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Kjære medlemmer                        

Like sikkert som hestehov og korpsmusikk i Karl Johans gater, kommer også 

årets første nyhetsbrev i mailboksen. Administrasjonen har kommet seg 

gjennom en travel vinter hvor det har kommet vind fra alle retninger, men 

jammen er det gøy når det blåser. Møtevirksomheten i bymiljøetaten har 

vært like høy som antallet på parkeringsplasser som forsvinner i sentrum, og 

vi har hatt det travelt med å holde «de grønne» i tømmene. 6. mars fikk vi 

omsider byråd, Lan Marie N. Berg, på besøk, og oppdaget at hun hadde ikke 

helt kontroll på alle etatenes planer hun heller. Usikker på om det er et godt 

eller dårlig tegn. Våre medlemmer i trafikkgruppen har vært aktive i møter, 

og vi setter stor pris på deres engasjement og oppfølging. 

Design og FashionCamp  

14. mars var OHIF med og arrangerte Design- og FashionCamp på Kuben Yrkesarena. Arrangementet hadde som mål å skape blest 

rundt håndverksfagene som ligger under utdanningsprogrammet Design og Håndverk. Klassetrinnene 8. og 9. trinn i Oslo ble invitert, 

men arrangementet var også åpent for 10. klasse og vg1-elever. Det ble holdt en rådgiversamling mellom klokken ni og tolv, hvor det 

ble holdt innlegg fra blant annet fagopplæringen i Oslo kommune, Ungt Entreprenørskap og Norsk design- og arkitektursenter. I 

tillegg ble det holdt korte pitch fra lærere og elever fra de ulike fagområdene som var representert på arrangementet.   

Elevene var invitert fra klokken tolv, da det hele startet med et forrykende danseshow. Her ble det vist frem klær, tekstiler, hår og 

smykker. Dansere fra Bajazz sørget for høy kvalitet på fremvisningen. Etter dette var det mulig for elevene å gå rundt på de ulike 

standene og prøve seg i de ulike fagdemonstrasjonene, og få mere informasjon fra faglærte og lærlinger.  

I tillegg til arrangementet på Kuben, ble det gjort en stor innsats på sosiale medier. Noe som forhåpentligvis vil gi ringvirkninger. 

Ingenting gror av ingenting, og forhåpentligvis har vi sådd noen kreative elever også denne gangen. Mulighetene innen design og 

håndverk er utallige. Det gjelder bare å finne dem.  

 

https://www.facebook.com/Oslo-Håndverks-og-Industriforening-189454161076365/
http://ohif.no/


  

                          

   

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                            

OHIFs Årskonferanse 28. mars  

   

 

Overskriften var Fagarbeid i ulikhetenes tid: Hvilke fordeler og ulemper er det ved frihandel og åpen økonomi? Er fordelene for alle? 

Hvordan treffer globaliseringen bransjer med høy konkurranse fra ufaglært arbeidsinnvandring, og hva tror vi om fremtiden for den 

Norske modellen med faste ansettelser? SSB fremskriver at 90 000 fagarbeidere vil mangle i Norge i 2035 – utdanner vi ungdommen 

vår til arbeidsledighet? Dette og flere andre tema ble belyst fra ul. 

Styreleder Anders Larmerud ønsket velkommen og varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap) åpnet deretter konferansen. 

Steinar Krogstad i fellesforbundet nevnte at det største landet i EU – Tyskland – ikke tillater bruk av bemanningsbyrå i byggebransjen. 

Entreprenørene må leie av hverandre ved kapasitetsproblemer. Franskmenn gjør uansett som de selv vil, og har stedvis innført krav 

om fransk språk på franske byggeplasser. Når disse EU- landene regulerer bransjen, så kan også Norge – om vi vil. 

Jonas Bals (Ap) snakket om at arbeidskraft ikke kan skaltes og valtes med som en vare. Mennesker skal behandles som hele 

mennesker. Da yter de også tilbake i form av ansvar, holdninger og kunnskap. Konkurransen i Oslo er ikke lenger fair når noen følger 

samfunnets regler mens mange ikke gjør det. Dette undergraver de seriøse virksomhetene. 

Mats Kirkebirkeland (CIVITA) snakket om ulikhet. Han nevnte samtidig at økende ulikhet var er fenomen også før 2004, da grensene 

åpnet. Videre sa han at utviklingen av ulikhet i USA var i en helt annen skala enn i Norge. 

Styreleder i Norges Byggmesterforbund, Åsmund Østvold, viste til at kun 5 tømrerlærlinger var gått ut i lære i Oslo fra det ordinære 

2+2 løpet til Osloskolen i VG3-året 2016/17. En av disse kontraktene var allerede hevet og to var med økonomisk tilskuddsordning. 

Han viste også til statistikk for at det var de små og mellomstore opplæringsbedriftene som tar opplæringsansvar for ca. 85% av 

lærlingekontraktene i Oslo gjennom opplæringskontoret. Disse har få offentlige oppdrag og 10% kravet til lærlinger med 

innslagsterskel på 1,75 mkr vil i stor grad ekskludere de beste opplæringsbedriftene fordi de gjerne opererer i markedet for mindre 

prosjekter – under terskelen. 

Tidligere finansbyråd, Eirik Lae Solberg (H), mente kommunen hadde et stort ubenyttet potensial for å bruke sin innkjøpsmakt for å 

stimulere den seriøse delen av bransjen – og bidra til å etterspørre lærlinger og fagkompetanse. Solberg nevnte også at det var 

krevende for byråden å omsette vedtak til handling i kommunens mange foretak. – Og når folk fra Høyre siterer Stalin på at “tillit er 

bra – kontroll er bedre”, er det antakelig alvorlig ment. 

Andreas Halse er fast skribent i Aftenposten og med bakgrunn i SV beskrev han det han leser som et vakuum i norsk politikk, der 

Senterpartiet nå fosser frem på en bølge av manglende vilje til å regulere bransjen som uthules av useriøse aktører. 

Kjole- og draktsyer, Line Aldrin Larsen, snakket om begrepet yrkesstolthet som en falmende stjerne i det norske språk. Hun nevnte 

at ord som “kvalitet” er bra, men at yrkesstolthet favner bredere og bør være en del av norsk fagopplæring. 

Muremestere, Knut Fjeld og Jan-Gunnar Molde, viste hvordan pensjonistene med et godt øye for ungdom kunne lære bort både 

muring med leca, plassere isolasjon, mure fasade, pusse og fliselegge, til både bygdeungdom på Eidsvoll og unge med 

innvandrerbakgrunn i Osloskolen. Små anekdoter og blikk for detaljer slo til slutt en kile av blå himmel inn i årskonferansen som 

omhandlet skydekket over Europa og fagarbeid i ulikhetenes tid. 

 



Janne Fredriksen (t.h) sammen 
med tidligere elev Sara 
Bjerklund fra Cru Vin & 

Kjøkken 

Simon Rognskog 

  

                         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

«Foreldre må støtte – Ikke ta over barnas yrkesvalg. 

Ungdom må få oppleve sin egen suksess» 

Simon Rognskog 

 

 

 

  

 

 

En kaffe med servitørlærlingen Simon Rognskog 

En tilfeldig middag, et tilfeldig møte, men som gjorde stort inntrykk. Simon var servitøren som gjorde en 
forskjell. Med sin imøtekommenhet, kunnskap og evnen til å se gjestene gjorde han middagsopplevelsen 
på Bristol Grill til noe mere en «bare en middag». Han viste en unik interesse for faget, maten og vinen, 
og delte det gledelig med gjestene. Yrkesstoltheten og entusiasmen var smittende og inspirerende. Vi 
måtte bli bedre kjent.   

Med en far som er filmklipper, en mor som er billedkunstner og med en bakgrunn fra Steinerskolen, er 

han kanskje ikke det vi vil kalle en «typisk osloelev». Kreativiteten ligger nok kanskje i blodet, men det var 

klesdesigner eller konditor som sto øverst da han skulle velge videregående. Det endte på restaurant- og 

matfag på Etterstad. Men her sluttet også konditordrømmen.  

Engasjerte lærere har en stor innvirkning på elevene, og på Etterstad møtte Simon lærere med stort 

engasjement for servitørfaget og dens muligheter. Han nevner spesielt Janne Fredriksen, men også Dag 

Stenseth. Møtet med dem endret yrkeskarrieren og gav ham denne altoppslukende interessen for faget. 

Noe han er veldig takknemlig for. Han mener at lærere generelt må være mere opptatt av å inspirere enn 

å bare overføre kunnskap. Han mener at dersom interessen blir vekket hos elevene vil de tilegne seg 

kunnskapen også selv. Noe som er en forutsetning for å bli god og lykkes i faget.  

Når jeg spør hva som er det beste med faget, har han vanskeligheter med å svare. Han mener det er så 

mye. Men det beste er når hele «maskineriet» fungerer. Samarbeidet mellom kokken, servitøren og 

gjestene. Når alle lærer av hverandre. Det er en god dag, sier han og smiler. Han mener servitørfaget kan 

gi utallige muligheter og håper han kan bygge kunnskap om faget gjennom hele livet. Gjerne gjennom å 

promotere faget sitt. «Gi tilbake litt til lærerne sine» som han mener han kan takke for at han har kommet 

dit han er i dag. Simon er en usedvanlig reflektert mann med store planer – Og vi er ikke i det minste tvil 

om at han når dem. Vi heier langs veien!  

Og Janne Fredriksen – læreren på Etterstad som gjorde en forskjell 

Det er ikke vanskelig å forstå hvor Simon fant både inspirasjon og motivasjon. Janne er et fyrverkeri! Hun 

bobler over av engasjement når hun snakker om faget og elevene, og hun har et genuint ønske om at de 

skal lykkes. Hennes egen yrkesutdannelse startet nettopp på Etterstad vgs. Umoden og uten tanke på 

fremtiden som hun selv beskriver seg selv som 16 åring. Mestringsfølelsen kom med sølv i servitørfaget 

under det Nordiske Mesterskapet i 1989 – en følelse hun vil at alle elevene skal kjenne på.  Bare 24 år 

gammel ble hun yrkesfaglærer.  

Hun er stolt av å være en del av Etterstad vgs. og mener at smakebitkursene på Vg1 bidrar til at elevene 

tar rett yrkesvalg. Dette fører til at elevene på Vg2 er mer spredt innen de ulike yrkene som tilbys på 

restaurant- og matfaglinjene, og gjør hverdagen mer motiverende og spennende for både elever og 

lærere. «Yrkene henger jo sammen og vi kan få fulgt råvarene fra jord til bord. Elevene må få prøve å 

feile, og det er viktig å påpeke at det er elevenes egen fortjeneste når de gjør det godt. Det er tross alt 

de som gjør jobben», sier hun. Hun legger vekt på at elevene skal forstå nytten av det de lærer, også det 

repetitive som kan oppleves som kjedelig. Viktigheten av å bli skikkelig god i det man gjør. Det er det som 

gir mestring og yrkesstolthet. Janne er en historieforteller og deler gjerne både av egne og andres 

opplevelser med yrke. "Jeg spør aldri elevene mine direkte om hva de skal bli når de begynner på Vg1 før 

de har fått prøvd seg i litt forskjellig. Restaurant og matfaglinja består av 12 yrker og vi er fleksible med 

bytte av yrke opptil flere ganger. Det endelige valget kommer naturlig etter hvert. Det viktigste er at de 

har lyst til å fortsette i faget. Og som jeg sier til elevene: Å ta utdannelse er som å svømme i saltvann. Når 

en bølge kommer mot deg. Ikke kjemp mot den, men se hvor den fører deg».  

«Kan jeg ønske meg noe, er de flere lærere med ulike yrkesfaglige bakgrunner for å spre rekrutteringen 

til de 12 yrkene vi kan tilby», avslutter hun. Vi ønsker oss flere lærere som Janne.  

 

  

«Foreldre må støtte 
– Ikke ta over 

barnas yrkesvalg. 

Ungdom må få 
oppleve sin egen 

suksess» 

Simon Rognskog 

 

«Vi lager 
arbeidere her –     

Og det er jeg 
utrolig stolt 

over» 

Janne Fredriksen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi minner om:  

 

 Oldermenn må sette av 23. mai til Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus – vi kontakter de 

som skal dele ut svennebrev i Oslo Rådhus, så snart listen kommer fra Utdanningsetaten i Oslo. 

 Endringer av oldermann og/- eller annen kontaktinformasjon må meldes inn til hilde@ohif.no 

 ByggCamp holdes 10. oktober på Kuben Yrkesarena. Bli med! 

 

 

 

 

Oslo Håndverks- og Industriforening                                       

Rosenkrantz’ gate 7                                                                                                       

0159 Oslo                                                                                                                               

Tlf 22 40 10 90                                                                                                Følg med på kalenderen og Facebook 

firmapost@ohif.no 

                                                    

Oslo Rørleggerlaug 125 år  

3.mars inviterte Oslo Rørleggerlaug til festaften på Hotell 

Bristol. 250 gjester kunne glede seg over god mat, taler 

som omhandlet laugets lange og ærverdige historie - 

samt god underholdning med dans etterpå. 

             

Oslo Rørleggerlaug ble etablert på påskeaften i 1892 

under navnet Christiania authoriserede Rørleggers 

Forening. Lauget ble offisielt stiftet den 16. april 1892, da 

åtte rørleggermestere i Christiania møttes for å danne 

lauget formelt. Laugets statuter/lover kom først under 

styremøte den 2. april 1898. 

Helge Ranheim har nå sittet sine tre år som oldermann, 

og Roy Bergersen tar stafettpinnen videre. Vi takker 

Helge for et godt samarbeid og ønsker Roy velkommen 

til vervet.  
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