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Derfor er det avgjørende at fle-
re velger yrkesfag i fremtiden. De 
siste årene har yrkesfag likevel gått 
gjennom et hamskifte. 

Søkere til yrkesfag har gått opp, 
og i totalt antall søkere til alle nivå-
er er det faktisk akkurat 50%-50% 
fordeling mellom yrkesfag og stu-
dieforberedende. Det er svært gle-
delig! I tillegg er det hyggelig å si at 
blant alle elever som søkte seg inn 
på videregående fra ungdomskolen 
i år er det flere som har søkt yrkes-
fag enn studieforberedende. Det 
harmonerer godt med det fokuset 
fra nasjonalt hold om at Norge 
trenger flere fagarbeidere i årene 
som kommer.

Alle fag og yrker er stadig i for-
andring, og alle våre lærefag tilpas-
ser seg stadig det yrkeslivet som 
man utdanner elevene/lærlingene 
til. Det er derfor svært viktig at all 
utdanning skjer i en så god dialog 
mellom skole og arbeidslivet som 
mulig. 

Opplæringen er også mer til-
passet arbeidslivet ved at man lar 
elevene få teste seg i arbeidslivet 
gjennom skolegangen. Også de 

teoretiske fagene er mer tilpasset 
den fagretning man velger. 

 Våre fagretninger og utdannin-
ger passer for de som er engasjerte, 
motiverte, kreative og nysgjerrige. 
Innen yrkesfag er dette spesielt 
viktig. Utdanningen er tilpasset 
deg som er glad i å jobbe med 
hendene, kroppen og å stadig være 
nysgjerrig og motivert for varierte 
arbeidsoppgaver. Siden arbeidslivet 
er i stadig utvikling, må man være 
glad i å lære nye ting og være opp-
tatt av å finne nye løsninger på det 
man holder på med.

Yrkesfaglige studieretninger er 
ikke det samme som før. Flertallet 
av yrkene er meget etterspurte og 
svært varierte. I tillegg får fagarbei-
dere studiepoeng for å ta fagskole-
utdanning, og det er muligheter for 
høyere utdanning som gir verdsatt 
kompetanse. 

Så tenk godt over hvilke interes-
ser du har, og hva du kan tenke deg 
å jobbe med framover. Velg ut fra 
egne ønsker og motivasjon. Og 
ombestemmer du deg i løpet av 
skoletiden, så er det muligheter for 
å gjøre omvalg. 

I 2035 kan Norge mangle så mange som 
90.000 fagarbeidere. Det er et skremmende tall. 

Leif Jonassen og Helge Ødegård Hovland, rådgivere og ansvarlige for utdanningsmessen

 
Dette spørsmålet har du sikkert fått før. 

Spesielt ofte i den alderen når du skal velge 
linje på videregående, bestemme hvilket fag-
brev du skal ta eller hva du skal studere.

Sammenlignet med de som har vokst opp 
før dere, er det færre som i dag kan gi et klart 
svar på det spørsmålet. Rett og slett fordi vi 
alle gjennom livet skal ha ulike jobber og rol-
ler. Vi blir ikke utdanningen vi velger. Utdan-
ningen vi tar blir et verktøy i en verktøykasse 
som vi tar med oss videre i livet.

Uansett hvilken linje du velger, hvilket fag-
brev du tar eller hva du studerer, så har du stor 
frihet til å bruke det du lærer deg, i mange 
forskjellige jobber. Vårt råd er at du velger noe 
du liker å gjøre. Ikke bekymre deg for å svare 
på spørsmålet om «hva du skal bli».

Slik det ser ut i dag, vil Norge mangle 90 
000 fagarbeidere innen 2035. Vi trenger fle-
re hoder og hender til å bygge boliger, til å 
ta vare på syke og eldre, til å skape nye opp-
finnelser og til å gjøre mange av de viktigste 
jobbene i samfunnet. Derfor bruker vi en mil-
liard kroner på yrkesfagene i år. Regjeringen 
vil sikre kompetansen vi trenger i framtiden, 
og vi bevilger mer penger til læreplasser i hele 
Norge.

Vi trenger at enda flere søker yrkesfag, går 
ut i lære og tar fagbrev. Det vil alltid være be-
hov for fagfolk. Det finnes flere gode grunner 
til å velge yrkesfag. Godejobbmuligheter, og 
en praktisk og variert hverdag, for å nevne 
noe. 

Vi skal ikke fortelle deg hva du skal bli. Det 
er opp til deg som er ung å ta valgene som 
former din framtid. Hver enkelt må ta utdan-
ningsvalg som passer for seg og sitt liv. Det vi 
ønsker, er at du utforsker mulighetene.

Synes du et utdanningsprogram virker 
spennende, oppsøk standen og still spørsmål! 
Her kan du møte noen av de som er aller best 
i sine fag i hele Norge. Kanskje er betongfaget 
noe for deg? Eller kanskje vil du jobbe med 
havvind? Kan hende du oppdager et yrke du 
ikke har tenkt på eller vurdert før. 

 
Kanskje vi ses i Sørlandshallen! Lykke til 

med utdanningsvalget.

Hilsen Tonje Brenna og Jonas G Støre.

Hva vil du bli 
når du blir stor? 
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Veien til utdanning og jobb
Jeg vil bli 
mekaniker!

Jeg vil bli 
Lærer! Jeg vil bli 

Journalist!

Jeg vil bli 
Snekker!

Jeg vil 
bli kokk!

Jeg vil bli 
ingeniør!

Veileder

Skole

Spennende

Er dette rett 
for meg?

Det er ingen 
skam  å snu eller 
skifte retning.

Jesper’s Jesper’s 
treverktreverk

Efts

Læreplan
HMS Kompetanse-

mål
Generell

studiekompetanse

• Høyskoleutdanning
• Universitetsutdanning
• Videreutdanning

Rådgiver

Veileder

Fagprøve
Sluttvurdering

Utlandsstudier

Bedrifter

Med fag- svennebrev eller 
kompetansebevis i hånd er 

det mange muligheter for jobb 
eller videreutdanning. 

© Illustrasjon Stian Thomassen, PMSør Brandstudio

– Yrkesfaglige studieretninger 
er ikke det samme som før. 
Flertallet av yrkene er meget 
etterspurte og svært varierte.

Finn din vei ved å skanne 
QR-koden eller besøk vilbli.no
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ET YRKE FOR 
FREMTIDEN 

– Da jeg fikk tilbud om lærlingplass her svarte 
jeg ja med en gang, forteller Ole Ousdal (18). 

En kort båttur fra tettstedet Tonstad i Sirdal 
kommune møter vi den unge lærlingen på pro-
duksjonsanlegget i Sirdalsvannet.  

Blant en million hoppende ørreter i idylliske 
omgivelser er det trygt å si at Ousdal gleder seg 
til å dra på arbeid om morgenen. På anlegget fyl-
ler han opp fôret til ørretene, betjener krana og 
kjører båtene - for å nevne noen av de varierte 
arbeidsoppgavene. 

– Jeg stortrives her. Siden jeg er så hjemmekjær 
er jeg veldig glad for å ta fagbrevet hjemme på 
Tonstad, sier han. 

 

-Stor verdi i lærlinger 
Første året på videregående gikk 

Ousdal blått naturbruk på Flekke-
fjord videregående skole, etterfulgt 
av linjen akvakultur i samme by. 
Interessen for vann og det ma-
ritime førte altså til et direkte 
valg av yrkesretning i ung alder. 

– Da jeg var liten ville jeg bli 
fisker, men siden tiende klas-
se har jeg vært utplassert flere 
ganger her hos Norsk Ørret AS. 
Kort oppsummert falt det veldig i 
smak, sier Ousdal og smiler. 

Det er tre faste ansatte som jobber 

I det idylliske Sirdalsvannet ligger noe 
så sjeldent som et produksjonsanlegg 

for ferskvannsørret. Bli kjent med 
lærlingen Ole Ousdal (18) hos Norsk 

Ørret AS. 

Fortsetter på neste side >>
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på produksjonsanlegget, i tillegg til helgevikarer. I år er det 
første gang at bedriften også tar inn lærlinger på laget, opp-
lyser driftsleder Mats Tjørhom.  

– Vi ser stor verdi i lærlinger og det er ekstra kjekt at 
vi nå har en lokal lærling på laget. Vi mener at dette er et 
yrke for fremtiden. Alle trenger jo mat og ørret er en av 
morgendagens proteiner, sier han. 

Økt etterspørsel 
I det regulerte vassdraget i Sirdal er det allerede produ-

sert fornybar energi før vannet igjen blir brukt til produk-
sjon av ørret. 

Norsk Ørret AS ble etablert i august 2017 og har siden 
utviklet seg til å bli en viktig industriaktør i Sirdal. Det 
klare og kalde fjellvannet fra Sirdalsheiene gir nemlig et 
ypperlig utgangspunkt for ørreten i vannet. 

Produksjonen har siden 2017 økt i takt med etterspørse-
len og bedriften leverer i dag ørret i verdensklasse til pri-
mært hotell, restaurant og catering-bransjen. Anlegget har 
en kapasitet på 650 tonn med ferskvannsørret, og selskapet 
sikter på en årsproduksjon tilsvarende kapasiteten. 

– Vi leverer direkte til grossister som sprer ørreten videre. 
Men det er for stor produksjon her til at vi klarer å bli kvitt 
alt i Norge til en fornuftig pris. Derfor leverer vi også mye 
ørret til andre europeiske land, sier Tjørhom avslutningsvis. 
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Yrkes-NM er en nasjonal yrkeskonkurranse for lær-
linger og unge fagarbeidere som arrangeres hvert 2. år. 
Årets Yrkes-NM er lagt til Sørlandshallen. Her blir det 
parallelt også arrangert en stor utdanningsmesse. 

– Foruten å kåre norgesmestere er hovedhensikten 
med Yrkes-NM å inspirere, motivere og spre kunnskap 
om yrkesfagene, sier Bjørnar Valstad, daglig leder i Wor-
ldSkills Norway. 

Det skal kåres norgesmestere i 18 ulike yrkesfag i Kris-
tiansand og for flere av fagene fungerer mesterskapet 
som uttak til Yrkeslandslaget og Yrkes-EM i 2023 som 
arrangeres i Polen.

– Norge har et enormt behov for fagutdannede og det 
er derfor viktig at flere ungdom og foreldre ser hvilke 
muligheter det ligger i yrkesfaglig utdanning, sier Val-
stad.

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som ar-
beider for å heve kvaliteten på og interessen for norsk 
yrkesutdanning, blant annet gjennom å arrangere yrkes-
konkurranser. 

– Lærlinger og unge fagarbeidere er de beste ambassa-
dørene for sine fag. Ved å kombinere norgesmesterskap 
og utdanningsmesse på samme sted får besøkende både 
se Norges beste i aksjon og selv prøve ulike yrkesfag. Alt 
ligger til rette for at det skal bli festdager for yrkesfagene 
i Kristiansand, sier Valstad.

Åpent for publikum
Både statsminister Jonas Gard Støre og kunnskaps-

minister Tonje Brenna har meldt at de vil besøke årets 
viktigste norgesmesterskap. 

Den 27. – 29. september kl. 09.00–18.00 er Yr-
kes-NM og utdanningsmessen åpent for publi-

kum.
– Vi oppfordrer jo spesielt alle foreldre med 

barn i ungdomsskolealder å ta turen innom. 
Vi vet at 7 av 10 ungdommer rådfører seg 
med sine foreldre når de skal fatte sine ut-
danningsvalg. Derfor er det viktig at forel-
drene har oppdatert kunnskap om dagens 
utdanningsmuligheter på videregående 
skole, og da spesielt innenfor yrkesfagene, 
sier Bjørnar Valstad.
– Det er mange som ikke er kjent med den 

fulle bredden av yrkesfag. I dag kan ungdom 
velge blant over 200 ulike fag, så her er det noe 

for enhver smak. 
– Det er smart å velge yrkesfag. Det er svært gode 

jobbmuligheter, du får lønn under utdanningen som lær-
ling og du unngår dermed stort studielån.

Utdanningsmesse
Alle elever i Agder fylke blir invitert til utdannings-

messen av Agder Fylkeskommune. Utdanningsmessen 
vil være integrert i Yrkes-NM slik at det mulighet til å se 
norges beste lærlinger og unge fagarbeidere i aksjon og å 
få informasjon om de ulike fagene. 

Fylkeskommunen vil organisere busstransport for alle 
elever i fylket. Utdanningsmessen vil presentere alle ut-
danningstilbud på videregående skole og det vil være 
mulig å prøve ulike fag. Representanter fra opplærings-
kontor, skoler, bedrifter og fylkeskommunen vil infor-
mere om de ulike utdanningsvalgene.

Yrkes-NM 2022 arrangeres av WorldSkills Norway i Kristiansand 
27.-29. september med Agder Fylkeskommune som vertskap. 

Arrangementet består av både yrkeskonkurranser og utdannings-
messe og forventes å samle 15.000 besøkende elever.SLIK BLIR

YRKES-NM 2022

Disse 18 yrkesfag skal konkurre-
re under Yrkes-NM 2022
Anleggsmaskinførerfaget
Barne- og ungdomsarbeider
Betongfaget
Bilfaget Lette kjøretøy
Bilfaget tunge kjøretøy
Billakkeringsfaget
Bilskadefaget
Butikkslakter
Kjøttskjærer
Sjømathandler
Mur- og flisleggerfaget
Rørleggerfaget
Søm og Design
Tømrerfaget
Ung Baker
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
Yrkessjåfør
Helsefagarbeider

Se kart og program på neste side >>
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Bettina Lande er i gang med andre året som lærling 
som helsefagarbeider. Hun jobber nå på Åmot bofel-
lesskap i Kvinesdal, et botilbud for mennesker med 
alvorlig psykisk lidelse og/eller rusavhengighet.

– Jeg trives veldig godt som lærling her. Det er flott 
å få et innblikk i hverdagen som helsefagarbeider, sier 
Bettina. 

Hun har gått to år på helsefag på Flekkefjord vide-
regående og Kvadraturen videregående skole i Kris-
tiansand. I løpet av den toårige lærlingtiden skal hun 
innom fire ulike arbeidsplasser. 

– Jeg har blant annet jobbet på korttidsavdelingen 
på rehabiliteringssenteret på Kvinesdalsheimen. Det 
er veldig fint at vi får prøvd oss på ulike arbeidsplasser 
for å se hva en liker best. Som helsefagarbeider har en 
mange jobbmuligheter, sier Bettina. 

Påbygg som privatist
Hun har enda ikke landet helt på hva hun har lyst 

til å jobbe med på sikt. Parallelt med læretiden tar 
hun påbygg som privatist slik at hun får studiekom-
petanse samtidig med fagbrevet. 

– Jeg gjør dette fordi jeg har tid til det, og det gir 
meg flere muligheter med tanke på videre utdanning. 
Jeg har tenkt litt på å studere til å bli sykepleier. Det 
er helt supert å ha mulighet til det etter lærlingtiden, 
sier hun. 

Glad i mennesker
Bettina stortrives foreløpig som lærling. 
–  De ansatte er flinke til å ta vare på oss og passe 

på at vi får oppfølgingen vi trenger. Vi blir tatt med 
på mye forskjellig, og det er veldig gøy å få prøve ut 
yrket i praksis. Jeg får stort utbytte av å være lærling, 
sier hun. 

Hun anbefaler gjerne andre å velge yrkesfag. 
– Som lærling får en yrkeserfaring og lønn samtidig. 

Med fagbrev kan en studere videre, samtidig som en 
har et fag å falle tilbake på. Det er en super ordning. 

19-åringen er glad for retningen hun har valgt.  
– Jeg har alltid vært glad i mennesker. Jeg er også 

glad for alle jobbmulighetene jeg får når jeg er ferdig 
utdannet. Er en utdannet innen helse så er en nesten 
sikret jobb. Det kjennes som et trygt valg. 

– JEG FÅR STORT 
UTBYTTE AV Å 

VÆRE LÆRLING
Bettina Lande (19) 

Fra Kvinesdal 
Helsefagarbeiderlærling 
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– HAR DU FAGBREV KAN DU 
GJØRE VELDIG MYE GØY
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Silje Merethe Fossnes har aldri vært i tvil om yr-
kesvalget sitt. Allerede som fireåring bestemte hun 
seg for å bli kokk. 

– Som barn var jeg veldig ofte med mamma på 
kjøkkenet, og fikk tidlig prøve meg. Jeg har alltid 
hatt en lidenskap for mat, sier Silje Merethe. 

Hun tok fagbrevet i 2003, og kokkekarrieren har 
vært spennende og innholdsrik. 

– Har du fagbrev kan du gjøre veldig mye gøy. 
Det har vært full fart, og jeg har gjort veldig mye 
spennende, sier hun. 

Silje Merethe har jobbet i ala carte restauranter 
og på hoteller, vunnet sølv i internasjonal         kok-
kekonkurranse og blitt headhuntet til spesielle kok-
keoppdrag.   

– Et av høydepunktene var da jeg lagde mat til 
eminente gjester på det kongelige palass i Riyadh i 
Saudi Arabia. Det er en opplevelse jeg aldri glem-
mer, forteller hun. 

Da Elton John spilte på Bystranda i Kristiansand 
i 2017, lagde hun mat på vip-området.

– Det var veldig moro å lage mat mens han spilte 
i bakgrunnen! 

Lanserer eget produkt
Silje Merethe er glad for alle mulighetene det å 

velge et yrkesfag har gitt, og hun har virkelig grepet 
dem. Hun har bygget på fagbrevet med mesterbrev 
og studier i bedriftsøkonomi og markedsføring, 
og i 2016 etablerte hun firmaet Bon Vivant. Nå er 
hun i gang med å lansere sitt eget produkt, nemlig  
YODIN antibakteriell knivslire. 

– Som kokk jobber en ofte mot klokken i et hek-
tisk miljø og har ikke alltid tid til å vaske kniven. 

Men den antibakterielle knivsliren blir kniven ren-
set samtidig som den oppbevares trygt, sier Silje 
Merethe, som ble belønnet med Gründerhub-pri-
sen i 2019.

Ideen fikk hun da hun var nyutdannet kokk. Hun 
hadde fått en japansk kokkekniv i gave av lederen 
sin, og da en kollega lånte den oppstod et uhell som 
gjorde at tuppen knakk. 

– De fleste andre håndverkere går med verktøyet 
på seg, som for eksempel frisører og snekkere. Med 
denne knivsliren kan også kokker ha orden på hvor 
kniven er, og jobbe enda mer effektivt.

Alle må ha mat
Den driftige kokken og gründeren har mange jern 

i ilden. Hun er medlem av et internasjonalt kokke-
team, sitter i styret i norske kokkers landsforening 
Sørlandet og er involvert i en tv-produksjon med 
matentusiasten Arne Hjeltnes.  I 2016 gav hun ut 
kokebok på eget forlag, og snart skal den gis ut på 
engelsk. 

– Jeg har hatt et veldig spennende yrkesliv, og gle-
der meg til fortsettelsen, sier Silje Merethe.

Hun nøler ikke med å anbefale yrkesfag til de som 
vurderer å gå i den retningen. 

– Når du først får fagbrev, kan du bygge på med 
annen kompetanse og samtidig være trygg på at du 
har et fag du kan falle tilbake på. 

Selv stortrives hun med valget hun tok om å bli 
kokk. 

– Du kan reise rundt i verden og treffe mange 
spennende folk samtidig som du utøver yrket ditt. 
Alle må jo ha mat!

Silje Merethe Fossnes (40)
Fra Søgne

Kokk og gründer
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TROSSET SKOLERÅD OG 
BLE NORGESMESTER 
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-Helt siden jeg var liten har jeg skrudd og mek-
ket, og har egentlig alltid visst at jeg ville jobbe med 
bil, sier Jon Sindre Lund Gabrielsen. 25 -åringen er 
på jobb hos sin arbeidsgiver, Frydenbø i Sørlands-
parken. Her har han vært siden han begynte som 
lærling etter endt skolegang.  

Jon Sindre Lund Gabrielsen kan skrive under på 
at det finnes mange muligheter for en lærling 
innen bilfaget.  

Selv er han tidligere norsk og 
nordisk mester i bilmekaniker-
faget. I tillegg har han tatt 
bronse i yrkes EM i Buda-
pest.  

I år skal han selv være 
dommer under Yrkes 
NM som holdes i Kris-
tiansand i uke 39. Her 
er han ansvarlig for en 
av oppgavene deltakerne 
skal gjennomføre.  

– For meg har det betydd 
mye å delta på Yrkes-NM. 
Jeg har lært utrolig mye om 
feilsøking av biler og mye annet. I 
tillegg er det utrolig verdifullt å nett-
verke der og bli lagt merke til. Å gjøre seg 
bemerket under Yrkesfag NM er den beste jobbsøk-
naden, mener han.  

Klart for årets Yrkesfag NM  
Per Ole Sæverud er daglig leder i Bilfag Sør, regi-

onens største opplæringskontor for lærlinger innen-
for bil- og motorfaget.   

Han beskriver Lund Gabrielsen som en hardtar-
beidende og målrettet person som oppfyller kravene 
for å være en god, moderne bilmekaniker.   

Han håper å se lignende egenskaper hos unge yr-
kesfag-ildsjeler under årets Yrkes-NM. 

– Vi gleder oss veldig til årets Yrkes-NM, sier 
Sæverud.  

Yrkes-NM er for lærlinger og unge fagarbeidere, 
og arrangeres i samarbeid med bransjer, fagorgani-
sasjoner og ulike fylker. Sæverud mener arrange-

mentet skaper god PR for yrkesfagretnin-
gen, og gir samtidig en god anledning 

for at ungdommer kan bli enda 
flinkere i faget sitt.  

Sindre Lund Gabrielsen 
er glad han valgte yrkesfag 
og stolte på magefølelsen 
når han skulle søke seg 
inn på videregående 
skole. Med svært gode 
karakterer fra grunn-
skolen var det flere 
rundt ham som faktisk 

mente han var for sko-
leflink til å velge yrkesfag.  
– Jeg fikk høre at jeg 

burde velge studiespesialise-
ring siden karakterene mine var 

gode. Istedenfor å «bare bli» meka-
niker, sier han.  

Men 25-åringen har aldri angret. Tvert imot. Han 
kunne ikke tenke seg noe gøyere enn å kunne glede 
seg til å gå på jobb hver eneste dag å holde på med 
det han liker aller best.  

- Om foreldrene dine eller andre mener at du bør 
velge noe annet, med mer «status», ikke hør på dem 
uten videre! Det er så utrolig viktig at du kan få lov 
til å gå videre med noe du virkelig har lyst til å holde 
på med, sier han. 

Jon Sindre Lund Gabrielsen hadde så gode karakterer da han gikk ut fra 
grunnskolen at han stadig fikk høre at han var for flink til å begynne på yrkesfag.
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TRE GENERASJONER 
RØRLEGGERE 

– Jeg møter mange som sier at de aldri kunne ha 
jobbet med pappaen sin. For meg har det ikke vært 
noe problem, han er veldig grei å jobbe med, sier 
Maylin Halberg.  

Sammen med faren Flemming driver hun Hal-
berg rørleggerfirma på Tromøy utenfor Arendal.  

– Det er bare oss to, men det er veldig hyggelig å 
jobbe sammen, sier Flemming Halberg. 

Det var faren hans, Elith Aage Halberg (96), 
som startet rørleggerfirmaet i 1970 på Staubø ved 
Kilsund. Han kom fra København, der han begyn-
te i lære i 1941 og avla svenneprøven sin i 1946. 

– Vi har vært et familieeid lite firma i mange år, 
og jeg ble veldig glad for at Maylin valgte å bli rør-
legger hun også, sier Flemming.  

 
Lærling hos pappa 

Det var nemlig ingen selvfølge at Maylin skulle 
velge rørleggeryrket. Søsteren hennes er jordmor, 

men Maylin ble tidlig interessert i pappas yrke.  
– Jeg likte godt å være med pappa på jobb som 

liten. Som ung brukte jeg litt tid på å tenke meg 
om når det gjaldt yrkesvalg. Pappa var også opptatt 
av at jeg måtte være sikker på at jeg virkelig ville bli 
rørlegger, forteller hun.  

Etter noen år der hun jobbet i matbutikk, startet 
hun som rørleggerlærling 24 år gammel i 2013. 

 – Det er klart jeg ble glad for at hun valgte å 
bli med i firmaet som tredje generasjon, sier Flem-
ming.  

Maylin opplevde det som positivt å være lærling 
hos sin egen pappa.  

– Vi har alltid hatt et godt forhold, og han er 
flink til å lære fra seg. Han har vært opptatt av at 
jeg skal forstå ting før jeg har blitt kastet ut på dypt 
vann, sier Maylin.  

– Maylin har vært veldig god til å lære, og har 
blitt en dyktig rørlegger. Kundene som har hatt 
henne spør gjerne etter henne igjen, sier Flemming.   

Fra musiker til rørlegger 
Flemming var selv lærling hos sin egen far Elith. 

Det var i 1984, da Flemming var 22 år gammel.  
– Jeg hadde egentlig sett for meg en karriere som 

musiker, hadde studert musikk i flere år og spilte i 
band. Men så ville jeg ha sommerjobb i pappa sin 
bedrift, forteller han.  

Elith sa at Flemming godt kunne få jobb, men da 
måtte han bli lærling.  

– Det var veldig smart av ham. Han var flink til 
å gi meg ansvar, og jeg likte godt å få ansvar. Etter 
hvert likte jeg rørleggerfaget bedre og bedre, sier 
Flemming.  

Maylin Halberg (33) var lærling hos faren Flemming (60), som 
tidligere var lærling hos sin far Elith (96). Nå driver Maylin og 
Flemming familiebedriften Halberg rørleggerfirma sammen.  

Fortsetter på neste side >>
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Det endte med at han ble værende i firmaet, og 
siden 1994 har han vært daglig leder.  

Variasjon og utfordringer 
Arbeidshverdagen i det lille familiefirmaet er va-

riert.  
– Ingen dag er lik. Jeg liker at det er et fysisk yrke 

med mye variasjon og stadig nye utfordringer, sier 
Maylin.  

De har kunder i både privat- og bedriftsmarke-
det, og tilbyr alle typer rørleggertjenester.  

– Vi sørger for at folk har vann, kloakk, varme og 
sikkerhet gjennom for eksempel sprinkleranlegg. 
Yrket er omfattende og veldig meningsfullt. Vi dri-

ver sjelden med unødvendige ting, sier Flemming.  

For han er yrkesstoltheten viktig.  
– Rørleggeryrket er et godt gammeldags hånd-

verksfag. Mye av det vi gjør blir stående i mange år. 
Derfor er det viktig for meg å utføre arbeidsopp-
gavene skikkelig så resultatet blir bra, sier han.  

Maylin er glad for at hun ble rørlegger, og nøler 
ikke med å anbefale de som er interesserte til å vel-
ge yrkesfag.  

– Det kan være vanskelig å vite hvilket yrke en 
skal velge, og det er veldig fint å kunne prøve seg 
som lærling. Jeg har iallfall aldri angret! 
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– Ingen dager er 
like. Jeg liker at det 
er et fysisk yrke med 

mye variasjon.
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