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Kjære medlemmer
Vi er godt i gang med det nye året og hestehoven har for
lengst gitt seg til kjenne. Det har også de nye byrådene.
Byråden for kunnskap, Tone Tellevik Dahl, kom på besøk i
Håndverkersalen like over nyttår, og møtte våre medlemmer
vedrørende fagutdanning og yrkesfagsløft. Hun fikk samtidig
sett den flotte Laugssalen, der bildet til høyre er tatt. Her
sammen med styreleder i OHIF, Anders Larmerud.
Byråd for finans, Robert Steen, møtte vi i Oslo Rådhus. Vi fikk
introdusert hvilke utfordringer våre medlemmer møter i
arbeidshverdagen, og fikk gitt byråden en innføring i Kloke
Innkjøp. Med oss hadde vi medlemmene, Bo Lunde
(malermester), Åsmund Østvold (tømrermester), Lars Erik
Strand (malermester), Helge Ranheim (rørleggermester) og
Anders Larmerud (styreleder).
Selv om vi opplever å gjenta oss selv i slike møter, er dette
likevel «nytt» for våre nye byråder, og en viktig del av
påvirkningsarbeidet. Vi hører terminologien vår rundt: Klok
fagutdanning, Klok Arbeidsinnvandring og Klok Fagutdanning
blir brukt i politiske debatter og uttalelser, og vi har dermed
kommet litt «under huden» på dem. Riktig fornøyd blir vi først
når vi ser at noe blir gjort ;)

Kunnskapsbyråden sammen med styreleder i OHIF

Medlemmer på besøk hos finansbyråden

En vaktmester har mønstret av

Max er ny vaktmester i
Rosenkrantz gate 7

1. mars takket vi av Knut Johnstad, vår
trofaste og høyt verdsatte vaktmester
gjennom mange år, som nå har valgt å tre
inn i pensjonistenes rekker. Knut hadde
mange gode historier fra da han var ung, fra
sjøliv og rampestreker, og vi kommer til å
savne ham! Vi har derimot mistanke om at
han ikke kommer til å kjede seg. Han blir
nok å finne på "øya" ute i Oslofjorden, eller
i sydligere breddegrader. Vi ønsker Knut
gode dager som pensjonist 
Er til stede mandag, onsdag og fredag

Rådgiverseminar i samarbeid med Mesterbrev
18. januar hadde vi besøk av rådgivere fra
ungdomstrinnet i Oslo og Akershus. Det ble holdt
innlegg både fra opplæringskontor og medlemmer.
Gruppearbeid mellom de ulike aktørene ble en
morsom og lærerik erfaring. Gullsmedsvenn Anna
Ylva Madsbu holdt et flott innlegg om yrkesvalg.
http://ohif.no/arkiv/2016/01/19/radgiverseminar-2/
Frode Andersson i gruppearbeid med en "rådvill elev"

En engasjert Anna

Nordisk møte i Stockholm
10. mars var deltagere fra Finland, Færøyene, Sverige og Norge
samlet rundt felles interesser og utfordringer i Norden. Island var
dessverre forhindret fra å delta. Spennende, lærerikt og veldig
hyggelig. I juni samles foreningene på Gotland for Nordisk
Konferanse, der sirkulær økonomi, rekruttering og «3D-print til
glede eller besvær» blir noen av temaene.
Magnus, Hilde, Anne-Marie, Maria, Johan og Marius

Håndverkerforeningenes Forum
Dette er et samarbeidsforum for 19 håndverkerforeninger i Sør
Norge. I år var det representanter fra Drammen, Arendal,
Kristiansand, Sandefjord, Lillesand og Bærum. I tillegg til å drøfte
satsningsområder og drift, fikk vi besøk av Jon Horgen Friberg fra
FAFO som holdt et interessant foredrag om arbeidsinnvandring.
Foreningene jobber aktivt for å rekruttere ungdom til yrkesfag,
styrke fagutdannelsen og ta vare på fellesskapet blant
medlemmene. Vi sees igjen i 2017.

En kaffe med Andreas C. Halse (Tidligere leder i Sosialistisk Ungdom)
Hvorfor Andreas? Det er ikke mange ganger jeg har lyst til å reise meg på stolen og rope «JAAAAA!!!»
når jeg leser avisene. Men Andreas treffer stang- inn hver eneste gang han utrykker seg i media
vedrørende yrkesfag. Denne mannen måtte jeg bare møte. Han snakker akademikerne midt imot og
skriker etter at yrkesutdannende skal få den respekten de fortjener. Uttalelsene hans er så direkte at
man bør rødme og gå hjem å skamme seg om man ikke ser alvoret i dem. Han var idrettsgutten på
skolen som ble forkjemper for likhet og respekt. Han ble politikeren som ønsket å se verkstedene på
skolene han besøkte, men som fikk beskjed av rektorene at der var det «ingenting å se». «Samfunnet
må sette nok pris på de som tar de viktigste jobbene til å sikre faste ansettelser, ryddige forhold og
mulighet til å lykkes med egne bedrifter uten useriøs og ulovlig konkurranse. Først da kan vi snakke om
respekt for yrkesfag» (sitat: Dagbladet 19.08.2015) Hans råd til yrkesfagene er å utforme et
utdanningstilbud i større grad etter behov, lage velfungerende elevbedrifter på yrkesfag, gi
stipendordninger til linjer hvor det er behov for arbeidskraft og samarbeide med næringslivet om
rådgivning på ungdomskolen. Denne mannen må ha fast plass på banen!! Kan vi bytte ut noen andre?
Red.

Andreas C. Halse

OHIFs Årskonferanse 30. mars 2016
Dette ble en innholdsrik og spennende konferanse
takket være godt oppmøte fra medlemmer,
samarbeidspartnere, politikere og foredragsholdere.
Vi lovet brød og sirkus. Samson Bakeri sto for
skolebrødene. Akrobatikken ble stort sett utført med
ord. Vi hadde musikk, dueller, latter og diskusjon.
Mye skulle presses inn på liten tid, og sannelig gikk
det unna.
Ordfører Marianne Borgen åpnet konferansen, etter
at styreleder Anders Larmerud hadde ønsket
velkommen. Åsmund Østvold innledet til debatt over
tema Kloke Innkjøp, mellom finansbyråd Robert
Steen, og Eirik Lae Solberg. Ordstyrer Aslak Bonde
spilte opp til dans.

Årskonferansen er i gang og kunnskapsbyråden har ordet

Kunnskapsbyråden, Tone T. Dahl, har utfordret oss til
å komme med innspill til ny yrkesmeldingen. Hun
holdt et innlegg om hva hun tenker er Klok
Fagutdanning. Finn Schjøll, Marianne C. Reimers,
Espen Lynghaug og Bo Lunde fikk fortalt hva de
opplever som utfordrende i sine fag, og formidlet
ønsker for fremtiden. Glimrende innspill fra alle!
Etter pause fikk vi et foredrag om arbeidsinnvandring
fra FAFO-forsker Jon Horgen Friberg med påfølgende
debatt. Her kom det frem mye spennende, og ikke
minst skremmende fakta om dagens arbeidsmarked.

Finn Schjøll og Espen Lynghaug

Studenten vår, Even Ødegård, fra Høyskolen
Kristiania holdt et forrykende innlegg om
delingsøkonomi i et håndverksperspektiv. Dette var
utrolig spennende. Han både utfordret og pirret til
nytenkning og ble en frisk pust på konferansen.
Publikum lot seg også engasjere av hans utemmede
tilnærming til fremtid og håndverk.
Tusen takk til alle som kom 

Even Ødegård snakker om merkevaren Mesterbrev

Oslo Håndverks- og Industriforening
Rosenkrantz’ gate 7
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