
Samarbeidsforum for Opplæringskontor i Trøndelag

• 31 Opplæringskontor med adresse i Trøndelag.

• Noen kontor med hele Trøndelag som geografisk området.

• Mange har primært de «gamle» fylkene som sitt geografiske område.

• Enkelte har mindre geografiske områder hvor de primært arbeider.

• Enkelte kontor er tverrfaglig, med bredt spekter av fag.

• Andre har sterk bransje eller fagtilknytning.



• Primæroppgave er å bistå medlemsbedrifter med god fagopplæring.

• Opplæringskontorene er forskjellige i størrelse og hvordan vi jobber.

• Noen har god fagkompetanse innen sine fag, andre ikke.

• Enkelte driver med utstrakt kursvirksomhet til lærlinger og bedrifter.

• Andre bruker andre samarbeidspartnere i faglige spørsmål.

• Alle har behov for et godt samarbeid med andre aktører som kan 
bidra til at Trøndersk ungdom finner sin plass i arbeidslivet.

• Skolene, seksjon fagopplæring, PPT, OT, Nav og andre.



Det 4-årige løpet i ett Trøndelag

Samling OKIT og formidlingskoordinatorer
06.12.2019



Planen omhandler: 
• programfaget yrkesfaglig fordypning (YFF)
• skolenes formidlingsansvar til lærefag
• overgang fra skole til bedrift
• systemrettet arbeid med mål om tidlig formidling

Ansvar og roller for partene i opplæringsløpet er definert.

Planen bidrar til avklaring mellom skole, Avdeling for utdanning 
(UTD), opplæringskontor, bedrift og skal gi et godt grunnlag for 
samarbeid med de ulike aktørene i opplæringsløpet.

Plan for det 4- årige løpet

https://tronder.sharepoint.com/:w:/r/sites/felles-utd/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc=%7b0d795721-1b09-47da-a539-7635d7e03dca%7d&file=plan%204-%20%C3%A5rig%20l%C3%B8p.docx&action=default&mobileredirect=true
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/175219e43be44a05b1c58afcf5a32727/plan-4--arig-lop.pdf


• Fylkesrådmannen har det overordnede ansvaret for formidlingsarbeidet knyttet 
til lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. 

• De videregående skolene forbereder elever både faglig og sosialt til opplæring i 
bedrift. 

• Gjennom samarbeid med arbeidslivet legges det til rette for at søkere til 
læreplass kan få lærekontrakt/ opplæringskontrakt etter Vg2/Vg3. 

• Seksjonen fag- og yrkesopplæring i avdeling for Utdanning bidrar i 
formidlingsarbeidet som et bindeledd mellom skoler, elever og 
lærebedrifter/opplæringskontor.

Innledning 



• Utvikle varig struktur og tiltak for tidlig formidling til læreplass

• Øke andelen av skolenes elever som søker til læreplass etter 
Vg2/Vg3.

• Tydeliggjøring av skolenes ansvar for egne elever fram til de er 
formidlet til læreplass.

• Rekruttere nye, og beholde allerede godkjente lærebedrifter som 
fornøyde samarbeidspartnere slik at de fortsetter å ansette 
lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Planens mål:



Formidlingsprosess 

Vg2 (Vinter/ vår

SKOLEN:

•Lokal Handlingsplan

•Avklaring elevene etter 1. 
termin (Skolene)

•Jobbsøking (søknad/ CV/ 
jobbintervju)

•Samarbeid med 
opplæringskontor, 
temadager med 
bedrifter/opplæringskontor

•Intensivkurs

•Skolene følger opp egne 
elever i forhold til læreplass 
og sender oppdaterte lister 
til Utdanningsavdelingen

UTDANNINGSAVDELING:

•Informasjon og kartlegging 
via Questback til elevene

Sommer

UTDANNINGSAVDELING:

•Sende epost/ sms til søkere 
for å avklare situasjonen

•Sende brev til søkere som 
ikke har fått læreplass

•Sommerskole

Høsten

SKOLEN:

•Alle søkere til læreplass som 
ikke har fått læreplass skal 
møte på avgiverskole

•Læreplasskurs/ «Veien til 
læreplass»- lokalt forankret

•Lærekandidater (individuell 
behandling)

UTDANNINGSAVDELING:

•Alternativ vg3 i skole

I formidlingsprosessen er det en samhandling mellom skolen, opplæringskontor/ bedrifter 
og Utdanningsavdelingen.
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Ikke dine eller mine, men våre 
elever/ungdommer!

Hvordan jobbe med elever som har utfordringer i og bli formidlet 
til læreplass?

Organisering av formidling på Strinda vgs.



• En prosess som starter i det øyeblikket skolen får 
kjennskap til eleven. Hva tenker ungdommen og 
foresatte? Hva er realistisk? Prosesser tar tid!

• En prosess med mange aktører som har ulik kompetanse 
og ulikt blikk. Sammen prøver vi å se hele ungdommen!
• Faglig kompetanse 
• Arbeidstakerkompetanse

Formidlingsprosessen på Strinda vgs



• Flere yrkesfaglige utdanningsprogram
• Elektrofag
• Helse- og oppvekstfag
• Restaurant- og matfag
• Særskilt tilrettelagt opplæring
• Tredje vei

Hele skolen som arena for ALLE elever/ungdommer.

Strinda vgs, en stor skole



• Avdelingslederne som formidlingsansvarlige for sin 
avdeling i samarbeid med kontaktlærerne

• Tett samarbeid med Elevtjenesten (rådgivere, OT, 
miljøveiledere, PPT, Skolehelsetjenesten)

• Ulike yrkesretninger etterspør ulik kompetanse
• MEN alle yrker etterspør ungdommer som både har faglig 

kompetanse og arbeidstakerkompetanse
• Betydningen av YFF

Ulike roller



• Alle skal ut! Hva når det blir vanskelig?
• Rus?
• Dersom vi ikke lykkes på en arena-prøver vi en ny med tettere 

oppfølging internt eller eksternt.

Tett samarbeid med bedrifter, OLK, NAV og fylkeskommunen
Ressursbedrifter!



Læreplass

OT

Rådgivere

Miljøveiledere

Avdelingsledere som er 

formidlingskoordinatorer

Kontaktlærere



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


	Presentasjon OKiT
	Det 4-årige løpet i ett Trøndelag
	Steinkjer formidling 06.12.19

