Behandling i Yrkesopplæringsnemnda - 22.03.2018
Forslag fremma i møtet:
Lokal samfunnskontrakt for Møre og Romsdal 2018-2019:
1 Samfunnskontrakt for fleire læreplasser er eit fast punkt på agendaen på alle
møter i Yrkesopplæringsnemnda. Tema kan vere status for formidling,
spesielle utfordringar og fellestiltak.
2 Det blir gjennomført fellesmøte mellom leiarane i fagnettverka og
yrkesopplæringsnemnda 2 gonger per år, ein på våren og ein på hausten.
Utdanningsavdelinga fasiliterar og deltek på møta.

3

Bransjeforeningane, LO, NHO, KS og dei andre partane i Yrkesopplæringsnemnda
arrangerer «frokostmøter» med fokus på rekruttering og omdømmebygging av fag- og
yrkesopplæring.

4

Alle partar bruker media aktivt til å formidle nytteverdien av å ta inn
lærlingar og det viktige samfunnsansvaret dette er.

5

Alle partane framsnakkar verdien av lærlingordninga på alle arenaer ein
deltek.

6

Aksjonar
Oppsøkande aktivitetar retta spesielt inn mot offentleg sektor. Kan ta inn
lærlingar i mange fleire fag enn i dag.

7

Kåring av årets lærling. Ønskjer dette utdelt på fylkestinget.

Samrøystes vedtak i Yrkesopplæringsnemnda - 22.03.2018
Lokal samfunnskontrakt for Møre og Romsdal 2018 – 2019:
1 Samfunnskontrakt for fleire læreplasser er eit fast punkt på agendaen på alle
møter i Yrkesopplæringsnemnda. Tema kan vere status for formidling,
spesielle utfordringar og fellestiltak.
2 Det blir gjennomført fellesmøte mellom leiarane i fagnettverka og
yrkesopplæringsnemnda 2 gonger per år, ein på våren og ein på hausten.
Utdanningsavdelinga fasiliterar og deltek på møta.

4

Bransjeforeningane, LO, NHO, KS og dei andre partane i Yrkesopplæringsnemnda
arrangerer «frokostmøter» med fokus på rekruttering og omdømmebygging av fag- og
yrkesopplæring.

4

Alle partar bruker media aktivt til å formidle nytteverdien av å ta inn
lærlingar og det viktige samfunnsansvaret dette er.

5

Alle partane framsnakkar verdien av lærlingordninga på alle arenaer ein
deltek.

6

Aksjonar
Oppsøkande aktivitetar retta spesielt inn mot offentleg sektor. Kan ta inn
lærlingar i mange fleire fag enn i dag.

7

Kåring av årets lærling. Ønskjer dette utdelt på fylkestinget.

