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– Du er et forbilde
■■Henrik Wisth ble årets lærling i betongfaget

YTREBYGDA: Henrik Wisth fra
Søreidgrend ble onsdag kåret
til årets lærling i betongfaget.
– Du har vært målbevisst og er
et forbilde, sa opplæringsleder
Karl Strømsnes i Byggopplæringskontoret da prisen ble
overrakt.
av ståle melhus

melhus@fanaposten.no

Henrik Wisth fra Søreidgrend
bestemte seg allerede på ungdomsskolen for hvilken utdanningsretning han skulle velge. Målet var
å komme inn på TAF (tekniske og
almenne fag) på Knarvik videregående skole.

Et bevisst valg

Gjennom fire år fører TAFmodellen eleven frem til både
studiekompetanse og fagbrev.
Under utdanningen kombinerer
eleven arbeid i bedrift med skolegang. De to første årene har man
status som elev, og de to siste er
man lærling i lærekontrakt.
– Jeg hadde lyst å bli lærling og
ta fagbrev i betongfaget. Deretter
ta ingeniørstudiet på NTNU, forteller Henrik Wisth.
Valget om å gå på TAF i Knarvik, gjorde at han måtte pendle
halvannen time hver vei med buss
for å komme til og fra skolen. Det
mener han det var verdt.
– Det er jo ikke så moro å kjøre
buss, men målsettingen min om
å gå denne veien var klar. I dag
synes jeg jo det har vært verdt det,
smiler han fornøyd.

Kalt inn på kontoret

Henrik Wisth er lærling som betongarbeider i entreprenørfirmaet
Brødrene Ulveseth AS, og onsdag
ble det gjort klar for en overraskelse for lærlingen på anleggsplassen i Sandslimarka 33. Der stilte
blant andre Hans Martin Moxnes, direktør i EBA Vestenfjelske,
som er bransje- og arbeidsgiverforeningen for bygg- og anleggsentreprenører i Vestland fylke,
opplæringsleder Karl Strømsnes
ved Byggopplæringskontoret og
Mads Kleven som er faglig sekretær i Fellesforbundet. Administrerende direktør i Inger Kristin
Ulveseth og opplæringsansvarlig
Frode Salomonsen fra Brødrene
Ulveseth var også på plass.
Selv om Henrik Wisth ikke
var informert på forhånd, hadde
han nok en anelse om hva som
var i gjerde da han møtte opp på
anleggskontoret onsdag.
– Vanligvis skjer denne kåringen på Hotell Norge med 70 inviterte gjester, full bespisning og
stor festivitas. Prisene ble første
gang delt ut i 2005. I år reiser vi
rundt for å dele ut prisen for årets
lærlinger. Lærebedriftene kommer
selv med forslag til kandidater, og
det er mange gode kandidater som
kjemper om prisen, og du er en av
dem, sa jurymedlem Hans Martin
Moxnes, før han gav ordet til opplæringsleder Karl Strømsnes.
– Etter første siling av kandidatene, satt vi igjen med 8-10
kandidater før siste siling. I år ble
det klart at årets lærlinger skulle
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kåres i tømrerfaget og betongfaget. Det har vært stor kvalitet på
kandidatene, og vurderingene har
vært hårfine. Utfra de innsendte
vurderingene, ser vi at arbeidsgiveren din er stolt av deg. Du har
vist deg som en målbevisst gutt
helt siden vi møttes under starten av utdanningen i 2017. Du har
vært med på flere prosjekter, og du
dokumenterer din fremdrift og
forståelse på en imponerende
måte. Gjennom din interesse og
dine holdninger til arbeidet og
utdannelsen din, er du et godt
forbilde for andre. Derfor fortjener du å bli kåret til årets lærling i betongarbeiderfaget, sa
Strømsnes på vegne av juryen og
overrakte et diplom og 10.000
kroner til prisvinneren.

En elev med dine karakterer kunne valgt en hvilken som helst utdanning, og jeg kjenner en stor

stolthet over at du valgte betongfaget. Du har gjort en stor innsats
og gjort deg bemerket hele veien,

sier Salomonsen.
Alle lærlinger skal føre logg over
hva de gjør og hva de lærer. Også

- Et forbilde

Frode Salomonsen er opplæringsleder i Brødrene Ulveseth.
Bedriften har 17 lærlinger, noe
som gjør den til den største
lærlingebedriften i gamle Hordaland fylke innen denne sektoren.
Salomonsen måtte også komme
med noen rosende ord til den unge
prisvinneren.
– Som opplæringsleder har jeg
fulgt deg gjennom disse årene.

HYLLET: Da Henrik Wisth kom ut på byggeplassen etter å ha blitt kåret til årets lærling, ble han hyllet og gratulert av alle kollegene på
anleggsplassen på Sandsli.
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Salomonsen, opplæringsleder i Brødrene Ulveseth AS og Karl Strømsnes i Byggopplæringskontoret.

her har Henrik utmerket seg.
– Jeg må si at da vi så på loggene dine var det flere her som
hadde en tåre i øyekroken fordi
alt var så vel utført. Du har vært
med på flere prosjekter, og du er en
type som alle ønsker å ha med på
prosjekter, fordi du har en positiv
tilnærming, gode holdninger og
en god evne til å lære. Guttene ute
viser deg ting én gang, og du har
forstått hva som må gjøres. Vi vet
at du har tenkt deg videre i høyere utdanning, men vi er veldig
stolte og glade over å ha deg som
lærling. Jeg er også rimelig sikker
på at denne bransjen får høre mer
om deg på et senere tidspunkt, sier
Salomonsen.

Takknemlig

Prisvinneren selv satt med et stort
smil og en kledelig rødme og tok i
mot alle godordene.
–– Jeg er veldig takknemlig og
synes det er gøy å bli lagt merke
til og bli kåret til vinner. Jeg har
ikke gjort annet enn hva jeg ville gjort uansett. Faren min jobbet tidligere som byggmester, og
jobbet seg videre opp. Han har nok
inspirert meg til å ta de valgene jeg
har gjort. Nå er målet å ta fagbrevet. Til sommeren skal jeg ett år
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i militæret, og deretter er målet å
studere til ingeniør på NTNU. Jeg
håper jo at jeg klarer å oppfylle de
målene, sier Henrik Wisth.
Administrerende
direktør
Ingrid Kristin Ulveseth, som
sammen med søsteren Anne Irene
Ulveseth eier, Brødrene Ulveseth
AS, er stolt over at Henrik er blitt
kåret til årets lærling.
– For oss er det viktig å ha lærlinger i bedriften, og bidra til rekruttering til vår bransje. At noen
velger å gå videre til en ingeniørutdanning er også viktig, og
vi er glade for å bidra til at både
lærlingene og senere ingeniørene
på denne måten får en faglig bakgrunn og erfaring med seg videre.
Vi har stort fokus på kompetanse
i vår bedrift, og vi har jobbet mye
for å få gode utfordrende prosjekter som våre medarbeidere kan
bryne seg på. På anleggsplassen
her på Sandsli har vi til en hver
tid 4-6 lærlinger på jobb. Selv om
det tar litt tid å lære opp folk, er
det absolutt verdt det. Spesielt på
en dag som dette da Henrik er blitt
årets lærling. Prisen er først og
fremst en heder til han, men det
er også et godt signal til oss om at
vi gjør noe bra, sier Ingrid Kristin
Ulveseth.
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