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- Når vi bygger fremtidens
Norge, må vi ha kloke hoder og
flinke hender, og det har dyktige
fagarbeidere, sa daværende
Kunnskaps- og integreringsmi-
nister JanTore Sanner i 2019.

- Norge trenger flere dyktige
fagarbeidere, sier statsminister
Erna Solberg.

- Vi må fremsnakke mesterne,
ikke bare masterne, sa Arbeider-
parti-leder Jonas Gahr Støre
nærmest til det kjedsommelige
under forrige valgkamp.

Norge vil trenge flere fagar-
beidere i fremtiden. Skal vi tro
framskrivningene, kan vi man-
gle hele 90 000 fagarbeidere al-
lerede i 2035. OECD anslår at
havnæringene vil skape 40 mil-
lioner arbeidsplasser globalt in-
nen 2030 og Maritimt Forum
Nord beskriver en «uoppdaget
maritim revolusjon», der den
norske havbruksvirksomheten
forventes å ville sysselsette

3000-5000 nye sjøfolk i løpet av
de neste 5 årene. Ifølge Maritimt
Forum Nord er revolusjonen
«uoppdaget» fordi kun et fåtall
skoleeiere ser ut til å ta høyde for
å styrke utdanningskapasiteten
innen maritim sektor. Havbruk-
sakademiet tar utfordringen og
har, med støtte fra Torghatten
ASA og de fem kommunene på
Sør-Helgeland, søktUtdannings-
direktoratet omny linje formari-
time fag.

På Norges-toppen Ved årets
opptak til videregående skole i
Nordland søkte hele 60 prosent
yrkesfaglige utdanningspro-
gram, melder Nordland fylkes-
kommune. Dette gjør Nordland
til ett av de to store yrkesfag-fyl-
kene i Norge. Utviklingen er i
trådmed politikernesmål om en
satsning på yrkesfag, og næring-
slivets behov. Lokalt er Teknikk
og industriell produksjon (TIP)
linjen med høyest søkertall ved

Brønnøysund videregående
skole mens Havbruksakademiet
opplever rekordsøkning med 67
søkere til Vg1. Økt søkning til yr-
kesfag vil nødvendigvis føre til
en reduksjon i søkertallene til
studiespesialiserende. I stedet
for å glede seg over den økte
søkningen til yrkesfag, uttalte
rektor Sylvi Halseth ved Brøn-
nøysund videregående skole ti-
dligere i vår bekymring over uro-
vekkende lave søkertall til stud-
iespesialiserende linje, med for
få som forbereder seg på høyere
utdanning.

Blir sett ned på Selv om gjen-
nomføringende siste ti årene har
økt mer for elever på yrkesfag
enn for elever på studiespesiali-
serende, er det fremdeles slik at
én av tre elever sombegynner på
yrkesfag, ikke fullfører. Holdnin-
gene mange har til de praktiske
yrkene, er sentrale her. I stedet
for å snakke ned yrkesfagene,
må vi heie frem de som velger
det.
Hvorfor velge yrkesfaglig ut-

danning:
Alle framskrivninger viser at

det vil være behov for yrkesfa-
glig kompetanse i fremtiden
G Yrkesfaglig utdanning gir vari-
asjon mellom teori og praksis -
og lønn i læretiden
GFagbrev gir rett til å ta påbygg til
generell studiekompetanse og
mulighet til høyere yrkesfaglig
utdanning (fagskole)
GDe som velger studiespesiali-
sering, har etter tre år ikke mu-

lighet til å velge yrkesfag
Alle muligheter - på ett sted
Havbruksakademiet har etter tre
års drift ikkehatt elevfrafall. I til-
legg til yrkesfaglig løp med to år
på skole og to års læretid, som
avsluttes med fagbrev innen ak-
vakultur eller fiske og fangst, til-
bys våre elever generell studie-
kompetanse (Vg3 Studieforbere-
dende naturbruk), samt muligh-
et også for studiespesialiserende
løp mot veterinær- og sivilinge-
niørstudier. Med fagbrev i hån-
den står dørene åpne også for
høyere yrkesfaglig utdanning
vedNorskHavbruksfagskole - på
samme sted.

Robert Jørgensen
Styreleder, Havbruksakademiet

Heia yrkesfagselever!

y I stedet for å
snakkenedyr-

kesfagene,måvi heie
fremde somvelger det.

Pr1.Mars 2021var det143 elever i
10. klasse i Nordland somhadde
bygg og anlegg somsitt første
ønske for videregåendeut-
danning. Det gir en søkerandel
på1,8%avNordlands 7733 elev-
er. I Troms ogFinnmark var
tallet 199 elever.

Samtidig vet vi at bygg og
anlegg er en av de største næ-
ringene iNorge, og dennæringa
somnest etter helse- og sosial,
har størstmangel på fagfolk. Det
er ingen ting som tyder på at
aktiviteten i bygg og anlegg skal
blimindremed årene heller.
Statistisk sentralbyrå laget i
vinter ei framskriving av fram-
tidig sysselsetting frammot
2040.Her komde fram til at det
vil være best jobb-muligheter

innenfor helse, industri, bygg-
og anlegg og andre håndverks-
fag. Hvis ikke utdanningen av
fremtidige fagarbeidere skyter
fart, vil bygg- og anleggsnæringa
mangle 50000 arbeidstakere i
2035.

Med så gode jobbutsikter,
hvorfor er det da så få elever som
søker bygg- og anleggsfag? Sva-
ret på dette spørsmålet er sikker
sammensatt,men jeg tenker noe
skyldesmanglende kjennskap til
fag og karrieremuligheter.

Da jeg var elev i grunnskolen
på 70- og 80-tallet, fikk vi ei
grundig innføring i sløyd og
andre kunst- og håndverksfag
både i barne- og ungdomssko-
len. I sløydtimene produserte vi
bord og hyller til rommene våre,

og vedBankgata ungdomsskole
lærte vi tegne ogmaleteknikk
hos ingen ringere ennTorKvarv!
Selv om jegmestret teorifagene
godt, var de praktiske fagene
høydepunkter i skolehverdagen,
og ettertid tenker jeg de varmed
på å gi grunnlag for bedre for-
ståelse av teori. Damine barn
var elever i den sammegrunn-
skolen, en generasjon senere,
bestod opplæringa i kunst og
håndverksfag i hovedsak av
teoriundervisning, littmaling og
kanskje et par timer på sløyden.
Hva skjeddemed skolebuds-
jettene og prioritering av fag i
mellomtida?

Samtidig er bosettingsmøn-
steret forandret slik at vi bor
tettere ogmer urbant, og vi

flytter inn i ferdigbygde boliger
med litemulighet for egeninn-
sats. Det er fåmuligheter for
barna til å væremedpå garas-
jebygging, eller somhandlan-
gere vedmuring av en grunn-
mur. Organisert fritid og rikelig
tilgang på underholdning, gir
ogsåmindre tid og rom til krea-
tiv hyttebygging i skogen.

Hvordan skal elevene bli kjent
medpraktiske fag?

Skolereformene, den siste i
2006, harmedførtmer teoriun-
dervisning i både grunnskolen
og på yrkesfag i videregående
skole. Intensjonenmed refor-
mene var gode,men resultatet
har ikke vært bare godt, særlig
for elever somhar sin styrke i de
praktiske fagene. Frafallet av

gutter i videregående opplæring
har vært oppe i 35% i enkelte
fag. I reformen som trer i kraft nå
i 2021, skal det igjen leggesmer
vekt på håndverksfag, og det er
positivt! Da blir det trist å lese
omnedprioritering av sløydsaler
i skolebygg, som for eksempel
vedUra skole i Sandnessjøen.
Hvis norske barn og ung-

dommer skal ha sjanse til å
prøve seg i praktiske fag trenger
vi gode undervisningsrom for
håndverksfag og flinke lærere!

AnneMarit Stork,
Regionleder
Byggmesterforbundet
Nord-Norge

Gi ungene sløyd!


