Pressemelding Hjerleid-seminaret 15.juni 2018
Tema for seminaret er Hvem skal bygge landet?
Tittelen er tatt fra Jonas Bals – malermester – sin bok fra 2017 ved samme navn. Han kommer
og skal holde hovedinnlegget på seminaret. Utdanningspolitikere fra Stortinget er inviterte, og
andre som har meninger og myndighet innenfor skole og utdanning.
Der skriver han om innleie fra vikarbyrå, ufaglærte i byggebransjen, jfr bladet Byggmesteren
(se lenker nedenfor). Vi spør: Hva kan vi gjøre for å hindre dette, og gjøre byggebransjen
attraktiv for unge?
Vårt utgangspunkt er også hvordan skolen skal gi de unge så god utdanning at de blir
attraktive for bedriftene, får lærlingeplass og får fullført utdanningen sin. I dag så opplever
mange elever at gjennom utdanningsløpet er det ikke nok tid til å øve inn håndlag og
teknikker, spesialiseringen kommer for seint. Vi spør: vil den nye strukturen i fag og
yrkesopplæringen som skal vedtas i år kunne bedre dette noe?
Vi etterlyser en bedre forståelse fra politikere og myndigheter av at det trengs mere praksis,
lengre tid til systematisk opplæring enn i dag.
Du må øve i 10 000 timer for å bli god i noe, sier forskningen. Hvorfor får da elever på
yrkesfag bare 16 timers verksted/arbeid i uka da på vg1 og 19t/uka på vg2? Dette gir elevene
for lite erfaring, sier flere bransjer, og vegrer seg for å ta inn lærlinger.
Er timetallet så lavt fordi fylkene må spare penger og ikke har råd til å ha lærere i flere timer?
Hvorfor har ikke yrkesfag 37,5 timers arbeidsuke (inkl. lekser), slik at de kan bli forberedt til
arbeidslivet?
Er det ikke mer lønnsomt i det lange løp å satse penger på utdanning av ungdom, i stedet for
å spare penger ved et lavt timeantall?
Dette må vi gjøre noe med i yrkesfagenes år 2018!
(se mer informasjon om tid, sted, deltakere i vedlegget Praktisk informasjon)
Helle Hundevadt, april 18
Tanker og lenker til seminaret 15.juni
Om innleie: https://byggmesteren.as/2018/03/08/trenger-faste-jobberbyggebransjen/?utm_source=Nyhetsbrev+-+Byggmesteren&utm_campaign=153abc2a3bEMAIL_CAMPAIGN_2018_03_09&utm_medium=email&utm_term=0_c8438699a6153abc2a3b-322945409
https://byggmesteren.as/2018/04/10/na-svarer-hauglie-med-lovforslag-ominnleie/?utm_source=Nyhetsbrev+-+Byggmesteren&utm_campaign=c793f34c4bEMAIL_CAMPAIGN_2018_04_13&utm_medium=email&utm_term=0_c8438699a6c793f34c4b-322945409

