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Her blir Sofie (20) overrasket med gavesjekk på kontoret
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lærling

Forfatter: Stian Espeland
Årets lærling i betongfaget ble belønnet med fast ansettelse. Så fikk Sofie Øian
studiepermisjon for å oppfylle ingeniør-drømmen.
- Dette har vært et innholdsrikt år. Veldig bra, til tross for restriksjonene, smiler Sofie
Øian.
20-åringen kan i år skilte med bestått svenneprøve, fast ansettelse hos Veidekke
Entreprenør og utmerkelsen «Årets lærling» i betongfaget.
Normalt foregår utdelingen av denne prisen med festivitas og masse mennesker samlet.
- Her blir det ikke store festen, selv om vi har kake og kaffe i pappkrus, innledet Hans
Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg) med å si
foran en forventningsfull prisvinner tirsdag morgen.
- Det er alltid fest hos Veidekke, smalt det muntert fra Veidekkes fagansvarlige, Ole
Askvik.
- Har satt eldre arbeidstakere på plass
Mads Wiik Kleven i Fellesforbundet leste opp juryens begrunnelse. Blant annet ble det
vektlagt at Øian er en sterk teoretiker, som utfører arbeidet raskt og selvstendig.
- Hun er grundig på HMS og har satt eldre arbeidstakere på plass. Det trengs av og til, sa
Kleven.
Den unge kvinnen fra Åsane mottok diplom og en gavesjekk på 10.000 kroner.
- Si noe gøy, oppfordret fadder Anne Sivertsen i Veidekke da Øian skulle svare BA hva
hun skal bruke pengene på.
- Jeg skal spare, sa 20-åringen.
Øian var 16 år da hun for første gang ikledde seg Veidekkes arbeidstøy.
- Jeg var stolt den dagen.
- Jeg har hatt fire kjekke år i Veidekke med god opplæring hele tiden. Jeg har fått prøve
utrolig mye forskjellig, alt fra tradisjonell forskaling til broer.
I hele læretiden har Øian jobbet med ny E39 Svegatjørn - Rådal.
Loggen hennes er uvanlig god og detaljert, ifølge kollegene.
- Gøy å se tilbake på alt jeg har gjort på jobb, sier Øian selv om innholdet i loggen.

Hun har bestandig vært fascinert av hvordan bygninger blir til.
- Jeg har vært glad i å tegne hus, og vurderte lenge å bli arkitekt.
I stedet falt altså valget på bygg og anleggsteknikk.
Etter å ha bestått svenneprøven med glans i mai, ble Øian belønnet med fast ansettelse.
Nå har hun studiepermisjon for å videreutdanne seg til byggingeniør ved Høgskulen på
Vestlandet.
Drømmen hennes er å bli prosjektleder for et prosjekt på størrelse med det nevnte E39prosjektet.
- Verdens beste fadder
Veidekkes Anne Sivertsen har litt av en CV. Dette er tredje gang «hennes lærling» blir
kåret til «Årets lærling».
- Hun er verdens beste fadder, det kan du skrive at jeg har sagt.
- Mamma nummer to, fortsatte Øian, og kikket fornøyd bort på fadderen sin.
- Jeg er vant til å bli kalt mamma. Jeg hører det jo selv når jeg snakker til lærlingene, lo
Sivertsen.
I læretiden gikk Sofie Øian på TAF-linjen, et samarbeid mellom Knarvik vidaregåande
skule og lokalt næringsliv. Nå er linjen truet av nedleggelse. Det har ført til masse
protester, noe Øian støtter fullt og helt.
TAF står for Tekniske og allmenne fag, og TAF-modellen gir i løpet av fire år både
studiekompetanse og fagbrev. Under utdanningen kombineres arbeid i bedrift med å gå
på skole, en kombinasjon som er høyt verdsatt hos henne.
- Ville vært begredelig om TAF forsvinner, mener Øian.
Image info:
Distriktsleder Erlend Bygnes i Veidekke Entreprenør gratulerer Sofie Øian med
utmerkelsen «Årets lærling».
Sofie Øian i arbeid for Veidekke Entreprenør.
Fadder Anne Sivertsen holder gavesjekken fra Sparebanken Vest for prisvinner Sofie
Øian. Det er EBA Vestenfjelske og opplæringskontoret Byggopp Vestland som står bak
kåringen.

