Kjære medlem i Rørentreprenørene Norge - Rogaland
Det er med stor ydmykhet og entusiasme at jeg 1. januar i
år tiltrådde som ny daglig leder i Rørentreprenørene Norge
avdeling Rogaland. Jeg har fått være så heldig å få være
med på ”sidelinjen” siden oktober og besøke flere av våre
medlemsbedrifter, noe som har gitt meg god mulighet for
å oppnå en bedre forståelse for bransjeorganisasjonen i
sin helhet.
Per i dag gjøres mye godt arbeid både sentralt og i de
lokale avdelinger. Det er et godt samarbeid på tvers som
man vil bygge videre på for å ivareta Rørentreprenørenes
viktigste oppgave, nemlig å sikre gode rammevilkår for
bransjen og profilere fagets kompetanse og betydning.

Visjon:
Til beste for
rørbransjen

Hva vil så fokuset fremover være?

Sammen
blir vi sterkere

Mitt ønske er å ivareta dere som medlemsbedrifter på
en best mulig måte. For å oppnå dette mener jeg man
er avhengig av en åpen dialog og konstruktive
tilbakemeldinger. Vi skal være lydhøre for synspunkter
på hvordan vi kan utvikle eller forbedre
bransjeorganisasjonen som vi alle kan være stolte av.

Rekruttering
Det ble i 2021 skrevet 89 nye lærekontrakter hos oss i opplæringskontoret. For å
opprettholde dette nivået er det viktig å fremdeles ha det gode samarbeidet med dere
som lærebedrifter. Vi vil i løpet av februar måned besøke videregående skoler på Bygg
og anlegg. Dette er en arena hvor vi kan informere om bransjen og opplæringsløpet i
håp om å kapre enda flere inn på Rør. I den forbindelse ønsker vi at de
medlemsbedriftene som ønsker å delta og presentere bransjen i sin helhet om å
melde sin interesse. Kriteriet er at man liker å stå foran en forsamling. Vi vil i tillegg
benytte lærlinger og andre yngre rørleggere de kan relatere seg til på en god måte.
Det var lystig lesning for oss i Stavanger Aftenblad at Rogaland hadde for innvilget
over 6 millioner kroner til videregående skoler, for å kjøpe inn bedre utstyr på
yrkesfag. Vi håper dette kan være med på å gjøre fremtidige lærlinger enda bedre
rustet til å møte realiteten i bedriftene.

Lærlinger

Linker

For de bedriftene som i dag har lærlinger, vil man i løpet av
mars invitere de faglige lederne i bedriftene til samling.
Mål og hensikt med en slik samling er å gå gjennom hvordan
man best mulig kan skape gode fagfolk, nye retningslinjer i
henhold til læreplaner og dokumentasjonskrav, samt bli kjent
med styringssystem som benyttes. Samlingene vil man
gjennomføre i Stavanger, Egersund, Haugesund og Stord.
For de bedriftene som har skrevet lærekontrakter, skal man i
tillegg til lærekontrakter ha egne arbeidsavtaler mellom bedrift
og lærling. Klikk på linken til høyre for forslag til en slik avtale,
dersom dere allerede ikke har tilgjengelig. Avtalen skal signeres
begge parter, hvorpå kopi sendes til opplæringskontoret. Denne
vil lagres i Ifag under den enkelte lærling.
Under våre nettsider har vi etablert en liste over bedrifter
som ønsker og har behov for lærlinger. Det er ønskelig å få
tilbakemelding på hvilke bedrifter som ønsker lærlinger i 2022
og antall. Vennligst gå inn på linken til høyre og fyll ut.
Kommunikasjon
Rørentreprenørene avdeling Rogaland har opprettet nye
nettsider med adresse www.rornorge.no/avd/rogaland.
Man vil finne samme informasjon som i nettsidene på Oppror.
no.

Arbeidsavtale
mellom bedrift
og lærling

Liste over
lærebedrifter
med behov for
lærlinger

Ny nettside

Oppror.no vil om kort tid linkes opp til de nye nettsidene våre.
Kvartalsnytt
For å lettere kunne nå ut til dere som er medlemmer hos oss, vil
jeg hvert kvartal sende ut kvartalsnytt med lokale nyheter som
omhandler bransjen og dere som medlemsbedrifter. Dersom
dere har saker dere ønsker å løfte frem er det bare å ta kontakt.
Facebook
I tillegg har vi nå opprettet en Facebook side som jeg håper
dere ønsker å være med i. Her skal vi legge ut nyheter og
aktiviteter. Meld dere på :)

Følg oss på
Facebook!

Alle våre medlemmer har tilgang på gratis smittevernkurs.
Det kan dere bestille av meg direkte.
Gleder meg til å bli
bedre kjent med dere!

Bestill
smittevernkurs

