Til
Urmaker- og gullsmedforretninger som selger ur, Verksteder, Kjeder,
Urleverandører, Forbund og Urgrossister

Nå har urbransjen mulighet for å få Vg3 i skole
Felles innsats - kronerulling for tids- og markedsmessig god urmakerutdannelse i
Norge
Urbransjen er samlet enig i at det er nødvendig med Vg3 i skole. Nå har bransjen
muligheten!
Men, først må det sendes en søknad til direktoratet om å få innvilget Vg2 Ur og
Instrumentmaker godkjent på Plus-Skolen.
Plus-skolen er en privatskole som ligger i Fredrikstad og har også linjene Vg2 Gullsmed og
Vg3 Gullsmedhåndverk samt flere andre håndverksfag, se www.plus-skolen.no . Ved å få
Vg2 og Vg3 i skole på ur samlet på samme skole, vil det være et stort skritt i riktig retning
med tanke på utnyttelse av fellesfagene og ikke minst samlet gode sosiale klassemiljøer.
Mange og spesielt kjedene har ytret ønske om å få butikkutdannelse inn som en gren av
Vg3, slik at du kan velge om du vil bli «butikkurmaker»/»butikkgullsmed» eller
verkstedurmaker / gullsmed. Vg3 i skole er avgjørende for urbransjen framover i og med at
det er vanskelig å oppdrive lærlingplasser.
Urbransjen har fått positiv tilbakemelding fra Plus-Skolens styre om at Vg2 Ur er
velkommen til skolen, og senere også Vg3, men søknader til departement tar tid og må tas
step for step.
En annen viktig sak er felles utnyttelse av urmaker- og gullsmedfag fagmessig og sosialt.
Det snakkes høyt og oftere i urbransjen i dag om «no sales, no repairs». Det er altså viktig
med solide, dyktige Verkstedurmakere og det er viktig med flinke framsynte
«Butikkurmakere». Verksted og butikk er like avhengig av hverandre. Ur- og
gullsmedbransjen må tenke helhetlig og markedsrettet, enten jobben er på verkstedet eller i
butikken.
Ur- og gullsmedbransjen har som alt annet i samfunnet endret seg, og håndverket som
omtales som «det tause budskap» fortjener å få den markedsføringen et håndverk er, og
bransjen må sørge for at håndverket selges til gode priser.
Dette er god og profesjonell utnyttelse av hverandres fag!
Søknaden i første omgang på Vg2 Ur- og Instrumentmakerlinjen til Utdanningsdirektoratet,
er omfattende og må være avsendt innen 1.2. 2016. Søknadsprosessen er det kun Pluskolen som kan utferdige, den er på mange 100 sider og denne kompetansen innehar PlusSkolen.

Søknadsprosessen er stipulert til kr 200 000. Vi ber alle som en være med å bidra med
en sum, slik at søknaden kan avsendes i slutten av januar 2016. Når vi kommer dit at Vg2
linjen er innvilget fra direktoratet, er det langt enklere å skaffe til veie økonomiske midler til
drift. Derfor ber vi en samlet bransje bidra med en sum i startfasen.
Pengene øremerkes til søknaden.
Det er mye som står på spill og inngangsporten er først Vg2.
Behandlingstiden på Vg2 søknaden er ett år fra søknadsdato. Når Vg2 er innvilget
igangsettes prosessen på søknad om Vg3 i skole. Dette er den eneste muligheten vi har i
Norge til å videreutvikle god urmakerutdannelse. I Vg3 vil det være muligheter for valg, slik
som beskrevet tidligere i brevet.
Samlet bransje må gjøre det den kan for å videreutvikle en mer markedstilpasset
urmakerutdannelse i Norge for å opprettholde interessen for urmakerfaget. Pr i dag vet vi at
det er stor interesse for faget både i og utenfor bransjen. Vi går ut fra at alle ønsker å
beholde den materielle og immaterielle kulturarven for ur i Norge.
For å holde tritt med markedet er det viktig at skole, bransje og næringsliv jobber tettere
sammen. På den måten utvikler vi oss i takt og lærer av hverandre.
Svar på e-posten så snart som mulig.
Da gjenstår det å ønske alle lykke til med et godt julesalg.

Oslo, 27. november 2015.

Vennlig hilsen

For Urbransjens Utdanningskomitè
Reidunn Arnevik Westgård/sekretær

Norges Urmakerforbund, Torggata 10. 0181 OSLO, tlf 22 17 18 50, e-p: post@urmakerforbundet.no
Org.nr. 870 193 602

SVARSLIPP
Ja, vi synes det er viktig at det opprettholdes og videreutvikles markedsrettet
urmakerutdannelse i Norge.
Ja, vi syns det er viktig at urmaker og gullsmed går på samme skole for å utnytte valgene,
fellesfagene og et sosialt godt og utviklende skolemiljø.
Ja, vi ønsker å bidra til at søknad på Vg2 Ur- og instrumentmaker blir sendt Utdanningsdirektoratet innenfor fristen og bidrar med

□
□
□
□

kr 1 500,-

kr 2 500,-

kr 5 000,Valgfritt beløp, (større eller mindre) skriv beløpet inn her kr …………………..

Send svar på e-posten og du får bekreftelse på mottagelse. Faktura blir
tilsendt på ønsket beløp tidlig i januar 2016.

Oslo, e-postens dato.

Sendt av:
Firmanavn:

…………………………………………………………………………….....

Kontaktperson: ……………………………………………………………………………….
Adresse:

……………………………………………………………………………….

Postnr.:

………………… Poststed: ……………………………………………..

