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*Nettavisen.*

Jørn Ingvar og Kristoffer valgte en ny start: – Har ikke angra en dag

Annonsørinnhold fra Sig. Halvorsen

Hva er dette?

TAKKNEMLIGE: Jørn Ingvar Midbrød og Kristoffer Jansson er takknemlige for sjansen de har fått hos Sig.
Halvorsen i Egersund.

Jørn Ingvar og Kristoffer valgte
en ny start: – Har ikke angra
en dag
Jørn Ingvar og Kristoffer visste ikke at de kunne bli lærlinger som voksne, og i
tillegg få ei lønn å leve av.

Annonsørinnhold fra

Sig. Halvorsen

https://annonsorinnhold.nettavisen.no/jorn-ingvar-og-kristoffer-valgte-en-ny-start-har-ikke-angra-en-dag/s/12-95-3424281638?dptime=16546773…

1/10

14.06.2022, 08:53

Jørn Ingvar og Kristoffer valgte en ny start: – Har ikke angra en dag

Jørn Ingvar Midbrød fikk sin første jobb som 16-åring, men sommerjobben i den lokale
matbutikken ble langvarig. Etter 30 år tok han et litt overraskende valg.

– Jeg kom til et punkt i livet der jeg kjente at jeg måtte gjøre noe nytt og sa opp jobben,
egentlig uten å vite helt hva jeg skulle videre, sier han.

47-åringen sitter i lokalene til rørleggerfirmaet Sig. Halvorsen i Egersund. Arbeidsbuksa
er på. Det er også smilet. En annonse som opplyste om mulighetene for å bli
voksenlærling i dette firmaet, satte nemlig tankene i sving. Han tok kontakt og få
måneder etter var han i gang.

– Ei lønn å leve av
– Det hørtes veldig spennende ut å bli rørlegger. Som voksenlærling får du ei lønn det går
an å leve av allerede fra starten. Det gjør det mye lettere å starte på en utdanning som
voksen. Jeg angrer ikke en dag, sier han og legger til at han ikke hadde hørt om ordninga
som gjør at du kan jobbe deg til både fagbrev og fast jobb.

Jørn Ingvar tok aldri videregående utdanning, men har lang jobberfaring. For å få lov å gå
opp til fagprøve som voksenlærling må han jobbe i 4,5 år, det første året som
hjelpemann. Flere obligatoriske kurs er også en del av opplegget.

Etter å ha bestått kurs og den utvida læretida, kan han gå opp til fagprøve.
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Jørn Ingvar Midbrød er voksenlærling hos Sig. Halvorsen i Egersund. Målet er å bli rørlegger.

– Har lært mye
Etter få måneder i jobb, har 47-åringen absolutt fått blod på tann.

– Rørleggerfaget er veldig variert. Jeg har lært enormt mye allerede. Det er klart at det
var spesielt å gå fra butikk til noe som er så annerledes. Alt var nytt. Nye rutiner og et helt
nytt fagfelt. Men jeg opplevde hverdagen i butikk som mer stressende enn den hverdagen
jeg har nå. Jeg er en person som liker å få ting gjort. Her hos Sig. Halvorsen har jeg landa,
sier han med et smil.

Jørn Ingvar er glad for at han våga å ta spranget, at han ikke lot det være med tanken og
drømmen om å gjøre noe nytt.

– Viss du ikke våger å ta sjansen, så kommer du deg ikke fram. Du må se mulighetene
som ligger foran deg og gripe de, sier han som en klar oppfordring til andre som sitter på
gjerdet men en rørleggerspire i magen.

Sig. Halvorsen
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Sig. Halvorsen ble etablert i Sandnes i 1946 og er den eldste rørleggerbedriften i distriktet
som drives under sitt opprinnelige navn.
Bedriften har i dag rundt 400 ansatte.
Hovedkontoret er på Vibemyr i Sandnes.
Sig. Halvorsen har avdelinger på Bryne, Tau, Egersund og Haugesund.
Les mer om Sig. Halvorsen her.

Eventyrlysten rørlegger
Egersund-kontoret til Sig. Halvorsen har to voksenlærlinger. Den andre er Kristoffer
Jansson (35). Han avslører raskt at barneskoene ble trådde en helt annen plass enn i
Egersund.

Kristoffer er oppvokst i Linköping i Sverige og har en lang og sjelden variert cv. Han har
drevet med dykking og fotografering i Thailand, kjørt traktor på vinfarm i Australia,
jobbet i butikker, barer, brygghus og lager. Han har kjørt trikk og jobbet som
skolefotograf.

– Jeg har reist veldig mye. Når pengene har tatt slutt, har jeg funnet meg en jobb før jeg
har reist videre, forteller den eventyrlystne svensken, som flytta til Norge i 2008.
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LÆRLING: Kristoffer Jansson setter pris på variasjonen i rørleggeryrket.

Viktig med lønn
I 2018 var siste reise unnagjort og Kristoffer møtte ei dame fra Egersund.

– Hun skulle aldri flytte tilbake. Men…

Kristoffer ler litt og forteller at koronaen forandret planene til paret, som etter hvert også
gikk fra to til tre. Verken han eller kjæresten hadde familie i Oslo og etter en tur hjem til
Egersund, var de plutselig huseiere. Kristoffer fikk raskt jobb, men kjente at det ikke var
det rette for han. Da dukket det en annonse om voksenlærlinger opp.

– Jeg leste om en lærer som hadde utdannet seg til snekker og det så veldig interessant
ut, forteller han.

Etter å ha søkt litt rundt, var det rørleggerfaget som stod ut som det mest spennende.

– Jeg tok kontakt med Sig. Halvorsen i august og i november var jeg i gang. Det er utrolig
viktig at du får en lønn det går an å leve av fra første dag. Hvis ikke hadde det ikke gått
når du har huslån og familie, sier Kristoffer.
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– Du må gjør en innsats
Kristoffer fikk valget mellom å sette seg på skolebenken sammen med 17-åringer, eller
gå løpet som voksenlærling.

– Det var et lett valg. Det er helt fantastisk og jeg er så takknemlig for sjansen jeg har fått
her. Det var ei dør som åpna seg, men jeg måtte finne veien inn selv. Det er ikke sånn at
du får ting servert. Du må gjøre en innsats, sier han som en oppfordring til andre som
kjenner at de er klare for noe nytt.

Kristoffer Jansson er voksenlærling i Sig. Halvorsen.

– Her vil jeg bli
I Sig. Halvorsen får voksenlærlingene både raskt mye ansvar og mye fagkunnskap.

– Jeg har lært mer på et halvt år enn jeg trodde jeg skulle lære på ett år. Det er læring
gjennom praktisk arbeid og det er veldig givende, sier 35-åringen som allerede har fått
egen arbeidsbil.

– I Sig. Halvorsen er det muligheter for videreutdanning. Det var også viktig for meg. Det
er veldig fint å være i et stort firma med mange muligheter. Når jeg blir 65 og sliten av å
jobbe ute, er det muligheter for å få seg en kontorjobb. Det liker jeg.
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– Så du tenker å jobbe i Sig. Halvorsen til du blir 70?

– Ja, absolutt! Før har jeg blitt rastløs etter seks måneder i samme jobb. Nå føler jeg bare
at jeg har skrapt i det ytterste laget av jobben. Jeg har funnet min karrierevei og her vil jeg
bli, slår Kristoffer fast.

– En berikelse
Sven-Erik Hetland er avdelingsleder for Sig. Halvorsen Egersund. Han forteller at firmaet
har god erfaring i å ta inn både skolelærlinger og voksenlærlinger.

– Vi har et godt opplæringssystem i bedriften og samarbeider også tett med
opplæringskontoret i Rogaland, sier han.

Ifølge Sven-Erik er det en berikelse for bedriften å også få inn godt voksne lærlinger.

– De som velger å bli rørlegger i voksen alder har ofte erfaring fra andre yrker og går
veldig inn for jobben og er sikre på valget sitt, sier han, og legger til at bedriften også
forventer litt mer av en voksenlærling.
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FORNØYD: Sven-Erik Hetland er avdelingsleder i Sig. Halvorsen Egersund.

Hjelpearbeidere
Voksenlærlinger starter på hjelpearbeiderlønn, som er langt høyere enn vanlig
lærlinglønn.

– Du får ikke voksne til å ta en jobb med lærlinglønn. Skal vi få tak i voksenlærlinger, må
vi ha ei lønn det er mulig å leve av, sier Sven-Erik.

Derfor koster det også bedriften mer, men de får også mye igjen.

– Det er klart vi tar en sjanse som firma ved å ansette folk uten noen form for
rørleggererfaring, men vi ser at voksenlærlinger går trappestigen fram mot å ta en
fagprøve mye raskere enn skolelærlingene, sier han.

Rørleggerfirmaet i Egersund er nå inne i ei tid med stort behov for arbeidskraft.

– Her i Egersund håper vi på å få tak i både faglærte og lærlinger. Mange går med en
drøm om å gjøre noe annet. Muligheten ligger der, det er bare å gripe den, slår Sven-Erik
Hetland fast og legger til:
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– Du må ikke ha det inn med morsmelka for å bli en god rørlegger.

EGEN BIL: Jørn Ingvar Midbrød har vært noen få måneder i Sig. Halvorsen og har allerede fått sin egen
arbeidsbil.

Fagbrev på jobb
Knut Øgård i Rørentreprenørenes opplæringskontor i Rogaland forteller at det er
firmaene som selv tar initativ når de har funnet en person de ønsker å skrive
voksenlæringkontrakt, eller “fagbrev på jobb”-kontrakt som ordninga egentlig heter.

– Da gir vi alltid to alternativ. Enten kan de få lærlingkontrakt med en gang, men må
sette seg på skolebenken. Eller de kan velge å jobbe ett år som hjelpemann og så skrive
“fagbrev på jobb”-kontrakt, sier Øgård og legger til at “fagbrev på jobb”-kontrakt gjør
at lærlingene slipper å ta matte, engelsk, norsk og de fagene som elevene som går vanlig
yrkesfaglige linjer må ha før de går ut i lære. For de som går gjennom “fagbrev på jobb”løpet varer læretida 3,5 år, i tillegg til ett år som hjelpemann.

– De som har gått vg1 og vg2 får tre måneder fratrekk for hvert år. Før svenneprøven må
alle ta en tverrfaglig eksamen, forteller Øgård.
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Et vanlig yrkesfaglig løp for å bli rørlegger er vg1 bygg og anleggsteknikk, vg2
rørleggerfaget og to og et halvt år i lære.

I fjor hadde opplæringskontoret 90 "fagbrev på jobb"-kontrakter. Til nå i år er tallet 65.

Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
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/ PRODUSERT AV AMEDIA INNHOLDSBYRÅ
Amedia Innholdsbyrå er spesialister på innholdsmarkedsføring, og produserer og distribuerer kommersielt
innhold i Amedias over 100 lokalaviser, samarbeidende aviser, og på Nettavisen.no.

Våre innholdsprodusenter er strategisk plassert over hele Norge og leverer tekst, foto og video av høy
kvalitet. Vi hjelper våre kunder med å fortelle de gode historiene som treffer målgruppen og skaper effekt.

Vil du annonsere hos oss? Ta kontakt her
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