REGISTRERINGSSKJEMA
Det nasjonale håndverksregisteret
Norsk håndverksinstitutt

I • PERSONOPPLYSNINGER OG BEDRIFTSOPPLYSNINGER
PERSONOPPLYSNINGER
Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnr.

Fødselsnr. (11 siffer)

Telefon

Mellomnavn
Poststed

Hjemmeside (URL)
E-post
Medlem av relevant organisasjon:
BEDRIFTSOPPLYSNINGER
Navn

Org.nr. (9 siffer)

Adresse

Poststed

Postnr.

Hjemmeside (URL)

Telefon

E-post

Kontaktperson

Bedriften ble etablert (år)

av

II • FAGET, LÆREFAGET ELLER TEKNIKKEN
Faget/lærefaget/teknikken du i hovedsak jobber med:

Uformell opplæring n
Formell opplæring i faget

n Svennebrev fra år

n Fagbrev fra år

Hovedlærefag

Eventuelt annet lærefag

n Mesterbrev fra år
		

Tilleggsutdanning i hovedlærefaget 					
Hvor lenge har du praktisert faget/lærefaget/teknikken? Ca.

år

For små og verneverdige fag
Vil registreres som:

n Har/har hatt lærling

n Godkjent lærebedrift

n Mulig lærebedrift

III • PRODUKT, ARBEIDSOMRÅDER OG TJENESTER
Fyll ut feltene under selv om du ikke arbeider i faget lenger. Dette er viktig som et historisk materiale.
Faget/lærefaget/teknikken du i hovedsak utøver:

Andre fag/teknikker du også utøver:

Produktet/arbeidet i hovedfaget

Produktet/arbeidet i andre fag

Teknikker i hovedfaget

Teknikker i andre fag

Materialer i hovedfaget

Materialer i andre fag

Produkt du ønsker å lage/arbeid du ønsker å utføre

IV • VIRKSOMHETEN I DAG
Omsetningsform
n Direkte salg

n Detaljist

n Grossist

n På oppdrag/bestilling

n Eget bruk

Hvor mye tid (i % av årsverket ditt) bruker du på faget/teknikken?
Som selvstendig (næring/privat):		

Som ansatt:

n 100%

n Inntil 25%

n 100%

n Inntil 25%

n Ca. 50%

n Ikke aktiv

n Ca. 50%

n Ikke aktiv

n Kan ta oppdrag innen faget/teknikken

n Kan demonstrere gamle teknikker innen faget

n Disponerer verktøy/verksted til demonstrasjon

n Kan holde kurs i faget/teknikken

V • REFERANSER
Personer du har lært faget/teknikken av er spesielt viktige referanser.

n Lært av

n Lært på skole

Navn og adresse

n Lært i bedrift

n Kunde

Postnr.

n Andre
Poststed

Telefon
E-post

n Lært av

n Lært på skole

Navn og adresse

n Lært i bedrift

n Kunde

Postnr.

n Andre
Poststed

Telefon
E-post

n Lært av

n Lært på skole

Navn og adresse

n Lært i bedrift

n Kunde

Postnr.

n Andre
Poststed

Telefon
E-post

n Lært av
Navn og adresse

n Lært på skole

n Lært i bedrift
Postnr.

n Kunde

n Andre
Poststed

Telefon
E-post

VI • REFERANSEARBEID/REFERANSEPROSJEKT
Type

Årstall

Befinner seg (sted/by)

VII • VEDLEGG (returneres ikke)
n Omtale i avis/tidsskrift/fagblad

n Foto av produkter

n Brosjyrer

n Ark med utfyllende opplysninger

n Svennebrev/fagbrev/mesterbrev

n Attester

VIII • TILLEGGSOPPLYSNINGER

IX • UNDERSKRIFT
Håndverksinstituttet er opprettet av Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.
En av Håndverksinstituttets oppgaver er å holde et nasjonalt register over håndverkere og håndverksbedrifter.
Registeret er godkjent av Datatilsynet.
Det er mange grunner til å ha et håndverksregister:
• Oversikt over håndverkere i dag og historisk sett
• Formidling av oppdrag til håndverkere
• Nettverksbygging og videreføring av tradisjonell håndverkskunnskap
• Håndverksregisteret brukes aktivt i Håndverksinstituttets arbeid med dokumentasjons- og opplæringsprosjekter
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Håndverksinstituttet ønsker å legge deler av informasjonen ut på internett.
Les mer om Håndverksinstituttet og om registeret på våre nettsider www.handverksinstituttet.no
Har du spørsmål om utfyllingen av skjemaet så ring oss gjerne.
Er du primært:
n Håndverker

n Tradisjonsbærer/informant

.......................................................................................................................
Sted og dato		

Jeg tillater at opplysningene kan legges ut på internett

n Håndverker og tradisjonsbærer/informant

...................................................................................................................
Underskrift
Ja
n

Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer
Telefon: 61 05 76 00, e-post: post@handverksinstituttet.no
www.handverksinstituttet.no

Nei
n

