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Nå har Støre et ansvar 
for å satse på yrke!
Yrkesfag ble et tema i valgkampen, og partiene kjempet om å ha den 
beste politikken for fagutdannelsen her i landet. Valgvinner Jonas Gahr 
Støre (Ap) sa valgnatten at venstresiden har et tungt ansvar for å danne 
regjering etter det klare flertallet de fikk. De har et tungt ansvar for å le-
vere på yrkesfag også.

Arbeiderpartiet la i valgkampen fram en milliardsatsing på yrkesfag. Det 
er noe Aps utdanningspolitiker Torstein Tvedt Solberg sier partiet kommer 
til å stå hardt på i forhandlinger med de andre partiene på venstresiden. Mye 
av det Ap lover, er også politikk andre partier på venstresiden har foreslått.

Nå må Støre levere på løftet sitt om å løfte yrkesfagene!
Det er til Oslo Norges nye statsminister vil se, når den nye regjeringen 

skal forme fagutdannelsen i sitt bilde. Der har byrådsleder Raymond Jo-
hansen (Ap) satset på Oslo-modellen – som både handler om tiltak for 
arbeidslivet og mot sosial dumping, og en satsing på yrkesfagene. Blant 
annet skal læreplassgarantien gjøres nasjonal.

Akkurat det mener høyresiden er ren symbolpolitikk. Man kan gjerne 
vedta en garanti, sier de, men når det ikke er jobber å finne, er det heller 
ikke lett å ta inn lærlinger. Det er lett å tenke på situasjonen under korona-
pandemien, der hoteller og restauranter stengte ned og folk ble permittert. 
Hvor mye ville en læreplassgaranti ha hatt å si da?

Høyresiden har selv satset på yrkesfagene i sine åtte år i regjeringskonto-
rene. Det er mange yrkesfaglærere som sier den satsingen har gitt resultater. 
Men det er fortsatt mye som gjenstår. NHO er klare på at uansett hvem 
som hadde fått regjeringsmakt, er en satsing på yrkesfag noe arbeidstak-
erorganisasjonen ville ha krevd.

Velgernes dom er klar, men det gjenstår fortsatt å se om Støres regjering 
vil levere som lovet for yrkesfagene. Kritikere peker på at skolereformer 
Arbeiderpartiet har ivret for, har gjort skolen mer teoretisk. Nå skal praktiske 
ferdigheter inn i grunnskolen, lover Arbeiderpartiet. Elever skal ikke gå ut 
av ungdomsskolen uten å vite hvordan man slår med en hammer eller skrur 
inn en skrue.

Nevnte Raymond Johansen peker da på noe annet som kan bli essensielt: 
Det hjelper å ha folk med bakgrunn fra yrkesfag i rommene der beslutninge-
ne tas. Han er selv utdannet rørlegger. Det er lenge siden vanlige arbeidsfolk 
utgjorde landets regjering. Det blir spennende å se hvor mange slike Støre 
finner plass til i maktens korridorer.

leder



nytt fra YRKE VED  
WENCHE  

SCHJØNBERG

Flere fikk første
valget sitt på studie
forberedende enn 
yrkesfag

OSLO 86 prosent av alle som søkte 
plass på videregående skole forrige 
skoleår, fikk oppfylt førsteønsket sitt.

Men det er litt flere som kom inn på 
førsteønsket på studieforberedende 
program, enn på yrkesfaglige program, 
ifølge den ferske statistikken fra Statis-
tisk sentralbyrå.

Høsten 2020 var det i underkant 
73 500 elever som søkte seg til vg1. Av 
disse kom altså 86 prosent inn på det de 
hadde ført opp på førsteplass. Men stati-
stikken viser at hele 89 prosent som øn-
sket seg til studieforberedende program, 
fikk oppfylt førsteønsket – altså omtrent 
ni av ti. Dette er 5 prosentpoeng høyere 
enn sammenlignet med elevene som 
søkte forskjellige yrkesfag. Det er også 
flere jenter som får oppfylt førsteønsket, 
enn gutter. Forskjellen mellom kjønnene 
er størst på yrkesfag, der 86 prosent av 
jentene kom inn på det de hadde satt på 
topp på lista, mens bare 82 prosent av 
guttene gjorde det samme.

Tallene viser at det på yrkesfag er 
flest som er akkurat der de vil være, i 
klassene på elektro og datateknologi 
og på helse- og oppvekstfag. I disse 
klassene har ni av ti ønsket seg nettopp 
til disse programmene. På salg, service 
og reiseliv er det litt over tre av ti som 
egentlig ønsket seg noe annet, her var 
det bare 69,4 prosent av elevene som 
hadde programmet som førstevalg.

Norge deltok ikke 
YrkesEM i Østerrike

GRAZ Av smittevernhensyn, avlyste 
Norge sin deltakelse fra EM i yrkesfag 
i Østerrike.

Mesterskapet var satt opp fra 22. til 
26. september, og det var meningen 

at Norge skulle delta med det norske 
yrkes landslaget. 

Men på grunn av pandemien, valgte 
Norge å trekke deltakelsen.

– Norge og de øvrige nordiske land-
ene kom til den konklusjon at det er alt-
for stor usikkerhet omkring pandemien 
til å presse på for å stille med et lag på 
EuroSkills rett over sommeren. Det ble 
rett og slett for dårlige muligheter til å 
gjøre gode forberedelser, og det er for 
stor usikkerhet omkring hvordan sam-
funnet vil åpnes opp for reisevirksom-
het, sier Bjørnar Valstad, daglig leder i 
WorldSkills Norge i en pressemelding.

Han viser til at yrkeslandslaget re-
presentere en rekke ulike fag og at han 
mener de utgjør de beste blant unge 
fagarbeidere i Norge.

– Vi ønsket ikke en situasjon der våre 
forberedelser og aktiviteter bidrar til økt 
mobilitet og risiko for å skape utfordring-
er for våre alle viktigste partnere, som er 
bedriftene der utøverne har sitt daglige 
virke. Så det handlet mye om et verdivalg 
når beslutningen ble tatt, sier han.

Åtte av ti fagarbeidere 
i jobb første året 
etter utdanningen

OSLO Yrkesfag er en nøkkel til 
sysselsetting, ifølge statistikken.

Ifølge ferske tall fra Utdanningsdirekto-
ratet, var åtte av ti som hadde avlagt 
fag- eller svenneprøven i arbeid første 
året etter. Kanskje ikke så uventet, var 
det flere praksiskandidater som var i 
arbeid – enn blant de som tok fagbrevet 
eller svenneprøven blant lærlingene. Av 
de som tok fagprøven som lærling var 
prosentandelen 73, mens det var tilsvar-
ende 94 prosent blant praksiskandidat-
ene. 19 prosent av lærlingene fortsatte i 
utdanningen etter avlagt fagprøve. 

Fordelt på fag, er det på bygg- og 
anleggsteknikk vi finner flest som går 
raskt i jobb. Her er 88 prosent i arbeid 
det første året etter fagprøven.

Tilsvarende er det på restaurant- og 
matfag bare 72 prosent som fortsatt er 
i arbeid i bransjen det første året etter 
fagprøven, mens design og håndverk, 
havner nederst i statistikken, med en 
sysselsettingsgrad på 71,5 prosent. 

Blant elevene som fullførte fagopp-
læring i skole, var 63 prosent i arbeid 
året etter at de fullførte. Samme stati-
stikk viser at 22 prosent av disse elevene 
verken hadde arbeid eller skoleplass 
året etter at de fullførte med fagprøve.

Flere vil bli yrkesfag
lærere selv om færre 
vil bli lærere

OSLO Totalt har 11 482 studenter fått 
tilbud om en studieplass ved en norsk 
lærerutdanning denne høsten.

Det er en nedgang på 3,5 prosent, sam-
menlignet med i fjor. For grunnskole-
lærerutdanningen er nedgangen på 
hele 14,9 prosent.

Men ved yrkesfaglærerutdanningen 
er trenden motsatt. Her har flere søkere 
blitt tilbudt plass, sammenlignet med 
tidligere år. Faktisk er oppgangen på  
3 prosent. 

Nestleder i Utdanningsforbundet, 
Terje Skyvulstad, mener likevel at noe 
må gjøres for å få opp søkertallene.

– Nedgangen i antallet søkere til 
studieplass er tydelig og må tas på alvor. 
Skal et yrke rekruttere godt, må det 
oppleves som attraktivt. Læreryrket må 
verdsettes høyere, ikke minst lønns-
messig, hvis vi skal øke søkertall og få 
godt kvalifiserte lærerstudenter. Det 
hadde KS en mulighet til i årets lønns-
oppgjør, fastslår Terje Skyvulstad over-
for Utdanningsforbundet.

Og han fortsetter:
– Også i år etterlyser vi nye tiltak for 

å rekruttere flere studenter til lærer-
utdanningene. For at barn og unge skal 
utvikle seg til det beste for seg selv og 
for samfunnet må de møte lærere med 
lærerutdanning i klasserommene. Læ-

4  YRKE   3 • 2021 / 65. årgang



rernes kunnskapsgrunnlag er sammen-
satt og komplekst. Fag, didaktikk og 
pedagogikk er nært bundet sammen.

En av tre fortsatte på 
utdanning etter fullført 
yrkeskompetanse

OSLO I 2019 og i 2020 var det nesten 
3500 elever som fikk vitnemål med 
yrkeskompetanse på norske skoler.

Over halvparten av disse elevene gikk 
på helse- og oppvekstfag, opplyser  
Utdanningsdirektoratet.

Nå viser fersk statistikk at omtrent 
halvparten av elevene med oppnådd 
yrkeskompetanse, er i arbeid ett år etter 
at de gikk ut av skolen. 34 prosent har 
gått videre på annen utdanning, mens  
14 prosent verken er i arbeid eller på 
skole.

Det er flere veier til yrkeskompetanse 
i Norge, en annen mulighet er å gå opp 
til kompetanseprøve for å få kompe-
tansebevis etter tid som lærekandidat.  
I 2019 og 2020 var det nesten 1300 lære-
kandidater som fikk slikt kompetanse-
bevis her til lands. 55 prosent av disse 
er fortsatt i arbeid året etter kompe-
tanseprøven, 9 prosent er fremdeles  
i utdanning, mens 36 prosent verken er  
i utdanning eller i arbeid. 

Mestret ikke skolen  
– vil at flere skal få 
høre om fagskolen

ELVERUM Elverum-eleven Wictor 
Østvand Jensen følte aldri at han 
lyktes på skolen, men fikk mestrings-
følelsen på yrkesfag og endte med å 
få en utdanningspris og jobben som 
generalsekretær i Organisasjonen for 
Norske Fagskolestudenter. 

Nå vil han hjelpe flere som opplever det 
samme som han gjorde på ungdoms-
skolen. Han hører mange lignende 

historier i sin jobb som generalsekretær 
i ONF, sier han til NRK. Flere må få vite 
om fagskolen, mener han.

– Hvordan det går på ungdoms-
skolen har betydning for hva du kom-
mer inn på videregående. Men det 
er ikke hele livet. Det finnes fortsatt 
mange muligheter, sier han.

25-åringen vet ikke hvor veien går 
videre. Han er åpen for både mer ut-
danning og å prøve forskjellige yrker.

Vegvesenet tar grep for 
å øke andelen lærlinger

OSLO Andelen lærlinger skal opp i 
kontraktene Vegvesenet signerer.

Til nå har ikke Vegvesenet tallfestet 
hvor mange lærlinger en byggherre må 
ha på en jobb for bat de skal få anbudet. 
I stedet har vegvesenet praktisert en 
kompensasjonsordning hvor entrepre-
nør får kompensert 50 kroner per time 
for lærlinger. Nå skal andelen lærlinger 
økes i Vegvesenets kontrakter, melder 
Vegvesenet.

En egen kartlegging viser at tilgan-
gen på lærlinger er meget varierende.

– Dette illustrerer hvor utfordrende 
det er å tallfeste et minimumskrav i 
kontrakter for en organisasjon som har 
kontrakter over hele landet. Årsaken er 
at det i store deler av landet er mangel 
på lærlinger, sier avdelingsdirektør  
Bettina Sandvin. 

Det er flest lærlingplasser i bygge-
bransjen innen tømrer-, rørlegger- og 
betongfaget. For anlegg er det per i dag 
flest lærlinger i anleggsmaskinførerfa-
get med totalt drøyt 5 prosent lærlinge-
dekning. Ser vi på veg- og anleggsfaget 
er totaldekningen 2,4 prosent. Disse 
lærlingene er i tillegg meget ujevnt 
fordelt over landet, og ingen landsdeler 
har en dekning over 6 prosent i dette 
faget. Størstedelen av landet har faktisk 
en dekning på under 4 prosent på veg- 
og anleggsfag.

Arne Akre i EBA vil belyse viktigheten 
av at det stilles krav til lærlingeandel, og 

Sandvin roser EBA for arbeidet med å få 
kartlagt tilgangen til lærlinger.

 – Vi er glade for at EBA har inn-
hentet denne informasjonen og at de 
bidrar til at vi kan sette realistiske krav 
til lærlingeandel på våre kontrakter. En 
gjennomgang av våre kontrakter viser 
at lærlingeandelen flere steder har lig-
get under 3 prosent. Nå vil vi gjøre vår 
del for å legge til rette for flere lærling-
plasser, sier Sandvin.

EBA har foreslått at vegvesenet set-
ter krav til minimum 5 prosent lærlinger 
i kontrakter med årlig omsetning over 
50 millioner kroner. Vegvesenet mener 
dette er en god løsning.

Gratis skolemåltid på 
videregående i Oslo

OSLO Fra neste år kan det bli et gratis 
skolemåltid på alle videregående 
skoler i Oslo, melder NRK.

Byrådet vil innføre ordningen fra neste 
skoleår, og skolene kan selv bestemme 
om de vil servere måltidet som frokost, 
lunsj eller en kombinasjon. Og måltidet 
skal være kjøttfritt, har det rødgrønne 
byrådet bestemt.

– Det at vi spiser noe mindre kjøtt er 
en del av miljøkampen vår. Det vil være 
et godt tiltak for klima og miljøkam-
pen. Her prøver vi å gjøre tre ting på en 
gang, helse, skole og miljø, sier helse-
byråd Robert Steen (Ap). 

Det var egentlig meningen at Oslo 
skulle innføre gratis skolemat allerede  
i 2019. Men koronaen gjorde at ordnin-
gen ble utsatt. 

Nå opplever skolebyråd Inga Marte 
Thorkildsen (SV) at tiden er inne.

– Vi mener det er en lur investering 
for å sikre at alle får mat. Hvis vi ønsker 
ro, konsentrasjon og et godt klassemiljø, 
er mat egentlig en del av det, sier hun.
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Oslos byrådsleder Raymond Johansen 
og Arbeiderpartiets utdanningspolitiske 
talsmann Torstein Tvedt Solberg forteller 
om sine visjoner for yrkesfagene på 
Kuben videregående skole i Oslo.

TEMA VALG
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Ap lover milliardsatsing på yrkesfag:

– Fagarbeideren hindrer  
at Norge blir et nytt Qatar

OSLO Arbeiderpartiet la 1 milliard kroner og løfter om 

en storsatsing på yrkesfag på bordet før valget. Norge er 

avhengig av at flere velger yrkesfag, sier påtroppende 

statsminister Jonas Gahr Støre til Yrke.

TEKST SNORRE SCHJØNBERG BILDER WERNER JUVIK

TEMA VALG
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Oslos byrådsleder er opprinnelig fagar-
beider selv. Han gikk på rørleggerlinja 
på Sogn videregående. Nå frykter han 
at Norge skal bli et nytt Qatar, der ar-
beiderne importeres, mens vi, de inn-
fødte, sitter på toppen og nyter godt.

Det sa han til Yrke da han sammen 
med partiets utdanningspolitiske tals-
mann på Stortinget, Torstein Tvedt 
Solberg, besøkte Kuben videregående 
for å fortelle om milliardsatsingen til 
Arbeiderpartiet. Mer om den senere.

– Vi trenger en kulturendring. 
Da jeg begynte på yrkesfag tidlig på 
80-tallet, var det vanlig også i Oslo 
fordi da hadde du foreldre som jobba 
med det. Nå er Oslo blitt en by der 
mange har akademisk bakgrunn, og 
da er det naturlig at ungene følger et-
ter foreldrene, sier Johansen til Yrke.

– Da trengs det et ekstra fokus fra 
oss som driver politikk både på rådgi-
versida i ungdomsskolene og overfor 
næringslivet, som har et reelt behov for 
100 000 nye fagarbeidere. Vi kan ikke 
regne med for all framtid at det skal gå 
så dårlig i Polen at de kommer hit for å 
ta de jobbene, sier han.

Johansen sier det vil ta tid å få til 
endringene Arbeiderpartiet vil gjøre. 
Han peker på at yrkesfagene også er 

i stadig endring, og spør hvor mange 
malere som utdannes nå i forhold til da 
han gikk på skolen.

– Vi må utdanne de vi har behov for 
her i landet, og vi har behov for flere 
fagarbeidere. Det har noe å si for hele 
samfunnet. Vi ønsker ikke at Norge skal 
bli et Qatar, der du importerer arbei-
derne. Samfunnet vårt blir bedre og 
vakrere ved at vi har masse forskjellige 
fag og jobber, sier byrådslederen.

Partileder og påtroppende statsmi-
nister Jonas Gahr Støre sier dette til 
Yrke om satsingen:

– Norge trenger flere dyktige fagar-
beidere, og vi er helt avhengige av at 
flere velger og gjennomfører yrkesfag-
utdanning. Yrkesfagopplæringen må 
gjenspeile hvor viktig arbeidskraft er 
for landet vårt, derfor gikk Arbeider-
partiet til valg på et fagarbeiderløft der 
vi skal gi ungdom læreplassgaranti, et 
utstyrsløft for at yrkesfagelever får lære 
med oppdatert og relevant utstyr, og 
mer praktisk læring for alle elever fra 
første skoleår i grunnskolen.

OSLO-MODELLEN Rent konkret vil  
Arbeiderpartiet ta satsingen Raymond 
Johansen har ledet an i Oslo, og gjøre 
den til en nasjonal modell for yrkesfa-
gene. Og det kommer partiet til å kreve 
at samarbeidspartnerne blir med på et-
ter valget.

På spørsmål om Ap kan garantere 
at satsingen de lover før valget, blir en 
realitet etter forhandlinger med par-
tier som vil stille krav om distrikts- og 
miljøsatsing, er partiets utdanningspo-
litiker krystallklar:

– Dette er så viktig for Arbeiderpar-
tiet at det kommer vi aldri til å gi oss 
på, det må vi levere på i første budsjett, 
sier Torstein Tvedt Solberg.

Partiet har tre klare løfter (se mer i 
fakta boks):
• De vil innføre læreplassgarantien 

nasjonalt.
• De vil sikre ungdom tettere oppføl-

ging også i læretida.
• De vil bruke 1 milliard på investerin-

ger i yrkesfag, blant annet gjennom 
et utstyrsløft.

HØYRE: HVILKEN SATSING? Johansen 
snakker varmt om Oslo-modellen.

– Vi er i gang i Oslo. Vi må ha mer av 
det og forsterkning av det her hos oss 
også, sier han.

Høyres utdanningspolitiske tals-
person i Oslo, Mehmet Kaan Inan, er 
tvilende.

– Hvilken satsing er det de snakker 
om i Oslo? Den største årsaken til at 
flere elever får lærlingplass i Oslo, er 
det statlige lærlingtilskuddet. At man 
skal bruke lærlinger på større bygge-
prosjekter hos kommunen, er noe alle 
partier er enige om, og som var et for-
slag fra regjeringen, sier Inan til Yrke.

– Byrådet har gjort nesten ingen-
ting de siste årene annet enn å fjerne 
det kommunale tilskuddet bedriftene 
får for å ta inn lærlinger, sier Høyre-
politikeren.

FAKTA ARBEIDERPARTIETS 
LØFTER TIL YRKESFAGENE

• investere en milliard kroner i yrkes-
fagene over fireårsperioden

• gjennomføre en storsatsing på ut-
styr i yrkesfagopplæringen

• gi ungdom over hele landet en 
læreplassgaranti, så de kan være 
trygge på at de får muligheten til  
å gjennomføre

• gi ungdommen tettere oppfølg-
ing, også i læretiden, for å flere til 
å fullføre

• gi alle elever mer praktisk læring 
fra 1. klasse i barneskolen og gi 
skolene utstyr og råvarer som kan 
brukes i mange fag.

Raymond Johansen frykter at Norge kan bli 
et nytt Qatar, og vil derfor ha en satsing på 
yrkesfag for å utdanne fagfolkene Norge 
trenger.
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SLÅR TILBAKE Raymond Johansen slår 
tilbake.

– Han bør jekke seg ned. Noen ganger 
går det an å gi honnør til noen som har 
fått til noe. Vi har økt andelen som søker 
yrkesfag, før var det 1 av 5, nå er det 1 av 
4. Vi er ikke fornøyd med det, men det 
går i riktig retning, sier Johansen.

– Oslo-modellen er bra. Vi stiller 
strenge krav til antall lærlinger man 
har ute gjennom våre anbud, krav til 
tarifflønn, til organisering, lønn gjen-
nom oppdrag. Alle de tingene håper 
vi kan være med å motivere, sier by-
rådslederen.

– Det er litt av budskapet vårt, 
Raymond har fått til veldig mye i Oslo 
med over 30 forskjellige tiltak som har 
snudd en trend i positiv retning. Men 
han kan ikke få det til alene, sier Tor-
stein Tvedt Solberg.

– Det er derfor vi må vinne regje-

ringsmakta for å få det til sammen. 
Oslo-modellen må også bli en nasjo-
nal modell fra første år vi kommer til 
makta, sier han.

LÆREPLASSGARANTI Særlig lære-
plassgarantien trekkes fram som en 
suksesshistorie fra Oslo-satsingen. 
Likevel var det problemet med å få 
læreplass flere elever trakk fram da de 
møtte Ap-politikerne på Kuben, mens 
lærere fortalte om hvordan de jobber 
gratis på kveldene for å finne læreplas-
ser til elevene sine.

– Læreplassgarantien har veldig mye 
å si. Det er ikke alle bransjer vi har fått 
det på plass for ennå, og Rom bygges 
ikke på en dag. Men dette skal vi få til, 
sier Johansen.

– Det er rørende og flott å se så 
motiverte lærere som kommer fra det 
private næringsliv og bruker hele sitt 

kontaktnett for å greie å skape den 
kontakten, legger han til.

KULTURENDRING Tvedt Solberg mener 
læreplassgarantien er en bedre vei å gå 
enn tilbudet om et tredje år på skoleben-
ken, som regjeringen har kommet med.

– Vi har ikke valgt den enkleste 
løsningen, den enkleste løsningen er 
det Høyre-regjeringen har valgt: å gi 
de samme elevene kun et tilbud om å 
fortsette på skolebenken, sier han.

– Det er inspirerende å se at i Oslo 
har en allerede begynt med en lære-
plassgaranti det er mulig å få til, men 
det vil kreve et hardt arbeid. Det er ikke 
det letteste, men vi skal få det til, lover 
Ap-politikeren.

Raymond Johansen vil ha en kultur-
endring i norsk skole. Han frykter vi 
skal bli et nytt Qatar, som importerer 
arbeidskraft. Skolen må bli mindre teo-

Raymond Johansen og Torstein Tvedt Solberg lytter til lærere som forteller om hvor vanskelig det er å få læreplass for sine elever.
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retisk, sier han, og får støtte fra Tvedt 
Solberg.

– Det er en viktig kursendring vi vil 

gjøre nasjonalt. Vi har fått en for teore-
tisk skole, sier Tvedt Solberg.

 Det viktigste med hele satsingen er 
at vi skal fjerne myten om yrkesfag. Et 
fagbrev er det smarteste du velger, med 
alle de mulighetene det gir, sier han.

De to Ap-politikerne snakker også 
varmt om unge som velger fag som er 
utradisjonelle for sitt kjønn.

KORONAKRISEN Tvedt Solberg påpe-
ker at koronakrisa har vist hvor sårbart 
et land som Norge er dersom vi ikke 
utdanner nok fagfolk. Da ble helsear-
beidere, butikkansatte og transportfol-
kene heltene i møtet med pandemien.

Pandemien har vist oss hvor viktig 
det er å utdanne vår egen arbeidsstyrke 
i viktige yrker. Da er det på tide å rulle 
ut en storsatsing for yrkesfag i hele 

landet, sier stortingsrepresentanten.
– Halvparten av ungdommene i 

Norge begynner på yrkesfag. Det er et 
godt utgangspunkt. Men etter seks år 
har under 40 prosent av dem oppnådd 
fag- og svennebrev, sier han.

Raymond Johansen peker på tilta-
kene de har satt inn i Oslo: I strategien 
Yrkesveien ble det langt fram over 30 
tiltak for bedre søking og gjennomfø-
ring i yrkesfagene. Oslo-modellen for et 
seriøst arbeidsliv er innført, den stiller 
krav til andel faglærte og bruk av leve-
randører. Det er flere læreplassgaran-
tier. Utdanningsetaten har engasjert en 
egen læreplassjeger. Læreplassøkere får 
opptrening i søknader og jobbintervju.

– Det er sterkt politisk fokus på det, 
og jeg tror det hjelper at noen av oss har 
bakgrunn fra yrkesfag, sier Johansen. 

FAKTA YRKESFAG I NORGE

• Med dagens kurs vil vi mangle  
100 000 fagarbeidere om under  
20 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

• Halvparten av bedriftene i NHOs 
Kompetansebarometer for 2020 
sier at de ikke får tak i fagarbeidere 
de trenger.

• Om lag halvparten av ungdomme-
ne i Norge begynner på yrkesfag.

• Nesten tre av ti elever som starter 
på videregående kurs innenfor 
yrkesfag, slutter underveis i utdan-
ningsløpet

Torstein Tvedt Solberg lover at Arbeiderpartiet ikke vil vike på kravene om en satsing på yrkesfagene.
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OSLO Solberg-regjeringens satsing på yrkesfag 

har gitt gode resultater, sier stats sekretær Anja 

Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet.

Johansen, som jobbet som 
lærer i videregående fram 
til hun ble statssekretær i 
2020, slår fast at fag- og yr-
kesopplæringen har vært et 
satsingsområde for regjerin-
gen.

– Vår satsing har gitt gode 
resultater. En større andel 
elever søker yrkesfag, flere 
får læreplass, og flere fullfø-
rer og tar fagbrevet. Selv om 
det er en positiv utvikling i 
antallet nye lærekontrakter, 
er det behov for å fortsette 
innsatsen for å sikre alle en 
læreplass, sier Johansen til 
Yrke.

LÆREPLASSER – Vi har 
gjort flere ting for å øke an-
tall læreplasser. Blant annet 
økt lærlingtilskuddet reelt 
med rundt 26 000 kroner 
per kontrakt siden 2013. Til 
sammenligning ble tilskud-
det bare prisjustert under 
forrige regjering, sier Jo-
hansen.

Hun viser videre til at 
det er blitt innført krav om 
bruk av lærlinger i offentlige 

anbud, laget en strategi som 
har økt antallet lærlinger i 
statlige virksomheter, og 
skrevet en samfunnskon-
trakt med partene i arbeids-
livet.

I tillegg la regjeringen i 
vår fram fullføringsrefor-
men.

– Fullføringsretten er et 
av de mest radikale og elev-
vennlige grepene som er 
tatt i norsk skole på aldri så 
lang tid. Det vil gi alle elever, 
men selvsagt mest de som av 
ulike grunner plages under-
veis, bedre muligheter til å 
mestre og fullføre. 

Lovforslagene om at vi-
deregående opplæring skal 
være tilgjengelig for alle, er 
et viktig grep for å forebygge 
utenforskap, sier Johansen.

RETT TIL Å FULLFØRE I 
fullføringsreformen fore-
slo de borgerlige en rett til 
læreplass eller likeverdig 
tilbud. Dette kritiseres av 
Arbeiderpartiet for å være 
en B-løsning der elevene blir 
værende på skolen i stedet 

for å komme ut i praksis
– Dagens tilbud til de som 

ikke får læreplass, har vesent-
lige mangler og må forbedres. 
Vi vil at de som ikke får læ-
replass, skal få et tilbud fram 

til fag- eller svennebrev som 
er bedre enn dagens tilbud, 
og har bevilget 200 millioner 
kroner for at tilbudet til disse 
elevene skal bli bedre, sier 
Johansen. 

Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet sier de borgerlige har 
gode resultater å vise til. Foto: Venstre

Regjeringen: 

Vår satsing har gitt 
gode resultater
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OSLO Elevene på Kuben videregående skole fortalte politikerne om behov for  

flere læreplasser og mer kunnskap om yrkesfag i en tidlig alder da de fikk besøk  

av Ap-toppene før valget.

TEKST SNORRE SCHJØNBERG BILDER WERNER JUVIK

Madida Rani-Mohammadi, som går 
vg2 dataelektronikk, Inan Ahmad, vg2 
informasjonsteknologi, og Sebastian 
Ramsdal Hansén, vg2 barne- og ung-
domsarbeider, likte det de fikk høre fra 
Arbeiderpartiet om satsingen som er 
planlagt på yrkesfagene.

– Jeg synes det er viktig at de satser 
på yrkesfag, det er noen av de viktigste 
jobbene i samfunnet. At folk jobber 
med folk. Vi kunne klart oss uten en 

iPhone, men det er vanskelig å klare 
seg uten samhandling med andre men-
nesker. Så det er viktig å satse på, sier 
Ramsdal Hansén til Yrke.

JENTE I MANNSYRKE Rani-Moham-
madi er enig. Hun sier hun sliter med 
å velge partiet som treffer henne best, 
men er tydelig på at det er viktig at par-
tiet har en god politikk for yrkesfagene.

– Det betyr veldig mye hva de mener 

om yrkesfag. Sånn jeg ser det, er jeg en 
jente i et mannsdominert yrke, og da 
betyr det mye hva de mener om det. 
Det er viktig at jenter kan få komme 
inn i mannsdominerte yrker, og gutter 
i kvinnedominerte yrker. At vi ikke 
blir sett ned på i arbeidslivet. Jenter 
kan ofte få høre at vi skal gå tilbake på 
kjøkkenet, sier hun.

Alle de tre elevene mener de er 
heldige som går på Kuben, og at de 
får muligheter til læreplass og prak-
sis som de håper også andre elever i 
Norge skal få.

– Politikerne må sikre læreplasser, 
det er ønske nummer én. Det er fort-
satt vanskelig for mange. Det er ikke 
så vanskelig på Kuben, men på mange 
andre skoler er det vanskeligere, så det 
er viktig at vi sikrer dem, sier Sebastian 
Ramsdal Hansén.

For Rani-Mohammadi er et annet 
ønske også viktig.

– De må gi bedre informasjon om 
hva yrkene er. For når du hører elektro, 
tenker du ikke over data og automati-
sering. Det første jeg tenkte, var stik-
kontakter og lysbrytere, og å fikse dem. 
Men da jeg begynte, så jeg at det var 
mye jeg ikke visste om. De fleste yrkene 
bør fortelle mer på ungdomsskolen. 
Det må utdypes og vises fram, sier hun.

Det som kan skje, er at elevene fra 
videregående tar turen til ungdomssko-

Her er elevenes ønskeliste     til politikerne

De tre Kuben-elevene mener det er smart å ta det som har fungert der, og gjøre det 
nasjonalt. Fra venstre: Sebastian Ramsdal Hansén, Madida Rani-Mohammadi og Inan 
Ahmad.
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Her er elevenes ønskeliste     til politikerne

len og forteller om sin linje og at det er 
flere muligheter enn det man vet om.

BESTEMTE SEG TIDLIG For Inan  
Ahmad var det annerledes, hun visste 
godt hva hun ville bli, og ville ikke kas-

te bort tida på å gå studiespesialisering 
på veien dit.

– Jeg ville jobbe med IT-sikkerhet, 
og da skjønte jeg at jeg ville begynne 
med det så tidlig som mulig, sier hun.

Ramsdal Hansén mener det er en 

god idé å ta det som har fungert på 
Kuben, og gjøre det nasjonalt.

– Det er kjempesmart. Kuben har en 
kjempebra løsning, så hvis hele landet 
bruker den, er det bare bra, sier han. 

Inan Ahmad og Madida Rani-Mohammadi på Kuben videregående skole forteller politikerne at de vil ha en satsing på yrkesfagene.
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OSLO Kuben-rektor Kjell 

Ove Hauge likte det han fikk 

høre om Arbeiderpartiets 

satsing på yrkesfag fra 

regjeringskontorene. Han ber 

dem huske å ha tett kontakt  

med næringslivet.

TEKST SNORRE SCHJØNBERG

Nettopp nærheten mellom Kuben og 
aktørene i bransjen er en viktig del av 
suksesshistorien til Oslo-skolen, mener 
Hauge.

– Læreplassgarantien er super. Men 
det betyr at vi må ha større krav om 
lærlinger i anbud, og så må det følges 
opp. Vi kan ikke ha en læreplassgaranti 
uten at det er samarbeid med bransjen. 
Det er de som skal ansette folk, så det 
må være et samspill mellom politikerne 
og bransjen for å få det til i praksis, sier 
Kuben-rektoren til Yrke.

JOBBER GRATIS Selv på Kuben, som 
trekkes fram som en foregangsfigur i å 
finne læreplasser til elevene, må ansatte 
jobbe gratis på kveldene for å lokke be-
drifter til å ta inn lærlinger.

Hauge sier Kuben har tatt grep. De 
har ansatt lærlinger selv, og de har vært 
strenge med bedriftene de samarbeider 
med. Kuben sender ikke flere elever i 
praksis enn bedriften tror de kan ta inn 
som lærlinger. Slik unngår de at bedrif-
tene får glede av mange praksiselever, 
for så å plukke ut de beste, mens resten 
blir stående på bar bakke.

Rektoren sier det er stor interesse 
fra andre skoler i Norge som vil høre 

hvordan Kuben løser ting.
– Kuben blir spurt overalt om hvor-

dan vi jobber med yrkesfagene, hvordan 
vi samarbeider med bransjen og utvikler 
tilbudene våre for å treffe både ønskene 
til elevene og behovene i bransjen, sier 
han.

VIL HA PRAKSIS I Arbeiderpartiets 
lovnad om en milliardsatsing på yr-
kesfag er det særlig en ting som treffer 
Hauges hjerte.

– Det er en god idé å få mer yrkesfag 
og praksis inn i grunnskolen. For hvis 
du skal få ungdom til å velge yrkesfag, 
må de ha prøvd det i praksis. Så det er 
noe jeg liker best med Arbeiderpartiets 
praksis, sier han.

– Der har vi lang vei å gå. Vi har hatt 
en lang periode der nye skolebygg er 

blitt bygd uten praktiske rom. Nå er det 
lagt inn igjen i kravene. Jeg mener vi 
må tenke grunnleggende ferdigheter. 
Hvordan du skal holde en hammer og 
skru inn en skrue er grunnleggende 
ferdigheter på samme måte som å lære 
seg språk og matematikk og så videre, 
sier Hauge.

Han peker på at Oslo også har 
utford ringer når det gjelder yrkesfag.

– Vi har ikke mer enn 25 prosent 
søkere i Oslo, så vi har storbyfeno-
menet. Når du vokser opp i asfalt og 
blokk, har du mindre anledning til å 
bruke hendene dine, skru på sykkelen 
og bygge trehytter, som du kanskje 
gjør på bygda. Vi ligger langt etter i de 
store byene. Det er en lang vei å gå, for 
det er like mange talenter i Oslo som i 
distriktene, slår han fast. 

Kuben-rektor Kjell Ove Hauge mener det er særlig viktig at politikerne husker på å holde 
tett kontakt med bransjen. Foto: Werner Juvik.

Rektor ber de rødgrønne huske 
å samarbeide med bransjen
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OSLO NHO og Virke er 

skeptiske til om Arbeider-

partiets forslag om en 

nasjonal læreplass garanti vil 

gi store resultater. LO vender 

tommelen opp.

TEKST SNORRE SCHJØNBERG

Arbeiderpartiet har i valgkampen lovet 
en milliardsatsing på yrkesfag. Oslo-
modellen skal gjøres nasjonal. Partiet 
vil innføre læreplassgarantien Oslo har, 
i resten av landet.

TVILER Det er en løsning Virke og 
NHO ikke har stor tro på.

– Det er veldig bra at Arbeiderpar-
tiet har ambisjoner på dette området, 
men det kan også være andre veier til 
mål, sier Stian Sigurdsen, direktør for 
samfunnspåvirkning i Virke, til Yrke.

– NHO ønsker ikke en lovfestet rett 
til læreplass der bedriftene pålegges å 
ta inn lærlinger, sier Gjermund Løy-
ning, direktør for politikk og samfunns-
kontakt i NHO.

Arbeidsgiverne tviler på Aps 
løfte om læreplassgaranti 

NHO-direktør Gjermund Løyning 
synes ikke forslaget om en 

læreplassgaranti er en god løsning. 
Foto: Eva Helene Storm Hanssen / NHO
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– Vi har mer tro på samarbeidsløs-
ninger der bedriftene inngår avtaler 
direkte med opplæringskontorer eller 
fylkeskommuner, uten at politikere 
skal vedta noe uten deres involvering, 
sier Løyning.

Han påpeker at flere NHO-bedrifter 
allerede har gitt læreplassgaranti til 
søkere som oppfyller visse krav.

– Det viktigste er at det jobbes 
målrettet for at flest mulig skal bli 
kvalifisert til å få læreplass, i tillegg til 
å jobbe med at unges søkemønster og 
fylkeskommunens utdanningskapasitet 
er i tråd med virksomhetenes behov, 
sier Sigurdsen i Virke.

– VIKTIG FORPLIKTELSE I LO er de 
derimot positive til Arbeiderpartiets 
læreplassgaranti.

– Arbeiderpartiet har et tydelig 
standpunkt med sin læreplassgaranti. 
Vi mener det er bra, og at det er viktig 
å forplikte til samarbeid om løsninger 
– slik vi oppfatter at denne garantien 
er tenkt, sier LO-sekretær Trude Tinn-
lund til Yrke.

Både LO, NHO og Virke mener 
det er viktig at den nye regjeringen, 

uansett hvem som sitter i den, satser 
på yrkesfagene. 

Det har vært et satsingsområde for 
Høyre og er noe Arbeiderpartiet lover 
å prioritere i regjeringsforhandlinger.

– Det er stort behov for yrkes-
fagskompetanse, og dette må ha full 
oppmerksomhet uavhengig av regje-
ring. Seks av ti NHO-bedrifter melder 
om et udekket kompetansebehov, og 
mye av dette er yrkesfag, sier Gjermund 
Løyning i NHO.

– Når det gjelder holdninger til 
yrkesfag, har dette topp fokus hos par-
tene i arbeidslivet. Vi jobber mye med 
dette og vil fortsette dette samarbeidet 
i tiden fremover, legger han til.

EN MOTOR Virke peker på at fagopp-
læringen er helt sentral for å dekke 
arbeidslivets behov for kompetanse 
framover.

– Det er en motor for å sikre faglært 
arbeidskraft, grønn omstilling og kom-
petanseheving, sier Stian Sigurdsen.

Virke-direktøren sier han ser tegn 
til at det endelig skjer noe med yrkes-
fagenes status etter mange års målrettet 
arbeid.

– Men det er altfor tidlig å si oss for-
nøyd, så satsingen må opprettholdes. 

Det er viktig å være tydelige på hva 
arbeidsmarkedet trenger fremover, 
og rådgivningstjenesten i skolen må 
styrkes og profesjonaliseres, slik at 
ungdommen kan ta informerte valg, 
sier han.

LO-sekretæren trekker inn det store 
bildet.

– Satsing på yrkesfag er viktig for å 
dekke arbeidslivets etterspørsel etter 
slik kompetanse, men også ut fra mer 
overordnede samfunnshensyn som å 
styrke integreringen av innvandrere og 
å motvirke ulikhet, sier hun.

Nettopp Forskjells-Norge har vært 
en av valgkampens viktigste saker, 
sammen med klimasaken. I begge saker 
er yrkesfag viktig, mener Tinnlund.

– Overgang til grønn og fornybar 
industri, som for eksempel satsing på 
batteriproduksjon og havvind, vil kreve 
enda flere faglærte. Det innebærer be-
hov for en enorm satsing på yrkesfag, 
som sittende regjering ikke er i nærhe-
ten av å foreslå, sier hun.

REKRUTTERING Tinnlund sier man-
gelen på faglærte ikke bare har med 
læreplasser og utdanning å gjøre, men 
også bransjens rekruttering.

– Altfor mange bransjer har gjort 
seg avhengig av innleid arbeidskraft 
fra utlandet, sier Tinnlund.

Hun mener de borgerlige ikke har 
tatt nok grep mot dette, men at de 
rødgrønne vil ta det på alvor.

– Et eksempel er bruk av lærling-
klausuler ved offentlig innkjøp der også 
bransjer som er sterkt berørt, mente 
det nye regelverket var for lite for-
pliktende. Det har en nylig evaluering 
bekreftet, sier hun.

– Spørsmålet blir nå: Hvem vil gå for 
innstramminger, og hvem vil ha mindre 
regulering til tross for at det kunne gi 
flere læreplasser? Jeg tror leserne kan 
gjette svaret selv, legger LO-sekretæren 
til. 

LO-sekretær Trude Tinnlund mener det er 
bra at Arbeiderpartiet vil ha en lære plass-
garanti. Foto: LO. 

Virke-direktør Stian Sigurdsen kaller 
yrkesfagene en motor. Foto: Virke. 
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OSLO Høyres Mathilde Tybring-Gjedde mener Arbeiderpartiets yrkesfagløfte ser fint ut  

på papiret,  men ikke fungerer i praksis. Hun fikk støtte for det på en byggeplass i Oslo.

TEKST OG BILDER  SNORRE SCHJØNBERG

Tybring-Gjedde sier Høyre gjerne skulle ha fått fullført sat-
singen på yrkesfag fra regjeringskontorene, og at det fortsatt 
er mye som gjenstår. 

Arbeiderpartiets påstand om at det er avgjørende for 
yrkesfagene i Norge at vi får et regjeringsskifte, avviser hun. 
Arbeiderpartiet vil gjøre Oslo-modellen nasjonal og innføre 
nasjonal læreplassgaranti.

– Jeg tenker at man må stille krav som må etterleves, man 
må sjekke at bedriftene oppfyller kravene. Det er tydelig at 
både Oslo-modellen og læreplassgaranti ser fint ut på papiret, 
men det fungerer ikke  i praksis, sier Tybring-Gjedde til Yrke.

Vi møter henne på en byggeplass på Grefsen nord i Oslo, 
der det settes opp tre bolighus med god hjelp av lærlinger. 6 
av 28 fagarbeidere der er lærlinger.

– Læreplassgarantien er luft. Det er ingen som kan gi en 
læreplassgaranti på vegne av oss hvis vi ikke har jobb, sier 
Åsmund Østvold, politisk leder i Byggmesterforbundet.

– Det må skapes, ikke garanteres. Jeg synes det er veldig 
merkelig. Se under pandemien, særlig for reiseliv. Du kan 
ikke garantere læreplasser når det ikke er jobber, svarer 
Tybring-Gjedde.

– Så lenge vi har jobb, er det masse læreplasser, konklude-

Slår tilbake mot Oslo-modellen:

– Læreplassgaranti er luft

Mathilde Tybring-Gjedde får tilbakemeldinger om yrkesfagpolitikken på en byggeplass i Oslo kort tid før valget. Her sammen med Pål 
Øye, daglig leder i Tømrermesterne Øye og Knutsen AS.
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rer Pål Øye, daglig leder i Tømrermesterne Øye og Knutsen 
AS, som står for byggeprosjektet på Grefsen.

SAMFUNNSANSVAR Øye og Østvold slår fast at det er nett-
opp det som er avgjørende: De må ha jobber å tilby, da vil 
små håndverksbedrifter fortsette å ta samfunnsansvar ved å 
utdanne lærlinger.

– Det viktigste er markedstilgang. Det er viktigere enn 
lærlingtilskudd. Har vi nok å gjøre, har vi behov for lærlinger, 
sier Østvold. 

– Det som er litt paradoksalt, er at det skulle en pandemi 
og stengte grenser til før vi fikk ordentlig fulle ordrebøker. 
Vi tåler å konkurrere på like vilkår, men mange av dem vi 
konkurrerer mot, bruker billig, innleid arbeidskraft som vi 
ikke vil eller skal konkurrere med, slår Østvold fast.

Han sier privatmarkedet fungerer helt annerledes. Der er 
kunden opptatt av kvalitet, ikke pris.

– Privatmarkedet fungerer helt annerledes. Hvis du vrir til 
skruen på Oslo-modellen, blir det bare enda større avstand 
mellom de som følger reglene, og de som ikke gjør det, sier 
Østvold.

Øye sier han tenker på framtiden til bedriften sin når han 
tar inn lærlinger. At en av dem skal drive skaperverket hans 
videre når han en dag gir seg.

– Jeg vil jo at bedriften skal leve videre etter meg. Vi har 
jo lærlinger som begynte på 2000-tallet, som nå er eiere i 
bedriften. Forhåpentlig er det noen av dem som kan gjøre 
min jobb, ute er de jo langt forbi meg allerede, sier Øye.

Mathilde Tybring-Gjedde får innspill fra lærlinger på en byggeplass i Oslo. Fra venstre: Tybring-Gjedde, lærling Halvor Løvlien, lærling 
Vetle Vistlie og Åsmund Østvold, politisk representant for Byggmesterforbundet.

FAKTA HØYRES SKRYTELISTE FOR 
YRKESFAGENE:

• økt lærlingtilskuddet

• stilt krav om lærlinger i offentlige anbud

• endret tilbudsstrukturen så elevene kan spesialisere 
seg tidligere

• stilt krav om at en andel av fellesfagene er 
praktiskrettet

• merkeordninger for bedrifter som tar imot lærlinger, 
så forbrukerne kan se hvem som deltar i spleiselaget
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Lærlingtilskuddet er også et tema som diskuteres. Det me-
ner Øye og Østvold er bra for små bedrifter, men de gjentar 
at for de litt større er det viktigste at det er jobber å gjøre. 

STIKK Øye og Østvold kommer med et lite stikk til Tybring-
Gjedde og andre politikere som snakker om lærlingtilskudd 
og ellers fokuserer på skolene i yrkespolitikken.

– Det er en myte om at det er skolene som driver med 
yrkesutdanning. Det er bare tull. Det er bedriftene som gjør 
det. Vi tar elever og gjør dem til fagarbeidere. Skolen har en 
liten støttefunksjon i det med fagutdanning, så fokus bør 
være på bedriftene, sier Østvold.

– I programmene står det veldig mye om skolene og 
utdanning, men opplæringsbedrift er ikke nevnt med ett 
eneste ord i noen av programmene, sier han.

– Når du tenker på hvem som har makt over opplæringen, 
kan du begynne å lure. Det er vi som gjør det, istemmer Øye.

Tybring-Gjedde sier det er interessant å høre perspekti-
vene fra de to.

– Vi i Høyre har stilt krav til lærlinger i offentlige anbud, 
og det vil vi skjerpe ytterligere. Vi har økt lærlingtilskuddet, 
som er viktig for mange bedrifter, vi har innført yrkesfaglæ-
rerutdanning og er opptatt av kvaliteten på opplæringen. 
Så mener jeg fraværsgrensen har vært viktig. Du hører på 
bedriftene her, de ser på fraværet, sier Høyre-politikeren.

SKRYTELISTE – Så fikk jeg konkrete tilbakemeldinger på 
det som må forbedres. Det ene er tidligere praktisk tilnær-
ming. Vi skal gjennomføre en ungdomsskolereform med et 
obligatorisk yrkesfaglig valgfag for alle elever. Det tror jeg er 
veldig viktig for rekruttering. Vi vil øke utstyrsparken og øke 
lærlingtilskuddet ytterligere, sier Tybring-Gjedde.

Høyre har hatt regjeringsmakten i åtte år, og Kunnskaps-
departementet i mange av de årene. Tybring-Gjedde deler 
med glede en skryteliste. Hun sier statusen til yrkesfagene 
er blitt økt under Høyre.

– Jeg må si at jeg er enig med de som sier at Arbeiderpar-
tiet i mange år undervurderte stoltheten av fagutdanningen 
vår og gikk i mer teoretisk retning med sine skolereformer, 
mens vi de siste åtte årene har løftet statusen til yrkesfag som 
en egen satsing, sier Høyre-politikeren.

– Det vil vi veldig gjerne fortsette med, og det er fortsatt 
uløste oppgaver, ikke minst for å sikre at de som begynner 
på yrkesfag, får fullført, sier Tybring-Gjedde.

Arbeiderpartiet har i valgkampen blant annet lovet en 
milliardsatsing på yrkesfag.

– Vi er mer på handling og ikke retoriske vendinger. Høy-
res yrkesfagløft har kostet mye. Vi har økt lærlingtilskuddet 
og hatt en kraftig satsing på yrkesfagutdanning. Dette er 
faktisk satsinger som monner, sier Tybring-Gjedde.

LÆRLINGSKATT – Nå er det 1000 flere søkere på yrkesfag 
enn på studiespesialisering. Det er mange flere som ser at 
det er økt status. Det er fordi vi ikke har vært opptatt av 
gode overskrifter, men handling fra Høyres side. Og det yr-
kesfagløftet vi trenger nå, det handler om kompetansen til 
lærerne, utstyr og det å få folk inn i læreplass, sier hun.

Et mulig grep Høyre kan ta dersom partiet beholder 
regjeringsmakten, er å gjøre lærlingtilskuddet om til en 
fondsbasert ordning. Da vil alle i en bransje betale inn til 
fondet, som i sin tur betaler ut lærlingtilskudd til dem som 
tar inn lærlinger.

NHO er skeptisk til et slikt fond, som i praksis vil være en 
økt skatt for bedriftene.

– Det er et veldig spennende forslag. Vi må utrede hvordan 
et sånt fond skal se ut. Yrkesfagutdanningen er et spleiselag, så 
en modell der alle spytter inn, og vi kan øke lærlingtilskuddet 
samtidig, høres bra ut, sier Tybring-Gjedde. 

E-post: info@hovelbenkspesialisten.no
Telefon: 47 51 28 81

Webb: www.hovelbenkspesialisten.no
Org. nr: 914 207 851 MVA Føretaksregistret

Høvelbenker med 

kvalitetsfølelse av rang!

ANNONSE
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lærlingen Torjus Løyning Glestad

OSLO Mange unge vil gå på videregående sammen med kompisene. Torjus Løyning Glestad 

 fra Årvoll i Oslo gjorde det stikk motsatte, valgte naturbruk og flyttet ut som 15-åring.  

Nå er han den første som har tatt fagbrev i akvakultur på Østlandet.

TEKST OG BILDER KARI KLØVSTAD

Sola skinner over Sørkedalen nordvest 
i Oslo, elva klukker, og et ekorn virvler 
rundt i tretoppene. Her ligger kontore-
ne til Oslomarkas Fiskeadministrasjon  
(OFA), og i den røde bygningen er det 
også et settefiskanlegg, der ørreten vok-
ser og trives. Det er her Torjus Løyning 
Glestad har hatt læretiden sin, etter å 
ha fullført vg2 på Strand videregående 
skole på Tau utenfor Stavanger. Fagprø-
ven ble bestått med glans denne våren, 
og vi kan godt si at 20-åringen har det 
som fisken i vannet. Nå er han fagopera-
tør i akvakultur, og barndommens store 
hobby har utviklet seg til et yrke.

PÅ TUR MED FATTER'N Torjus vokste 
opp på Årvoll, som ligger rett ved Lillo-
marka. 

– Jeg har alltid vært interessert i det 
som skjer under vann, og fatter'n tok 
meg med på fisketur i marka fra jeg var 
liten.

– Hvorfor tror du at du ble så hektet?

– Det er naturopplevelsen, spen-
ningen og at det finnes så mange ulike 
fiskearter, både i ferskvann og i sjøen. 
Når det napper og du får en fisk, blir du 
bitt av basillen.

– Hva liker du best å fiske med?
– Mark og dupp er det beste, men 

du må være tålmodig. 
Oslo-gutten visste tidlig at akvakul-

tur og fiskeanlegg er en stor næring på 
Vestlandet, for han har hele morsslek-
ten utenfor Stavanger.

SKILTE SEG UT Torjus var ikke alltid en 
av flokken da han vokste opp.

– Mens alle de andre spilte fotball, 
ville jeg gjøre noe annet, så tennis ble 
min greie. Det var heller ikke så mange 
andre som var ute på fisketur.

– Kom det reaksjoner?
– Det er folk som hakker på deg når 

du skiller deg ut, men jeg har bygget 
opp en styrke som jeg tror jeg får bruk 
for senere i arbeidslivet.

Da det var tid for å søke videregå-
ende, hadde ikke Torjus lyst til å fort-
sette på allmennfag. Han hadde alltid 
vært naturinteressert og ville komme 
seg ut av Oslo.

Valget falt på naturbruk på Tomb vi-
deregående skole i Råde, der han flyttet 
inn på internat som 15-åring, og kjente 
bitte litt på hjemlengselen helt i starten.

– Der ble jeg han Oslo-gutten, så 
jeg skilte meg ut der også, sier Torjus 
og ler. Selv om han ikke hadde hatt ar-
beidsdress med refleks og vernesko fra 
barnehagealder, gikk det veldig greit.

– Jeg lærte så mye som var annerle-
des, og det var variasjon i hverdagen, 
som ga overskudd. Mange av ferdighe-
tene vil jeg også ha nytte av resten av 
livet. Jeg kan blant annet kjøre traktor, 
bruke motorsag og har fått trening i å 
sveise. Det siste får jeg bruk for nå som 
jeg skrur på bilen min, en eldre Toyota 
Corolla. Vi hadde også dyrestell, så jeg 
har tatt meg av kuer, sauer og griser.

Valgte å flytte ut av Oslo for å gå videregående

Torjus ble første lærling  
i akvakultur på Østlandet
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lærlingen

– Hvordan var det å flytte hjemme-
fra da du var så ung?

– Fordi jeg bodde på internat 
sammen med andre, ble det en myk 
start, og jeg kjente ikke på ensomhets-
følelsen.

UT TIL SJØEN Under året på Tomb fikk 
Torjus mange gode kompiser som han 
fortsatt har kontakt med. Men da han 
skulle videre til vg2, slapp han taket i 
grønt naturbruk og valgte blått. Turen 
gikk til akvakultur på Strand videregå-
ende skole på Tau utenfor Stavanger.

Der fikk han god kunnskap om 
sjøbruk og var også ute på oppdretts-
anlegg for laks.

– Jeg kunne fint ha tatt læretiden på 
sjøanlegg, for det er mange opp langs 
kysten, og det er interessant det også, 
sier 20-åringen. 

Men Oslo-gutten bestemte seg 
for å vende nesen hjemover. Da han 
gikk på Tomb og hadde utplassering 
i bedrift, var han hos Oslomarkas Fis-
keadministrasjon. Der var han også på 
arbeidstrening senere, da han gikk på 
skole på Vestlandet.

EGET SETTEFISKANLEGG Helt fra 
Torjus Løyning Glestad var liten, har 
han fisket i Oslomarka. Nå skulle han 
være med på å sikre at det også blir nok 
ørret i elver og vann i framtida. I juni 

2018 begynte han som lærling, og siden 
har han tilbrakt det meste av tiden ved 
anlegget i Sørkedalen.

Torjus viser vei inn til det lang-
strakte rommet der hvite kar med fisk 
står på rekke og rad.

– Det er stor forskjell på dette og et 
anlegg ved kysten. Der er det millioner 
av matfisk, eller tamfisk som de også 
kalles. Her har vi 40 000 yngel fra ville 
fisk, som jeg er med og tar vare på. Ør-
reten må behandles så skånsomt som 
mulig, og jeg får et eierskap til det hele, 
sier Torjus.

Han bor i et hus rett ved siden av 
settefiskanlegget og har vakter for å 
passe på at alt fungerer som det skal. 

Torjus Løyning Glestad har 
dagene fylt med fisk. Når 
ørreten blir litt større, skal 
den settes ut i Oslomarka.
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Skulle alarmen gå, og det for eksempel 
er strømbrudd, kan det fort bli kritisk 
hvis ikke noen raskt er på plass. 

Som lærling har Torjus vært med 
på hele oppdrettsprosessen. Gyteklar 
stamfisk hentes i marka. Den strykes, 
som det heter på fagspråket. Rognen 
tilføres melke for befruktning, før den 
legges i klekkeriet.

– I et oppdrettsanlegg for matfisk vil 
de ha størst mulig fisk på kortest mulig 
tid. Her vil vi ha finest mulig fisk, klar 
for vannene i Marka, sier Torjus, som 
understreker at du må være fiskeinte-
ressert for å jobbe på et slikt sted.

Når ørretyngelen er stor nok, skal 
den ut i naturen.

– I mange vann ville det ikke vært 
et overskudd av fisk hvis vi ikke hadde 
satt ut ny småfisk.

NERVØS FØR FAGPRØVEN Når du er 
den første som tar fagprøve i akvakultur 
på Østlandet, er det ikke så mange å 
forhøre seg hos.

– Jeg hadde press på meg og skulle 

blant annet kunne alt om foring, 
renhold, fiskevelferd og vannkvalitet. 
Mikroskop hadde jeg ikke jobbet mye 
med, og det ble mye lesing og søking 
på nett for å finne den kunnskapen jeg 
trengte, sier han.

Lokal prøvenemnd finnes ikke, så 
det kom to representanter fra Møre og 
Romsdal på den store dagen. Resultatet 
ble bestått meget godt.

Torjus har fortsatt å jobbe ved set-
tefiskanlegget, der de også gjør sine 
egne forsøk.

– Har du sett at vi har malt alle ka-
rene med kamuflasjefarger i bunnen? 
Tidligere var de hvite, og vi oppdaget 
at all settefisken var så lys da den ble 
satt ut. Det tok tre–fire dager før den 
fikk den rette fargen, og i mellomtiden 
var den lett bytte for fugl og andre som 
ville forsyne seg. Nå tar fisken farge et-
ter den mørkmalte bunnen.

ÅPEN FOR MULIGHETER Torjus trives 
godt hos OFA, men ser ikke bort fra 
at han også vil teste andre muligheter.

– Det blir fisk framover, men kan-
skje noe større, på land eller ute på 
sjøen. Jeg har lært så mye av gode fag-
folk, og blitt så flink i faget at jeg gjerne 
vil fortsette, sier 20-åringen, som har 
framtida foran seg. Planen er også å 
bygge på til studiekompetanse ved å ta 
noen fag om gangen ved siden av jobb.

– Hva er det beste fiskeminnet fra 
fritiden?

– Turene med farfar til Grunna, ikke 
så langt fra Sjusjøen. Vi kan finne på å 
dra ut midt på natten.

– Og den største fisken du husker?
– Jeg fikk ei gjedde på fire kilo. Den 

så ut som en liten krokodille.
– Spiser du fangsten?
– Ja, men det er mer moro å fiske.
Torjus Løyning Glestad kan leve 

med at han har fått imaget som fiske-
mannen fra Sørkedalen, og skulle han 
få lyst på mer friluftsliv, har han kompi-
sene han fikk da han gikk på Tomb. 

Rett ved settefiskanlegget renner Sørkedalselva. Dit kan Torjus rusle for å prøve fiskelykken.
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YRKEprofilen: 

HVEM: Edvard Botterli Udnæs

ALDER: 20 år

STILLING: leder av Elevorganisasjonen

UTDANNING: videregående skole, 
studiespesialiserende ved Oslo 
Katedralskole

LESTE SIST: «Et kvart liv» av Hans Olav 
Lahlum

HØRER HELST PÅ: Er veldig glad i det 
britiske bandet «The Wombats».

HOBBY: Når man først har politikk som 
hobby, og det plutselig blir jobben din, 
står man jo med en identitetskrise. Den 
prøver jeg fortsatt å løse.

BRENNER FOR: At elever og lærlinger 
skal bli møtt med tillit, respekt og 
omsorg i skolen og på arbeidsplassen. 
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Teorientusiasten som 
brenner for yrkesfag
OSLO Lederen av Elevorganisasjonen har alltid vært glad i teori og forskning, men har  

yrkesfag som en av sine største kampsaker. Edvard Botterli Udnæs (20) mener likevel 

 at en diskusjon om «økt status og rekruttering rundt yrkesfag» er et feilspor. 

TEKST TONE RØED JACOBSEN BILDER WERNER JUVIK

– Hva er det som inspirerer deg mest ved 
å være leder for Elevorganisasjonen?

– Jeg føler at jeg får representert det 
elevene faktisk mener. 

Lederen av Elevorganisasjonen fikk 
forsamlingen til å smile da han under 
Arendalsuka 2021 rettet sterk kritikk 
mot det han mener er en overdreven 
vektlegging av å «snakke opp» yrkes-
fag. Den unge lederen framførte bud-
skapet sitt i dypeste alvor, men med et 
glimt i øyet som ikke kunne unngå å få 
publikum til å trekke på smilebåndet.

– Man skal dra på skolebesøk og ta 
selfie med verneutstyr på, sa Udnæs på 
talerstolen, og siktet til politikerne.

– Det å snakke om økt status og 
rekruttering blir jo helt på trynet, for 
man gjør jo ikke noe med det faktiske 
problemet, fortsatte han. 

VELGER DET TRYGGE Udnæs utdyper 
kritikken overfor Yrke. 

– Når man snakker om yrkesfag, tar 
man ikke utgangspunkt i hva tilbudet 
gir deg. Hvis man skal velge yrkesfag, 
må man ha en læreplass å gå til. Mange 
vet ikke om de får læreplass, sier Ud-
næs oppgitt.

Det er tydelig at temaet er noe som 
engasjerer ham sterkt.

– Det er en grunn til at folk velger 
studiespesialiserende, fordi det er mer 
«safe». Man velger ikke først og fremst 
hva som ser bra ut, men også hva som 
er trygt å gå til, fortsetter han.

– Hvorfor mener du studiespesialise-
rende er mer trygt? 

– For mange oppleves det som at 
det er flere utrygghetsfaktorer dersom 
man velger yrkesfag. Hvis man ikke har 

råd til utstyr, og mangler læreplass, blir 
ikke skoleretten lik for yrkesfagelever 
som for elever på studiespesialisering.

Udnæs mener det er et problem at 
mange skoler har utdatert utstyr, og at 
dette skaper forskjeller mellom elev-
ene.

– Folk må kjøpe kostbart utstyr 
selv, noe som er vanskelig for de som 
har dårlig økonomi. En diskusjon om 
rekruttering er å starte i feil ende, me-
ner Udnæs.

På spørsmål om hva man heller bør 
gjøre, ramser Udnæs opp flere ting. 

– Man må bedre tilbudet, det vil si 
redusere teori i undervisningen, gi lov-
festet rett til læreplass og øke utstyrs-
stipendet. Det er elevenes opplevelser 
som bør være førende for skolepolitik-
ken, legger han til. 
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FJERNE GRENSEN – Hva blir viktige 
saker for Elevorganisasjonen framover? 

– Vi vil ha et skikkelig løft for yrkes-
fag, og så vil vi fjerne fraværsgrensen. 

Fraværsgrensen har fått fraværet til 
å synke, men Udnæs mener at den er 
uheldig. Han er forsiktig med å si ak-
kurat hvilke konsekvenser den vil ha 
for elever på sikt, men sier den har en 
polariserende effekt. 

– Det vil ta en del år før vi kan kon-
statere akkurat hvilke konsekvenser 
fraværsgrensen har, men det vi ser 
nå, er at fraværsgrensen gjør det van-
skelig å fullføre videregående for de 
som allerede sliter med høyt fravær, 
sier Udnæs, som mener at fravær er et 
komplekst problem. Hans inntrykk er 
at fraværsgrensen svekker tillitsforhol-
det mellom elev og lærer.

– Den medfører et stort stress og 

press blant elevene. Mange av de grup-
pene som jobber med å følge opp elev-
ene, rapporterer at fraværsgrensen er et 
hinder for å få de som sliter på skolen, 
til å lykkes bedre. 

– Opplever du at yrkesfagelever er 
godt representert i Elevorganisasjonen?

– Yrkesfag står høyt på agendaen i 
Elevorganisasjonen i dag, men selvføl-
gelig jobber vi hver dag for at det skal 
få en enda større posisjon. 

Udnæs nevner Elevtinget, Elevorga-
nisasjonens landsmøte, som en viktig 
møteplass for yrkesfagelevene. 

– Elevtinget er et sted hvor man kan 
si akkurat hvordan det er på ens egen 
skole. Dette stor skaper solidaritet mel-
lom elevene.

TAR DET SOM DET KOMMER Den snart 
tilbakelagte koronaperioden har vært 

spesiell, også for Edvard Botterli Ud-
næs. 

– Mange har slitt under pandemien. 
Det har vært meldt om både positive og 
negative sider ved tilværelsen, og flere 
er blitt ensomme. 

Han kan fortelle at han selv var i en 
tøff periode da pandemien brøt ut. Å 
ikke kunne drøfte disse problemene 
med kamerater slik som han normalt 
ville gjort, har vært utfordrende. 

– Mange har måttet trene på å kunne 
trives i eget selskap, for å bedre psykisk 
helse. Dette har selvfølgelig ikke vært 
like enkelt for alle, sier Udnæs, som ble 
glad for nyheten om grønt nivå i skolen. 

Den unge politikerspiren fra Oslo, 
som i dag jobber fulltid som leder av 
Elevorganisasjonen, sprudler over av 
engasjement når han snakker om yr-
kesfag og utdanning. Han blir derimot 
litt stille når han får spørsmål om hob-
byene sine. 

Han medgir at politikk tar en stor 
plass i livet hans etter at han ble leder 
for Elevorganisasjonen. 

– Når du først har politikk som 
hobby, og det plutselig blir jobben din, 
står du jo med en identitetskrise, sier 
han lattermildt.

– Men ellers liker jeg å lage mat 
da, legger han muntert til. Udnæs har 
dessuten alltid vært glad i teori og 
forskning. Han fikk gode karakterer 
på ungdomsskolen og valgte selv stu-
diespesialiserende på videregående. 
Yrkesfag er likevel en viktig kampsak 
for ham. 

– Jeg representerer 180 000 elever, 
hvorav mange går på yrkesfag.

20-åringen vet ikke hva han skal 
gjøre videre, men sier at han kunne 
tenke seg å studere statsvitenskap. 

– Men jeg aner ikke, legger han til.
– Jeg planlegger livet én måned av 

gangen. Nå er jeg først og fremst leder 
av Elevorganisasjonen, fram til jeg trer 
av 1. juli. 

Edvard Botterli Udnæs (20), mener det er bra at skolene nå er på grønt. Han tror mange 
har måtte trene på å bedre egen psykiske helse, i perioden med sosial isoalsjon.
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STEINKJER Vegard Jermstad (18) vil gjerne jobbe med landbruksmaskiner i fremtiden. 

Samtidig sikter han mot toppen i skiskyting. Da er det en fulltreffer å kunne gå yrkesfag  

med toppidrett.

TEKST OG BILDER KARI KLØVSTAD

Steinkjer videregående skole er kjent 
for å ha et godt idrettstilbud. Her har 
det gått elever som Petter Northug og 

Anders Bardal, og skolen har landslin-
jen i friidrett. For fem år siden utvidet 
skolen tilbudet og gjorde det mulig å 

gå yrkesfag med toppidrett, som en 
av de første. Nå er det mulig å ta en-
ten bygg- og anleggsteknikk, helse- og 

Yrkesfag med toppidrett 
er midt i blinken

Elias Rønning Haraldsen (til venstre), Vegard Jermstad og Kristian Falmål trener knallhardt for å bli gode i skiskyting og er glade for at de har 
muligheten på skolen. Bak: Torbjørn Strøm, avdelingsleder på yrkesfag (til venstre) og Stian Ludvigsen, avdelingsleder på idrettsfag.
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oppvekstfag eller teknikk og industriell 
produksjon og samtidig satse på idrett. 
Det er satt av ti plasser på vg1, og det er 
mulig å fortsette med kombinasjonen 
på vg2.

Rektor Bente R. Svenning er glad 
for at de har et slikt tilbud, og ser at 
behovet er der. Det er 950 elever ved 
skolen, og 180 av dem er å finne på 
idrettsfag, så en skoledag i treningstøy 
er ikke uvanlig.

Skolen ligger side om side med det 
moderne idrettsanlegget i byen som 
elevene kan benytte seg av. En ny fot-
ballhall er også snart klar for bruk i det 
samme området.

LITT FLERE TIMER Elevene på top-
pidrett med yrkesfag trener tre økter 
i uka. Dette kommer i tillegg til annen 
trening. 

– Dette betyr at de har litt flere 
skoletimer, men de er villige til å ha 
det, sier Torbjørn Strøm, som er av-
delingsleder for blant annet bygg- og 
anleggsteknikk. Lærerne må være 

med og legge til rette så timeplanen 
går sammen.

Strøm ser to store fordeler. Elevene 
får lov til å gå i den retningen de ønsker 

yrkesmessig, og de har mulighet til å 
satse på idretten sin. Ringvirkningene 
kan også være at flere får et positivt 
forhold til yrkesfag.

Rektor Bente R. Svenning er glad for at de kan ha dette utdanningstilbudet på Steinkjer 
videregående skole.

Yrkeselevene har timer sammen 
med de som går idrett, og tøying 
må til. Elias Rønning Haraldsen 
(nærmest) og Kristian Falmål.
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LOV Å FØLGE DRØMMENE – Ønsket 
vårt er at selv om en elev velger yrkes-
fag, skal han eller hun kunne fortsette 
med idretten sin, sier Stian Ludvigsen, 
som er leder for avdeling idrettsfag. 
Han gikk selv på Steinkjer videregå-
ende, og var en god langrennsløper på 
90-tallet.

– Det passer ikke for alle å gå studie-
spesialisering, og det skal være lov å 
følge drømmen, mener han.

En ting er å legge forholdene til rette 
i skoletiden. Noe annet er det når de 
unge skal ut i lære og samtidig satse på 
idrett på toppnivå.

– Da er det viktig å finne en bedrift 
som har forståelse for dette. Er lærlin-
gen sliten etter en intervalløkt klokken 
ti, nytter det ikke å gå rett over til tungt 
arbeid etterpå. Så dette må tilpasses, 
sier Stian Ludvigsen, som har inntrykk 
av at mange lærebedrifter er velvillige. 
Å ha en god idrettsutøver med på laget 
kan også gi positiv oppmerksomhet.

FLEKSIBLE Noen lærebedrifter ordner 
det slik at læretiden kan forlenges, slik 
at totalbelastningen ikke skal bli for 
stor.

Ludvigsen mener at fordelen med 
elevene som tar idrett ved siden av yr-
kesfag, er at de er flinke til å strukturere 
hverdagen, og at de er godt trent. Dette 
kan de dra nytte av i yrkeslivet også.

Det er ti plasser på toppidrett med 
yrkesfag, men det har vært en utford-
ring å fylle plassene og vokse i antall. 
Kravet er at du minst er på et kretslag 
eller sonelag og gjerne vil satse på 
idretten.

– Nærskolepoeng setter en stopper 
for elever fra andre deler av Trøndelag. 
Vi skulle gjerne ha formalisert det med 
en egen søkekode for yrkesfag med top-
pidrett. Det ville ha gjorde det enklere 
for idrettsungdom fra resten av fylket 
å komme hit, sier Stian Ludvigsen. 

Tre fornøyde skiskyttere
Vegard Jermstad
(18), Namdalseid
Vg2 arbeidsmaskiner / skiskyting 

– Jeg kommer fra en gård jeg skal 
ta over, og har stor interesse for det 
tekniske, derfor passer yrkesfag meg 
veldig bra. Fra høsten har jeg fått lær-
lingplass hos et landbruksverksted i 
Namdalseid, og kan legge opp løpet 
slik at jeg kan satse for fullt på idret-
ten. Jeg har topp tre-plasseringer  i 
Norge i min aldersgruppe, og har mål 
om å komme inn på et landslag av noe 
slag. Tanken er at jeg satser så lenge 
det er artig. Det kan bli travelt i læreti-
den, men jeg er vant til å være opptatt.

Elias Rønning Haraldsen 
(17), Steinkjer
Vg1 bygg og anlegg / skiskyting 

– Jeg hørte om dette utdanningspro-
grammet på ungdomsskolen, og fant 
ut at det passet for meg godt. Valget 
har jeg tatt helt selv, for jeg liker prak-
tisk arbeid. Yrkesmålet mitt er å bli 
tømrer. Fra jeg var 11 år, har jeg dre-
vet med skiskyting, og kombinert det 

med å spille fotball. Det siste sluttet 
jeg med for et år siden, for å satse for 
fullt på én idrett.

Kristian Falmål (19), Snåsa
Ferdig på skolen og går i tømrerlære/ 
skiskyting

– Jeg hørte om dette tilbudet da det 
var nytt. Det virket spennende, og 
jeg fikk lyst til å søke. Sløyd har alltid 
vært favorittfaget mitt. Jeg liker å lage 
noe selv og vil ikke trives med å sitte 
bak et skrivebord en hel dag, så her så 
jeg muligheter. Pappa er rørlegger, så 
jeg kommer fra en håndverksfamilie. 
Nå er jeg ferdig på skolen og har vært 
tømrerlærling i ni måneder, men nå 
har jeg tatt et års permisjon for å satse 
på heltid som skiskytter. Min beste 
prestasjon er en NM-bronse som førs-
te års junior, og ambisjonene mine er 
å få en plass på landslaget. Jeg tar de 
mulighetene jeg får på idrettsfronten, 
med mamma og pappa som sponso-
rer. Så har jeg mulighet til å komme 
tilbake til tømrerfaget senere.

Kristian fikk også Trøndelag fyl-
keskommunes idrettsstipend i 2020.

Denne trioen satser på skiskyting og vil også ha et yrkesfag i bunnen. 
Da må de legge ned den treningen som kreves. Det er fra venstre: 
Kristian Falmål, Vegard Jermstad og Elias Rønning Haraldsen.
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Even Slette Hansen sitter på en stol som en 
av elevene på Hjerleid Handverksskole AS 
har laget, med utskjæringer mange steder 
og dragehode på enden av armlenene.
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DOMBÅS  Even Slette Hansen (34) er eneste faste lærer i treskjæring i Norge.

TEKST OG BILDER HARALD VINGELSGAARD 

Og det er han på samme skole som han 
selv var elev, Hjerleid Handverksskole.

Det fins selvsagt flere som undervi-
ser i treskjæring i Norge.

Men Hjerleid-læreren er den eneste 
som er fast ansatt på heltid. 

– Jeg visste nesten ikke hva treskjæ-
ring var før jeg kom til Hjerleid som 
elev, sier han til Yrke. Han beskriver 
treskjæring som et vanskelig fag.

– Det første halvåret med treskjæ-
ring var skikkelig vanskelig. Jeg strevde 
i flere måneder. Men så løsnet det etter 
jul dette skoleåret. Jeg ble hektet på 
treskjæring, sier Even Slette Hansen.

SLIPEKURS Han kommer opprinnelig 
fra Bergen og gikk på Arna yrkesskole, 
tilbudet het da gk1 trearbeid og vk1 mø-
belsnekker. I Bergen var han med på 
et slipekurs med Steinar Moldal, som 
fortalte om Hjerleid Handverksskole. 
Slette Hansen tenkte treskjæring ville 

bli en fordel for ham som møbelsnek-
ker. Han søkte og fikk plass på Hjerleid.

Med treskjæring dekorerte han kis-
ter, speil og skap som han selv hadde 
lagd. Han lagde også relieffer. Siden den 
gang har han drevet med treskjæring i 
kombinasjon med møbelsnekring.

ALLSIDIG – Jeg har svennebrev som 
møbelsnekker og treskjærer. Jeg tok 
en bachelor i yrkespedagogikk på  
OsloMet, sier læreren. 

Han har vært kontaktlærer for vg2 
design og trearbeid som skiftet navn 
til vg2 trearbeid fra høsten 2021. Han 
er også lærer for vg3 treskjæring og 
fagansvarlig for lærlinger i treskjæring 
og møbelsnekring . Disse lærlingene 
jobber i Senter for bygdekultur, som 
både er et senter og en bedrift som 
tilhører skolen.

– Hjerleid Handverksskole er en 
fin arbeidsplass. Her er elevene veldig 

motiverte. De fleste elevene er rundt 
20 år, den eldste er 45 år.

– Hvorfor ønsket du å bli lærer i 
treskjæring på samme skole som du selv 
var elev?

– Jeg holdt noen kurs og var 
gjestelærer i treskjæring på Hjerleid 
Handverksskole etter at jeg var ferdig 
med utdannelsen. På den måten ble jeg 
interessert i å undervise. Jeg er jo litt 
heldig som er Norges eneste treskjæ-
rerlærer på en videregående skole. 

SETTER ORD PÅ HANDLING – Hva er 
fordelen ved å være lærer etter at du har 
vært elev?

– Jeg kan kanskje sette meg i situa-
sjonen som elevene står i når de arbei-
der med treskjæring eller møbelsnek-
ring. Når jeg underviser, må jeg sette 
ord på det som jeg gjør automatisk når 
jeg selv står og arbeider. Det er lærerikt 
for meg også. 

Fra elev til lærer 
på Hjerleid Handverksskole
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Even Slette Hansen (t.h.) sammen 
med Martin Bjørk Halvorsen, som har 
lagd denne stolen med treskjæring i 
dragestil på ryggpartiet, dragehoder 
på endene av armlenene og blant 
annet karveskurdmønster lenger ned 
på stolen.

32  YRKE   3 • 2021 / 65. årgang

FOTOREPORTASJE



Her holder Even Slette 
Hansen et speil med 
treskjæring laget av en 
tidligere elev på Hjerleid 
Handverksskole AS.
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– Når man skal lære treskjæring, 
må man ikke være redd for å gjøre feil. 
Som elev har mange en tendens til å 
sikte mot det perfekte med en gang. 
Treskjæring er et modningsfag. Det 
tar lang tid å bli god i treskjæring, sier 
Slette Hansen.

Da vi møtte ham, underviste han 
på den gode, gamle måten, siste del av 
skoleåret.

– Nå veileder jeg elevene én til én. 
Handlingsbåren undervisning. Jeg viser 
dem hvordan det skal gjøres, elevene 
hermer etter meg. Dette er etter samme 
prinsipp som overføring av kunnskap 
fra mester til lærling.

– Jeg forsøker å unngå at det blir 
for mange teoretiske leksjoner. Jeg tar 
helst teorien ved arbeidsbenkene. Det 
er bedre å flette teorien inn i praksis, 
i stedet for å sitte i et klasserom og 
snakke om noe som er vanskelig å se 
for seg, sier han.

LITE FAG Treskjæring er et svært lite 
fag i Norge. Det er ikke veldig mange 
som arbeider som treskjærere. De som 
har slik jobb, driver vanligvis sin egen 
bedrift.

Even Slette Hansen har ikke bare 
bakgrunn som elev ved skolen. Han 
driver også bedriften Kvass på fritiden, 
sammen med kollega Njål Andreas-

sen. Kvass har utført mange spesielle 
oppdrag, for eksempel et treskjærings-
kunstverk med Erna Solberg i hovedrol-
len på et stort relieff til Innlandet fylke. 

– Jeg drev egen bedrift i tre år på 
heltid før jeg ble lærer. 

– Nå er det viktig for meg som yrkes-
faglærer å arbeide i Kvass, for å unngå 
å miste kontakten med næringen, sier 
han og snakker om de som jobber med 
treskjæring og møbelsnekring.

FEM MULIGHETER Elevene på vg2 de-
sign og trearbeid kan gå videre i fem 
fag. 

– En viktig jobb for meg er å spe-
sialisere elevene i fagene de velger. 
En elev som har bestemt seg for å bli 
treskjærer, får fordypning i dette faget 
mest mulig gjennom hele året. Tilsva-
rende er det for elever som har bestemt 
seg for å bli møbelsnekker.

Da vi møtte Even Slette Hansen, 
underviste han en rekke elever og noen 
lærlinger som jobbet i samme rom. 
En elev var nesten ferdig med en stol 
som han selv hadde lagt kunstnerisk 
utsmykking på. Det var treskjæring i 
dragestil på ryggpartiet av stolen, og 
dragehoder på enden av armlenene. På 
store deler av stolen hadde han laget 
utskjæringer i karveskurdmønster. 

– Dragestilen på ryggpartiet de-

signet jeg selv, sier elev Martin Bjørk 
Halvorsen på vg2 design  og trearbeid.

– Even er en kjempeflink lærer. Han 
kommer alltid med gode tips. Jeg tror 
det er en fordel for oss elever at han har 
drevet mye med treskjæring selv, sier 
Bjørk Halvorsen.

En annen elev var ferdig med en 
treramme med treskjæring. Denne 
rammen skulle bli et speil inne på et 
bad i et moderne hus.

OGSÅ MODERNE – Dette er et fint eks-
empel på at treskjæring kan brukes til 
mye mer enn det tradisjonelle, sier 
Hansen.

Treskjæring er et populært fag nå. 
Elevene strømmer til dette faget på 
den private skolen Hjerleid Handverks-
skole, som ligger på stedet Dovre i 
Dovre kommune nord i Gudbrands-
dalen i Innlandet fylke, et område med 
sterke tradisjoner i treskjæring.

– Vi har 15 plasser på vg2 design  og 
trearbeid på Hjerleid. Vi fikk 30 søkere 
til skoleåret 2021/2022. For første gang 
fyller vi opp klassen, og for første gang 
kan vi velge hvilke elever som får plass, 
sier treskjærer-lærer Even Slette Hansen.

– Jeg ser fram til mange fine år som 
lærer i treskjæring på Hjerleid Hand-
verksskole og jobbing i firmaet mitt 
Kvass. 
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Even Slette Hansen 
demonstrerer treskjæring, 
en utsmykning som skal 
plasseres over en peis i ei 
hytte i Stavanger.
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I Østfold får ikke  
skolene nok klasser til  
å levere nok lærlinger

– I februar hadde vi ikke nok søkere til denne linja til høsten. Både bedriftene  
og vi var bekymret, sier fagleder på TIP ved Borg videregående Terje Gulla.  
Fra venstre Terje Gulla, Sander Jørgensen, Maria Vik, faglærer Regin Wernersen, 
Martina Martinsen, rektor Edvard Odberg og Kasper Svenson Skogheim. 

– Til neste skoleår får vi to anlegg med 
felles kontrollrom, og da tror vi det blir 
enda mer attraktivt å gå her. Men vi må 
uansett fortsette med å være aktive i årene 
framover for å få søkere, forteller fagleder 
for teknikk- og  industrifag (TIP) ved Borg 
vgs., Terje Gulla.

SARPSBORG Det er stor etterspørsel etter lærlinger i Østfold. Flere skoler  

klarer ikke å levere nok kandidater. Noen bransjer sliter mer enn andre og må langt 

av sted i jakten på fremtidige fagarbeidere.

TEKST OG BILDER TERJE HANSTEEN

Det bygges for tiden ny «fabrikk» ved 
Borg videregående skole utenfor Sarps-
borg, godt hjulpet av konsernet Borre-
gaard. Skolen tilbyr kjemi- og prosess-
fag på vg2, i tett samarbeid med Bor-
regaard. Ambisjonen er å være fremst 
i landet på opplæring i disse fagene og 
å være attraktiv for de unge. For å klare 
det må fasilitetene naturligvis være tipp 
topp. 

SÅ MØRKT UT En stund på nyåret 
så det heller mørkt ut. Interessen for 
kjemi- og prosessfag på vg2 var ikke 
den helt store. Oppslag i lokale medier 
hjalp. Nå ser høsten tross alt mer lo-
vende ut, med to fulle klasser, akkurat 
som for forrige skoleår, forteller fagle-
der for teknikk- og  industrifag (TIP) 
Terje Gulla til Yrke.

– I februar hadde vi ikke nok søkere 
til dette tilbudet til denne høsten. Både 
bedriftene og vi var bekymret. Situa-

sjonen snudde etter at lokalmediene 
skrev om det. Og vi gikk også aktivt ut 
sammen med bedriftene for å få flere 
søkere. Til dette skoleåret hadde vi 23 
primærsøkere og mange med kjemi- 
og prosessfag som andrevalg. Dermed 
greide vi å fylle to klasser. Forrige sko-
leår hadde vi to klasser med 15 elever i 
hver, av dem er seks jenter. Nesten alle 
som gikk ut før sommeren, fikk lærling-
plass, dette var flere enn tidligere. I år 
kan vi tilby to anlegg til undervisnin-
gen, med felles kontrollrom, og da tror 
vi det blir enda mer attraktivt å gå her. 
Men vi må uansett fortsette med å være 
aktive i årene framover for å få søkere.

– Er det mange bedrifter som leter 
etter lærlinger?

– Flere bedrifter har et udekket be-
hov for lærlinger, og det de trenger, er 
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rett og slett godt kvalifiserte lærlinger. 
Og de ser langt fram i tid, fordi det er 
mange ansatte som går av de nærmeste 
årene, og det skaper et tomrom. Bor-
regaard har for eksempel måttet rekrut-
tere fra hele landet i flere år, det har de 
bare vært nødt til, sier han.

Også leder for opplæringskontoret 
OKIndustri forteller om stort behov 
for lærlinger.

– På generell basis kan jeg si at det 
er et stort behov for prosessoperatører 
i kjemiprosessfaget, og det er jo mange 
store prosessbedrifter i Østfold. Det er 
i tillegg prosessoperatører som sørger 
for at vi får rent drikkevann og renser 
kloakken vår. Det går mange av med 
pensjon i disse bedriftene, så etterspør-
selen etter kvalifiserte lærlinger er høy, 
sier Terje Skarsvåg, daglig leder for 
opplæringskontoret OKIndustri.

SKRIKER ETTER FOLK – Vi klarer 
rett og slett ikke å levere nok lærlin-
ger. Flere bransjer skriker etter folk, 
særlig i Østfold har jeg inntrykk av at 
dette er et problem, sier Ronny Larsen, 
avdelingsleder for bygg og anlegg ved 
Greåker videregående. 

– Vi har ukentlige henvendelser 
fra en rekke bransjer, spesielt mur- og 
betongfaget. Men også fra tømrer- og 
malerfaget. Etterspørselen etter lærlin-
ger er rett og slett enorm. Da vi startet 

opp i høst, hadde vi 19 på venteliste 
som ville inn på tømrer. Det hadde 
ikke vært noe problem å starte tre 
tømrerklasser, slik vi har hatt de siste 
årene. Vi kan daglig lure på: Hvor er 
satsingen på yrkesfag? Når vi vet vi 
kan skaffe nok læreplasser, vi får bare 
ikke tatt inn nok elever. Greåker blir 
avspist med to klasser, ved at de nå tar 
bort en klasse som vi har søkere nok til. 
Forstå det den som vil. Vi har jo plass, 
vi har lærere, så vi skjønner ikke helt 
hvordan fylket tenker. Vi blir fortvilet 
når bedriftene ringer og spør om vi har 
elever, men vi må si nei fordi vi ikke har 
mange nok. Etterspørselen etter lær-
linger og arbeidskraft har vært enorm 
til tømrer -, mur – og betongfaget. Det 

er jo en katastrofe for landet at vi har 
en byggebransje som ikke får arbeids-
kraft. Særlig i disse tider med korona 
hvor grensene er stengt, sier en oppgitt 
avdelingsleder,

ET DRASTISK FALL Det lokale entre-
prenørfirmaet Øst AS bekrefter frust-
rasjonen.

– Vi i Øst AS har gjort forsøk på å få 
tak i elever for utplassering gjennom 
Greåker videregående. Jeg har fore-
spurt skolen om å få elever fra byggfag, 
og i år har de ni elever, fordelt på be-
tong og mur. Det er jo ikke i nærheten 
av å tilfredsstille behovet for lærlinger 
i distriktet. Vi vil gi dem muligheten 
til å vise seg frem, og vi får anledning 
til å bli litt kjent med dem, og da er en 
utplassering viktig for begge parter. Vi 

– Flere bransjer skriker etter folk, særlig 
i tidligere Østfold, sier Ronny Larsen, 
avdelingsleder for yrkesfag bygg og anlegg 
ved Greåker videregående. Foto: Greåker 
videregående.

– Jeg har fagbrev i ambulansefag, men 
så flere muligheter med denne linja, sier 
Maria Vik som har flyttet helt fra Ålesund 
til Sarpsborg. 

– Jeg var veldig usikker på om jeg skulle ta 
elektro eller denne linja. Faren min hadde 
gått her og sa mye positivt om linja, så da 
valgte jeg den, sier Sander Jørgensen. 

Det blir mange rør, kraner og tanker å 
holde styr på ved «fabrikken» ved Borg 
videregående, men Henrik Veiby (18) ser ut 
til å takle det helt greit. 
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har sett de siste årene at antall elever 
som søker seg til byggfag har falt dras-
tisk, mens det tidligere var flere elever 
som hadde byggfag som sitt førstevalg, 
og elevene var svært motiverte for sko-
legang og en utplassering i bedrift. Og 
det var en god mulighet for å få seg en 
lærlingplass etter endt skolegang, sier 
Pål André Holt, anleggsleder i Øst AS, 
et lokalt byggentreprenørfirma. 

– Det er viktig å få opp interessen for 
byggfagene i god tid før ungdommene 
må ta sine valg, og de er garantert en 
fremtid i denne bransjen. AS Norge har 
jo også et ansvar for å sysselsette folk 
som er arbeidsledige her i landet. Det 

som må til, er et nærmere samarbeid 
mellom arbeidslivet, skoler, myndig-
heter, byggherrer, utbygger, staten etc. 
Enkelte rådgivere på skolene har nok 
også litt gale holdninger til byggfagene 
og kanskje også litt for lite kunnskap 
om bransjen.

– Hvilke skritt har dere måttet gå til 
for å skaffe folk? 

– Resultatet av at vi ikke får tak i 
lærlinger, er jo at også vi må leie inn fra 
bedrifter som tjener store penger på å 
leie ut håndverkere. Mange av disse be-
driftene er seriøse og har arbeidsavtaler 
som avtalefestet, men det er ikke til å 
stikke under stol at det også er noen 
som spekulerer i arbeidsavtaler. 

«KORTREISTE» – Vi skulle helt klart 
ønske oss flere kandidater å velge blant. 
Naturlig avgang og nye investerings-
prosjekter gjør at vi har et behov for 
å doble tilfanget på lærlinger innen in-
dustrielle fag i årene som kommer. Vi 
skulle gjerne hatt enda flere «kortreis-
te» lærlinger, fordi det er større sjanse 
for at de blir etter endt opplæring, og 
vi ønsker også å styrke industrifagene i 
vår region, som har en rekke spennen-
de industrivirksomheter og -miljøer. I 
dag henter vi kandidater fra hele lan-
det, særlig Nord-Norge og Vestlandet. 
Vi tar bevisst inn flere lærlinger enn vi 

trenger, både for å være med på å bi-
dra til sårt tiltrengte læreplasser i fylket 
og for å ha kompetanse tilgjengelig ved 
framtidige behov. Vi ønsker å være med 
og bidra til å styrke industrifagene i vår 
region som har en rekke spennende 
industrivirksomheter og -miljøer, sier 
Simon Anker Krogstad, HR-partner og 
utdanningskoordinator i Borregaard. 

– Kan dere love faste jobber til lærlin-
ger når de har fått fagbrevet?

– Borregaard er en bedrift hvor lær-
lingene har store muligheter til å få fast 
jobb. En oversikt fra de siste 5 årene 
viser at rundt 60 % får tilbud om fast 
ansettelse. De resterende lærlingene 
har også fått avlagt fagbrev og fått en 
avsluttende utdannelse som er svært 
attraktiv i industrien. 

TETT SAMARBEID Borg videregående 
og Borregaard har samarbeidet over 
mange år. I fjor signerte de en samar-
beidsavtale med felles visjon om å lage 
Norges beste kjemiprosessutdanning. I 
tillegg til et nytt, avansert kontrollrom 
og teoretisk og praktisk utdanning på 
skolen får elevene praksis ved Borre-
gaards avanserte bioraffineri i Sarps-
borg.

– Målet med avtalen er å opprett-
holde og øke interessen til unge søkere 
til fag innen teknikk og industriell pro-

– Valget stod mellom bilfag og industri-
mekanikerfaget, men så ble jeg inspirert av 
opplæringskontoret OKIndustri og dermed 
valgte jeg kjemi- og  prosessfag, forteller 
Kasper Svenson Skogheim.

– Da jeg gikk på Glemmen i Fredrikstad, 
hadde jeg kjemiprosess som valgfag, og 
det var veldig interessant, sier Martina 
Martinsen. 

Borg videregående vil være best på kjemi- 
og prosessfag i landet.

Nicolas Rustad (17) har innsett at det er 
mye å lære på Borg videregående før han er 
klar for næringslivet. 
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duksjon (TIP), særlig innen kjemipro-
sessfag. Elevene vil få undervisning 
med moderne utstyr som bedre gjen-
speiler behovet i næringslivet, samt 
opplæring gjennom praksis i bedriften. 
Det legges også opp til tettere kontakt 

mellom bedriften og skolens lærere, 
forklarer Krogstad og legger til: – Vi 
tror tettere kontakt med arbeidslivet 
gjennom hele utdanningsløpet er viktig 
for å gi en relevant og god utdanning. 
Derfor ønsker vi et tett samarbeid med 

fylkeskommunen når det gjelder både 
dimensjoneringen av og kvaliteten i 
yrkesfaglig utdanning.

ATTRAKTIVE Spesialkonsulent i Vi-
ken og i området kjent læreplassjeger 
Magne Hagen mener at lærlingsitua-
sjonen for Østfold for tiden ser bra ut i 
det store og hele, men påpeker likevel 
at enkelte bransjer må bli flinkere til å 
tilby læreplasser.

– 15- og16-åringer vet lite om hva det 
vil si å jobbe. Ungdommen må vekkes 
og bli fortalt hva det handler om. Kan-
skje man bør la ungdommer som har 
fått jobb, fortelle om hvor bra det er å 
jobbe der de er? Jeg mener også at det 
er en del bedrifter som ikke gjør seg at-
traktive nok. Det handler om å selge inn 
faget, og det handler om omdømme-
bygging. Og små kommuner må sørge 
for nok læreplasser til egne innbyggere, 
slik at man slipper fraflytting. 

Når Lars Håkon Rode (18) er ferdigutdannet ved kjemi- og  prosessfag på Borg, vil han 
være attraktiv for en rekke bedrifter i Viken. 

I Borregaard er det gode 
muligheter for fast jobb 
etter lærlingtiden.  
Foto: Borregaard
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Stine Halum har alltid drømt om å bli frisør. Sosial 
angst holdt på å stoppe henne. Takket være 
helserådgiveren har hun nå bestått svenneprøven 
med glans og har full stilling i Bibbis frisør.
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NØTTERØY Stine Halum (20) har slitt med blant annet angst i 

mange år. Uten samarbeidet med helserådgiveren for lærlinger 

tror hun ikke hun hadde klart å gjennomføre frisørutdannelsen. 

Tidligere i år besto hun svenneprøven med glans.

TEKST MERETE SILLESEN FOTO MARIANNE OTTERDAHL-JENSEN

Tine Engø (39) er konsernleder for 
Bibbis Frisør, som har fire avdelinger i 
Vestfold. Bedriften har hatt lærlinger i 
over 40 år. Engø, som har arbeidet med 
opplæring i bedriften i 16 år, er i dag 
opplæringsansvarlig. Bedriften trenger 
stadig flere ansatte, og målet er å gi lær-
lingene kompetanse på alle områder 
innen frisørfaget.

– Vi er selektive når vi velger lær-
linger, og har et utfyllende intervju i 
forkant. Mange er på utplassering her, 
som Stine Halum, slik at vi blir litt kjent 
på forhånd. Det er viktig for oss at vi 
og lærlingen passer sammen. Et godt 
samarbeid er avgjørende for å ta fatt 
på opplæringsprosessen og læretiden.

Konsernlederen forteller at målet er 
å utdanne gode fagarbeidere som vil bli 
en del av bedriften med fullført læretid 
og bestått svennebrev. Stine Halum har 
fått full stilling i Bibbis Frisør. 

– Stine gjør en super jobb og er et 
flott tilskudd til bedriften, sier Engø.

– Jeg har også sett henne da alt ble 
mørkt og lyset i tunnelen var langt unna. 
Det kan snu fort fra en god til en dårlig 
dag. Som ledere trenger vi også helseråd-
givernes veiledning. Jeg spurte Stine, og 
hun ønsket at jeg skulle kontakte dem.

TRYGGERE Stine Halum gikk første 
året på Færder videregående og andre 
året på Sandefjord videregående skole. 
Inkludert læretiden har hun jobbet hos 
Bibbis Frisør i to og et halvt år.

– Jeg var litt skeptisk til helseråd-
givere i starten. Flere andre instanser 
har vært koplet inn tidligere, som BUP, 
PPT og DPS, uten at jeg følte det hjalp 
meg noe særlig, sier den nyutdannede 
frisøren, som har diagnosen agorafobi 
(sosial angst). Hun har i perioder hatt 
mye angst og depresjon, og det har 
vært vanskelig bare å komme seg opp 
av senga, og umulig å gå ut døra.

– Før turte jeg ikke å ta bussen. Etter 
at jeg fikk hjelp av helserådgiveren, kla-
rer jeg én times bussreise til og fra jobb.

Hun forteller at hun hadde samtaler 
med helserådgiver flere ganger i uken. 
De fleste var avtalte, men Stine Halum 
kunne også ringe når hun følte behov 
for å snakke. Det kan hun fremdeles. 
For Stine var det vesentlig at hun kunne 
få hjelp fort, og helserådgiveren tok 
kontakt i løpet av noen timer. Hørte 
hun ikke noe fra Stine på en stund, 
ringte helserådgiveren selv til Stine.

– Helserådgiver ringer også til oss 
hvis en lærling hun har avtale med, ikke 

Egen helserådgiver 
for lærlinger
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tar telefonen. Slik finner vi ut om avta-
len bare er glemt, eller om det ligger 
noe mer alvorlig bak, forklarer Tine.

– Vi kan også ringe helserådgiveren 
når det oppstår utfordringer som ikke 
har noe med faget å gjøre. På den må-
ten kan vi frisører ta fagansvaret, mens 
helserådgiveren tar den psykiske biten, 
dersom lærlingen ønsker det. Et slikt 
samarbeid mellom fylkeskommunen, 
bedriften og lærlingen gjør at flere 
lærlinger står løpet ut og fullfører ut-
dannelsen. Det er vinn-vinn for alle.

Stine forteller at kontakten med 
helserådgiveren har hjulpet henne på 
flere plan. Spesielt da det nærmet seg 
svenneprøven, var kontakten hyppig. 
Hun har hatt lyst til å bli frisør hele sitt 
liv, men følte at angst og stress var i ferd 
med å ta overtaket før eksamen.

– Vi har to valg. Vi kan enten ringe 
helserådgiveren eller utsette svenne-
prøven, sa sjefen, Tine Engø.

– Vi ringer, svarte lærlingen Stine 
Halum, som etter samtaler med hel-
serådgiver hadde stålkontroll på eksa-
mensdagen og gjennomførte med høy 
oppnåelse, som er høyeste karakter.

20-åringen forteller at hun generelt 

har blitt tryggere på seg selv, og at hun 
er takknemlig for fortsatt å kunne ringe 
til helseveilederen. Hun er i ferd med å 
flytte hjemmefra for første gang, og har 
blitt trygget også i denne prosessen.

– Jeg hadde ikke vært ferdig utdan-
net frisør, og sittet her og snakket med 
dere, uten verktøyene helserådgiveren 
har gitt meg. Da hadde jeg kanskje vært 
på Nav allerede, sier Stine nøkternt. Nå 
ser hun for seg å jobbe i Bibbis Frisør 
i flere år, men ønsker å spesialisere 
seg mer innen sminke etter hvert. Det 
beste hun vet er å gjøre kundene glade 
og fornøyde, og det klarer hun.

INGEN VENTELISTER Synnøve Stor-
vollen (57) har blant annet master i hel-
sefremmende arbeid, hun er utdannet 
metakognitiv terapeut, sykepleier og 
coach. I 2019 ble hun ansatt som helse-
rådgiver i Vestfold fylkeskommune, det 
første fylket som tok ordningen i bruk. 
Nå har flere kommet etter. Stillingen er 
et prosjekt på fire år. 

Heidi Simonsen (48) ble ansatt som 
vikar i Synnøves sykefravær, og nå job-
ber de to sammen, i det som egentlig 
er én stilling. De har hjulpet mer enn 

300 lærlinger på to og et halvt år, og 
får stadig jubelrop fra lærlinger som 
har bestått fagprøven. Helserådgivers 
oppdrag er å bistå bedrifter som har 
lærlinger som står i fare for å droppe 
ut og ikke fullføre sitt fagbrev.

Heidi Simonsen er førskolelærer, 
spesialpedagog, kognitiv terapeut 
og coach. Helserådgiverne lønnes av 
fylkeskommunen, og bistår, foruten 
lærlinger og bedrifter, også opplærings-
kontor og foreldre ved behov. Helse-
rådgiverne er et lavterskeltilbud som 
skal hjelpe ungdommer til å finne sin 
plass og finne seg til rette i arbeidslivet. 
Det skal være enkelt å få kontakt med 
Synnøve og Heidi, og de skal bestandig 
komme kjapt på banen.

– Vi vet at det å finne sin plass i ar-
beidslivet er den viktigste faktoren for 
å mestre livet på en god måte. Derfor er 
det så viktig å raskt fange opp og hjelpe 
de som strever med å fullføre sin utdan-
ning, sier Synnøve Storvollen.

– Vi blir som regel kontaktet av 
bedrifter eller opplæringskontor, der-
som de har en lærling med manglende 
motivasjon, mye fravær eller psykiske 
utfordringer av ulike slag. En viktig 

Heidi Simonsen og Synnøve Storvollen er ansatt i Vestfold og Telemark Fylkeskommune. De har ingen ventelister, men er et 
lavterskeltilbud innen psykisk helse for lærlinger og bedrifter. Målet er å få flere lærlinger til å stå ut læretiden og ta eksamen,  
og helserådgiverne forteller om gode resultater.
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forutsetning er at lærlingen selv ønsker 
kontakt med helserådgiver. Noen gan-
ger har lærlingen behov for samtaler der 
vi kan snakke om det som er vanskelig 
og sammen forsøke å finne løsninger. 
Andre ganger setter vi lærlingen i kon-
takt med andre instanser vi samarbeider 
med, så som fastleger, PPT, AKAN, etc.

NYTTIG VERKTØY Heidi Simonsen 
forklarer at mange lærlinger sliter med 
å forstå kodene i en voksenbedrift. Det 
er ikke like enkelt for alle å hoppe rett 
fra videregående og ut i arbeidslivet. 
Det stilles helt andre krav til en ar-
beidstaker enn til en skoleelev. Kanskje 
er ikke så mye tilrettelagt lenger.

– Selv om vi alltid støtter lærlingene 
og står på deres side, syr vi ikke puter 
under armene på dem, sier hun, og 
fortsetter:

– Hvis en lærling synes arbeidslivet 
er tøft, er vi tydelige på at offerrollen 
ikke er et blivende sted. Det gjelder å 
godta det man ikke kan gjøre noe med, 
og bruke energien der man kan gjøre 
endringer.

Helserådgiverne bruker mye humor, 
selv om tematikken kan være alvorlig 
og utfordrende. De oppmuntrer lær-
lingene til å tenke:

– Hva kan jeg gjøre med det?
I stedet for:
– Dette er helt håpløst, jeg gir opp!
Helserådgiverne har flest individu-

elle samtaler, men de holder også kurs 
for bedrifter og opplæringskontor. De 
ønsker også å komme i gang med kurs 
for lærlingene. På grunn av koronapan-
demien foregår nå det meste på Teams 
eller mobil, og for en del lærlinger er 
det lettere å prate slik enn face to face. 
Dessuten får Synnøve Storvollen og 
Heidi Simonsen snakket med flere hver 
dag når arbeidsveien ikke stjeler tiden 
deres. I enkelte tilfeller møter de også 
lærlingene.

– Vi legger vekt på å være tydelige 
og direkte på en slik måte at lærlingene 
får tro på seg selv. De kan ikke alltid 

velge hva som skal skje i livet, men 
de kan bestemme på hvilken måte de 
skal forholde seg til hendelsene, sier 
Simonsen.

– Å bli bevisst på sitt eget tankesett 
og få hjelp til å endre dette i ung alder 
dersom man ønsker det, er gull verdt, 
avslutter Storvollen.

OPTIMISME Anne Røvik Hegdahl er 
leder for Yrkeskompetanse, som er 
opplæringskontoret for salg, service og 
sikkerhet. Hun forteller begeistret om 
stort utbytte av ordningen med egen 
helserådgiver for lærlinger i fylket Vest-
fold og Telemark.

– Vi ønsket å sette inn tiltak allerede 
i 2018, da vi så at mange av lærlingene 
avbrøt lærlingkontraktene sine. Vi øn-
sket å finne ut hva de trengte for å full-
føre i stedet for å hoppe av, sier Anne.

Hun forteller at det var fylkes-
kommunen som kom med forslag til 
en løsning som fungerer veldig bra. 
En del lærlinger sliter med psykiske 
problemer, som angst og mangel på 
motivasjon. Den gamle ordningen med 
at skolens helsesykepleier også skulle 
følge opp lærlingene, fungerte svært 
dårlig. Fastlegen er heller ikke den rette 
å kople inn her.

– Fylkeskommunen ansatte en hel-
serådgiver, som også har erfaring som 

coach, og fikk raskt gode resultater. 
I begynnelsen var det fysiske møter, 
etter at koronapandemien brøt ut, 
foregår møtene digitalt, sier Anne.

– Vi har dessuten fått to helserådgi-
vere i fylkeskommunen. Når lærlingene 
blir møtt med forståelse, og helserådgi-
veren tar i bruk de verktøyene hun har 
i kofferten, ser vi at motivasjonen øker 
hos lærlingene, og langt færre velger å 
avbryte kontrakten.

Anne Røvik Hegdahl forklarer at 
lærlingene ofte vegrer seg for selv å 
kontakte helserådgiver. Opplærings-
kontoret formidler derfor til helse-
rådgiver hvem som sliter og ønsker 
kontakt. På den måten er lærlingene 
forberedt på telefonen som kommer, 
og videre samarbeid avtales direkte 
mellom lærling og helserådgiver.

– Prosjektet går egentlig ut til høs-
ten. Men vi har sendt våre innspill til 
fylkeskommunen og politikerne der. 
Med så gode resultater som vi har 
oppnådd, håper vi ordningen med 
helserådgiver har kommet for å bli, 
avslutter Anne Røvik Hegdahl. 

Anne Røvik Hegdahl er leder for Yrkes-
kompetanse, som er opplærings kontoret 
for salg, service og sikkerhet. 

For Tine Engø, som er konsernleder, betyr 
samarbeidet med helserådgiver mye. Nå 
kan vi ta ansvaret for det faglige, mens 
helserådgiveren hjelper lærlingen med andre 
utfordringer.  Stine er enige i at dette er en 
vinn-vinn-situasjon for alle.
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Dette er en Highland Cattle – skotsk høylandsfe – som ikke eies 
av skolen, men som har holdt til på setra i hele sommer.

Elev Mella Elise Bøe Stavheim lærer å bruke melke maskin på setra i vg1 
naturbruk hest. I bakgrunnen ser vi kontaktlærer Magnus Kveberg. 
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Elevene sanker 
sauer og melker 
kuer på fjellet
ALVDAL Noen elever sanker sauer på fjellet. Andre elever 

melker kuer og geiter i fjøsene. – Artig, synes de. Storsteigen 

videregående skole gir undervisning utenom det vanlige på 

setra på Meløya langt inne på fjellet i Einunndalen i Innlandet.

TEKST OG BILDER HARALD VINGELSGAARD

– Hjelp! Det kommer melk, sier elev 
Mella Elise Bøe Stavheim (16) og ler 
når det plutselig begynner å strømme 
melk fra spenene på juret til kua ned 
i en prøvekopp som hun holder i den 
ene hånda. Hun står i fjøset på setra og 
melker ku for første gang i sitt liv.

– Spennende. Artig å lære noe nytt, 
sier hun.

Kontaktlærer for vg1 naturbruk 
hest, Magnus Kveberg, står ved siden 
av henne og forklarer hvordan hun skal 
feste melkemaskinen på hver enkelt 
spene på juret til kua. 

Melka pumpes fra melkemaskinen 
og inn i en stor tank i melkerommet i 
fjøset. Når Bøe Stavheim har melket 
den ene kua, får de andre jentene i 
klassen melke de andre kuene. 

I nabofjøset står resten av elevene og 
melker geitene. 

Når kuene og geitene er ferdig melket, 
slippes de ut av fjøset og kan bevege seg 
fritt i naturen rundt omkring på fjellet.

DRAMA PÅ FJELLET En annen gruppe 
elever har vært på fjellet og sanket sau-

er hele dagen – og opplevd et drama. 
Via intern kommunikasjon hører Kve-
berg at de nærmer seg setra. 

Vi går ut og møter dem. Vi ser 20 
hvite sauer og noen svarte, som kom-
mer løpende nedover en bakke. Disse 
dyrene er vant til å ferdes i ulendt ter-
reng. Sauene har vært på fjellet fra juni 
og fram til september. 

Elevene som har sanket sauene, 
styrer dyrene inn på et stort inngjerdet 
område inntil setra. 

– Dette er glimrende undervisning 
i naturbruk, sier kontaktlærer Magnus 
Kveberg. 

Elevene gikk i fjellet i åtte timer 
denne dagen for å sanke sammen disse 
sauene. 

– Hvordan lyktes dere?
– Vi samarbeider godt og bruker 

intern kommunikasjon, forklarer elev-
ene Erlend Vognild, Eivind Alexander 
Langodden, Ola Håvar Sæter Jordet 
og Markus Heggstad Graven, som alle 
sammen er 16 år. 

De siste hundre meterne ned mot 
skolen er et godt eksempel på hvordan 

Nesten økologisk på setra til 
Storsteigen videregående skole: 

En av elevene ved Storsteigen 
videregående skole passer på 
at sauene løper riktig vei ned til 
setra i Einunndalen.

Denne sauen har levd fritt på fjellet i 
hele sommer. Men nå skal den tilbake til 
skolens gård i Alvdal.

NYHETSREPORTASJE

 45



sauesanking foregår: Da sprang sauene 
sammen foran to av dem. Den ene 
eleven gikk rett bak sauene på stien, 
en av de andre elevene gikk oppe på 
en bakketopp for å passe på at sauene 
ikke skulle gå feil vei.

– Vi gikk mer enn 14 kilometer i dag. 
Det er veldig fint å gå i fjellet og sanke 
sauer, sier de.

I nærheten av fjellet Melkampen ble 
det vitne til et drama:

– Vi fikk se en elg som lå og sprellet 
inntil et tre. Den hadde brukket nakken 
i treet. Det så vi tydelig ved at det var et 
hakk i treet og gevirbast på treet. Vi ble 
vitne til at elgen døde, sier Erlend. Det 
var han, Eivind Alexander og Markus 
som oppdaget det halvdøde dyret. De 
meldte fra til viltnemnda.

Elevene gikk videre og fortsatte å 
sanke sauer. 

SJELDEN SETER En videregående 
skole med seter i drift inne på fjellet er 
svært sjelden her i landet. 

– Jeg er utrolig stolt over at vi har 
seter her i Einunndalen, sier kontaktlæ-
rer Magnus Kveberg. Han vet hva han 
snakker om.

– Jeg har nærmest vokst opp her om 
somrene, sier han.

Steinfjøset til hans families seter lig-

ger bare et lite steinkast fra steinfjøset 
til skolens seter! 

Denne sommeren har det vært 
mange dyr på Storsteigens seter: om 
lag 75 sauer, 150 lam, 110 geiter, 40 kyr 
i tillegg til kalver og kviger. Hestene var 
også der i sommer. 

Dyra er på setra fra siste del av juni 
til begynnelsen av september. Ellers er 
de på skolens gård i Alvdal sentrum. 

BRA FOR DYRENE – Hva synes dere om 
at dyrene går fritt på setra og i fjellet?

Vi spør de fire guttene som sanket 
sauer.

– Det er bra for dyrene. De har det 
bedre i fjellet enn i et fjøs. Naturlig 
habitat er best, fastslår de og snakker 
om områdene hvor dyrene lever.

– Når dyrene går fritt i fjellet, blir 
det billig fôring, fastslår de også. 

Når sauene beiter rundt omkring på 
fjellet om sommeren, koster det ikke 
en eneste krone før de kommer ned til 
setra igjen.

De fire guttene går på vg1 naturbruk 
landbruk. Alle kommer fra gård. Tre av 
dem skal bli gårdbruker etter at de har 
utdannet seg til agronom.

– Hva synes dere om økologisk land-
bruk?

– Det har ulemper og fordeler. 

Økologisk landbruk er ikke optimalt i 
fjell-landbruket, mener de. 

– Uten kunstgjødsel vil det ikke bli 
så god avling. Kunstgjødsel brukes for 
å få best mulig avling på det begrensede 
arealet vi har, sier de.

Sommeren er forholdsvis kort desto 
høyere man kommer over havet, derfor 
vokser det meste litt saktere i fjellet, 
sammenlignet med mange andre steder 
i landet. 

De understreker også at det er mye 
mer arbeidskrevende å drive økologisk 
enn konvensjonelt.

– Økologisk landbruk uten kunst-
gjødsel og uten kunstige sprøytemidler 
er mer miljøvennlig, sier de likevel.

– Hvilken betydning har det at dyrene 
går fritt, kontaktlærer Kveberg?

– Det er en stor fordel å la dyrene 
beite på vekstene på fjellet, og forsyne 
seg fritt når de ønsker det. Ulike planter 
er modne til forskjellige tider om som-
meren.

Vi utnytter med andre ord det na-
turlige fôret som finnes i fjellet. Hvis 
dyrene ikke gikk på fjellet og beitet, 
ville store områder gro igjen med kjerr 
og skog. Det ville ikke vært så åpent, 
sier han for å nevne noen av fordelene.

Han fastslår at skolen ikke driver 
økologisk landbruk på gården i Alvdal 

Over: Elev Runa Steffensen og fagarbeider Håkon Måntrøen med noen av geitene 
som ble melket i geitefjøset på setra.
Øverst høyre: – Jeg er utrolig stolt over at skolen har seter i Einunndalen, sier 
kontaktlærer Magnus Kveberg, her inne i melkerommet til kufjøset på setra.
Høyre: Her er setra til Storsteigen videregående skole som ligger i Einunndalen, 
Norges lengste seterdal.
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sentrum. De driver konvensjonelt, med 
andre ord på den måten som er mest 
vanlig i fjelltraktene. 

– Men på setra om sommeren driver 
vi så å si økologisk, sier han.

AGRONOM OG HEST Storsteigen vide-
regående skole har utdanning i to fag. 
Det ene er agronom, med opplæring i 

grovfôrbasert fjell-landbruk. Det andre 
faget er hestefag. 

Skolen er superpopulær for tiden, 
og har ikke hatt så mange søkere i mo-
derne tid. Vg1 landbruk har 23 elever, 
og vg1 hest har 11 elever, med andre 
ord elevene som var på setra denne 
dagen. Skolen gir også elevene tilbud 
om generell studiekompetanse.

Da fjøsstellet var over på setra denne 
dagen, og mange sankelag var nede i 
dalen igjen med sauene, tok elevene 
kvelden. De overnattet på setra. Dagen 
etter var det tid for mer melking av dyr, 
og opp til fjellet igjen for å sanke flere 
sauer. 
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Venstre: Disse elevene sanket 25 sauer ned 
fra fjellet i løpet av dagen: Eivind Alexander 
Langodden, Erlend Vognild, Ola Håvar Sæter 
Jordet og Markus Heggstad Graven.
Under: Idyllisk med dyr som kan forsyne seg fritt, 
ikke bare av det som vokser i Einunndalen, men 
også drikke friskt vann fra elva Einunna som renner 
tett inntil skolens seter.



SKI/ÅS Da Gabriel Røer skulle opp til eksamen i norsk skriftlig ved Ski ungdomsskole,  

møtte han opp i dress. Dette var for å hedre lærerne og takke for all hjelpen han hadde fått.  

De hadde lært han å leve med dysleksien, og nå satser han høyt.

TEKST OG BILDER KARI KLØVSTAD

Dysleksi er ikke det første du tenker 
på når det gjelder Gabriel Røer. Han 
er elev på vg2 datateknologi og elekt-
ronikk ved Ås videregående skole og 
fikk i 2020 ildsjelprisen i Nordre Follo 
for sin mangeårige innsats for barn 
og unge. Vi møter han i sofakroken i 
hobbygarasjen hjemme, der Gabriels 
arvede Chevrolet Camaro fra 1976 står 
i et hjørne og har selskap av en Folke-
vognboble. 18-åringen er på god vei 
mot førerkortet, og kan snart få glede 
av begge bilene.

Mor Lena Røer er sammen med  
Gabriel under denne delen av inter-
vjuet. De to har et veldig godt forhold, 
og det er greit å høre deler av historien 
fra hennes vinkel også.

Saker om dysleksi handler ofte om 
misforståelser, mobbing og mistanke 
om å være dum, men dette er en litt 

annerledes fortelling på mange måter. 
Den dreier seg mer om lysten til å bli 
«rakettforsker».

– Har du noen gang blitt mobbet?
 – Ja, jeg har alltid hatt langt hår og 

er blitt mobbet for det. Men da har jeg 
svart at har de ikke noe bedre å komme 
med, så er det bare å holde opp, fortel-
ler Gabriel.

BYTTET BORT BARNE-TV Gabriel Røer 
skilte seg ut alt som liten. Da andre små 
benket seg foran barne-TV, ville han 
heller se Discovery Science. Familien 
har alltid vært glad i å reise til USA og 
er der gjerne tre til fem ganger i året når 
koronaen ikke setter sine begrensninger. 

– Da Gabriel var liten, trillet vi han 
rundt i vogn på Kennedy Space Center, 
og senere har vi vært der ved mange ra-
kettoppskytinger, forteller Lena Røer. 
Nå har de fått seg «hytte» i Florida og 
lengter etter å komme tilbake dit.

– Hva skulle du bli da du var helt 
liten?

– Det har alltid vært noe med rom-
teknologi, og jeg husker jeg ville bygge 
en snømaskin i himmelen. Lysten til å 
komme opp i rommet har alltid vært 
der.

Gutten viste tidlig at han hadde godt 
håndlag. Som femåring sto Gabriel i ga-
rasjen og sveiset en toarmet lysestake 
som var like stor som gutten. Den er 
fortsatt i bruk.

BEGYNTE IKKE Å LESE Gabriel er eldst 
av tre søsken.

– Jeg ventet jo på at han skulle be-
gynne å lese, men det gikk ett, to og tre 
år, og det var ikke så lett, for vi hadde 
ingen erfaring, sier Lena Røer. 

– På skolen lærte jeg gjennom det 
jeg hørte muntlig, og det er en metode 
som fortsatt fungerer, sier Gabriel. Det 
mest ubehagelige var å skulle lese høyt 

Romteknologi  
har alltid vært  
drømmen
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for andre. Etter hvert knekket han en 
del av lesekoden, men dukker det 
opp ukjente ord, danser bokstavene 
fortsatt. Dette gjelder både på norsk 
og engelsk.

Siste året på barneskolen ble det 
slått fast at han hadde dysleksi, og det 
var læreren som hjalp til med å finne 
diagnosen. 

– Da reiste Gabriel seg opp, tok 
ordet i klassen og fortalte de andre at 
han hadde dysleksi, forteller Lena.

Sønnen hadde en fin gjeng med 
7.-klassinger rundt seg. Mange av dem 
kom han også i klasse med på ung-
domsskolen, og de er fortsatt venner.

Tester Gabriel har tatt, har vist at 
han er god i øye-hånd-koordinering, 
der han løser oppgaver, mens lengre 
skriveøkter er det verste. Å skrive 
innholdet i en tekst går greit, men han 
kan lese gjennom gang på gang, og det 
dukker stadig opp nye feil.  

Det er ikke enkelt å temme boksta-
ver som stadig bytter plass. Gabriel har 
derfor lært seg å se hele ordene, og han 
har pugget 20 og 20 ord om gangen. 
Kommer første og siste bokstav på 
plass, oppfatter han raskt resten. Duk-
ker det opp et helt nytt ord, må han 
jobbe så han får dette inn i samlingen. 
Du leser ikke like fort som andre med 
denne metoden, men det fungerer.

– Jeg må leve med at det er sånn det 
er, og gjøre det beste ut av situasjonen. 
Tallene tuller seg også til, så jeg sliter 
med å skrive ned utregningen, men ser 
svaret.

HEDRET SOM ILDSJEL Gabriel Røer er 
en ung mann som får tid til mye. Han 
har i mange år jobbet for barn og unge 
i kirken og i fritidsklubben Kjeller‘n på 
Ski, der han blant annet er DJ. En kveld 
spilte han for 500 elever. Nå er han 
også leder for barne- og ungdomsrå-
det i Nordre Follo. 

– Jeg har ikke noe problem med 
å uttrykke meg muntlig, sier han.

Datateknologi og elektronikk er 
midt i blinken for en som har drømmer 
som flyr ut i verdensrommet. Med dys-
leksi ville det ha blitt tungt med bare 
teoretiske fag, og samtidig er Gabriel 

glad å bruke hendene. 
Dagen etter intervjuet i hobbyga-

rasjen møter vi han i klasserommet 
på Ås videregående skole. Der er han 
i gang med en oppgave der målet er å 
kunne slå en pc-vifte av og på med en 
trykknapp.

– Koding er det eneste jeg liker å 
lese, smiler han.

DYSLEKTIKERE ER IKKE UVANLIG 
Faglærer i elektronikk Jens Rasmus-
sen veileder. For han er det ikke uvan-
lig å ha dyslektikere i klassen, og han 
ser heller ikke på det som noe problem.

– Gabriel og flere andre bruker 

litt lengre tid på å lese, men de har 
noen knep for å huske. De kan heller 
ikke la være å lese, for i disse yrkene 
kreves det side opp og side ned med 
dokumentasjon på hva som er gjort, 
men på skolen kan jeg streke under det 
viktigste, sier læreren. Hans erfaring er 
at det heller ikke går fort med skriftlige 
innleveringer.

18-åringen fra Ski er av dem som 
husker godt, og han har vært med på 
å skrive en lærebok for vg1 om BBC 
Micro bit. Karakterene er heller ingen 
ting å klage over, for de ligger på et 
snitt på fem, med en firer i norsk skrift-
lig som det dårligste.

Planen for neste skoleår er klar, med 
forbehold om at han kommer inn. Det 
kunne ikke bli annet enn vg3 romtek-
nologi på Andøya videregående skole. 
Dette er en landslinje og den eneste av 
sitt slag i Norge. Gabriel har alt tatt en 
telefon og snakket litt med hovedlæ-
reren, og tror at dette vil være midt i 
blinken. Samtidig vil han bygge på med 
studiekompetanse.

– Da kan jeg fortsette med en bache-
lor i elektronikk i Forsvaret.

Tiden vil vise om han også kommer 
seg innenfor gjerdene på Kennedy 
Space Center, men når koronapande-
mien har roet seg, kan han i alle fall dra 
på hytta og få med seg flere rakettopp-
skytinger. 

På skolen er Gabriel Røer i gang med en 
oppgave der målet er å kunne slå en pc-
vifte av og på med en trykknapp. Her får 
han gode råd av faglærer i elektronikk Jens 
Rasmussen.

Familien har 
 en innholdsrik hobby-
garasje, og på en bred  
hylle står tre gokarter  

som Gabriel kan  
more seg med.
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Voksenagronom  
og frisør

VÅGÅ Renate Helen Kristiansen (36) solgte frisørsalongen, og nå er hun ansatt på 50 prosent  

i salongen hun tidligere eide. Voksenagronomutdanningen gir henne mulighet til 

å jobbe som bonde i tillegg til frisør. 

TEKST MERETE SILLESEN BILDER MARIANNE OTTERDAHL-JENSEN
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Voksenagronom  
og frisør

Renate, som tidligere var redd 
for kuer, er overrasket over 
hvor godt hun trives som 
bonde. Hun sier at hver ku har 
sin egen personlighet.

Renate vokste opp i Meløy kommune 
og bor nå på Sandbu gård i Vågå i Gud-
brandsdalen sammen med sin kjæreste 
Ole (36), sønnen Trym (12) og tvillin-
gene Olea og Odin, som ble født i slut-
ten av mars 2021. Olea er odelsjenta. 

Ole og Renate overtok gården fra Oles 
foreldre i 2016, og har bygget nytt 
melkekufjøs og utvidet produksjonen 
betraktelig. Per nå er det cirka 230 
dyr på gården med stort og smått. Det 
produseres årlig cirka 600 tonn melk 

og 30 tonn kjøtt. Til gården hører det 
også omtrent 800 daa skog. Mye av den 
er i bratt terreng, og derfor ikke særlig 
økonomisk drivverdig.

VILLE KUNNE NOE OM GÅRD – Da 
jeg flyttet inn på gården til Ole i 2016, 
følte jeg at jeg ikke kunne bo på en så 
stor gård uten noe kunnskap. Jeg skulle 
tross alt bli gardkjerring. Derfor passet 
voksenagronomutdanningen perfekt 
for meg, sier Renate, som er stolt av å 
kunne kalle seg agronom og bonde.

Hun jobbet hundre prosent som 
frisør mens hun tok utdannelsen, og 
syntes det var en fin kombinasjon. 
Litt tøft med mye selvstudier, barn 
og jobb til tider, men herlig å kunne 
få sin vanlige lønn på vei til en helt ny 
utdannelse.

– Jeg ønsket å lære om alt fra hus-
dyrhold, dyrevelferd og fôr til HMS og 
generell gårdsdrift. Men jeg var livredd 
for kuer og syntes lukta var forferdelig. 
En opplevelse med at en ku jaget meg, 
hang igjen fra barndommen. Så jeg var 
helt klar på at Ole fikk ta fjøsstellet, så 
skulle jeg klippe hår, sier Renate og ler. 

Det ble ikke helt slik.

VOKSENAGRONOM Lena-Valle vide-
regående skole ligger på Lena i Østre  
Toten kommune, cirka 17 km fra Gjøvik. 
Skolen har én rektor og ni avdelings-
ledere, fordelt på ulike utdannings-
program og oppgaver.

– Vi har utviklet en opplæringsmo-
dell som er tilpasset voksne. Utdan-
ningen skal gi kunnskap og innsikt til å 
drive et gårdsbruk, sier avdelingsleder 
Morten Kleven, som har ansvaret for 
voksenagronomutdanningen ved sko-
len. Han forteller at tidligere Oppland 
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fylkeskommune har hatt tilbud om 
denne populære utdanningen siden 
2009.

– 25 prosent av undervisningen er 
lagt opp som fysiske samlinger eller 
nettbaserte samlinger organisert av 
skolens lærere. De øvrige 75 prosent 
er selvstudier ved hjelp av bøker, opp-
læring digitalt, nettressurser, oppgave-
skriving med mer.

Morten Kleven forklarer at utdan-
ningen går over to skoleår og består av 
seks fagmoduler: plantefag, husdyrfag, 
skogbruk og utmark, økonomistyring, 
bygning, teknikk, energi og klima og 
næringsutvikling.

HELOMVENNING Renate forteller at 
kyrne slett ikke er skumle lenger, og at 
hun har blitt vant til fjøslukta. Nesten 
så den har blitt litt trygg og god. Hun 
synes det er koselig å jobbe med dy-
rene, og liker spesielt godt når Ole og 
hun er sammen i fjøset. Ofte er Trym 
også med, og tvillingene kommer nok 
etter. Dette er sosialt på en annen måte 
enn i frisørsalongen.

– Fra før hadde jeg allmennfag / H2  
frisørskole. Jeg eide og drev Hårstugu 
frisørsalong i Vågå i 14 år. Den solgte 
jeg i september 2020, for å kunne dis-
ponere tiden mer selv. Nå er jeg ansatt 
i samme salong, noe jeg er veldig for-
nøyd med, sier Renate, som ikke har 
tenkt å legge frisørsaksa helt på hylla. 
Planen er å jobbe 50/50 som frisør/
bonde. Akkurat nå har hun, bokstavelig 
talt, hendene fulle med to spedbarn og 
en 12-åring. Og hun har et stort ønske 
om å utvikle gården, produsere og 
selge mer mat og starte gårdsbutikk. 
Samtidig har hun lyst til å fortsette å 
klippe hår. Hun tror alt dette kan bli 
en god kombinasjon.

HALVPARTEN KVINNER – Frem til nå 
har 304 voksne, fra hele tidligere Opp-
land, tatt denne utdanningen ved siden 
av jobb, familie, gårdsdrift med mer, 
sier Morten Kleven.

– 25 av dem er i gang med utdannin-
gen nå i perioden 2020–2022. Av dem 
er ni kvinner, og gjennomsnittsalderen 

på årets kull er 30,4 år. Søkerne må 
være fylt 25 år. Sett over hele perioden 
er kvinneandelen 48 prosent.

Det blir en fin kombo å jobbe 50/50 som frisør og bonde, tror Renate, som ikke har lagt 
frisørsaksa helt på hylla.
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Avdelingslederen forteller at mer 
enn 20 naturbruksskoler i Norge har 
et tilsvarende tilbud. Dette er finansiert 
gjennom avtale mellom landbruksor-
ganisasjonene og Landbruks- og mat-
departementet. De fleste som tar vok-
senagronomutdanning skal drive eget 
gårdsbruk, men har annen utdanning 
fra før. Noen driver allerede gård, andre 
skal overta. Av og til er det ektefellen 
til gårdbrukeren som ønsker å lære mer 
for selv å delta i gardsarbeidet.

– Noen ønsker å drive gård i tillegg 
til annen jobb, mens andre overtar 
gårdsbruk med flere ansatte. Skolen 
legger opp til at utdanningen skal 
være like nyttig enten studentene blir 
heltids- eller deltidsbønder. Felles for 
alle som søker seg inn på voksenagro-
nomutdanningen, er en sterk motiva-
sjon for å skaffe seg kunnskap og faglig 
bakgrunn, sier Morten Kleven.

– Mange ønsker å videreutvikle og 
skape noe nytt på gården de skal drive 
fremover.

ANBEFALER UTDANNINGEN – Jeg 
hadde ingen erfaring med store dyr el-
ler livet på gård fra før av, og synes jeg 
lærte utrolig mye nyttig på voksenagro-

nomutdanningen, sier Renate.
– Uten den ballasten i ryggsekken er 

jeg redd jeg ville følt meg litt lost her. 
Jeg har til og med oppdaget at hver 
eneste ku har sin egen personlighet. 
Nå synes jeg det er gøy å bli kjent med 
de ulike dyrene. 

Ole er oppvokst på gården. Han har 
alltid hatt lyst til å bli bonde, så det 
passet bra at hans eldre søster sa fra 

seg odelen. Men selv om han kjente 
alle rutiner, ønsket Ole etter hvert en 
formell utdanning, og ikke bare dilte 
i foreldrenes fotspor. Han tok derfor 
voksenagronomutdanning for noen år 
siden, og forteller at han har hatt stort 
utbytte av det. Han ble både overrasket 
og glad da Renate sa hun ville gjøre det 
samme.

Renate innrømmer at hun må velge 
hatt når hun går på jobb, enten det 
er som bonde eller frisør. Bonden er 
den trauste som følger dyrenes rytme 
og gårdens rutiner. Frisøren kan være 
impulsiv og spontan på jobb i salongen, 
noe mange kunder setter stor pris på. 
Renate liker å sjonglere hattene. Hun 
har mer kontroll over egen arbeidstid 
nå enn da hun hadde alt ansvaret som 
eier.

– Har man interessen, passer bon-
deyrket like godt for kvinner som for 
menn, sier Renate, som er positivt 
overrasket over hvor godt hun trives 
som bonde.

– Voksenagronomutdanningen er 
en super måte å skifte kurs på, enten 
heltid eller deltid, om man er over 25 
år og føler behovet. Jeg kommer i hvert 
fall aldri til å angre på dette valget. 

FAKTA

Lena-Valle har utviklet en opplærings-
modell som er tilpasset voksne i arbeid. 
Utdanningen skal gi kunnskap og inn-
sikt til å drive et gårdsbruk.

Agronomutdanningen går over to år 
på deltid. Fullført opplæring og bestått 
eksamen gir grunnlag for kompetanse-
bevis/yrkeskompetanse som agronom.

Det er sju obligatoriske samlinger per 
skoleår, i tillegg til teoriforelesninger 
på nett og veiledning. Samlingene 
foregår primært på Lena-Valle videre-
gående skole. Det må påregnes mye 
egenarbeid og selvstudier.

kilde: https://www.lena-valle.vgs.no/ho-
vedmeny/utdanningstilbud/voksenagronom

Avdelingsleder Morten Kleven har ansvaret for 
voksenagronomutdanningen ved Lena-Valle 
videregående skole. Foto: Kjersti Lunde Brevig

Renate har hendene fulle med tvillingene Olea og Odin, som ble født i slutten av mars 
2021. I tillegg har hun sønnen Trym (12).
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Det er både en nasjonal og internasjo-
nal tendens at vi stadig oftere bruker 
forkortelser når vi kommuniserer, både 
muntlig og skriftlig. Jeg kjenner ikke 
til om det er forsket på hvorfor det er 
slik, men det handler kanskje om at det 
framstår som rasjonelt og effektivt for 
den som skal uttale seg om noe: Det tar 
mindre tid både muntlig og skriftlig å 
bruke forkortelser. Men i realiteten er 
denne måten å uttrykke seg på ineffek-
tiv på mange måter. 

For det første framstår det som 
stammespråk som reduserer det publi-
kum som forstår budskapet man ønsker 
å formidle. Dermed oppfattes det også 
som arrogant og ekskluderende, som 
ofte er det motsatte av den målset-
tingen man har for budskapet som 
skal formidles. I tillegg bidrar det til å 
redusere en eventuell nysgjerrighet hos 
budskapsmottakeren om hvilke funk-
sjon og rolle som skjuler seg bak ulike 
organer og fenomener. 

Bruken av denne typen forkortelser 
har kommet enda lenger i andre språk-
samfunn enn vårt. Spesielt gjelder det 
i engelsk. Men når den økte tendensen 
til å bruke forkortelser i norsk faller 

sammen med at vi stadig «krydrer» 
språket med engelske ord og uttrykk, 
øker fremmedgjøringen svært raskt. 

Både innholdet og organiseringen i 
fag- og yrkesopplæringen er særdeles 
komplekst og vanskelig å få oversikt 
over. Det skyldes både at denne 
opplæringen omfatter svært mange 
fagområder og formelle kompetanser, 
og at det derfor er veldig mange par-
ter og interessenter som er involvert. 
Når man også i slike systemer tar i 
bruk disse nymotens måter å uttrykke 
seg på, blir det ekstra vanskelig å få 
oversikt og forstå hvordan systemet er 
«skrudd sammen». Det kan i sin tur 
føre til at altfor få personer som burde 
ha engasjert seg i utvikling av denne 
opplæringen, gjør akkurat det. Vi er 
redd for at det også gjelder mange av 
våre egne medlemmer som er yrkes-
faglærere.

Derfor er det særdeles viktig å infor-
mere om hvordan den enkelte som job-
ber i verksted og klasserom kan påvirke 
dette systemet gjennom kontakt med 
våre tillitsvalgte med særskilte roller 
innenfor fag- og yrkesopplæring. 

Vi har tillitsvalgte på alle skoler og 

andre arbeidsplasser hvor vi har med-
lemmer. Og selv om det ikke er sikkert 
at de kan svare på alle spørsmål, har 
de som regel god oversikt over hvem 
som har ansvaret i organisasjonen for 
den typen spørsmål og saker som du 
ønsker å sette på dagsorden. De kan for 
eksempel sette deg i kontakt med våre 
representanter i De nasjonale faglige 
råd. Det er ett råd for hvert yrkesfaglig 
utdanningsprogram. Disse rådene har 
ansvar for de faglige spørsmålene som 
er spesifikke for hvert program, men de 
har også kontakt og drøfter spørsmål 
på tvers av program. De gir råd til de 
nasjonale utdanningsmyndighetene, 
for eksempel når det gjelder utforming 
av læreplaner, vurderingssystemer, osv. 
I disse rådene sitter våre representanter 
sammen med partene i arbeidslivet, og 
Utdanningsdirektoratet fungerer som 
sekretariat. Våre representanter i de 
faglige rådene har også i felles møter 
i Utdanningsforbundet sentralt for å gi 
råd til sentralstyret.

Samarbeidsrådet for yrkesopp-
læring (SRY) gir råd til nasjonale 
utdanningsmyndigheter i generelle 
og overordnede spørsmål som gjelder 

HVORDAN FINNE FRAM, I SYSTEMET 
FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING?

Forbundskommentaren
AV TERJE SKYVULSTAD 

Nestleder i Utdanningsforbundet

Foto: U
tdanningsforbundet/Tom

 Egil Jensen
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HVORDAN FINNE FRAM, I SYSTEMET 
FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING?

fag- og yrkesopplæring. Også i dette 
organet er vi representert sammen 
med partene i arbeidslivet, men her er 
også Kunnskapsdepartementet repre-
sentert. Dessuten er KS representert 
både som arbeidsgiverrepresentant og 
som representant for lokale myndighe-
ter. Vår representant er undertegnede, 
nestleder Terje Skyvulstad. 

I hver fylkeskommune finnes Yr-
kesopplæringsnemnda (Y-nemnda), 
som er et rådgivende organ for fylkes-
kommunen i saker som gjelder fag- og 
yrkesopplæring. Etter et langt og 
møysommelig arbeid er vi nå sikret re-
presentasjon i nemnda i alle fylkeskom-
muner. Nemnda er en viktig premiss-
leverandør for tilbudsstrukturen i hver 
fylkeskommune, og dermed for antall 
klasser og elevplasser i de ulike opplæ-
ringstilbudene. Derfor kan drøftingene 
og anbefalingene i nemnda ha direkte 
følger for medlemmenes arbeidsplasser 
og kompetansebehov.

Oppfordringen er: bruk din stemme 
til å påvirke fag- og yrkesopplæringen!

Forbundets medlemmer 
i de faglige rådene
OSLO Her er Utdanningsforbundets medlemmer  

i de faglige rådene for perioden 2021–2025.

ELEKTRO – OG DATATEKNOLOGI
Ole Edvard Antonsen (Trøndelag). 
VARA: Jon Eirik Standal Darre 
(Vestland).

Inger Vagle (Oslo).  
VARA: Lene Repvik Storrø 
(Trøndelag).

SALG, SERVICE – OG REISELIV
Per Inge Bergan (Innlandet).  
VARA: Lene Sørbråten (Innlandet).

Solveig Eldegard (Trøndelag).  
VARA: Ceila Tande (Troms  
og Finnmark).

HÅNDVERK, DESIGN OG 

PRODUKTUTVIKLING 
Marianne Monsrud (Viken).  
VARA: Birgit Båfjord (Vestland).

Svein Anders Tjernsbekk (Viken).  
VARA: Håkon Seiertun (Viken).

TEKNOLOGI OG INDUSTRIFAG
Erik Lysenstøen (Viken).  
VARA: Jens Are Jensen (Troms  
og Finnmark). 

Liv Bertelsen (Rogaland).  
VARA: Vidar Karlsen (Troms  
og Finnmark).

NATURBRUK
Trine Merethe Paulsen (Trøndelag). 
VARA: Martin Sæther (Trøndelag).

Henning Bratthammer (Rogaland). 
VARA: Randi Hansen Lauøy 
(Trøndelag).

RESTAURANT OG -MATFAG 
Marit F. Danielsen (Viken).  
VARA: Merete Aga Thoresen 
(Viken). 

Trond Urkegjerde (Møre  
og Romsdal).  
VARA: Stig Hansen (Troms  
og Finnmark). 

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 
Egil Thorsen (Agder).  
VARA: Lars Erik Nylund (Oslo). 

Ingeborg Bøe (Vestfold og 
Telemark).  
VARA: Mari Viksjø Grøstad 
(Vestfold og Telemark).

HELSE- OG OPPVEKSTFAG 
Anne Yun Rygh (Vestfold  
og Telemark).  
VARA: Marianne Midtbø Skjerven 
(Oslo). 

Andrew Cornell (Oslo).  
VARA: Petra Ekfelt (Oslo).

IKT OG MEDIEPRODUKSJON
Synnøve Møll Rygg (Trøndelag).  
VARA: Gunnar Knutsen (Agder). 

Ove Aalo (Nordland).  
VARA: Bente Iversen (Nordland). 

FRISØR, BLOMSTER, INTERIØR  

OG EKSPONERINGSDESIGN
Åshild Lundetræ Fidje (Rogaland). 
VARA: Inger Marie Osmundsvåg 
(Vestland). 

Trond Halvorsen (Oslo).  
VARA: Oddny Markussen 
(Nordland). 
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Foto: Stella Ramborg

Yrkesfag og 
teknologi 

Eg opplever at fleirtalet av 
vi som jobbar i skulen, ofte 
får ein merkelapp der det 
står luditt. Omgrepet luditt 
kjem frå den påståtte mas-
kinstormaren Ned Ludd. I 
protest mot at maskinene 
tok over arbeidet på spin-
neria på slutten av 1700-ta-
let i Storbritannia, øydela 
han to strikkemaskiner og 
vart ei legende. Sidan har 
namnet vorte forbunde med 
teknologiskepsis. I skulen er 
det ofte lærarane som sver 
til tavle og krit som får mer-
kelappen. Men kva med yr-
kesfaga? I alle yrke kjem det 
stadig raskare ny teknologi. 
Er vi gode nok på å møta 
teknologiutfordringane i 
skulen? Eg trur ikkje det er 
yrkesfaglærarane som står i 
vegen for utviklinga. 

Digitale 
Det hender det blir sagt at 
dei framtidige yrkene blir 
meir og meir digitale. Ge-
nerelt vil sannsynlegvis di-
gitalisering og robotisering 
endra den måten vi jobbar 
på. Ofte blir TIP trekt fram 
som døme. Ein bilmekani-

kar i dag, der 60 prosent 
av dei selde bilane er elek-
triske, er ein annan enn den 
som vart utdanna for tjue år 
sidan. Det er nok heilt rett. 
Likevel er det òg slik at fast-
nøkkelen stadig er i bruk. 
Like så er grunnleggande 
trearbeid fjernt frå det digi-
tale sjølv om dagens tømrar 
òg må meistra det digitale. 
Kanskje mest med alle krava 
som kjem med å driva ei lita 
bedrift eller følgja opp kun-
dar og byråkrati. Men det er 
nok mange på byggfag som 
brukar 3D-modellar og finn 
arbeidet med dei spennande 
og nyttig. Slike modellar der 
ein kan visualisera og finna 
den beste løysinga på tvers 
av fag frå konstruksjon, 
elektro, røyr, til ventila-
sjonsteknikk, vil nok man-
ge som vel byggfag, komma 
borti på eit tidspunkt. Men 
dette digitale programmet 
må brukast saman med 
praktisk erfaring i verksta-
den eller på anleggsplas-
sen. På same måte er det 
eit stykke frå helsefagarbei-
darens relasjonelle kompe-
tanse til det å kunna meistra 

velferdsteknologi på ein sju-
keheim. Velferdsteknologi 
blir definert av Helsedirek-
toratet som teknologisk  

assistanse som bidrar til 
auka trygd, trygging, sosial 
deltaking, mobilitet og fy-
sisk og kulturell aktivitet, 

Skråblikk på yrke

KRONIKK
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og styrker den enkelte si 
evne til å klara seg sjølv i 
kvardagen trass i sjukdom 
og sosial, psykisk eller fy-
sisk nedsett funksjonsevne. 
Helsefagarbeidarar og yr-
kesfaglærarar treng difor 
jamleg oppdatering av ei-
gen digital kompetanse 
for å handtera korleis vel-
ferdsteknologien fungerer i 
dei ulike kommunane. For 
ikkje å snakka om etikken 
i dette. I kva grad skal tek-
nologi erstatta mellommen-
neskeleg kontakt? Mykje av 
treninga på ei dokke er bra, 
og tryggingsalarm og kom-
fyrvakt kan spara mykje tid 
for personalet, men møtet 
med verkelege menneske 
er nødvendig for å skaffa 
seg erfaring. Dette er dekt i 
læreplanane i kjernelemen-
tet om velferdsteknologi og 
etikk.

Evner 
For å skaffa seg yrkesfaglege 
evner treng elevane å trena 
på det dedikerte utstyret ein 
skal bruka i det utøvande yr-
ket. Kopling av ein sikrings-
boks er eit godt døme på at 

ein instruksjonsvideo ikkje 
held mål som einaste læring. 

Eg trur desse døma viser at 
vi bør vera glade for at ele-
vane får praktisk erfaring. 
om vi tenker oss vår eigen 
sikringsboks i heimen eller 
bestemor på pleieheim. Li-
kevel trur eg digitalisering 
vil gjera yrkesfaga endå meir 
spennande og interessante. 
Dei nye læreplanane på yr-
kesfaga er òg meir oppda-
terte på dette feltet, og det 
blir spennande å følgja med 
på korleis desse blir mottatt 
i skulane over heile landet. 
Er dei praktiske og gode, slik 
at teknologi og digitalisering 
får endå tydelegare plass i 
faga, eller stoppar det med 
intensjonane på grunn av 
for lita satsing på utstyr og 
etter- og vidareutdanning 
av yrkesfaglærarar? Det bør 
uansett komma ein breiare 
debatt om kvar vidaregåan-
de skule skal legga seg med 
tanke på korleis vi kan løysa 
utfordringane med å vera 
oppdaterte digitalt og på 
utstyr, samtidig som vi ikkje 
gløymer dei heilt grunnleg-

gande praktiske evnene. Er 
det slik at elevane treng inn-
gåande digitale evner, først 
og fremst? Eller er det dei 
grunnleggande yrkesfaglege 
evnene som er mest vesent-
lege å læra i vidaregåande 
opplæring?

Arbeidslivet leitar no etter 
meiningsfulle alternative 
opplæringsformer. Korona-
krisa har aktualisert utfor-
dringa. Her har både fylkes-
kommunar og arbeidslivet 
mykje å gå på når det gjeld 
samarbeid. Eg trur ikkje det 
er lærarane som er bremse-
klossane i ei slik satsing, det 
vil vera mange mogleghei-
ter for å bygga kompetanse 
og ny kunnskap i eit slikt 
samarbeid. Men da må ar-
beidsgivar stilla opp med 
tid og ressursar. Er norske 
politikarar villige til å møta 
desse utfordringane med dei 
nødvendige løyvingane og 
fylkeskommunane med den 
praktiske tilrettelegginga for 
å få dette til? 

Eg trur mykje kunne vore 
forskjellig om fleire elevar 

hadde fått større moglegheit 
til å arbeida praktisk med 
fleire materiale på barne- og 
ungdomsskolen. Både stoff-, 
tre- og metallarbeid kunne 
elevane fått prøvd seg på 
tidleg. Men også grunnleg-
gande omsorgsarbeid og 
førstehjelp kunne kanskje 
vore vektlagt meir, og ikkje 
minst kreative kunstnariske 
uttrykksformer. På den 
måten hadde kanskje fleire 
elevar møtt betre budd og 
med meir entusiasme til yr-
kesfaga. 

Men skal vi oppfylle inten-
sjonane om bruk av teknolo-
gi og digitale hjelpemiddel i 
yrkesfaga, må skular få betre 
finansiering, og lærarane må 
få tilbod om etter- og vidare-
utdanning. Utan det kjem vi 
oss aldri vidare. 

THOM BJØRNAR JAMBAKK er adjunkt med tilleggsutdanning. 
Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet siden 2015. Lærer ved 
Røyken videregående skole. Leder av kontaktforum for videregående 
opplæring/fagskole. 
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Yrkesretting og relevans i fellesfagene på yrkesfaglige utdan-
ningsprogram kan øke elevenes motivasjon for faget og gi 
mer helhet og sammenheng for både lærere og elever. 

Elevene har rett på yrkesretting, men yrkesrettingen i 
fellesfag praktiseres svært forskjellig. En masterundersøkelse 
fra NTNU gjennomført på en mindre distriktsskole belyser 
hvordan elevmedvirkning i yrkesrettingen kan bidra til å 
øke motivasjon. 

Vi er i full gang med fagfornyelsen, og de tverrfaglige 
temaene er viktige for å sikre elevenes danning og utdan-
ning. Fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram 
kom inn som krav i læreplanen med reform 94, forutsatt 
at fellesfagene skal yrkesrettes. Yrkesretting ble før dette 
forstått og praktisert svært ulikt, fra å være helt usynlig og 
fraværende til å bli redusert til enkeltstående stunts. For-
målet med yrkesretting er å gjøre opplæringen mer relevant 

for yrkeslivet og mer interessant for elevene, og å gi dem 
en felles kulturforståelse og fellesskap mellom fellesfag og 
programfag. 

ELEVENES INTERESSER Selv om det finnes en rekke ressurser 
for lærere som skal undervise elever ved yrkesfaglige linjer, 
er det en komplisert del av undervisningen som skal tilpasses 
elevenes interesser og utdanningsvalg. For å sikre at yrkesret-
tingen fungerer, stilles det krav til at læreren ikke bare kjenner 
elevenes yrkesfaglige studieprogram, men også er informert 
om elevens interesser og planer for videre spesialisering. Yr-
kesretting har fra utdanningspolitisk hold blitt betraktet som 
et verktøy som skal sikre gjennomstrømming i videregående. 
Samtidig har det i stor grad blitt opp til den enkelte lærer å 
vurdere hvordan dette skal gjennomføres i skolen.

Yrkesretting kan skje på ulike måter. En svært uheldig 
måte er gjennom å forenkle undervisningen. Yrkesfagelever 
har krav på å bli møtt med respekt, og forenkling tilhører 
i beste fall en ureflektert praksis. Andre måter er ved å gi 
eksempler fra yrket, ved å bruke fellesfag som redskap for 
programfag og praksis, og ved å integrere fellesfag og pro-
gramfag rundt yrkesrelevante praktiske problemer. De ulike 
måtene har sine fordeler og ulemper, og her er det ingen 

«Yrkesretting i videregående 
opplæring bør skje på 
elevenes premisser»

AV RITA LILLIAN BEKKENSTEN  

lektor i Trøndelag fylkeskommune  

OG ELI SMEPLASS 

førsteamanuensis

Fagenhet for yrkesfag, skoleutvikling og utdannings-

ledelse, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock.
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universalløsninger. Samtidig er det helt sentralt at lærerne 
sikrer relevans gjennom medvirkning og legger til rette for 
ulike læreprosesser der alle elevene når nasjonale mål.

LÆRERE KJENNER YRKESRETTING GODT Masterunder-
søkelsen Yrkesretting av fellesfag ved yrkesfaglige utdannings-
program gjennomført av lektor Rita Lillian Bekkensten tok 
utgangspunkt i yrkesrettingspraksiser ved en rural videregå-
ende skole hvor elevene fra ulike yrkesfaglige program samles 
på tvers i sine fellesfag. Studien viser hvordan yrkesretting 
er en praksis lærerne fremforhandler i møtene med elever, 
med rammeverket som krever yrkesretting, samt i skolen 
som organisasjon. Tidligere studier har vist at lærerne har 
god forståelse av begrepene yrkesretting og relevans, men de 
kan være usikre på hvordan undervisningen kan yrkesrettes i 
praksis. Bekkenstens studie ser på hvordan pedagoger forstår 
elevenes forventninger til yrkesretting av fellesfag og prakti-
serer dette i klasserom som samler elever fra ulike yrkesfaglige 
studieprogram. Helt sentralt for undersøkelsen var elevper-
spektivet, som ble sikret gjennom intervjuer med en gruppe 
elever fra ulike yrkesretninger med samme felles faglærere.

BY OG LAND Det er forskjell mellom større skoler i en by og 
små skoler på bygda med få elever, der ulike yrkesfagklas-
ser ofte slås sammen på tvers av ulike utdanningsprogram. 
I et lærerperspektiv kan det være utfordrende å yrkesrette 
fellesfagene når utdanningsprogrammene som samles, er 
veldig ulike. Når det er elever fra flere yrkesretninger i det 
samme klasserommet, er det helt essensielt at lærerne lager 
undervisning hvor elevene selv kan være med på å bestemme 
hvordan de ønsker å knytte sitt yrkesfag til arbeidsoppgave-
ne. Studien viser at de aktuelle lærerne brukte åpne oppgaver 
hvor elevene selv kunne trekke inn sine faglige interesser, 
noe som ga elevene muligheten til å sette faget inn i sin yr-
kesfaglige kontekst. En forutsetning var at lærerne kjente 
elevene sine godt, hadde kunnskap om de ulike yrkesretnin-
gene, og lagde undervisningsopplegg som kunne tilpasses 
svært ulike fagbakgrunner. Elevene uttrykte at de ble mer 
motiverte av yrkesrettingen, og de opplevde at de fikk være 
med på å påvirke hvordan dette skjedde. Flere av elevene 
opplevde at fagstoffet i fellesfag ble mer tilgjengelig når det 
kan knyttes til yrket de utdanner seg til. De opplevde også at 
de fikk mer forståelse for hvorfor de skulle ha fellesfag, når 
undervisningen var yrkesrelevant.

HANDLINGSROM I PEDAGOGIKKEN Lærerens handlingsrom 
til å differensiere etter interesser og utdanningsvalg i felles-
fagene ved yrkesfaglige utdanningsprogram er gjennom å 
bruke sine pedagogiske og didaktiske verktøy. Yrkesretting 
er også et viktig virkemiddel læreren bruker til å tilpasse un-

dervisningen slik at den møter arbeidslivets kompetansekrav. 
Yrkesrettingen kan videre bidra til økt motivasjon til å lære. 
Dette kan øke muligheten for at elevene gjennomfører fel-
lesfagene og får muligheten til å fortsette i høyere utdanning 
om de senere ønsker dette.

Yrkesretting som fenomen er ikke nytt, og lærerens praksis 
avhenger trolig av lokale forhold, like mye som kunnskap om 
yrkesretting som metode og praksis i skolen. Studien viser at 
lærere med lengre erfaring bruker denne aktivt i sin yrkes-
retting, mens noen som har mindre erfaring, støtter seg på 
tilgjengelige ressurser som veiledning. Og begge typer tilnær-
ming kan lykkes! Det er ofte være motstridende forventninger 
knyttet til hvordan en lærer skal tilpasse undervisningen til 
den enkelte, og yrkesretting er et av mange virkemidler felles-
faglærere må kjenne til for å engasjere elevene og gjøre fagene 
morsomme og tilgjengelige. Derfor må vi ha en informert 
diskusjon om hvordan yrkesretting er et verktøy som også 
kan utvikles gjennom aktiv dialog med elevene. 

ELEVMEDVIRKNING Studien understreker videre betyd-
ningen av lærersamarbeid og elevmedvirkning. Det kom 
blant annet frem at samarbeidet mellom programfaglærer 
og fellesfaglærer hadde stor betydning for yrkesrettingen. 
Elevene ga klart uttrykk for at de setter pris på at de ulike 
lærerne har kjennskap til hverandres fag, og at det kan bli 
mer interessant med tverrfaglige prosjekter når lærerne har 
koordinert undervisningen og binder sammen enkeltfagene 
med elevenes interesser og behov. Innføringen av fagfornyel-
sen medfører at kravene til yrkesrettingen av fellesfagene blir 
tydeligere. Tverrfaglige temaer som demokrati og medbor-
gerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling 
vil gå på tvers av utdanningene og fordrer således et tettere 
samarbeid. God yrkesretting krever derfor at lærere tenker 
helhetlig om undervisningen.

Det er viktig at det fortsatt satses på yrkesretting av felles-
fag, og på utvikling av lærerkompetansen for at undervisnin-
gen skal være relevant for yrket elevene utdanner seg til, men 
også at gjennomføringen ved yrkesfaglige studieretninger 
forbedres. Innføringen av fagfornyelsen medfører at kravene 
til yrkesrettingen av fellesfagene blir tydeligere og styrker 
lærernes handlingsrom.

Vi håper fremtidens lærere tar yrkesretting på alvor, og 
at det utvikles mer kompetanse om hvordan yrkesretting 
også må forstås som en del av et komplekst samspill mel-
lom lærerne som underviser elevene, og at elevene selv har 
ønsker og interesser som må tas hensyn til i yrkesrettingen. 
Elevmedvirkning og dialog er derfor det kanskje aller viktig-
ste verktøyet lærerne har, om vi skal sikre en videregående 
opplæring som inkluderer alle elever i både programfag og 
fellesfag. 
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I uminnelige tider har mennesket høstet fra naturen og utnyttet 

ressursene overalt for å holde seg, familien og klanen i live.

TEKST OG BILDER TORGEIR ØVERLAND

Jeg har tidligere skrevet om vilt og ville 
urter. Denne gangen skal jeg skrive om 
ferskvannsfisk, og da spesielt all den 
hvite fisken vi får fra ferskvann. Den er 
en uutnyttet matressurs som jeg ønsker 
å løfte frem – den fortjener å komme til 
heder og verdighet igjen.

Langs kysten hadde de god tilgang 
til mat både fra havet og fra nærlig-
gende fjell og skoger. I innlandet, 
derimot, hadde de ikke noe hav å høste 
fra. Men de hadde fjell og vidder, så det 
var ingen mangel på vilt.

De hadde også en annen ressurs 
som vi ikke bruker så mye av lenger: 
ferskvannsfisken! 

Den eneste ferskvannsfisken som 
brukes i særlig grad i dag, er ørret, da 
som rakfisk eller stekt. Dessuten er 
råvaren stort sett oppdrettsfisk, så den 
har ikke den samme smaken og kvalite-
ten som den fisken vi fanger selv i bek-
ker, elver og tjern i innlandet. I de fleste 
kokebøker er det saltvannsfisken som 
dominerer oppskriftene. Men disse kan 
helt fint byttes ut med ferskvannsfisk.

– kokes/dampes i vann på komfyren 
eller i væske (vin eller kraft) i stekeovnen

– stekes hel, skivet eller i fileter i 
ovn, kan også grilles og frityrstekes 

Når vi snakker om innlandet, 
tenker vi på Hedmark, Oppland og 

Hardanger vidda med tilhørende vid-
der og daler.

Det finnes bedrifter i Hedmark og 
Trøndelag som har begynt å utvikle 
produkter av sik. Dette er et fiskeslag 
som i hovedsak hentes fra Femunden, 
Isteren og Feragen, men også fra vann 
i området rundt Engerdal og Rendalen.

Dette var utgangspunktet for et 
prosjekt som ble etablert i 2010, som 
hadde som formål å utvikle fiske-
turisme, foredling og salg av lokale 
fiskeprodukter av villfisk.

Produktene er i hovedsak basert på 
sik, men de bruker også andre fiskeslag 
som naturlig finnes i ferskvann, som 
harr, gjedde, abbor, ørret, røye og lake.

De fleste av disse fiskesortene egner 
seg veldig godt til salting, kaldrøyking, 
varmrøyking, raking og graving.

Innlandet,  
vårt ukjente  
matfat?
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Gjedde
Store gjedder egner seg best til å lage fis-
kemat av, i form av biller, kaker og pudding. 

Mindre gjedder, opptil 2–3 kg, er fine 
å ovnsbake eller grave. Gjedda er som 
best når den fiskes vinter og tidlig vår. 
Fiskekjøttet er fast og hvitt. Derfor eg-
ner det seg spesielt godt til bearbeidede 
produkter.

GJEDDEKAKER 

Til 3–4 porsjoner

500 g gjeddefilet
1 ½ ts salt
1 ss potetmel
1 ss hvetemel
½ ts pepper (hvit eller sort, det du 
foretrekker)
1 dl melk
1 dl fløte
litt revet muskat
hakket gressløk

Bland fisken og alt det tørre og ha det i en 
kjøkkenmaskin. Kjør det sammen til en fin 
og fast masse. Ikke kjør det for lenge, da 
kakene skal ha litt tekstur.

Spe med melk og fløte.

Ha meierismør i panna og la det bli lyse-
brunt. Pass på at det ikke blir brent.

Form kakene til karbonader og stek dem 
i panna i 4–5 minutter til de har fått en fin 
og gyllen farge.

Server dem med kokte rotgrønnsaker, 
kokte mandelpoteter fra Nord-Øster-
dalen og smeltet meierismør som er til-

satt hardkokt, hakket egg og finhakket 
gressløk.

Du kan også servere kakene på en skive 
grovbrød med salat, agurk, sitron og 
tomat. Pynt med gressløk, persille eller 
lignende.

GRAVET GJEDDE

2 fileter à 1 kg
4 ss sukker
4 ss salt
2 ts hvit pepper
1–2 ts knuste einebær
1–2 ts knuste einernåler
3 dl akevitt

Fileter gjedda og la skinnet være på. Dra 
ut alle bein. Pakk filetene i plastfolie og la 
dem ligge i fryseren i et døgn. Dette er for 
å drepe eventuelle parasitter. 

Ta ut filetene etter et døgn og la dem tine 
i kjøleskapet. Bland alt det tørre. Ha litt av 
det tørre i en form. Legg den ene fileten 
med skinnsiden ned oppå krydderet. Hell 
over halvparten av akevitten. Ha krydder 
på fileten. Krydre også den andre fileten 
på kjøttsiden. Legg den oppå den andre: 
hode-ende mot hale, med kjøttsiden mot 
hverandre. Tøm over resten av akevitten 
og strø deretter over resten av krydder-
blandingen. Ta plastfolie over filetene og 
sett dem kaldt. Snu pakken en gang per 
døgn. Da får den fileten som først lå på 
toppen, ligge under det neste døgnet. 
Etter 4–5 døgn er det ferdig.

Noen tips: Vær forsiktig med einebær 
og einernåler, fordi de har veldig distinkt 

smak. Dersom du ønsker litt mørere fis-
kekjøtt, kan du redusere saltmengden litt.

Server med flatbrød eller potetlefse med 
meierismør, mandelpoteter, syltede rød-
beter og hakket løk. 

Det finnes mange oppskrifter på retter 
med gjedde, da dette er en veldig anven-
delig og velsmakende fisk.

Sik
Sik og lagesild er de to ferskvannsfiskene 
som minner mest om sild, men de tilhø-
rer faktisk laksefamilien. Siken er en mel-
lomfet, hvit fisk og regnes som en virke-
lig delikatesse. Den er meget anvendelig 
og kan tilberedes på alle tenkelige måter. 
Første gangen jeg spiste rakfisk, var den 
laget på sik, og jeg må innrømme at den 
var bedre enn noen annen rakfisk jeg har 
smakt senere.

Som nevnt finnes den i rikt monn i Fe-
munden, Isteren og Feragen. Dessuten 
finnes den i Mjøsa, Randsfjorden, Hed-
dalsvannet, Krøderen og Sperillen.

Siken blir sjelden større enn cirka 40 cm 
med vekt på om lag 1–1,2 kg, men det har 
visstnok vært fanget siker som har veid 
rundt 2 kg.

En spesialitet er Villfisken sin rakede sik-
rogn fra Sperillen. Den blir behandlet på 
samme måte som rakfisk: Rens/vask og 
legg den i «butt» med salt og sukker. Legg 
press oppå slik at det ikke kommer til luft. 
Modnes ved cirka 4 grader i 2–3 måneder. 
Husk god hygiene!
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FISKEN 

Den enkleste måten å tilberede fisken på 
er å panere den og steke den i smør. 

Det første du gjør, er å skrape av skjellene 
og deretter filetere den. Dra ut benene. 

Deretter tar du hvetemel på én tallerken, 
sammenpisket egg på tallerken nummer 
to og griljermel på en tredje tallerken. 
Vend filetene først i hvetemelet, deret-
ter i eggeblandingen og til slutt i griljer-
melet. Dette kalles dobbelt-panering. Ta 
på salt og pepper og stek i smør til den 
får en fin farge og sprø panering. Server 
med mandelpoteter som er delt i to på 
langs og bakt i ovn, kokt gulrot, dampet, 
grønn asparges og hollandés med finhak-
ket gressløk. Godt flatbrød er nesten helt 
nødvendig ved siden av. Skal du virkelig slå 
på stortromma, server en god Chablis til!

Lake
Laken er en fisk som ikke blir brukt i sær-
lig grad verken i dag eller før i tiden. Den 
finnes stort sett i hele Norden, men litt 
begrenset her i Norge. Den er mest ut-
bredt i grensetraktene fra Finnmark til 
Østfold. I min barndom fisket vi masse 
lake i Glåma på våren med hjelp av land-
snøre. Dessverre var ikke laken populær 
som matfisk, så den ble mest brukt som 
kattemat. Ikke rart at katten likte den – 
den er jo en delikatesse! Antakelig ble 
den lite brukt på grunn av sitt utseende.

Laken er best på vinteren og tidlig på våren.

Den tilhører torskefiskene og er den 
eneste torskefisken som lever i ferskvann. 

Den ligner litt på lange. Laken kan bli or-
dentlig stor, med lengde på 1 meter og 
vekt på rundt 10 kg, men vanligvis er den 
rundt 50 cm og 2–3 kg.

BRUK

Som sagt er laken en meget velsmakende 
og anvendelig fisk. Den kan kokes, stekes, 
stues og paneres, og den er fin å bruke i 
fiskepudding, fiskeboller og fiskekaker. 

FIN FISKEPUDDING / TIMBALER

1 dl ris (ikke natur-ris)
½ kg lakefilet
1 ts salt
¼ ts hvit pepper
¼ ts reven muskat
1 liten purre
3 egg
1 ss potetmel
ca. 1 dl fløte
smør
brødrasp (kan sløyfes)

Fremgangsmåte

Kok risen som anvist på pakken. Kutt pur-
ren i ringer og forvell den i lettsaltet vann. 
Sil og la den stå til den skal brukes.

Skjær fisken i grove biter. Ha den i en 
kjøkkenmaskin sammen med saltet og 
krydderet til den blir en fast, klissen 
«ball». Dette tar bare noen sekunder.

Tilsett eggene ett og ett, deretter potet-
melet.

Spe forsiktig med fløten. Det er ikke sik-
kert at du kan bruke alt, for deigen må 
ikke bli for fast. Den skal bli som en vanlig 
fiskefarse.

Bland i den forvellede purren og den 
kokte risen. Ha farsen i en godt smurt 
brødform og bak den i vannbad i ovnen 
på cirka 170 grader i cirka 1 time. Dersom 
du bruker timbalformer, er baketiden 
cirka 20–30 minutter.

Server med flatbrød.

Dette er hverdagsmat, så jeg vil velge 
vann til drikke.

PANERT LAKE (4 PORSJONER)

Lakefilet (ca. 180 g per person)
2 egg
2–3 fedd hvitløk
brødrasp
rotgrønnsaker etter ønske
lime eller sitron
poteter
smør til steking (ikke margarin)
sitron
gressløk

Fremgangsmåte 

Vask og tørk filetene.

Slå sammen eggene med presset/knust 
hvitløk.

Rens og kutt grønnsakene allumette 
(fyrstikktynne pinner).

Skrell potetene.

Sett på vann til potetene, tilsatt litt salt.

Legg i potetene når vannet fosskoker.

Når potetene er nesten ferdige, vender 
du filetene i eggeblandingen som er til-
satt presset hvitløk, deretter i brødrasp. 
Ha dem i en forvarmet panne med lyst, 
nøttebrunt, smeltet smør. Stekt dem på 
hver side til de har fått en sprø overflate.

Sauter de strimlede grønnsakene i en 
panne med smeltet smør. Smøret må ikke 
bli brunt. Sauteringen tar ikke lang tid. 
Grønnsakene må ikke bli slappe; de skal 
ha en fast kjerne. Press over litt lime- eller 
sitronsaft og dryss på litt salt og pepper.

Anrett grønnsakene på midten av taller-
kenen med den panerte fisken oppå.

Server med kokte poteter og en hollan-
dés tilsatt hakket gressløk.

Pynt med lime- eller sitronbåter og fin-
hakket gressløk.

Server med en vin av Sauvignon Blanc en-
ten fra Loire eller New Zealand.

kilder:  
vilt og fisk: jegerens og fiskerens kokebok, 
gøran cederberg, de norske bokklubbene as, 
gyldendal norsk forlag asa, 1997

vilt og velsmakende, brith bakken,  
chr. schibstedts forlag a/s, oslo, 2000
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Returadresse:
Utdanningsforbundet 
Postboks 9191 Grønland  
N-0134 OSLO

FØLG YRKE 
PÅ FACEBOOK

Her får du nyheter om yrkes-
opplæring, aktuelle og utdypende 
intervjuer, reportasjer og artikler 

fra bedrifter, skoler og andre 
opplæringsinstitusjoner. 

Gå inn og følg oss, da vel! 
@tidsskriftetyrke
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