saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

27.05.2020

61775/2020

Maiken Røshol

Saksnr

Utval

Møtedato

Yrkesopplæringsnemnda
Utdannings- og kompetanseutvalet

04.06.2020
11.06.2020

Jenter i elektrofag - sluttstatus
Forslag til vedtak:
Saka om jenter i elektrofag – sluttstatus blir tatt til orientering
Bakgrunn
Jenter i elektrofag er eit likestillingsprosjekt som har gått over to år, frå 2018 2020. Saka blei tatt opp til behandling i Yrkesopplæringsnemnda i april 2018 og det
blei vedtatt at prosjektet skulle starte opp 1. august 2018, sak YN-8/18. I sak YN6/19 blei det gjort greie for status etter eitt år. Prosjektet blir avslutta våren 2020,
og sluttrapport frå prosjektet ligg vedlagt.
Bakgrunnen for at prosjektet blei starta var eit stort behov for faglærte innan
elektrofag, og at det er ein liten del kvinner i desse yrka. Målet med prosjektet var
å få fleire jenter i skolen til å vurdere å søke elektrofag. Sjølv om prosjektet
omhandla elektrofag, så var det fokus også på andre fag for å få elevane til å velje
utradisjonelt. I starten var prosjektet avgrensa til Nordmøre og Romsdal, men
etterkvart blei også Sunnmøre inkludert på grunn av stor interesse for prosjektet
her.
Vurdering
Hausten 2017 sette regjeringa ned eit ekspertutval for å innhente meir informasjon
om kvifor gutar i gjennomsnitt gjer det dårlegare på skolen enn
jenter. Ekspertutvalet om kjønnsforskjellar i skoleprestasjonar (Stoltenbergutvalet)
leverte i 2019 si utredning NOU 2019: 3 Nye sjanser - bedre læring Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. I utredninga påpekast det
at kjønnsforskjellane i utdanning er ei samfunnsutfordring. Kunnskapsgrunnlaget
viser at det er tydelege forskjellar mellom kjønna på alle nivå i
utdanninga. Kjønnsforskjellane får konsekvensar for vidare utdanning, arbeid, helse
og familiesituasjon seinare i livet. Det overordna målet er å jamne ut forskjellane
gjennom å bidra til ein betre skole for alle. Eit av prinsippa som ligg til grunn
for utvalet sine forslag til tiltak, er at tiltaka skal gjere gutane betre, og
ikkje gjere jentene dårlegare.
Jenter i elektrofag er eit bidrag i likestillingsarbeidet, og kan vere med på å
utjamne forskjellar mellom kjønna i utdanninga. Prosjektet skulle opne
valhorisonten slik at elevane skulle bli bevisste på at dei kan velje utradisjonelt.
Aktivitetar

Prosjektleiar Anne Hilde Moldver har sidan prosjektet starta utført ei rekke
aktivitetar som skulle bidra til å auke interessa for elektrofaga blant jenter når dei
søker vidaregåande opplæring. Det har blitt oppretta ei eiga Facebook gruppe for
prosjektet, det har vore arrangert jentelunsjar, prosjektet har også hatt
mediedekning via radio, aviser og på sosiale mediar. Prosjektet har deltatt
på Karrieredagar, fagkveld ved Kristiansund vidaregåande skole,
nettverksmøte for rådgivarar, Jenter og teknologi-show i Molde, samling for jenter
på Borgund vidaregåande skole og vore på besøk på ungdomsskolar.
Innhaldet i presentasjonen til ungdomsskolane handla om likestilling og å velje
utradisjonelt. Det var fokus på forsking om bakgrunnen til kvifor mange vel
tradisjonelt når det gjeld utdanning. Hovudbodskapet var at både gutar og jenter
skal sjå mogelegheitene i å velje utradisjonelt.
Jente-lunsjane der jenter frå elektrofag, bygg- og anleggsfag og teknikk og
industriell produksjon deltok var populært. Her fekk jentene bli kjent med
kvarandre og fekk ein arena der dei kunne diskutere kunnskap og erfaringar
med korleis det er å vere jente i eit miljø dominert av gutar.
Resultat frå prosjektet
I sluttrapporten kan vi sjå at det har vore ei auke i talet på jenter som har søkt
elektrofag som førsteval i Møre og Romsdal. Søkartala har auka frå 29 jenter
skoleåret 2018/19 til 50 jenter skoleåret 2020/21. Også talet på jenter som har
søkt elektro som andre- og tredjeval har auka. Det har også vore ei auke i talet på
jenter som har søkt teknikk- og industriell produksjon og bygg og anlegg som
førsteønske. Søkartala for teknikk- og industriell produksjon har auka frå 59 jenter
skoleåret 2018/19 til 87 jenter skoleåret 2020/21.
Sjølv om det ikkje kan trekkast eintydige konklusjonar på at prosjektet er
bakgrunnen for auka i desse tala, så er det sannsynleg at prosjektet har hatt ei
positiv effekt på søkartala. Det arbeidast no vidare med å sjå korleis nokre
av aktivitetane i prosjektet kan vidareførast i skolen. Det er inngått avtale med
Opplæringskontoret for Elektrofag, Møre og Romsdal om at dei tar med seg
jentelærlingane sine på karrieredagane i fylket. Dei vil nytte genserane
og rollupane som blei laga til prosjektet. Dette kan bidra til at tiendeklassingane og
foreldra deira blir gjort merksam på mogelegheita for å velje utradisjonelt og at
jenter med fordel kan søke elektrofag.
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