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Lærlingeundersøkelsen 2015-2016
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Oppfølging av opplæringskontorene, status
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Akershusstatistikk nr. 1-2016, Inntak til videregående skole og formidling av
læreplass - skoleåret 2015-2016

4/16

Årsmelding fra elev- og lærlingeombudet for 2015
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Årsrapport 2014-2015 Fagskolen Oslo Akershus
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Studietur for hovedutvalg for utdanning og kompetanse, høst 2016
Orienteringsnotater

1/16

Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 13. november 2015 til 8. januar 2016

Eventuelt:
1. Medlemmene presenterte seg.
2. Protokoll fra møte 30.11.15 ble godkjent.
3. Fremtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2
Regiondirektør, Erik Heier, informerte om FT-saken fremtidens skolestruktur mot 2030 fase 2. Saken skulle vært lagt frem for yrkesopplæringsnemnda. Det var vanskelig å finne
tidspunkt for ekstra ordinært møte før fylkestingsmøte 15.2 så medlemmene inviteres til og
sende inn innspill til politikerne og administrasjonen som tas med i den videre behandling.
Saken finner du under fylkestinget 15.02.2016: http://www.akershus.no/politikk/politiskesaker-og-moter/sakskart-og-protokoller/

Saker til behandling
1/16 Lærlingundersøkelsen 2015-2016
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 01.02.2016
Innstilling
Fylkestinget/hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber fylkesrådmannen om å følge opp
Lærlingeundersøkelsen 2015-2016 ved å:
-

etablere et tettere samarbeid med opplæringskontorer og lærebedrifter om
gjennomføringen av Lærlingeundersøkelsen for å øke svarprosenten
videreutvikle kursene for veiledere og instruktører med vekt på medvirkning,
forebygging av mobbing og dokumentasjon av opplæringen
videreføre fylkeskommunens arbeid gjennom FYR- og hospiteringsprosjektet, samt
utvide ordningen med lærlingekoordinatorer og etablere fagråd
profilere mulighetene med fag- og svennebrev på utdanningstorgene
arrangere samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og plikter,
samt karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen og invitere elev- og
lærlingeombudet til å bidra
arrangere samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og
svenneprøven gjennomgås
bruke resultatene fra Lærlingeundersøkelsen til kartlegging av behov for
kompetanseheving i bedriftene

Utvalgets behandling:
Ingrid Evju ga en kort orientering.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Fylkestinget/hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber fylkesrådmannen om å følge opp
Lærlingeundersøkelsen 2015-2016 ved å:
-

etablere et tettere samarbeid med opplæringskontorer og lærebedrifter om
gjennomføringen av Lærlingeundersøkelsen for å øke svarprosenten
videreutvikle kursene for veiledere og instruktører med vekt på medvirkning, forebygging
av mobbing og dokumentasjon av opplæringen
videreføre fylkeskommunens arbeid gjennom FYR- og hospiteringsprosjektet, samt
utvide ordningen med lærlingekoordinatorer og etablere fagråd
profilere mulighetene med fag- og svennebrev på utdanningstorgene
arrangere samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og
plikter, samt karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen og invitere elev- og
lærlingeombudet til å bidra
arrangere samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og
svenneprøven gjennomgås
bruke resultatene fra Lærlingeundersøkelsen til kartlegging av behov for
kompetanseheving i bedriftene

2/16 Oppfølging av opplæringskontorene, status
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 01.02.2016
Innstilling
Saken tas til orientering
Utvalgets behandling:
Synnøve Dolven ga en kort orientering.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Saken tas til orientering

3/16 Akershusstatistikk nr. 1-2016, Inntak til videregående skole og formidling av
læreplass - skoleåret 2015-2016
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 01.02.2016
Innstilling
«Akershusstatistikk nr. 1-2016, Inntak til videregående skole og formidling av læreplass skoleåret 2015-2016» vedtas slik den foreligger.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
«Akershusstatistikk nr. 1-2016, Inntak til videregående skole og formidling av læreplass skoleåret 2015-2016» vedtas slik den foreligger.

4/16 Årsmelding fra elev- og lærlingeombudet for 2015
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 01.02.2016
Innstilling
Årsmelding 2015 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering.

Utvalgets behandling:
Andreas Nilsson orienterte om saken.
Leder Siri Baastad (NHO) fremmet følgende forslag:
Yrkesopplæringsnemnda ber fylkesrådmannen følge opp elev- og lærlingeombudets
anbefalinger og kommer tilbake med en sak på det.
Votering:
Baastads forslag ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Yrkesopplæringsnemnda ber fylkesrådmannen følge opp elev- og lærlingeombudets
anbefalinger og kommer tilbake med en sak på det.

5/16 Årsrapport 2014-2015 Fagskolen Oslo Akershus
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 01.02.2016
Innstilling
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar årsrapporten 2014-2015 for Fagskolen Oslo
Akershus til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar årsrapporten 2014-2015 for Fagskolen Oslo
Akershus tas til orientering.

6/16 Studietur for hovedutvalg for utdanning og kompetanse, høst 2016
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 01.02.2016
Innstilling
1. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at hovedutvalg for utdanning og kompetanse og
yrkesopplæringsnemnda reiser på studietur i tråd med valgte forslag fra hovedutvalget,
inkludert eventuelle tilpasninger.
2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen mandat til å utarbeide et ferdig program.
3. Studieturen arrangeres i løpet av september – oktober 2016, og vil ha en varighet på 4-5
dager.

Utvalgets behandling:
Guillaume Jagle orienterte om saken.
Yrkesopplæringsnemnda foretrekker alternativ nr 3 for studietur.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med yrkesopplæringsnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
1. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at hovedutvalg for utdanning og kompetanse og
yrkesopplæringsnemnda reiser på studietur i tråd med valgte forslag fra hovedutvalget,
inkludert eventuelle tilpasninger.
2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen mandat til å utarbeide et ferdig program.
3. Studieturen arrangeres i løpet av september – oktober 2016, og vil ha en varighet på 4-5
dager.
4. Yrkesopplæringsnemnda foretrekker opplegg nr 3 for studietur, til Sveits og Østerrike

Orienteringsnotater
1/16 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 13. november 2015 til 8. januar 2016
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 01.02.2016
Utvalgets behandling:

Notatet ble tatt til orientering.

