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Utarbeiding av lokal samfunnskontrakt og handlingsplan
Bakgrunn
Frå Kvalitetsplanen (utdanningssektoren si verksemdplan) :
«Det skal saman med lokalt og regionalt arbeidsliv, arbeidast for å skape fleire
lære- og opplæringsplassar. Gjennom avtalar om utplassering i yrkesfagleg
fordjuping skal skolane arbeide for å formidle elevane til læreplass
Av elevar frå Vg2-yrkesfag som primært søker lærekontrakt er det ei målsetting at
90 % skal få sitt ønske oppfylt.»
Samfunnskontrakten
Målet i den nye samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elevar som
ønsker det, skal få tilbod om læreplass. Saman med lokalt og regionalt arbeidsliv er
det ei målsetting å skape fleire læreog opplæringsplassar for elevar som tek yrkesfagleg opplæring. Dette er ein viktig
føresetnad for felles innsats gjennom Samfunnskontrakten.
Gjennom avtalar om utplassering i yrkesfagleg fordjuping skal skolane arbeide for å
formidle elevane til læreplass. Av elevar frå Vg2-yrkesfag som primært søker
lærekontrakt er det ei målsetting at 90 % skal få sitt ønske oppfylt.
Formidlingsarbeid vert sette i fokus på alle nivå i planperioden.
Frå Kvalitetsmeldinga (vedtak om prioriterte områder):
(---)
Region og arbeidsliv. Det skal saman med lokalt og regionalt arbeidsliv arbeidast
for å skape fleire lære- og opplæringsplassar. Formidlingsarbeid skal stå særleg i
fokus.
Frå handlingsprogrammet (med atterhald om handsaming i Utdanningsutvalet 8.
februar):
5.1. Fleire relevante læreplassar - motiverande læring ved å praktisere
Det skal saman med lokalt og regionalt arbeidsliv, arbeidast for å skape fleire læreog opplæringsplassar.

Fleire læreplassar offentleg sektor:
 Arbeide for at KS si anbefaling om 2
lærlingar per 1000 innbyggarar i
kommunane blir innfridd.
 Auke talet på lærlingar i Fylkeskommunen
og statlege etatar.
Finn Lærebedrift: Bruke fagnettverka aktivt i
bruken av verktøyet «Finn Lærebedrift» (nettverk
av bedrifter og offentlig verksemd)

Fylkeskommunen,
KS, kommunane

Lærekandidatordninga: Tilby
lærekandidatordninga og tilbod innan
praksisbrevordninga

Fylkeskommunen

Aksjon Lærebedrift: Vidareføring av Aksjon
Lærebedrift, mellom anna med tilsette
formidlingskoordinatorar.

Fylkeskommunen,
Opplæringskontora
, næringane,
partane i
arbeidslivet og KS.

Formidlingsprosessen: Foreta ein heilskapleg
gjennomgang av formidlingsprosessen for å
effektivisere denne slik at fleire kjem ut i lære.
Lokal samfunnskontrakt: Utvikle ein lokal
samfunnskontrakt med egen handlingsplan for å
skaffe fleire læreplassar og lærebedrifter

Fylkeskommunen

Yrkesfagløftet: auke kontakten mellom
yrkesfaglærarar og arbeidslivet

Fylkeskommunen,
Opplæringskontora
, næringane

Fylkeskommunen,
partane i
arbeidslivet med
fleire.
Fylkeskommunen,
arbeidslivet

Innspel frå Ynemda:
Elin Ous / NHO:
•
Samfunnskontrakter: Inngå samfunnskontrakter med firma. Sørge for
signatur på høyeste nivå i firma og fylke for å sikre forankring og
kontinuitet.
•

Samarbeid: Lage et team bestående av Opplæringskontorene og
skolekoordinatorer (og fylket?) som samarbeider om rekruttering av
lærebedrifter.

•

Annonsering: Tildele midler til annonsering, gjerne med bedriftseksempler.
Bedrifter som deltar på denne måten, er kanskje interessert i å bidra til
annonsekostnad også. De får kommunisert seriøsitet, og sine tjenester

•

Callstorm (F.eks. Consortia). Godt arbeid må legges i gode ringelister.
Bedriftene som er interessert må følges opp med besøk av
skolekoordinatorer/opplæringskontor kort tid etter callstorm.

•

Rollemodeller: Benytte ambassadører/rollemodeller i annonser og på
konferanser. Ref Jenter og teknologi – med rollemodeller på turné til skoler
og bedrifter

•

Informasjon: Ta med opplæringskontorene og gi dem taletid på konferanser
der næringslivet møtes. Informasjonskampanje mot bedrifter som ikke har
lærlinger - ta ned dørstokkmila og gjøre det enklere.

•

Lærlinger i det offentlige. Offentlig dugnad med synliggjøring av kommuner
som tar ansvar. Konkurranse mellom kommunene i fylket med premie?

•

Appellere til samfunnsansvar og behovet for å sikre kompetanse

Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal har behandlet saken i møte 30.11.2017 sak
17/36:
Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal vil peike på viktigheita av å få opp talet på
lærlingar i kommunane
i M&R. I dette arbeidet vil fylkestyret oppmode kommunane til å gje informasjon
som grunnlag for KS
sitt arbeid i yrkesopplæringsnemnda i M&R og som bidrag til den samla innsatsen
for lærlingar i
kommunane.
Bjørnar Dahle / LO:
Jeg foreslår at de ekstra midlene blir brukt til å involvere partenes bransjeutvalg
slik som forskriftene for y nemnd sier.
Dette for å øke trykket og bevisstgjøringen inn mot en målrettet satsning på
lærlingeordningen samt riktig dimensjonering av yrkesfagutdanningen.
Innspel frå seksjon Opplæring i bedrift:
Hva kan gjøres for å få mer fart på jenterekrutteringen til de tradisjonelle
gutteyrkene?
På landsbasis er kvinneandelen i dag i elektrofaga på rundt 6%. Trenden viser at
når jenter først har utdannet seg i elektrofag, blir de i bransjen.
Alt er avhengig av hva slags oppmerksomhet fylkeskommunen har på saken, derfor
ønsker jeg at Y-nemnda i Møre og Romsdal arbeider videre med dette.
Den viktigste nøkkelen er de allerede etablerte jentenettverkene i «Jenter i bil og
elektro». Nettverka er fortsatt levende og gjør en veldig god jobb i de fylkene hvor
fylkeskommunen også er aktive på saken.
I fe fylkene hvor disse nettverka får innpass i skolen, øker jenteandelen blant
søkerne i elektrofag. Det må legges til rette for arbeidet de kan gjøre som
rollemodeller, folkeopplysere og samarbeidspartnere. Der det gjøres tiltak, blir det
resultater.
Tilbudsstruktur og dimensjonering
Vi må søke å unngå å tilby «alternative Vg3 løp» for så mange elever som vi har
sett oss nødt til å gjøre de siste årene. De komprimerte «alternative Vg3 løpene» er
dårlige opplegg som gir de fleste som gjennomfører dem en nedtur og stryk på
fagprøven.
Rollen til fylkeskommunen er sentral i diskusjonen om tilbudsstrukturen og om hva
det skal legges mest vekt på.

Hvor vil fylkeskommunen legge seg med tanke på elevenes førstevalg og
søkermengde.
Slipper vi inn alle søkere og satser på at de får seg læreplasser, eller tilpasser vi
inntaket til tilgangen på læreplasser og behovene i arbeidslivet?
Kan Y-nemnda gjøre noe i forhold til dette.
Samarbeidsforum for hvert utdanningsprogram ved alle skoler med
yrkesfaglig utdanningsprogram.
Dette for å motvirke gapet mellom ønske og tilbud, bør det etableres en formell
samarbeidsavtale mellom arbeidsliv og skole. Formell avtale underskrevet av rektor
og arbeidslivet. Formidlingskoordinatorene bidrar.
Samarbeidsområder:
•
rekruttering
•
læreplaner
•
læreplasser/formidling
•
hospitering
•
Yrkesfaglig fordypning (YFF)
•
dimensjonering.
Kick Off 22. mars for aksjon Bli lærebedrift (er finansiert)
Skrive artikler i avisen, sosiale medier, bruke Bli lærebedrift brosjyren som et
virkemiddel i sine nettverk for både å framsnakke fag-og yrkesfag som en
utdanningsvei og selge inn lærlingordningen til bedrifter.
Bruke Y-nemnda inn i nettverkene
Profilering av yrkesfagene – skolekonkurranser.
Profilering – årets lærling 2018.
VG2 elevene som søker læreplass samles i mars (på den enkelte skole) for å
forberedes på formidling. Bruk midler til informasjonsarbeid.
Informasjon – tydeligere informasjon på våre hjemmesider, brosjyrer m.v.
Påtrykk offentlig sektor ved kjøp av tjenester – for eksempel private barnehager.
Forstå og bruke lærlingeklausulen.
Samordningsmøter – y-nemnda og Opplæring i bedrift.
Utnytte verktøyet Finn Lærebedrift
Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram til drøfting

Erik Brekken
fylkesutdanningssjef

