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Rørleggere får jobber
Stein Roger Dommersnes (20) har alltid hatt lyst til å jobbe med nevene. Lage tekniske løsninger og få det til å virke.
Se at vannet renner når det skal. Men det dreier seg også om varme og litt gass. I tillegg er det voldsom lett å få seg
jobb.
bøying av rør. Stålrørene sveises i
nggutten fra Hervik (nordvest
skjøter og kobberrør bløtloddes slik
for Haugesund) har vokst opp
at det både ser pent ut og er tett.
med Hervik Rør AS i nærmiljøet.
Under konkurransen er det viktig
Han har hatt litt kontakt med dem,
å både være nøyaktig og holde god
og da tiden for yrkesvalg kom, var
framdrift i arbeidet.
han ikke i tvil om at han skulle bli
Andersen har på grunn av avstanrørlegger. Nå skal han representere
den til Hervik hjelp av lokale folk til
faget i WorldSkills.
å følge opp Stein Roger, men han
Grunnkurset tok han på Karmøy
skal også fire ganger en uke på trevideregående skole og vk-1 valgte
ning i Sverige. Dette er et nordisk
han å ta på Sola videregående
samarbeid som går på rundgang
skole fordi det ble mer praktisk i
blant landene. Der trenes deltaforhold til reisevei og muligheten
kerne på alle deler av det som er
til å bo hos familie.
relevante oppgaver.
Læretiden har han altså tatt i
Oppgaven, som skal løses i Japan,
Hervik Rør AS, og svenneprøven
ble laget i Helsingfors for to år
tok han med publikum under
siden, men når ekspertene møtes
Yrkes-NM i høst. Han fikk både
i Japan like før konkurransen, skal
svennebrev og tok seieren i NM.
30 prosent av den endres. Det må
Det kvalifiserte til en plass på Yrkesderfor trenes på mer enn det som
landslaget.
er kjent.
Han har også deltatt i Nordisk
For rørleggerfaget bedømmes tre
mesterskap hvor Island vant og de
moduler – vanninstallasjon, avløp
øvrige ble nummer 2. Island deltar
og varme.
ikke i WorldSkills, men de andre
Andersen forteller at rørleggerfaget har
både vann og avløp, radiatorer, gulvvarnordiske landene blir blant de mange
som strategi å kjøre flere konkurranser
landene han skal konkurrere mot i Japan. me, litt gass og du får ofte mulighet til å
planlegge og tilrettelegge løsninger selv. som en del av rekrutteringsarbeidet. Men
i WorldSkills ønsker han
Helge Andersen (lite bilde) er trener nå
Variert arbeid
seg mer tekniske oppgaog ekspert og en av dommerne under
Å være rørlegger betyr å jobbe med
ver slik at faget får vist seg
konkurransen i Japan. Han sier at mange
Vi organiserer Yrkeslandslaget tror at en rørlegger bare staker tette doer. fram mer med for eksempel styringssystemer, pum– Men da pleier jeg å svare at den jobben må de uten svennebrev ta. Det er en per, varmtvannsberedere,
fyr- og gasskjeler.
renslig jobb å være rørlegger.
I samarbeid med Andersen trener Stein
Utdanning: Videregående skole, program
Roger Dommersnes nå fram mot avreise.
for Bygg- og anleggsteknikk Vg1. Så går
Det trenes spesielt på bøying av stålrør.
du Klima- energi- og anleggsteknikk, Vg2.
Det blir det lite av til i daglig arbeid
Deretter er det to års læretid i bedrift.
ettersom rørene enten er fleksible eller
Kontaktpersoner i NRL:
har ferdige rørelementer som monteres
Ole Larmerud,
sammen.
epost: ole.larmerud@nrl.no
Nå trenes det på både varm- og kald-

U

Trevaresnekker:

Verksted på låven

Til daglig arbeider han som trevaresnekker i Huseby AS og kjører en CNCfres. Han lager søyler, freser panelspor,
luftespalter, freser profiler på skapdører og skuffer. På fritiden jobber han
mer tradisjonelt i sitt eget verksted
hjemme på låven.

E

n moderne trevaresnekker benytter ofte maskiner slik Anders Helge
Heian (22) gjør hos kjøkkenprodusenten
Huseby AS. Men i WorldSkills møter
han oppgaver som skal løses på en mer
tradisjonell måte. Derfor kommer det
godt med å ha sitt eget verksted på
låven hjemme i Våle i Vestfold. Her jobber han både med trevaresnekring og
møbelsnekring, som er et beslektet fag.
Han lager litt møbler på hobbybasis og
mener det har bidratt til at han har blitt
flink.
Han har etter hvert deltatt i mange
konkurranser siden han som 19-åring fikk
tredjeplassen i Sandfjordsmesterskapet
i møbelsnekring. Senere har han fått en
andreplass i NM for møbelsnekkere og
en førsteplass i NM for trevaresnekkere.
Det er den siste prestasjonen som kvalifiserte ham til deltakelse i WorldSkills.
Han lurte først på å bli tømrer, som også
er et beslektet fag, men så hadde han
jobbet en del med tredreiing og finar-

beid. Og til tross for at det var lang vei
til skole i Sandefjord, valgte han trevaresnekkerfaget.
I Sandefjord ble det både grunnkurs
og vk1 i trevaresnekkerfaget, fulgt av
læretid i Huseby. Etter svenneprøven i
2005 har han blitt fast ansatt i den lokale
bedriften.
Innimellom skolegangen hadde han
sommerjobber med å lage dører og
vinduer. Å kunne gjøre en god sammenføyning blir helt sikkert viktig også i
WorldSkills.
– Det er på de små verkstedene du
lærer håndverk, sier han. At han også behersker ”benverk” beviser han hver dag
når han sykler til jobben på en en-hjuling.
For få jenter
Eli Svarverud er selv snekker, men i
WorldSkills skal hun fra i år delta som
ekspert og dommer. Det innebærer også
en trener-rolle før avreisen til Japan.
Som en del av forberedelsene til
WorldSkills har Anders Helge vært på
tegnekurs hos Eli. I tillegg er det aktuelt
å gi ham praksis hos en trappesnekker
og andre aktuelle steder hvor han får
nødvendig praksis.
– Han skal nå i gang med å trene på en
praktisk oppgave fra en tidligere WorldSkills-konkurranse. I vårt fag blir ingen

del av oppgaven kjent på forhånd. Først
når vi kommer til Japan setter ekspertene
seg sammen og utformer oppgaven det
skal konkurreres i.
– Jeg tror Anders Helge er en god
kandidat i konkurransen. Han er flink til
å kjøre sitt eget løp, og jeg tror han er et
skikkelig konkurransemenneske som kan
få til mye i Japan.
Om faget synes Eli det er synd at det
har vært en skummel nedgang i antallet
jenter som søker. Og det til tross for at
faget passer dem bra.
– Da jeg tok utdanningen var det
mange jenter som valgte yrket. Faget
har veldig mange muligheter over hele
verden, forteller hun. Det siste understrekes av at tidligere deltakere i WorldSkills
nå tilbys å jobbe som utvekslingssnekkere i andre land. En slags fortsettelse av
det gode samarbeidet innen WorldSkills,
men også et uttrykk for at faget er nødvendig overalt.

Utdanning: Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, og så videre på Vg2 Treteknikk.
Deretter er det to års opplæring i bedrift
som lærling.
Kontaktperson i Norske Trevarefabrikkers
Landsforbund: Ivar Horsberg Hansen,
epost: ivarh.hansen@bnl.no

Prøv vår nettbutikk med arbeidsklær til spesialpriser!
Snickers arbeidsklær med WorldSkills Norwaylogo!

Anleggsgartner:

Grønt og grått til Japan

De jobber i mange farger, men også
i betong og stein. Anleggsgartnerfaget har mange muligheter med jobb
i hageanlegg, parker og offentlige
anlegg. Faget er også blant de få som
har tomannslag i WorldSkills.

P

etter Bakurowitz (20) og Helge
Rustad (20) har tatt hele utdanningsløpet sammen i Mysen og Kalnes. De bor
i Båstad og Askim. Men det litt spesielle
er at begge etter grunnkurs på Mysen
videregående skole tok vk1 tømrer på
samme skole. Så bestemte de seg for å ta
vk1 anleggsgartner på Kalnes videregående skole. I dag går Petter i tømrerlære
hos tømrer Jan Novak og vil avslutte det
faget med svennebrev før han går løs på
læretiden i anleggsgartnerfaget.
Helge går i lære hos anleggsgartner
Trond W. Jonsrud. Om tømrerfaget sier
han at han har lyst til å ta det i tillegg,
men først skal han ta fagbrev i anleggsgartnerfaget neste sommer. Så vil
han gjerne ta mesterbrev. Men for å ta
mesterbrev-utdanningen må han ha mer
praksis i faget enn det han får fram til
svenneprøven.
Tanken er å kunne starte for seg selv en

gang. Derfor planene om mesterbrev.
– Vi har veldig stor variasjon i jobber.
Det er mange privathager. Der er det mer
grønt enn i offentlige anlegg hvor det er
mye betong og stein.
– For private fordeles arbeidet gjerne
over to, tre år. Arbeidet gjøres da i puljer
som plen, bed, belegningsstein, kantstein
og murer avhengig av det enkelte anlegget.
– Høst og vår er det mye vedlikeholdsarbeid for oss anleggsgartnere. Det er
beskjæring, luking, duk i bed, barking og
selvfølgelig gressklipp hele sommeren.
Petter og Helge ble tatt ut til WorldSkills
etter deltakelsen i NM i fjor høst. Her var
de på vinnerlaget.
Den japanske hage?
Linda Algrov er ekspert og dommer det
første året anleggsgartnerfaget deltar i
WorldSkills.
– Det er en del trearbeider i anleggsgartnerfaget og i Helsingfors for to år
siden, var mye av oppgaven trearbeider.
Utdanningen til Petter og Helge kan
derfor være en fordel.
– Jeg ser for meg bambus, mose og
vannarrangementer. Vakkert for øyet, sier

Logg inn på vår hjemmeside:

Linda om konkurransen og ser for seg
den stilrene japanskinspirerte hagen.
Det er arrangørlandet som legger fram
forslag til oppgave i dette faget. Deretter
endres 30 prosent av den av ekspertene
like før konkurransestart.
– Det er veldig ressurskrevende å trene
i dette faget. Men vi har en egen hovedtrener, John Sikkeland. Han skal sørge for
at de får jobbet litt sammen ettersom
de nå er i hvert sitt firma. Det er viktig
å sørge for at samarbeidet går godt. De
arbeider lett sammen, men det er viktig å
se hva den enkelte er sterkest i slik at de
kan fordele ansvar.
Faget har lite konkurransekultur. Deltakelsen i NM i fjor og WorldSkills i år er
en begynnelse på noe, som kanskje kan
utvikle seg videre.
Utdanning: Videregående skole, program
for Bygg og anlegg eller Naturbruk Vg1.
Så går du Anleggsgartner/driftsoperatøridrettsanlegg, Vg2.
Deretter er det to års læretid i bedrift.
Kontaktperson i SOA - Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget:
Nina Åshaug,
epost: post@soasenter.no

Kjøp arbeidsklær
til skolestart!
Benytt det gode
tilbudet fra vår
hovedsponsor.
Egen nettbutikk på
www.worldskills.no
Her kan du kjøpe arbeidsklær med høy kvalitet og
WorldSkills-logo til en
rimelig pris

Yrkes-NM
2008
Styret i WorldSkills Norway
har vedtatt å legge neste
Yrkes-NM til Stavanger
i oktober 2008
Kontakt Elisabeth Lange
for ytterligere opplysninger
el@worldskills.no
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