
1

 SCANA STEEL STAVANGER • ÅRGANG 3 • NR. 3  2009

- Viktig med lærlinger 4

Gift med Scana 5

Vedlikehold i trygge hender  6 

Familietur til Viglesdalen 12

Glødende salgsinnsats
s. 10-11



- Det er her på Scana jeg vil ta fagbrevet. Så da jeg fi kk ”ja” 
på søknaden min, falt brikkene på plass, smiler 17-åringen 
Michael  Bøe fra Tau blidt. Og etter noen uker inn i læretiden 
ser Michael fortsatt fram til de to årene han har foran seg på 
vei mot fagbrevet. 
- Så langt har det handlet om å bli kjent på verket. Men siden 
jeg skal ta fagbrev i CNC, blir det nok ganske mye å lære i 
månedene som kommer. 

Det er ikke uten grunn Michael for lengst satte seg læretid 
stålverket som mål. Hans far jobber også innen maskinering, 
og det skader ikke akkurat å ha noen å sitte på med fra Tau til 
Jørpeland utover høsten og vinteren. 
- Jeg vet dette er en bra arbeidsplass, og det er her jeg vil jobbe 
etter læretida, sier 17-åringen, som fyller fritida med å spille 
gitar i et punkrockband. 
- Vi har ikke kommet så langt at vi har blitt enige om et navn på 
bandet, men vi øver mye og håper å ha konserter etter hvert. 
Så hvis vi blir oppdaget, kan det jo være jeg må revurdere 
stålverksframtida, humrer Michael.

Tre ferskinger 
klare til dyst
Michael Bøe, Helene Gabrielsen og Leif Olav Larsen har 

alle nettopp kommet i gang med læretiden ved stålverket.  

Målet er selvsagt først og fremst fagbrev, men alle tre ser 

også for seg å jobbe her etter endt læretid. 

Sjefen har ordet

Kjære medarbeidere    

Det er blitt høst, og vi har kommet godt i gang etter 

ferien. Vi har hatt stort sett full produksjon, men or-

drereserven er ikke stor nok til at vi kan avlyse per-

mitteringene. Det er korte leveringstider, og kundene 

har fremdeles høye krav til kvaliteten på våre produk-

ter. Den intense jakten på nye kunder begynner å gi 

resultat,  særlig på støpt. Vi har fått mange nye 

kunder, og det er meget viktig at vi nå produserer 

rett kvalitet til rett tid. Noen av de nye kundene, som 

ThyssenKrupp, vil vi ha i mange år og de tar ut 

produkter jevnt og trutt. Thomassen Compression, 

som vi har hatt første leveranse til, sier vi er verdens 

beste støperi. Fortsetter vi med det er vi sikret 

mange ordre fra dem fremover.

I smia er det ikke fullt opp enda, og horisonten er 

kort. Salget av smidde produkter skal derfor intensi-

veres enda mer. Det er laget et omfattende reisepro-

gram både på smidd og støpt denne høsten.  Både 

Japan, Korea, India, USA, Monaco og Brasil er det 

planlagt kundebesøk til. Det søkes nå etter fl ere på 

salg for å øke aktiviteten enda mer. Tiden vi er inne 

i, er vanskelig å planlegge.  Vi har ikke nok å gjøre i 

et lengre perspektiv. Kundene  krever kort leverings-

tid, og vi må jobbe overtid for å klare produksjonen 

en uke og kanskje må en neste uke gå redusert.

Vi har fått innredet ”beisen” for kontroll av støpte 

produkter. Dette gjør at kontrollen får mye bedre ar-

beidsforhold og dermed blir kvalitetsikringen forbe-

dret. Vi skal male slitegodset, og dermed gi produk-

tet det kvalitetsutseende det fortjener. Det vil snart 

bli installert en ny stangbenk hos maskinering. Dette 

er en etterlengtet og viktig investering, og er i hen-

hold til vår strategi om å maskinere mer selv. Det 

lykkes ikke å få prioritert en felles kantine i 2009, 

men den står høyt på listen i 2010. Jeg er overbevist  

om at det er viktig for den utviklingen vi skal ha i 

årene fremover her på stålverket. Vi jobber med et 

nytt lønnssystem, og målet er å få et mest mulig 

rettferdig, åpent og oversiktlig system. Jeg har et 

mål om å ha dette systemet på plass meget snart.

Tiden fremover er usikker, men jeg har tro på at vi 

sammen skal få det til. Stor innsats fra alle vil gjøre 

oss bedre enn våre konkurrenter og dermed sikre 

oss full sysselsetning.   

2

-Mitt førstevalg!



3

Endelig!
- Jeg hadde fi re ukers praksis her i fjor. Det ga mersmak, forteller  
Helene Gabrielsen  (18). Nå er hun på plass i vedlikeholds-
avdelingen og gleder seg til to lærerike år på vei mot sitt fagbrev 
som industrimekaniker.  

Det er heldigvis en stund siden damene gjorde sin entré i 
stålverkets  mange arbeidshaller. Helene blir garantert ikke den 
siste jenta som har valgt kjeledress som arbeidsantrekk. 
- Det er da det samme om man er gutt eller jente i dette yrket. 
Ja, det er noen av venninnene som har stilt spørsmål rundt 
mitt yrkesvalg, men det er jo dette jeg interesserer meg for. Så 
enkelt  er det, smiler Helene. Oppstarten har gått fi nt for Helene, 
som har allerede fått sin egen arbeidsbenk inne ved mekanisk i 
vedlikeholds avdelingen. 

Tiden etter arbeidsdagens slutt går for det meste med til venner 
og bilkjøring. Men råning, det interesserer lite. 
- Jeg har en Fiat Punto, og den er ikke så voldsom egnet til 
rånekjøring.  Og den er såpass ny at det trengs ikke så mye 
mekking.  Eneste jeg har vært nødt til å gjøre, er å skifte oljefi lter, 
forteller Helene.

I sine to første uker som lærling har Leif Olav Larsen (18) skiftet 
et utall lyspærer rundt om på stålverket. Men veien mot fag-
brevet i elektro blir nok mye mer utfordrende enn som så for 
18-åringen fra Leite. 
- Det er godt å være i gang. Her i vedlikeholdsavdelingen har 
jeg blitt veldig godt tatt i mot. Det er fl inke folk her, og jeg kan 
utvilsomt lære masse i de neste to årene, sier Leif Olav. Han har 
planer om å ta påbygg som automatiker etter at elektrofagbrevet 
er på plass. 

Han har allerede erfart at stålverket er et godt sted både å lære 
og jobbe. I fjor var han utplassert her fra yrkesskolen på Tau, og 
både hans far og et søskenbarn er ved verket. Helt fersk er han 
derfor ikke. 

- Mitt inntrykk er at stålverket er ganske attraktivt for ungdom 
her i området. De aller fl este som jobber her er jo fra distriktet. 
Selv er jeg hvert fall glad for å være her, sier Leif Olav. 

Overbevist etter 
praksisperiode

Les mer om lærlingordningen på neste side.
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Trond Kjetil Sørskår ved vedlikeholdsavdelingen er sterkt involvert i arbeidet med å utvikle læreplaner og å følge opp 

lærlinger  på vei til fagbrev. Han er overbevist om at stålverket er et godt sted for unge som vil bli virkelig gode i sitt fag, 

men er også opptatt av å sikre at stålverket beholder lærlingene etter endt læretid. 

-Lærlingene lærer mye hos oss!

- Vi får bra skussmål på læreopplegget vårt. De som tar fag-
brevet her ved Scana får en meget allsidig læretid som favner 
bredt, forteller  Sørskår. Per i dag er til sammen seks ungdommer 
i lære. Tre som industrimekanikere og tre innen elektro. I tillegg 
kommer  en på voksenopplæring. 

- Vi har en grundig intern opplæringsplan som er modul basert på 
fagomåder. Samarbeidet med OFIR fungerer også bra. Lærlingene  
får ikke bare opplæring, men også kontinuerlig opp følging og 
evaluering, forteller Sørskår. 
Sørskår har selv rundet 26 år som ansatt ved stålverket. Han har 
sett fl ere lærlinger komme og gå, og han har sin oppfatning av om 
”alt var bedre før”.
- Lærlingene som kommer til oss har andre styrker nå enn før. Og 

svakheter. Generelt vil jeg si at lærlinger som kommer fra skole-
benken i dag er sterkere teoretisk enn for en del år siden, men 
ofte svakere i praksis. Det henger selvsagt mye sammen med at 
de videregående skolene har et stort fokus på teoribiten, og særlig 
IKT. Men for all del, det viser seg at de unge er fl inke. Men av og 
til må vi jo lære dem å jobbe, smiler Sørskår. 

Selv om Sørskår mener selve læreopplegget er bra, så har han et 
aldri så lite tankekors å komme med. 
- Stålverket må bli bedre på å holde på de gode lærlingene etter 
endt læretid. Akkurat på den biten har vi forbedringspotensial. 
Det er nesten for galt at vi skal utdanne fl inke ungdommer som 
fi nner seg jobb annetsteds etter endt læretid, mener Sørskår. 
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Trond Kjetil Sørskår
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Ekteparet Gry Austigard Fjelde og Stian Fjelde begynte 

begge  ved stålverket i august. De innrømmer gjerne 

at det oppleves litt rart å ha samme arbeidsgiver. Men 

problematisk,  det er det ikke. 

- Vi har ikke akkurat hatt en overordnet 
plan for at vi begge skulle begynne her. Det 
var mer en tilfeldighet. Og det er jo egentlig 
ganske koselig å treffe hverandre  i lunsjen,  
smiler Gry. Hun jobber som personal-
konsulent. Stian er metode ingeniør i 
støperiet.  Mange har fått med seg at det 
har begynt et ektepar ved stålverket, noe 
Stian har fått humørfylte kommentarer på. 
- Det har ikke haglet med kommentarer, 
men litt har det jo blitt. Bare uskyldig, 
selvsagt. Noen sier de føler med meg som 
”ikke slipper unna på jobb heller”, fl irer 
Stian. 
- Jeg har ikke fått noen kommenterer, 
jeg. Ikke så langt, hvert fall. Kanskje de 
kommer  nå som Stålverksnytt skriver om 
oss, smiler Gry. 

Stålverksnytt har akkurat gjort unna en 
aldri så liten fotoseanse med ekteparet 
Fjelde.  Fotografen måtte virkelig jobbe for 
lønna for å få de to til ikke å le seg skakk 
av den noe uvanlige situasjonen. Til slutt 
kom to avslappede smil på plass slik at 
fotografen  kunne knipse i vei. Ikke akkurat  
en ”jobb” omtalt i arbeidsbeskrivelsen for 
metodeingeniøren og personal konsulenten. 
Bitte litte granne ubehagelig?
- Uff ja, godt at det ikke er fotografer her 
hver dag, medgir Stian, antakelig mer svett 
enn normalen i løpet av en arbeidsdag. 

Stian er tredje generasjon Fjelde ved 
stålverket. Pappa Oddvar og bestefar Olas 
historier fra tilværelsen ved stålverket 
ledet Stian inn på samme spor. Gry, som er 
fra Årdal, kan ”bare” vise til et par inngifte 
litt ute i slekta. Stålverket kan dessuten se 
fram til ytterligere en generasjon Fjelde om 
et par tiår, for sammen har Gry og Stian en 
jente på snart ett år. 
- Løpet er lagt for henne. Med våre 
gener er det jo selvsagt at hun har fram-
tiden foran seg her på stålverket, smiler 
småbarns foreldrene. At de to og den lille 
blir værende på Jørpeland, er sikkert. De er 
nemlig i ferd med å bygge hus. 
- Vi bygger i potetene til far. Så nå må han 
kjøpe poteter, smiler Stian. 
- Egentlig skulle huset stått ferdig for lenge 
siden, men ting tar fort litt lenger tid enn 
planlagt. Men, men, da har vi hvert fall 
nok å fylle fritiden med, sier Gry.

Gift
med hverandre  
– og stålverket 
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Ståle Vathne

Blir 50 i oktober.
Gift, tre barn og tre barnebarn.
32 år ved stålverket.

Ser på TV: Nyheter og fi lmer.
Musikk: Pink Floyd og Bruce Springsteen
Gjør på fritiden: Trives best på hytta som 
ligger på Kydland ved Egersund.  

- La meg si det slik: Det fi nnes hvert fall 
ingen hemmelige ganger her på stålverket, 
verken i mørke kjellere eller på loft. I så fall 
hadde nok folk fra vedlikeholdsavdelingen 
funnet dem for lengst. Vi har vært overalt  
på verket, sier vedlikeholdssjef Ståle Vathne  
med et smil. Stålverksnytts utsendte  er 
vel tatt i mot og plassert inne på Vathnes 
kontor.  Vathne selv er nettopp tilbake fra 
et oppdrag ute i en av produksjonshallene 
hvor hans nærvær var påkrevd for å få 
hjulene  til å gå rundt igjen. 

Etter den obligatoriske hilserunden 
er unnagjort,  forsøker Vathne å sette å 
sette sine besøkende inn i vedlikeholds-
avdelingens daglige virke. Her har 
man delt inn i fi re fagområder: Elektro, 
mekanisk,  sveis og automatikk, og fag-
folk fordeler oppgavene  seg i mellom etter 
hvert som de blir meldt inn. 
- Vi i vedlikehold har samlet en god bredde 
i kompetanse. Samtidig må vi spesialisere 
oss for å kunne ta oss av alle de forskjellige  
typene jobber. Vi har også driftsansvaret 
oppe på kraftverket til Jørpeland Kraft.  

Heldigvis har vi mange dyktige folk her i 
avdelingen, for vi vet at det kan haste med 
å fullføre våre oppgaver, sier Vathne. 
- Vi bygger også egne varmebehandlings-
ovner. Disse er det Joar Ramsfjell hos oss 
som tegner. 

Dyktige folk er en absolutt nødvendig  
ressurs i stålverkets mange ledd. I 
vedlikeholds avdelingen er det ekstra 
viktig.  Ikke bare på grunn av mangfoldet 
og viktighetsgraden av oppgavene, men 
også fordi vedlikeholdsavdelingen spiller 
en nøkkelrolle i den attraktive lærlingut-
dannelsen ungdom kan søke seg plass ved 
her ved stålverket. To nye lærlinger ble 
innrullert  ved vedlikeholdsavdelingen i 
august, tre andre er i gang med sitt andre 
år. 
- Å skolere lærlinger er en viktig jobb for 
oss. Skal vi ha gode folk her ved stålverket 
så er vi helt nødt til å ha en velfungerende 
lærlingordning. Vi har erfart både her i vår 
avdeling og i produksjonen, at det ikke er 
lett å få fatt i fl inke, kompetente folk, sier 
Vathne. I tillegg til lærlingene, har elever 

fra yrkesskolen på Tau praksisperioder 
hos Vathne og co. 

En liten omvisning i avdelingen står også 
på ønskelista til Stålverksnytt. Det rekkes 
fram hilsevillige og kraftige arbeidsnever 
etter hvert som rundturen skrider fram. 
Det mangler ikke akkurat på vitser og 
gode historier fra vedlikeholdsavdelingens 
dagligliv.  Bak den ene hardhudete hånden 
smiler Gunnar Sørskår, som blant annet 
styrer og steller med hytteforeningen. En 
prat med Gunnar etterlater ingen tvil om 
at det hersker god stemning i avdelingen. 
Ståle er enig.
- Vi er en sammensveiset gjeng. Arbeids-
miljøet er rett og slett veldig bra. Her, som 
så mange andre steder ved stålverket, 
blir mange værende lenge. Det er ganske 
mange års erfaring som er samlet under 
taket her, smiler Vathne, som selv startet  
som læregutt ved stålverket for 32 år siden. 

     De som kjenner 

hver krok på stålverket
Stålverket skjuler få eller ingen hemmeligheter for gjengen som tjener til det daglige brød i vedlikeholdsavdelingen. Når noe 

skjærer seg, samme hvor det skjer, er det noen av de 28 vedlikeholdsansatte som rykker ut for å få orden på sakene. Da 

trengs både mangfoldig og spesialisert kunnskap. 
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Mikal Hodneland

Gunnar Sørskår

Fra venstre: Marius Eriksen, Leif Strøm og Leif Olav Larsen

Reidar Kvalvåg

Per Torger Fjelde
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Bilde over, fra venstre:

Gunnar Sørskår, Magnar Østerhus, 

Kent Ove Jørmeland, Stian Voster 

og Joar Ramsfjell

Odd Roger Mauno og Mikal Hodneland



9 Bernt Magne ErlandHelene Gabrielsen
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Alle permitteringer ved stålverket er midlertidig tilbakekalt. Den generelle markedssituasjonen i stålbransjen ser unektelig litt 

lysere ut i dag enn på forsommeren. Men det er fremdeles grå skyer på stålverkshimmelen, og det må større ordreinngang til 

før fi nansuroen blir et kapittel for historiebøkene. Dermed er det duket for fl ere salgsturnéer i det store utland for salgsteamet 

og sjefen sjøl.  

    Glødende salgsinnsats  
 i et utfordrende marked

- Det blir en høst med mye reising, 
slår administrerende direktør, Jan-Øyvind 
Jørgensen, fast. 

- Korea, India og Japan er tre av markedene 
vi skal besøke for å skaffe oss nye kunder. 
I Korea skal vi innom tre giganter innen 
verfts industrien, Daewoo, Hyundai og 
Samsung. Vi må ut i verden nå for å drive 
aktivt salgsarbeid.  Målet er selvsagt å 
komme hjem med nye oppdrag som kan 
fylle ordrebøkene og holde folk i arbeid, 
sier Jan-Øyvind. 

India er foreløpig ukjent terreng for 
Scana. Målet i første omgang er å knytte 
kontakter  og å fi nne en agent som kjenner 
indisk tenke måte og marked. Japan er ikke 
fullt så ukjent, men det begynner å bli en 
tid siden stålverket hadde oppdrag fra 
Solens Rike. 
- Det er utvilsomt en del nybrottsarbeid 
som ligger foran oss. Men vi har sett at 
slike salgsrunder har positiv effekt, og 
vi må gjøre stadige framstøt for å få nye 
kunder som erstatning for de som måtte 
kansellere ordre tidligere i år. 

Jan-Øyvind Jørgensen, adm. direktør
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Mye nybrottsarbeid er allerede gjort. 
Blant resultatene av dette er at størrelser 
som Single Buoy Mooring (SBM), Andritts 
og Thyssen Krupp har sendt ordrene den 
rette veien. Altså til stålverkets kontorer 
og haller. De ansatte som var 50 prosent 
permitterte kunne derfor i august  ikle seg 
arbeidsklærne for 100 prosents innsats. 
Ordretilgangen har medført at det igjen er 
fulle rulle i støperiet. I smia er også alle i 

arbeid, men her det nå fullt fokus på å øke 
salgsinnsatsen ytterligere.
- Til smia må vi ha økt salg og nye kunder. 
Vi har en jobb å gjøre på dette området, 
for det trengs større ordreinngang her. Vi 
er fremdeles inne i en urolig og tøff tid, 
og det gjelder å gjøre denne mindre gode 
perioden  så kort som mulig. Dess lenger 
tid det tar å komme skikkelig ovenpå 
igjen, dess større er sjansen for å miste 
gode folk. Og det må vi unngå, forteller 
Jan-Øyvind til Stålverksnytt.  

Blant de mange som har slitt ut fl yseter på 
vei til potensielle kunder, er Tom Wersland.  
Tom, som er salgssjef for offshore, marine 
og energi, har maktet å holde budsjettet  
takket være iherdig innsats i de fl este 
tidssoner.  
- Da Rolls-Royce Marine kansellerte hele 
sin ordre i vår, var det bare en ting å gjøre. 
Finne nye kunder og få nye oppdrag med 
hjem. Og ja, det har vært hektisk og mye 
reising.  De hjemme har nok ikke sett så
mye til meg som de skulle ønsket. Men 

salgstaktikken har virket. Det siste akkurat 
nå er ordren på 15 løfteører til SBM. Disse 
skal brukes på sugeankerene til Skarv, hvor 
BP er operatør. Hvert av disse løfteørene 
veier faktisk 5000 kilo. Disse skal skipes 
ned til Brasil for montering, forteller Tom. 

Omorganiseringen av salgsarbeidet og 
meget gode produkter har vært blant de 
viktigste nøklene til at Tom og andre i 
salgsavdelingen har fått inn nye ordre. Det 
mener hvert fall Tom selv. 
- Vi er trygge på at vi har gode produkter.  
Samtidig har det vært et bra team-
arbeid.  Når for eksempel Erik  Ødegård, 
Jan-Øyvind  og jeg er ute i møter blir vi 
alltid tatt godt i mot. Samtidig har Njål 
Århaug fungert utmerket som prosjek-
tleder, noe som har gjort at vi har hatt 
anledning  til å konsentrere oss 100 prosent 
om selve salgs jobben. Men alle som én 
er klar over at det må jobbes hardt også i 
dagene framover. Her er det fullt fokus på 
å få inn jobber, sier Wersland. 

Tom Wersland, salgssjef
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- Dette er en tur som passer for alle. De som vil delta kan melde 
seg på i resepsjonen her ved stålverket. Jeg håper så mange 
som mulig stiller. Ta med hele familien, oppfordrer personal-
sjef Agnas Eystberg. 

Turen innover mot Viglesdalen starter fra Nes. Hit kommer du 
ved å følge riksveg 13 til Årdal før du tar av mot Tveit og videre til 
Nes. Selve spaserturen er 7 kilometer lang, og går langs en drifte-
veg bygget av svenske slusker i årene 1907 til 1912. 
- Vi beregner 2-3 timer på selve turen. Vel framme i Viglesdalen har 
turistforeningen to hytter, og området ved hyttene er kjempefi nt 
for store og små. Her skal vi grille og kose oss. Kanskje noe til og  
med våger seg på et bad? smiler Agnas. 

Det er lenge siden folk bodde fast i Viglesdalen. Man tror dalen
har fått navn etter den første rydningsmannen, slik skikken var i 
vikingtiden og tidlig middelalder. I 1875 fødde gården en hest, ni 
storfe, 40 sauer, geiter og en gris, og da var det en kar ved navn Ola 
Pedersen som bodde i Viglesdalen. Men i 1883 fi kk den godeste 
Ola nok, og gården har stått frafl yttet siden den gang.  

     Snør skoene og bli med 

på årets høsttur!
Den fantastisk fl otte Viglesdalen er målet for høstens familietur  til fots med Ståltrim. Så fi nn fram fjellskoene, pakk 

ryggsekken og ta med hele familien og mye godt humør. Sett av lørdag 17. oktober og bli med! 

”Kanskje noen til og  med 
våger seg på et bad?”

Alle foto: Odd Inge Worsøe
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Ta med deg hele familien på 

ÅRETS 
HØSTTUR
Henvend deg til sentralbordet for påmelding til årets høsttur innen 9. oktober! 
Frammøte på Nes kl. 10.00. 17. oktober.
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    Stålverket styrker satsingen på  
IA-arbeidet

- Vi må bli bedre på å forebygge sykefravær. Vi håper å motivere 
ansatte til å delta i de forskjellige aktivitetstilbudene vi allerede 
har, men også å fi nne fram til nye tiltak, sier Agnas. 

Fokus på IA-arbeid står høyt på prioriteringslista til personalsjefen.  
Inne på kontoret har hun sammen med personalkonsulent Gry 
Austigard Fjelde laget et omfangsrikt idékart over hvordan 
IA-arebidet best kan løses. Det samlede sykefraværet ved 
stålverket  er for høyt, både langtidsfraværet og korttidsfraværet, 
forteller Agnas. 
- Vi må ha en åpen dialog om fraværsgrunner, og legge til rette 
for god kommunikasjon mellom leder, ansatt og støtteapparatet 
rundt. Samtidig må avdelingene ute fokusere på nærvær og ha 
dette temaet oppe på tavlemøtene, mener Agnas. 
-  Det er viktig at de forskjellige aktørene i IA-arbeidet koordinerer  
innsatsen. Dette kan gjøres ved at arbeidsgiver, den ansatte, 
ansattes representant, bedriftslege og leder møtes i egne 

attførings møter og ser på muligheter for arbeidsutprøving og 
attføring  internt.

Fysioterapi og trening står høyt i kurs i det målrettede IA-
arbeidet,  noe stålverket har fått ros for også fra lokale politikere. 
- Et ledd i IA-arbeidet er å tilby fysioterapeut, treningssenter 
med spinning, sirkeltrening og annen individuell aktivitet på 
bedriften.  Treningsrommet er lite per i dag, men vil bli betydelig 
større i løpet av høsten. Dugnadsarbeid og oppussing av trenings-
rommet starter i september og skal være ferdig 15. oktober, 
forteller Agnas. 

- Trening er en fi n måte å forebygge skadefravær, hvert fall når 
det samkjøres med fysioterapi. Fysioterapeuten vår, Gina Jones, 
er til stede to dager i uken for å gi treningsråd- og veiledning og 
behandlinger. Og det er viktig å få fram at den ansatte faktisk 
forplikter seg til å følge treningsplanen og behandlingsopplegget, 
sier Agnas.

Satsningen på Inkluderende Arbeidsliv (IA) skal få ned sykefraværet ved stålverket. Samordning av fysioterapi, trening og 

bedriftslege er nøkkelredskap for å lykkes, forteller personalsjef Agnas Eystberg
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Sykefravær pr år

Skadekalender 2009

Skadestatistikk
 - og sykefravær

Skader totalt

I løpet av november inviteres stålverkets  
ferskeste pensjonister til fest, det vil si alle 
de som har gått av med AFP de siste årene.
 
Endelig dato for tilstelningen er ikke satt, 
men invitasjoner  vil bli sendt ut god tid i 
forveien.  Følg med i postkassen!

Stålverket vil også invitere alle nye 25-års-
jubilanter og 40-årsjubilanter til fest. Det er 
bemerkelsesverdig i seg selv at Stålverket  
har så mange erfarne og solide med-
arbeidere, og det er bare rett  og rimelig at 
jubilantene markeres med litt pomp, prakt 
og taler. Også denne jubileumsfesten vil gå 
av stabelen i november, dato vil framgå av 
invitasjonene som blir sendt ut i posten. 

Scana-rittet foregår sånn cirka mens 
Stålverksnytt er i trykken. Derfor må vi 
komme tilbake med tekst og bilder fra 
rittet i neste utgave. I skrivende stund er 50 
syklister påmeldt. Stålverksnytts redaksjon  
håper dere alle hadde en fi n tur!

Velkommen til 
pensjonistfest...

... og til 
jubileumsfest

Syklet du 
Scana-rittet?
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 Returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland

Jubilanter 

60 år: 

Torbjørn Siem 07.08.09

50 år:

Katharina Fowler 06.07.09

40 år:

Miroljub Durdevic 01.08.09

Eivind Fosså 12.07.09

Vi gratulerer med dagen!

 Personalnytt

Sluttet 

Juni 2009

John Byberg Smelteverk 

Henning Nordgren  Vedlikehold

Juli 2009 

Odd Einar Fjelde Smiverk

August 2009

Hans Sigurd Aakre Smelteverk

Trond Birger Fiskå Pusseri

Glenn M. E. Olsen Smiverk

 Vi ønsker lykke til videre!

Begynt 

August 2009

Stian Fjelde Metodeingeniør Formeri

Gry Austigard Fjelde Personalkonsulent

Helene M. Gabrielsen Lærling Industrimekaniker, Vedlikehold

Leif Olav Larsen Lærling Elektro, Vedlikehold

Michael Bøe Lærling CNC, Maskinering

Avlagt fagbrev

Egil Vatland IKT fag

Odd Roger Mauno Industrimekaniker

Reidar Kvalvåg Industrimekaniker

Vi gratulerer med fagbrev!
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