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LÆRLING: Sondre Klippenberg gleder seg til å bli ferdig på skolebenken og bli lærling.

Sondre (18) valgte praksis
fremfor teori: – Mer skole var

ikke noe for meg
Sondre Klippenberg (18) er straks ferdig med andre året på videregående. Fra

høsten starter han som lærling hos Sig. Halvorsen i Egersund.

Annonsørinnhold fra

Sig. Halvorsen

Annonsørinnhold fra Sig. Halvorsen
Hva er dette?
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18-åringen fra Egersund valgte rørleggerutdanning mye på grunn av variasjonen i

jobben.

– Først var jeg utplassert hos en tømrerbedrift. Det trivdes jeg ikke med. Det gikk litt for

mye i det samme. Neste gang valgte jeg rørlegger. Det likte jeg veldig godt. Jeg �kk vært

med på mye forskjellig bare i løpet av en dag, sier 18-åringen, som var utplassert hos Sig.

Halvorsen Egersund gjennom skolen. 

– Trygg og kjekk jobb
– Jeg trives veldig godt. Her er det ulike folk, både unge og eldre. Det gir et godt miljø. I

tillegg er det et �rma jeg på forhånd hadde hørt mye godt om. Jeg ser for meg Sig.

Halvorsen kan gi meg en trygg og kjekk jobb framover, sier Sondre.

Han setter pris på mulighetene i �rmaet, som etter mer en 75 år i bransjen er det ledende

rørlegger�rmaet i distriktet. Hovedkontoret ligger på Vibemyr i Sandnes. 

Til sammen har Sig. Halvorsen rundt 400 ansatte i Rogaland, fordelt på Sandnes, Bryne,

Tau, Egersund og Haugesund. 

– Liker ikke å sitte stille
Sondre har siste året vært elev ved rørleggerlinja ved Bryne vgs og ser fram til å være

ferdig med teorifag og snart bare kunne fokusere på jobb.

– Mer skole er ikke noe for meg. Jeg er litt rastløs og liker ikke å sitte stille. Det at jeg

tjener penger som lærling er egentlig bare en bonus, sier den kommende

rørleggerlærlingen som bor på Golan i Egersund.

– Jeg har kort veg til jobb og gleder meg til å komme i gang. Det vil bli mindre tid med

venner når vi er ferdige med skolen, men �ere av kompisene mine skal også ut i lære, så

det skal nok gå �nt, sier 18-åringen.

Sig. Halvorsen
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 250 ansatte.
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Satser på lærlinger
Sig. Halvorsen Egersund satser på lærlinger, både de som kommer rett fra skolebenken

og de som ønsker en annen veg inn i rørleggeryrket som voksne. 

– Vi har god erfaring med å ta inn både skolelærlinger og voksenlærlinger og har et godt

internt opplæringssystem, sier avdelingsleder, Sven-Erik Hetland og legger til at �rmaet

samarbeider godt med opplæringskontoret i Rogaland. 

– Rørleggeryrket i dag er veldig teknisk og mer allsidig enn det var for bare noen år

siden, sier han. 

Sig. Halvorsen

Voksenlærlinger

Hovedkontoret er på Vibemyr i Sandnes. 

Sig. Halvorsen har avdelinger på Bryne, Tau og Egersund.

Les mer om Sig. Halvorsen her. 

https://nettavisen.drpublish.aptoma.no/out/images/article/2022/06/08/3424281955/1/w1024/65191920.jpg
https://www.sig-halvorsen.no/
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Egersundavdelingen er inne i ei tid med et større behov for arbeidskraft enn det det er

mulig å få tak i gjennom skolene.  

– Selv i usikre tider kan vi ikke legge oss bakpå. I Egersund håper vi på å få tak i både

faglærte rørleggere og voksenlærlinger, sier Sven-Erik. 

Firmaet har god erfaring med å ta inn personer uten fagutdanning, men med et

brennende ønske om å bli rørlegger. 

– De som velger å bli rørlegger i voksen alder har ofte erfaring fra andre yrker og går

veldig inn for jobben. De er sikre på valget sitt, sier han, og legger til at bedriften både

betaler mer i lønn og forventer litt mer av en voksenlærling.

– Du må ikke ha det inn med morsmelka for å bli en god rørlegger, slår avdelingslederen

fast. 

FØLGTE DRØMMEN: Jørn Ingvar Midbrød er voksenlærling hos Sig. Halvorsen i Egersund. Målet er å bli
rørlegger.

Sa opp jobben etter 30 år
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En av de som valgte å følge rørleggerdrømmen i voksen alder er Jørn Ingvar Midbrød (47)

frå Egersund. Han �kk sin første jobb som 16-åring i den lokale matbutikken og ble

værende. 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 hva jeg skulle videre, sier han fra kontorstolen i Sig. Halvorsen sine

lokaler i Egersund. 

Arbeidsbuksa er på. Det er også smilet. En annonse som opplyste om mulighetene for å

bli voksenlærling i nettopp dette �rmaet, 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 et fagbrev og en 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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EGEN BIL: Jørn Ingvar Midbrød har vært noen få måneder i Sig. Halvorsen og har allerede fått sin egen
arbeidsbil.

– 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.
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Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
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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.
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