
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JULEBREV DESEMBER 2017 

 
Hei alle sammen. 

 

Yrkesfaglig tilbudsstruktur. 

Som vi skrev i siste Nyhetsbrev i juni har Norges Kjole- og Draktsyerforbund engasjert 

seg i høringen om endringer av den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående 

skole.  Vi har gitt uttrykk for at vårt fag har mer til felles med «designfagene» enn med 

gull- metall og trefag som er plassert under betegnelsen Vg 1 «Tradisjonelle 

håndverksfag» i forslaget til struktur. I tillegg mener vi at betegnelsen Tradisjonelle 

håndverksfag er lite attraktivt for 15 - 16 åringer som skal velge retning etter 

ungdomsskolen. Vi har fått en foreløpig oppsummering av høringsforslagene der vi ser 

at flere fagmiljøer (skoler, organisasjoner etc.) har gitt samme innspill som oss i 

Forbundet. Men hvordan strukturen blir er det ikke tatt noe standpunkt til ennå. 

 

NM og EM i Yrkesfag 2018 

Vi har fått forespørsel om å sende en kandidat til EM i Yrkesfag i Budapest i 25. til 29. 

september 2018. Dette har vi ikke anledning til å ta ansvar for på grunn av utgiftene i 

forbindelse med et slikt arrangement. I stedet ønsker vi fortsatt å være arrangører for 

NM i Søm og Design som skal være på Hellerudsletta i Akershus Fylke 23, 24 og 25 

oktober 2018. Vi har meldt på 8 deltakere og vil sende ut kvalifiseringsoppgave til 

skoler med Vg 2 design og tekstil, aktuelle opplæringskontorer og fylkeskommuner i 

løpet av januar 2018. Hvis noen av dere vet om lærlinger som ikke er knyttet opp mot 

opplæringskontor tar vi gjerne imot tips ( jorunn@saeter.net ) slik at vi får med alle 

aktuelle kandidater. Vi synes NM i Yrkesfag er et bra arrangement som profilerer 

tekstilfagene på en god måte. Mesterskapet er åpent både for elever som har gått Vg 2 

Design og tekstil, lærlinger i kjole- og draktsyerfaget, bunadstilvirkerfaget, 

kostymesyerfaget og skredderfaget. 

 

Momssatser på tjenester som reparasjon av klær. 

På Landsmøte Norges Kjole- og Draktsyerforbund i mai i år kom det inn forslag om 

redusert mons til 12%, slik de har i Sverige på rettelser og omsøm. Vi har tatt opp 

saken med Norges Husflidslag. Vi har fått tilsendt en OE-rapport fra 2015 hvor forslag 

om «kulturmoms» er tatt opp etter oppdrag fra Norsk håndverksinstitutt, Norges 

Husflidslag og Norske kunsthåndverkere. På grunnlag av rapporten har Styret i 

Forbundet skrevet et brev som vi vil videresende til aktuelle samarbeidspartnere. Vi 

synes dette er et bra forslag både fra et miljøperspektiv hvor gjenbruk er et viktig 

virkemiddel og fra et håndverksperspektiv hvor lavere moms kan medføre flere 

oppdrag for håndverkere. 
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Andre saker vi vil ta opp i 2018 

Vi får ofte henvendelser fra skoler og enkeltpersoner som ønsker bistand eller 

synspunkter på aktuelle problemstillinger. Det kan være tilbudsstrukturen i de enkelte 

fylkene, sammensetning av svenneprøvenemnder, retningslinjer i forbindelse med 

utplassering av elever etc. Vi tar opp de sakene hvor vi har mulighet til å påvirke og 

håper vi kan bistå i faglige spørsmål. 

 

Nye medlemmer. 

Vi er glade over at vi stadig får flere medlemmer og spesielt unge kjole- og draktsyere. 

Vi ønsker velkommen til følgende nye medlemmer: 

 

Marlene  Bakke, kjole-og draktsyerlærling hos Hitch Hike Studio AS, Oslo 

Anka Bergesen,  svennebrev og egen bedrift: Bergesens Skaperi, Skotbu 

Anette Birkeland, kjole- og draktsyerlærling hos Agrippa/ Tine Solheim, Oslo 

Beathe Fivelstad Brudeli, kjole- og draktsyerlærling hos Natasha Borgli, Oslo 

Åshild Mjaugedal, Mandal videregående skole, Mandal (støttemedlem) 

Aurora Schmidt-Brekken Vollvik, svennebrev, Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 

 

Vi håper både nye og gamle medlemmer vil presentere seg og sin bedrift på våre 

hjemmesider www.kjoleogdrakt.no  og bli medlem av vår gruppe: Norges Kjole- 

og  Draktsyerforbund på facebook. 

 

 

 

 

Så ønsker vi dere alle 

EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR. 

 

 
Hilsen Jorunn Sæter (leder) 

   

 

 

http://www.kjoleogdrakt.no/

