i 2019 var kvinner, ifølge rapporten Education at a
Glance 2021. Gjennomsnittlig kvinneandel i OECD-landene
var 45 prosent. Av de nordiske landene var det bare Island
som hadde en lavere andel kvinner i yrkesfaglig videregående opplæring enn Norge. Best i klassen var Finland,
med en kvinneandel på 54 prosent. Kvinnene er derimot
i flertall på studieforberedende videregående opplæring. Her hadde Norge en kvinneandel på 57 prosent i
2019, høyere enn gjennomsnittet på 55 prosent for alle
OECD-land.
Figur 1. Kvinneandel i yrkesfaglig og studieforberedende
videregående opplæring. 2019
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Yrkesfag

Vi gratulerer rørleggermester Hussein El
Haddaoui med prisen «Norges Hyggeligste
Håndverker»! Den årlige kåringen ble startet
av mobilselskapet Talkmore (tidligere Dipper)
og Mittanbud i 2017. Hensikten er å kåre
håndverkerne og å bli bedre kjent med
alle menneskene som hver dag er med å
bygge landet.

Studieforberedende

Kilde: OECD (2021), Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris

MENN OG KVINNER VELGER ULIKE YRKESFAG
Bare 8 prosent av elevene i elektrofag, mekaniske fag og
bygg- og anleggsfag var kvinner i 2019. Gjennomsnittet for
alle OECD-landene var på 15 prosent.
Kjønnsgapet var like stort for helse- og sosialfag, der hele
83 prosent av elevene i Norge var kvinner i 2019. Dette
er ganske likt gjennomsnittet for alle OECD-land. Island
hadde med sine 95 prosent den høyeste kvinneandelen,
mens Sverige hadde den laveste med sine 72 prosent.
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Han fikk hele 115 nominasjoner fra kunder,
kollegaer, venner og familie, som alle
mente han fortjente tittelen. – Det er godt
å se at jeg har lykkes, sa en utrolig stolt
Hussein El Haddaoui, som eier og driver
Norsk Rørservice i Oslo sammen med ni
medarbeidere.

Sigmund Espeland AS er en av Norges største produsenter av smykkevarer i gull og
sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitetsprodukter.
ble største
designet produsenter
av Sigmund Espeland
i 1988. i gull og
Sigmund Espeland
AS erMesterringen
en av Norges
av smykkevarer

sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitetsprodukter. Mesterringen ble designet av Sigmund Espeland i 1988.
Espeland Annonse Mestern 182x117.indd 1

– Håndverkerne er utrolig viktige i samfunnet
vårt, og her har vi en håndverker som stiller
opp for kundene sine, er kjent for å være en
humørspreder blant kollegene og i tillegg er
svært grundig og dyktig i faget sitt, sa
kunnskaps- og integreringsminister Guri
Melby i sin videohilsen til Hussein da han
ble nominert.

23.03.12 15.29

23.03.12 15.29
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MESTERN

KVINNENETTVERK
HAR SNUDD
SJEFENE
DE FÅR KVINNER INN I DET MANNSDOMINERTE RØRLEGGERFAGET.
– INGEBORG-NETTVERKET HAR
FÅTT TIL EN HOLDNINGSENDRING,
MENER RØRLEGGERMESTER OG
OLDERMANN MARI-ANN AMUNDSEN.

AV GEORG MATHISEN

I

ngeborg Markussen var Norges første kvinnelige
rørlegger. Da mannen døde, kjempet hun seg til
å få ta over rørleggerbedriften som de to hadde
drevet sammen.
Over femti år senere har rørleggermesteren fra
Drammen gitt navn til et helt nettverk av jenter i
bransjen.
NYE HOLDNINGER
– Holdningen til bedriftseierne er snudd. Det er
nok det Ingeborg-nettverket har fått til aller best,
sier Mari-Ann Amundsen. – Det blir flere og flere
jenter, det er en veldig bra økning, og ikke minst
har bedriftene et større fokus på det å få jenter inn
i rørleggerfaget.
Hun har gjort sitt selv også. For noen år siden skiftet
Brødrene Amundsen navn til Søstrene Amundsen.
Da Mari-Ann og søsteren Line Marita Amundsen Volle
tok over Oslo-bedriften som faren og onkelen hadde
startet, fortsatte de flere år under samme navn.
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ROS I ROSA
Folk snakket likevel om dem som søstrene Amundsen,
og til slutt bestemte de seg for å ta sjansen på å bytte
navn. Det førte til mye positiv oppmerksomhet.
Det samme gjorde den rosa rørleggerbilen som de
skaffet seg for to år siden. Fargen valgte de for å
synes i bybildet og på sosiale medier for å få opp
rekrutteringen. Søknadene strømmet inn etterpå.
– Vi kan egentlig gi Ingeborg-Nettverket kreden for
at det er blitt en holdningsendring i VVS-bransjen.
De har vært så flinke til å være synlige, sier Mari-Ann
Amundsen.
Hun roser Ingeborg-nettverkets leder Eli Heyerdahl
Eide, og hun roser rekrutteringskampanjen
Blirørlegger.no. – De har klart å treffe veldig bra. For
ungdommer virker dette som en interessant bransje,
og Blirørlegger har vært flinke til å bruke de sosiale
mediene, sier hun.

FOKUS PÅ KOMPETANSE
FORELDRENE
Amundsen minner også om at det er viktig å treffe
foreldrene til dem som skal prøve å finne ut hva de
skal bli.
– Hvis foreldrene sier at «du skal ikke ta
yrkesfag», så har det mye å si. Vi må
endre holdningene i foreldregenerasjonen slik at de ser at yrkekompetanse alltid er noe å falle
tilbake på. Det er en kompetanse vi har veldig bruk for, så
det er viktig at ikke foreldrene
automatisk leder ungdommene
inn på akademiske fag, sier hun.
Søstrene Amundsen har tre
lærlinger. – Vi skal i hvert fall
ikke være årsaken til at noen sier
at bedrifter ikke vil ta inn lærlinger,
sier Mari-Ann Amundsen.
OLDERMANN
Selv er hun blitt den første kvinnelige oldermannen
i Oslo rørleggerlaug. Der har det vært vanskelig å
møtes på lang tid på grunn av pandemien.
– Jeg kjenner at jeg savner laugsbrødrene mine nå.
Det skal bli godt å se dem igjen, sier hun.
Rørleggerjobben måtte gjøres selv om det var
pandemi, og Søstrene Amundsen delte opp de 18
ansatte i kohorter for å være sikre på at ikke hele
bedriften stoppet hvis noen måtte i karantene. De
sosiale arrangementene, derimot, de har det ikke gått
an å få til.

◣M
 ari-Ann Amundsen har
med seg Mathilde Olsen
som rørleggermester i
Søstrene Amundsen.

rørleggerbransjen. Men det er slett
ikke uvennskap kjedene imellom,
understreker Amundsen.
– Kjedene har skjønt at det er bedre å
spille på lag enn å stikke kjepper i hjulene
på hverandre. Det kan være lurt å dele på det
man ikke trenger å sitte på hver sin tue å jobbe med.
Målet vårt er det samme: Å ha en sunn bransje og
levere gode produkter, sier hun.
Konkurransen kommer både fra billige butikker uten
faglærte og fra useriøse håndverkere som ikke har
hverken tillatelser, skatt eller moms på plass. – Vi må
bekjempe den useriøse delen av byggebransjen. Men
i stedet for å bruke tid på dem, skal vi heller bruke
tid på å fremme oss som ønsker å være flinke. Vi må
bruke energien på rett sted, sier Mari-Ann Amundsen.

KONKURRANSE UTENFRA
I løpet av årene som er gått siden Brødrene ble til
Søstrene i firmanavnet, så har kjedene blitt sterkere i

Mesterlig
avfallshåndtering

for alle mestere!
Ragnsells.no

-ET BLAD FRA MESTERBREV
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Grønt skifte

MESTERN

I DE TUSEN KORONA-HJEM
HJEM

DET GRØNNE SKIFTET HAR KOMMET TIL DE TUSEN HJEM. – NÅ SOM FOLK HAR
VÆRT MER INNE, HAR DE OGSÅ SETT BEDRE HVORDAN DE HAR DET RUNDT SEG,
SIER BLOMSTERDEKORATØRMESTER RANDI BRENNA.
AV GEORG MATHISEN

F

lere vil utdanne seg til
blomsterdekoratør.
De som allerede er
mestere i faget, ser at
nå vil folk ha det grønt rundt seg.
GRØNNE PLANTER
– Vi har spesielt merket trenden
med grønne planter. Mange av dem
som var populære før i verden, har
kommet tilbake, sier Brenna. Hun tilbyr
både grønne planter og egne kreasjoner hos Inspira
Blomster på Raufoss.
– Vi selger alt. Blomster, grønne planter, buketter,
dekorasjoner til bryllup, sorg og barnedåp.
Sommerstid går det en del uteplanter. Vi prøver å se
etter ting som er litt spesielle; litt annerledes, forteller
hun.
10 000 KRONER
Men bare «litt». De mest spesielle tingene har hun
ikke helt samvittighet til å selge. Midt i det grønne
korona-skiftet har det nemlig dukket opp spesielle
utgaver av enkelte planter på Finn for tusenvis av
kroner. Monstera variegata, for eksempel – en variant
av slageren vindusblad, men med hvitt i bladene.
– Vi blir litt satt ut når de koster flere tusen kroner i
innkjøp, så vi hopper over slike, sier Brenna. Hun lurer
også litt på følelsen du sitter igjen med når du har
solgt en plante til 10 000 kroner.
– Vi har blitt spurt om å ta inn så dyre planter, men
disse er aktuelle for er en veldig liten kundegruppe,
sier hun og tar i stedet opp en «Splash of Wine». Den
har også mest av andre farger enn grønt på bladene,
men den ligger på litt mer «normalt» prisnivå.
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VOKSNE REKRUTTER
Det er til NRK at daglig leder Ingunn
Endrestøl i Blok – blomsterdekoratørfagets opplæringskontor
– forteller om den gode søkningen
til faget. Randi Brenna har fått
høre den samme historien fra
Norges grønne fagskole – Vea.
– Det er vanskeligere å få tak i folk ut
fra videregående. Voksenopplæring er
helt nødvendig for å sikre rekruttering av
fagfolk, sier hun. – Voksne er enda litt mer bevisste
på at de faktisk vil inn i faget. De er mer sikre og har
mer «drive».
Selv fikk Randi Brenna mesterbrevet med bakgrunn i
sin fagskoleutdannelsen i botanisk design. Nå er hun
hos Inspira på trettende året.
MARKEDSFØRINGSJOBB
– Vi er opptatt av å markedsføre oss med mesterbrev,
fagbrev og som en seriøs bedrift. Her er kundene
mest kjent med fagbrevet. Mestermerket er mer
markedsført i andre fag – der har vi sikkert en jobb
å gjøre, sier hun og snakker om stolthet og hvordan
butikken skiller seg ut med en mester på laget.
Konkurrenter som ikke har fagfolk på blomster, slik
som dagligvarebutikkene og Europris, kan selge for en
pris som Inspira ikke klarer. Dessuten kan de sende
usolgte varer i retur.
– Vi skal ta igjen på service og fagkunnskap og på at vi
er gode på det vi driver med. De som vil kjøpe seg en
ildtopp på matbutikken, de gjør det uansett. Vi prøver
å ha kvalitet i faget. I tillegg til mesterbrevet har alle
her tatt fagutdanning, sier Randi Brenna.

FOKUS PÅ KOMPETANSE

Mestermerket er godt synlig på alt som pakkes hos Inspira Blomster.
-ET BLAD FRA MESTERBREV
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KUNNSKAP KAN
DØ UT MED SMÅ FAG
FLERE SMÅ HÅNDVERKSFAG GÅR FLERE ÅR UTEN EN ENESTE LÆRLING.
– NOEN SLITER, MEN JEG ER IKKE TILHENGER AV Å ROPE «ULV!», SIER
INGER SMEDSRUD I SEKRETARIATET FOR SMÅ OG VERNEVERDIGE FAG.
AV GEORG MATHISEN

H

un tror at det må tiltak til for at gjørtlerfaget skal kunne reddes. Gipsmakeren,
forgylleren, håndveveren, orgelbyggeren og tredreieren er andre
fagfolk som snart kan bli stående igjen uten kolleger.
Andre, som bøkkeren, bunadtilvirkeren og trebåtbyggeren, har en lysere fremtid selv om de
ikke er mange.
FESTTALER
– For noen går det bra.
Andre sliter. Det å dra
i gang et gjørtlerverksted fra
scratch med så
dårlig markedsgrunnlag som
det er i dag,
unner jeg
ingen å gjøre.
Hvis det faget
skal reddes, må
det offentlige
inn med tiltak
spesielt rettet
mot faget, mener
Inger Smedsrud.
Hun leder Sekretariatet
for små og verneverdige
fag. Det at kunnskapen
i noen fag er truet og kan
forsvinne helt, omtaler hun som en
varslet katastrofe. Det tas opp i festtaler, men
ingenting skjer.
– Når verkstedene er borte, kommer kirken og sier «vi
har fått ødelagt lysekronen – hvordan skal vi få fikset
den?». Per i dag er det bare ett verksted i Norge som
er operativt. Det er et lite gjørtlerverksted i Mandal.
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Totto Eide, som driver det, kjører isbil for å ha råd til
å betale husleia – det sier litt om inntektene, ifølge
Smedsrud.
TO SVENNEPRØVER
I nyere tid – siden 2008 – er det to som har avlagt
svenneprøven som gjørtler. Begge arbeider
med metall, men ikke som gjørtlere.
Samtidig er det vanskelig at det
offentlige som innkjøper
ikke kjenner til det som
finnes, og ikke vet
nok om hva som
skal kjøpes inn.
Det hjelper ikke
med 1600 kirker
med opptil 20
messinglysekroner hver,
når man heller
velger å kjøpe
billigere fra
et annet land
eller å kjøpe
«noe som ligner»
i Norge, istedenfor
å reparere de eksisterende lysekronene.
Mange av de små
håndverksfagene er også
mesterfag. Inger Smedsrud kan
ikke svare på hva mesterne skal gjøre
for å berge faget sitt. – Hadde jeg hatt svaret, så
kunne jeg tipset dem, og så ville alt gått meget bedre,
sier hun.
▲ Inger Smedsrud har tro på at det grønne skiftet og ønsket om
å reparere og gjenvinne mer, kan gi flere små fag en fremtid.

FOKUS PÅ KOMPETANSE

GIPS OG GULL
Gipsmakeren og forgylleren er eksempler på fag som
sliter med grenseoppgangen mot andre fag. Mureren
tar jobber som hører inn under faget til gipsmakeren,
mens malerne mener at de gjør utmerket forgylling.
– De greier å legge bladgull, men de er ikke kapable til
å ta restaureringsjobber og legge riktig bolus. Det er
jo et fag, konstaterer Smedsrud.
Håndveverfaget har det tungt fordi ungdommen
ikke er borti det i det hele tatt, mener hun. – Alt av
vevstoler blir tatt ut av skolen, sier hun. For orgelbyggerne derimot, er trusselen at det er definert som
et byggfag. Dermed skal oppdragene ut på Doffin, og
den norske orgelbyggeren blir ofte utkonkurrert av
utenlandske tilbud.
YNGRE INTERESSERTE
– I tredreierfaget er det ikke avlagt svenneprøver de
siste drøye ti årene. Nå er det en veldig flink lærling i
gang. Det er et utfordrende fag å leve av, og det har
vært forgubbing, men de senere årene har det vært
større interesse blant yngre, sier Smedsrud, som
tror på tredreiing i kombinasjon med for eksempel
møbelsnekring.
Bøkkerne, bunadtilvirkerne og trebåtbyggerne er
eksempler på fagfolk som det heller ikke er mange av,
men som fremtiden ikke ser så verst ut for likevel.

– Bøkkerfaget er bitte lite, men der har vi Arcus med
et veldig fint bøkkerverksted og et fagmiljø, sier hun
og forteller også om Tønnegarden i Fusa. Tønnene
derfra brukes mest til sild og rogn.
– Bunadtilvirkerne har hatt en positiv utvikling fordi
det er blitt veldig populært med bunad. Det er et fag
som fascinerer yngre. Folk liker å brodere og synes
det er interessant å sette seg inn i historikken, ifølge
Smedsrud.
GRØNT SKIFTE
– Det er det samme med trebåtbyggerfaget. Det
er stor interesse blant yngre, og det finnes fartøyvernsentre slik at det er mulig å få jobb. For noen av
fagene er det en stabiliserende faktor at det finnes
miljøer som er såpass store at de kan ansette folk.
Det holder å være flink håndverker. Hvis du i tillegg
skal turnere markedsføring og økonomi og ha
ansvaret selv, blir det en avskalling.
Inger Smedsrud håper at det grønne skiftet kan berge
mange små fag.
– Det bør borge for at mange av disse fagene har
en fremtid. De kan lage solide produkter som lar
seg reparere og gjenvinne. Så må kunden ha forståelsen for at det kanskje ikke kan gjøres på dagen, og
bedriftene må være flinke til å promotere seg og klare
å holde de fristene de har satt, sier Inger Smedsrud.

-ET BLAD FRA MESTERBREV
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Syr BUNADENE PÅ
TRADISJONELT VIS
B

UNADENE HENNES BYGGER PÅ FOLKEDRAKTTRADISJONEN, OG HUN SYR FOR HÅND. – JEG MÅ
HA EN FØLELSE FOR DET JEG DRIVER MED OG KUNNE STÅ INNE FOR DET, SIER BUNADMESTER
MONA LUND-RIISE LØKTING.
AV GEORG MATHISEN

«Staslig» står det på skiltet utenfor systua, i en egen
avdeling i eneboligen på Vingnes i Lillehammer.
Innenfor døren er det mye staselig og litt uferdig.
Slik det skal være i lokalene til en mester.
PÅ GAMLEMÅTEN
– Jeg kunne gjort ting mye enklere, men jeg har
valgt meg min måte å gjøre det på, sier Løkting.
Hun konsentrerer seg om bunader som bygger
direkte på folkedrakttradisjonen.
Dem syr hun på gamlemåten, forteller hun selv.
På den måten det ble gjort før symaskinen kom. Det
som har vært sydd for hånd, syr hun fortsatt for hånd.
Hun monterer broderte bunader, men hun broderer
ikke hele bunader selv. Det er det vanskelig å tjene
noe på.
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– Jeg monterer bunader der kunden selv har brodert.
Det er gjerne bunader som er laget på 1900-tallet,
hvor mesteparten monteres med maskin, forteller
hun. Å reparere slitte broderier og å brodere deler
som for eksempel lue eller veske tar hun også på seg.
KURS
Nå for tiden skal folk ha bunad. Derfor har bunadmesteren nok å gjøre. Konfirmasjoner ble flyttet både
i fjor og i år, og det har litt å si for etterspørselen.
Men det har ikke manglet på oppdrag.
Mange av kursene hun holder, derimot, er blitt avlyst.
– Jeg representerer Norsk folkedraktforum i styringsgruppen for den modulbaserte bunadsopplæringen,
og er kurslærer der også. Vi samarbeider for å få lagt
opp et kursopplegg for dem som er voksne eller som

FOKUS PÅ KOMPETANSE
ikke har skolegangen, men som ønsker å ta et svennebrev, forteller Løkting.
I tillegg til bunadsopplæringen, som stort sett skjer på
Raulandsakademiet, reiser hun også rundt i landet og
holder kurs.
STUDERTE FOLKEDRAKTER
Mona Lund-Riise Løkting tok mesterbrevet da
hun arbeidet på Husfliden på Lillehammer.
Fra før hadde hun svennebrev som
kjole- og draktsyer. Med mesterbrevet ble det enklere å starte
bedrift.
I tre år var hun stipendiat på Norsk
håndverksinstitutt.
– Tre fantastiske år. Prosjektet mitt
var å studere folkedrakter og se
hvordan ting har endret seg fra det
var en folkedrakt til vi i dag bruker det
som bunad, forteller hun.
– Mange bunader sitter ikke så veldig pent.
Jeg hadde lyst til å se hvordan de satt på kroppen
tidligere og om sømmen på folkedraktene hadde
innvirkning på snittet.
– I dette faget blir du aldri utlært. I hvert fall ikke med
den typen bunader jeg jobber med. Plutselig dukker
det opp noe som gjør at jeg må endre syn. Det er dét
som gjør faget så spennende, mener hun.
NATURMATERIALER
Løkting er opptatt av at alt skal være i naturmaterialer.
De syntetiske stoffene kom ikke før folkedraktene
hadde gått ut av bruk de aller fleste steder. Hun vil
likevel ikke forandre dagens bunader:
– Nei, de lever sitt eget liv. Det er bestemt hvilke
farger som skal broderes og hvordan de skal

monteres. Det er helt låst. På folkedraktene har du
et hav av variasjon. Etter hvert synes kunden det er
veldig spennende, sier hun.
Mona Lund-Riise Løkting understreker at det er
bunader hun lager; ikke folkedrakter. Snitt, teknikker
og materialer, derimot, prøver hun å gjøre så likt de
originale folkedraktene som mulig.
DÅPSLUER
Hun snakker varmt om de gamle
linskjortene: Fantastisk kvalitet,
og ikke ble de skrukkete, heller.
Dessuten arbeider hun med
dåpsluer:
– De gamle luene var ofte i silke
– eller i mange forskjellige stoffer,
for det ble gjerne brukt rester.
Jenteluene er i tre deler, gutteluene i
fem, forteller hun.
Slik har det ikke vært i hele Norge – bare
i de områdene som var påvirket av moten fra
nabolandene. Luene hadde mye pynt og symbolikk
frem til de gikk over til å bli hvite på 1800-tallet.
– Mange av de gamle luene hadde så mye sølvkniplinger at du ikke så det fine silkestoffet under,
forteller hun. Løkting baserer seg ikke på å selge
dåpsluer – igjen er det så mye arbeid at det blir
dyrt for de fleste – men hun tilbyr gjerne kurs med
mønster og materialer.

Victoria Nor er ambulerende lærling i fire forskjellige bedrifter:
Mona Lund-Riise Løkting lærer henne opp og arbeider sammen
med henne i tre måneder før hun flytter seg videre.
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MESTERBREV
INNKJØPERNE I NORSKE KOMMUNER BRUKER SJELDEN
MESTERBREVET SOM BEVIS PÅ AT EN BEDRIFT ER SERIØS.
– MEN VI HAR BRUKT DET FOR Å SIKRE SERIØSITET,
FORTELLER ANETTE WESSEL GERNER I
GRENLANDSSAMARBEIDET.
AV GEORG MATHISEN

Offentlige byggherrer bruker sjelden mestermerket
som sikkerhet mot sosial dumping.
(Illustrasjonsfoto:
Shutterstock)

36

AKTUELT

G

renlandskommunene er kjent for
Skiensmodellen – en av de første og
mest omfattende listene med krav for
å sikre at de som vil selge noe til, eller
arbeide for kommunene, er lovlydige og seriøse.
MALERMESTERKRAV
Det begynte med en 14-punktsplan mot sosial
dumping i byggebransjen. Skien kommune innførte
den i 2014 og presenterer den som «et godt virkemiddel i kampen for å forhindre sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet».
Der er ikke mesterbrevet nevnt blant kravene for å
sikre seriøse tilbydere.
– Men vi har brukt det i én konkurranse, forteller
Anette Wessel Gerner. Hun er daglig leder i
Grenlandskommunenes innkjøpsenhet.
– Grunnen til at det ble brukt den gangen, var at dette
var en konkurranse innenfor malertjenester. Det er en
høyrisikobransje. Derfor benyttet vi flere krav enn vi
ellers gjør, forteller hun.
RISIKOOMRÅDER
– Vi benytter Skiensmodellen, hvor vi har krav til over
50 prosent faglærte og til lærlinger. Denne gangen
brukte vi mesterbrev som en del av pakken for å sikre
et seriøst arbeidsliv, sier Gerner.
Hun forteller hvordan Skiensmodellen er rettesnor
uansett. – Spesielt innenfor risikoområder bruker
vi ekstra krutt for å være helt sikre på at vi får inn
seriøse aktører. Hele målet er å få inn gode, seriøse
aktører som kan oppfylle de kravene vi stiller, sier
hun.
Hvis ikke mesterbrevet er tatt med som krav allerede
i utlysningen, så hjelper det ikke om innkjøperne ser
på det som et signal om seriøsitet. – Har vi ikke stilt
krav, så har vi ikke lov til å benytte det som argument.
Lovverket er veldig prosedyrestyrt, forklarer Gerner.
Hun opplevde det som en god løsning den gangen
mesterbrevet ble brukt som krav. – Så må vi vurdere
det litt fra case til case, sier Anette Wessel Gerner.
SAMLER INNKJØP
I Arendal arbeider kommunen med å samle innkjøpene sine. – Vi har hatt en desentralisert innkjøpsmodell. Nå har vi gått over til en mer sentralisert,
forteller juridisk seniorrådgiver Ragnhild Charlotte
Raudsandmoen.
Sammen med Camilla Holm Nilsen, som er fagansvarlig for innkjøp i Arendal kommune, stilte hun
på Arendalsuka for å beskrive arbeidet. De fortalte
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hvordan kommunen og de kommunale foretakene
har sett på Oslomodellen – et nyere og strengere
sett med regler enn dem som ble innført i Skien – og
andre bestemmelser om seriøsitet.
IKKE MESTER-INNSPILL
Da temaet gikk ut på høring, kom det mange innspill
som kommunen tar med seg når reglene skal
utformes. – Vi tok med kjønnsdelte garderober, for
eksempel. Men mesterbrev har vi ikke tenkt på. Det
fikk vi ikke noe innspill om, forteller Nilsen.
Hun trekker frem tilknytning til Startbank som et
eksempel på krav som Arendal ikke kommer til å ta
inn i bestemmelsene sine:
– Det er et egenrapporteringsskjema. Ingen verifiserer
opplysningene, så dette er informasjon som vi må
sjekke uansett. Vi valgte å fjerne det kravet fordi det
er en falsk trygghet. Når ingen sjekker at det er OK,
trenger det ikke nødvendigvis å være OK, sier hun.
Camilla Holm Nilsen understreker at Arendal
kommune skal følge opp kravene til seriøsitet i alle
kontrakter – ikke bare i bygg og anlegg.

Oslomodellen stiller
krav til at 50 prosent av
arbeidede timer i byggog anleggsprosjekter er
utført av fagarbeider

Ragnhild Charlotte Raudsandmoen og Camilla
Holm Nilsen arbeider med nye krav til seriøse
leverandører i Arendal kommune.

FAGARBEIDERE
I Oslo har kommunen nettopp slått sammen bygg- og
eiendomsselskapene sine til Oslobygg.
Det nye eiendomsforetaket overtar Oslomodellen
etter forgjengerne.
– Oslomodellen stiller krav til at 50 prosent av arbeidede timer i bygg- og anleggsprosjekter er utført av
fagarbeidere, forteller spesialrådgiver Dorthe Moe
Lianes ved byrådslederens kontor i Oslo kommune.
En fagarbeider i denne sammenhengen, det er en
yrkesutøver som har avlagt og bestått norsk fag- eller
svenneprøve og har fagbrev eller svennebrev – eller
tilsvarende fra et EU-land. Heller ikke i Oslomodellen
er mesterbrev noe krav.

Skien kommune var først ute med sin egen modell
for å hindre sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet.
(Foto: Shutterstock)
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Kombiner
jobb og
utdanning

Hos Folkeuniversitetet kan du ta mesterbrevet
akkurat når og hvor det passer deg!
Vi tilbyr klasseromsundervisning over hele landet
og nettundervisning med oppstart året rundt.
www.folkeuniversitetet.no
tlf.: 22 47 60 00

Folkeuniversitetet
-ET BLAD FRA MESTERBREV
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Prioriterte mesterbrevet
– MEN DET ER DET IKKE MANGE FRISØRER SOM GJØR

40

FOKUS PÅ KOMPETANSE
FOR EVA KATRINE MOI SKØIE VAR MESTERBREVET
DET SOM BEGYNTE ARBEIDET MED Å UTVIKLE
BEDRIFTEN SIN VIDERE. MEN I DAG ER DET VELDIG
FÅ FRISØRER SOM TAR MESTERBREV.

AV GEORG MATHISEN

T

idligere måtte du ha mesterbrev for å
starte en frisørbedrift. Etter at det kravet
ble borte, har betydningen av mesterbrevet blitt mindre og mindre for dette
faget, sier Anne Mari Halsan.
Hun er administrerende direktør i Norske frisør- og
velværebedrifter (NFVB). Forbundet organiserer de
fleste arbeidsgiverne i en bransje der svært mange
driver for seg selv, som enkeltpersonforetak uten
ansatte.
MESTERBREV FØRST
Eva Katrine Moi Skøie er en av de mest engasjerte.
Hun er medeier og daglig leder i Majas Salong i
Kristiansand. Dessuten leder hun både frisør- og
velværelauget og styret for Opplæringskontor
for frisører i Agder, og hun er varamedlem i
Mesterbrevnemnda.
– Dette er en familiebedrift som er 55 år i år. Som
leder måtte jeg ha kompetanse for å vite noe om
hvordan dette skulle foregå, sier hun. Da hun hadde
sikret seg svennebrev først som damefrisør og så som
herrefrisør, var hun allerede i gang med mesterbrevet.
– Jeg håper jo at kundene legger merke til mestermerket. Vi ønsker at det skal ha en betydning. Men
vi må kanskje bli enda flinkere til å synliggjøre det,
innser Skøie.

FRISKE FRISØRER
Hun valgte å starte med mesterpapirer. Så har hun
bygd på med annen kompetanse etterpå. Nå snakker
hun varmt om samfunnsansvar og om at ingen i
bransjen skal bli syke av jobben sin.
– Jeg føler vi har et stykke å gå i hvordan vi bruker
verneutstyr. Vi har vært flinke til å få punktavsug selv
om det ikke er pålagt, men jeg ser veldig mange som
har punktavsugene hengende og aldri trekker dem
ned, sier hun.
Frisører er utsatt for sykdom og skader som følge av
de kjemiske stoffene som brukes, og sykefraværet er

høyt. Majas Salong, derimot, har fått IA-pris i gamle
Vest-Agder fylke og har et fravær på 3,9 prosent. Nå
har bedriften 28 ansatte.
Eva Katrine Moi Skøie har arbeidsmiljøutvalg der
bedriftshelsetjenesten er involvert. Da salongene
åpnet igjen etter nedstengningen, gikk arbeidsmiljøutvalget inn og så på hvordan det kunne gjøres
tryggest mulig.
FLERE MULIGHETER
– For meg var det mesterbrevet som startet utviklingen mot hvordan jeg vil ha ting. Vi skal levere
kvalitet og jobbe mye med integrering, sier hun.
Skøie ser at det er kommet andre gode muligheter for
å videreutdanne seg etter svennebrevet.
– Det har kommet noen fagskolestudier og sånt som
blant annet går på hvordan lede lærlinger. Bruk dem
gjerne som en start på å gå videre med mesterbrev
eller som et tillegg til mesterbrevet. Alle trenger å ha
den kompetansen et mesterbrev gir når det handler
om å drive god butikk, sier Eva Katrine Moi Skøie.

Som leder
måtte jeg ha
kompetanse for
å vite noe om
hvordan dette
skulle foregå

FÅ TAR MESTERBREV
Akkurat der er hun likevel i mindretall. – De siste ti
årene er det veldig få som tar mesterbrevet i frisørbransjen, konstaterer Anne Mari Halsan i NFVB. Hun
mener at det betyr mindre enn før som en formell
dokumentasjon på det du kan.
– Det henger nok sammen med utdannelsen for øvrig.
Ledere i bransjen vår tar annen videreutdannelse.
Økonomi på BI, markedsføring på Markedshøyskolen
– de går i den «vanlige» retningen. De fleste som
driver bedrifter av en viss størrelse, tar en eller annen
form for vanlig høyskole. Enten bachelor eller enkeltprogram, sier Halsan.
Hun vil ikke ha noen detaljert mening om hvordan
mesterbrevordningen kan bli mer aktuell for frisørene
igjen, men mener generelt at det handler om å svare
på det behovet som bransjen har.
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FOKUS PÅ KOMPETANSE
SOM ANDRE BRANSJER
– Bransjen har veldig samsvarende behov med de
fleste andre bransjer. Det er en hel meny av ting som
man må vite for å være en god leder, sier hun og
peker for eksempel på kommunikasjon og HMS.
– Det er stor forskjell på de bransjene som bruker
mesterbrevet som et synlig stempel og de som ikke
gjør det. Personlig mener jeg at et mesterbrev bør
være en kvalifikasjon på lik linje overalt. Det er uheldig
for rørleggerne, som bruker mesterbrevet aktivt i
kommunikasjonen sin, at mesterbrevet i frisørfaget er
så underkjent og brukes så lite i dag. Håndverksbiten
og det å vite at man møter en som virkelig kan faget,
det er blitt borte, ifølge Halsan.
– NFVB har ikke hatt noen stemme i denne utviklingen. Det er dumt å ønske seg tilbake til fortiden,
men det var veldig bra den gangen man måtte ha
mesterbrev for å starte en salong. Da visste ansatte
og kunder at de møtte en ekte håndverker med ekte
håndverkerutdannelse. I dag er det altfor lett å starte
en frisørbedrift, sier bransjedirektøren.

På veggen i salongen henger fag- og svennebrevene godt synlig
– helt tilbake til det danske svendebrev til moren Maja Katrine
Nielsen, senere Moi, fra 1963.

Mesterbrevet var det første hun tok etter svennebrevene,
og hun håper at det betyr noe for kundene.
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LEDIG KAPASITET?
VI SØKER ETTER MONTØRER I DITT DISTRIKT
Gode penger å tjene på skorsteinsrehabilitering.
Enkel installasjon. – Gratis opplæring. Vi formidler
jobber, sponser markedsføring, lagerfører deler,
samt hjelper til med utregning av tilbud.
HEATFAB tynnveggede, rustfrie stålrør er godkjent av RISE
(SINTEF) for rehabilitering av alle typer skorsteiner. Gir en trygg
og økonomisk skorstein med bedre trekk. 25 års garanti.
Ta kontakt for en uforpliktende prat om evt samarbeide.

SÅ ENKELT ER DET!
se www.heatfab.no

Importør/lager:

VANGBO A/S
2013 Skjetten, tlf: 63 98 12 20
e-post: vangbo@vangbo.no, www.heatfab.no

PÅ TIDE Å TA
ÅRSSJEKKEN!
Nå trenger du ikke passord for å logge deg inn på
Mitt mesterbrev. Finn bare frem BankID og logg deg inn
for å sjekke at alle opplysninger stemmer. Riktige opplysninger
er viktig for at oppdragsgivere skal finne deg. På Mitt mesterbrev
kan du opprette en firmatilknytning, bestille kopi av mesterbrevet,
laste ned mestermerket og mye mer.
Logg inn på: mesterbrev.no/mestere
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Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO
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599,-

Snekkerbukse med stretch
Av PE-plast. CE-godkjent.
Hvit/Gul/Oransje/Blå. 18-490-3

Snekkerbukse, varselklasse 2, med stretch
for ekstra komfort og god passform.
Kan forlenges 5 cm i beinavslutningen.
C48-C58 21-0048-58

499,-

999,-

Vernehjelm

Fleecejakke
med refleks

479,-

Vindavvisende og varm fleecejakke med testede
og godkjente (EN 1150) reflekser på skuldre
og mansjetter.
S-XXL 21-1280-84

Behagelig, quiltfôret pilotjakke med moderne
funksjonalitet. EN ISO 20471.
S-XXL 22-730-34

Social icon

Square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.
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Varseljakke klasse 3

Følg oss
@biltemano

www.biltema.no
22 22 20 22

Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

Hørselsvern med
FM/DAB+radio/AUX
God lyd, sammenleggbar, komfortable hodetelefoner, trinnløst justerbar bøyle og kort,
fleksibel antenne.
23-3211

