
 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 21. JUNI 2016 
 

HEI ALLE SAMMEN 

 

NM I SØM OG DESIGN 

 

Den viktigste oppgaven denne våren har vært organisering av norgesmesterskapet i 

Søm og Design som arrangeres i Bergen fra 17. til 20. oktober. I februar sendte styret i 

Forbundet ut kvalifiseringsoppgave til alle skoler med Vg 2 Design og Tekstil og Vg 3 

Kjole- og drakt. I tillegg ble oppgaven sendt til alle lærlinger vi kjente til i sømfag 

(kostyme, kjole- og drakt og bunadtilvirkere). Oppgaven skulle dokumenteres med 

bilder av ulike detaljer og arbeidsbeskrivelse. Det er valgt ut 8 kandidater som vil få 

beskjed i løpet av juni.  Det er to dommere i  

 NM, Toril Christie fra svenneprøvenemnda   

i Oslo og Akershus og Airin Hordvik Espelid 

som er medlem i svenneprøvenemnda i  

Hordaland. Vi har fått sponsorer til  

materialer til NM oppgaven. Utlån av  

symaskiner og presseutstyr er også på plass. 

Men vi mangler sponsorer som kan bidra 

med penger slik at vi kan dekke opphold,  

arrangement og reise for deltakere og  

konkurranseansvarlige. Vi tar gjerne imot  

forslag på bedrifter eller organisasjoner som 

kan være villige til å hjelpe oss med 

øknomisk støtte. 

 

 
INNSPILL PÅ UNDERVISNINGSTILBUD 

 

Styret i Norges Kjole- og Draktsyerforbund får av og til henvendelser angående 

undervisningstilbud på de ulike skolene.  I februar sendte både vi og Kjole- og Draktsyerlauget 

i Oslo brev til fylkespolitikere i Akershus Fylkeskommune angående flytting av tilbudet i 

Design og Håndverk / Design og Tekstil fra Lørenskog videregående skole til Skedsmo 

videregående skole. Vi er generelt bekymret når godt innarbeidede tilbud legges ned eller 

flyttes. Erfaring viser at elever oftest velger utdanningstilbud i sitt nærmiljø. Vi tror ikke at 

vårt innspill denne gangen endret politikernes forslag.  
 

«TV 2 HJELPER DEG» 

Styret har fått forespørsel fra TV 2 om vi kan være med å teste symaskiner for TV 

programmet «TV 2 Hjelper deg». Vi i styret ønsker ikke å «reklamere» for enkelte 

symaskinmerker så vi har takket nei til å være med. Men vi har foreslått dyktige 

fagpersoner som kan delta i en slik prosess. Uansett er det positivt at dette blir tema i et 

TV program. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NYE LÆREPLANER I MESTERUTDANNINGEN. 

 

Jorunn Sæter og Anne Marie Gottschalk fra styret i Norges Kjole- og Draktsyerforbund har 

deltatt i arbeidet med de nye læreplanene i mesterbrevutdanningen. Planene tas i bruk fra 

høsten 2016. Vi har fått siste utkast for å gi innspill. De nye læreplanene er bygget opp på 

følgende måte:  

1. Bedriftsledelse som er felles for alle fag. 

2. Faglig ledelse - spesifikt for 13 estetiske fag 

3. Faglig fordypning - mesteroppgaven 
 

Vi ønsker nye medlemmer velkommen:  

Tore Håvold , Studio Håvold (egen bedrift)  i Ålesund  

Anja Sjuls, Brudehuset Sjuls Design (egen bedrift) i Tønsberg  

Guro Hovelstad, lærling i Brudehuset Sjuls design i Tønsberg 

Stine Magni Berg, Årstad videregående skole, Bergen 

Miriam Larsen, Færder videregående skole 

Anne Lise Tollefsen, Anne Lise Tollefsen Design (egen bedrift) i Bergen 

Tine Solheim, Agrippa AS (egen bedrift) i Oslo  

Tone Koehler Breivik, Hans H. Iversen AS og Tones Tråd (egen bedrift) i Bergen 

Sam Chia, Borgund videregående skole i Møre og Romsdal 

Detelina Vladimirova Nenova, Firkløver søm og design (egen bedrift)  i Brumunddal 

Kristine Næss, lærling hos TSH i Oslo 

Tonje J. S. Hansen, lærling hos TSH i Oslo 

Dominica Murat, lærling hos Bodvn AS i Oslo 

Gina Elisabet Eilertsen, lærling hos Bodvin AS i Oslo 

Cecilie Brunsæl, Lillekrøll og Muttern (egen bedrift) Rælingen. 

 

Vi ønsker alle de 15 nye medlemmene velkommen i Norges Kjole- og Draktsyerforbund. Nå 

har vi passert 100 medlemmer som var målet før faget feirer 100 år i 2019. Vi vil gjerne bli 

enda flere! De av lærlingene som skal opp til svenneprøven i vår ønsker vi lykke til. 

 

Vi minner igjen om hjemmesiden vår, www.kjoleogdrakt.no  og oppfordrer  som vanlig de av 

våre medlemmer som har bedrifter til å sende oss linker til eventuelle hjemmesider. Fint hvis 

nye medlemmer lager en presentasjon av hva de driver med. Vi får ofte forespørsler om å 

anbefale firmaer som kan ta sømoppdrag. Vi kan også tenke oss å legge ut medlemsliste med 

navn, bedrift/arbeidsplass på hjemmesiden. Hvis noen av dere ikke vil stå på en offentlig 

medlemsliste må dere reservere dere. Vi legger ikke ikke ut mobilnummer eller  e-mail 

adresser. 

 

GOD SOMMER FRA NORGES KJOLE- OG DRAKTSYERFORBUND. 

 

Jorunn Sæter (leder) 

E-post: jorunn@saeter.net   Mobil 917 69 189 

http://www.kjoleogdrakt.no/
mailto:jorunn@saeter.net

