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Likestillingsarbeid - Prosjekt "Jenter og elektrofag 2018 2020"
Bakgrunn
Det er eit stort behov for kandidatar innan elektrofag, både som handverkarar og
som elektro-ingeniørar. 60 prosent av dei som tek høgare utdanning i Norge er
kvinner, og berre 5 prosent av elektro-lærlingane er kvinner. Det er ei kjent sak at
dei beste ingeniørane er dei med fagbrev. Her har vi ei stor utfordring og eit stort
potensiale for å få fleire kvinnelege elektroingeniørar med fagbrev.
I praksis vel jenter og gutar svært kjønnstradisjonelt og arbeidsmarknaden er
fortsatt prega av sterk kjønnsdeling sjølv om dei i prinsippet kan velje fritt den
utdanninga og det yrket dei sjølv ønskjer. Dei einkjønna utdanningane og yrka er
ein av dei største utfordringane for det aktive likestillingsarbeidet framover og
representerer difor ei sentral demokratisk utfordring for skolen.
Tradisjonelle førestillingar om kvinner og menn lever i beste velgåande i biletet
ungdommen har av kva mulegheiter dei har.
Alle skal velje det dei har lyst til. Det som er viktig å tenkje på, er at det elevane
har lyst til heng oftast saman med kva dei veit noko om og kva dei definerer som
mulegheiter for seg sjølv. Å gjere elevane bevisst på den kjønnssegregerte
arbeidsmarknaden handlar ikkje om å presse fleire til å velje utradisjonelt, men å
opne opp valhorisonten slik at dei blir meir bevisst på det dei faktisk har mulegheit
til å velje.
Vurdering
Møre og Romsdal fylkeskommune kan ta utgangspunkt i dette og starte eit prosjekt
der det blir arbeidd med å få fleire jenter til å velje elektrofag og setje ressursar inn
på å opplyse jenter på ungdomsskolen kva mulegheit dei har. Rådgivarar og
lærarar er sentrale personar som kan vere ei målgruppe å samarbeide med. Det
handlar om at fleire skal få eit arbeid dei trivst med og eit arbeid der dei har noko å
bidra med.
Jenter har mykje å bidra med i elektrofag, ikkje minst med tanke på arbeidsmiljø.
Det er inga hindring i å vere jente i eit elektrofag. Mange tenkjer på at det vil vere
tunge løft, men det er fleire tyngre løft for ein helsearbeidar enn for eksempel ein
elektrikar. Jenter som har lyst å velje utradisjonelle yrker seier at dei er redde for å
bli einaste jente. Ved å få opp andelen jenter i dei utradisjonelle yrka vil ikkje det
vere eit problem.
Innan elektrofag vil det komme nye fag i programmering og robotteknikk. Alt dette
nye er det viktig å få kanalisert ut til framtidige 10-klassingar og det er spesielt
viktig at jenter blir brukarar av den nye teknologien som kjem i nær framtid.
Ved å få i gang dette prosjektet og engasjere ein person i ei 20 prosent stilling over
2 år, har vi god mulegheit til å drive målretta arbeid ut mot både skole og

næringsliv. Utdanningsavdelinga ser for seg at prosjektet gjennomførast i
Nordmøre og romsdalsregionen.
Forslag til vedtak:
Møre og Romsdal fylkeskommune startar prosjekt «Jenter og elektrofag 20182020» frå 1. august 2018. Prosjektet skal halde fram i 2 år. Når 2 års perioden er
omme, kan ein måle effekten av tiltaket mot sunnmørsregionen som ikkje deltek i
prosjektet.
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