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Mai 2015 

Opplæringskontorets hjørne 
Det begynner å bli vår, og da er det stor aktivitet på Opplæringskontoret. 

1.mars var søknadsfristen for de som ønsker å starte som lærlinger fra 

høsten av, og søknadene blir behandlet i disse dager. I tillegg til at nye 

lærlinger kommer inn, er det en god del av lærlingene våre som avslutter 

læreløpet sitt og går opp til fagprøve fremover. I tida før og etter 

sommeren blir det avholdt mellom 150-200 fagprøver i hele 9 ulike fag. 

For noen lærlinger er våren et tegn på at de har komt halvveis i læreløpet 

sitt, og de begynner å se frem mot en spennende høst på et nytt 

lærested. 

Inntak av lærlinger 

Vi har i år mottatt over 360 søknader om læreplass i hele 9 forskjellige 

fag. Vi kommer til å ha et felles gruppeintervju for helsearbeiderfaget, 

barne- og ungdomsarbeiderfaget og aktivitørfaget tirsdag 28.april i 

Trondheim spektrum. Det vil være ansatte fra Personaltjenesten, fagstab, 

enhetsledere og fagledere fra ulike enheter tilstede for å gjennomføre 

intervjuene. Dette er for oss vårens vakreste eventyr, og vi gleder oss til å 

ta i mot nye lærlinger som skal utdanne seg til gode fagarbeidere i 

Trondheim kommune. Det er en del som har brukt veiledere de har møtt 

i prosjekt til fordypning som referanse i søknaden sin, så kanskje du 

allerede har fått en telefon fra oss. Tilbakemeldingene fra dere er svært 

viktig for oss, for det er dere som har sett og erfart hvordan søkeren har 

vært i praksis.  

Tid for fagprøve 

For mange av våre lærlinger er denne våren innspurt til fagprøven. Det er 

nå de skal få mulighet til å vise om de har utviklet seg til fagarbeidere. 

Når opplæringskonsulenten har meldt lærlingen opp til fagprøve, er det 

Sør-Trøndelag fylkeskommune og prøvenemnda som har ansvar for selve 

fagprøven og det som skjer i etterkant. Lærlingene kan ønske seg 

tidspunkt for fagprøven, men det er prøvenemnda som bestemmer når 

den blir.  Prøvenemnda tar kontakt med deg som veileder enten pr. e-

post eller pr. telefon.  De ønsker informasjon om enheten dere jobber på 

med tanke på brukere, arbeidsoppgaver osv.  

 

Bytte av læreplass høsten 2015 

I løpet av august vil en god del av lærlingene våre bytte læreplass. 

Tidspunktet varierer fra fag til fag, og i noen tilfeller fra lærling til lærling. 

Selv om de har vært et annet sted og har vært lærling en stund, er det 

ofte spennende og nytt å komme til en ny enhet og møte nye kolleger og 

ikke minst veilederen. Om du vet at du skal være veileder fra høsten, kan 

du i løpet av juni få vite hvilken lærling som kommer til din enhet. Vi vet 

at det er noen som ønsker å planlegge oppstart i god tid, og det er fullt 

lov å kontakte lærlingen og invitere på besøk før han eller hun starter 

opp hos dere. Vi oppfordrer også lærlingene til å ta kontakt med den nye 

enheten. 
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OLKWEB-tips 
Har du husket å legge inn bilde av deg selv på OLKWEB? Dette er svært 
nyttig for oss på Opplæringskontoret som skal koble navn og ansikter til 
svært mange lærlinger og veiledere. Om du ikke har gjort det enda: 

1.  Gå inn på ”Min side”. 
2.  Hold musepekeren over bildet. 
3. Trykk på endreknappen som kommer opp. 
4. Trykk på ”bla gjennom”. 
5. Trykk på ”lagre nytt bilde”.  
 
 

 

 

 

 

 

 
På bildet ser du en veileder i barne- og ungdomsarbeiderfaget.  
 
Har du et fint bilde på telefonen din som du vil bruke? Logg inn på 
OLKWEB via telefonen din og hent bilde direkte fra den.  

Fag- og inspirasjonsdag for veiledere 4. februar: 
I februar inviterte vi alle veiledere i Trondheim kommune til fag- og 

inspirasjonsdag i Trondheim Spektrum. Det var over 200 påmeldte 

veiledere og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra denne dagen. Vi 

ser arrangementet verdsettes høyt og vil fortsette å jobbe for å få til 

gode fagdager. I evalueringene kom det flere aktuelle ønsker for tema på 

neste års fagdag. Den er allerede under planlegging og vil gjennomføres 

onsdag 27.januar 2016. Sett gjerne av datoen allerede! 

 

 
 På bildet ser vi et mangfold av ivrige veiledere som blir underholdt av 
Klaus Sonstad. 
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Ung i jobb 
Årets inntak i UNG I JOBB ble gjennomført 22.april på Rosenborg skole. 

Personaltjenesten har ansvaret for inntaket og i år inviterte vi 187 

ungdommer (aktuelle søkere) til gruppeintervju fordelt på to puljer. 

Ung i jobb er et tilbud til ungdommer mellom 16-18 år som er bosatt i 

Trondheim kommune, der de kan søke om sommerjobb ved ett av 

kommunens helse- og velferdssentre. Sommerjobben varer i fire uker. Vi 

ønsker mangfold og alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke 

uansett kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. I år var det 226 søkere, 

men bare 40 av disse får sommerjobb. Trondheim kommune ønsker 

gjennom prosjektet Ung i jobb å bidra til omdømmebygging, i tillegg til at 

det er et rekrutteringstiltak til helsetjenestene i Trondheim kommune.  

Adressa var på besøk for å intervjue ungdommer og ansatte til en 

reportasje om ”Ungdom og sommerjobb”. Reportasjen kommer som 

bilag i mai måned. 

 Øverst på bildet ser vi første pulje med spente søkere. 

Ferieavvikling for lærlinger  
All ferie skal registreres i Bluegarden av lærlingene. Det vil sendes ut en 

veiledning til læringene om hvordan de skal gjøre dette. All ferie må være 

avklart med leder før den tas ut. Merkantil på enhet skal kunne støtte 

lærlingen i registreringen dersom det ønskes.   

Lærlingene har lik rett, som alle andre ansatte, til å ta ut inntil 25 

feriedager i løpet av året. En god del av lærlingene (dette gjelder særlig 1. 

års lærlinger) har som oftest ikke opptjent fullt lønnet ferie.  Lærlingene 

kan ikke pålegges til å ta ut mer ferie enn de har opptjent. Unntaket er 

hvis enheten stenger (for eksempel i fellesferien).  

Lærlingen tar kontakt med den merkantile på enhet, evt. sin 

opplæringskonsulent, for å finne ut hvor mange feriedager som dekkes 

av feriepenger og ev. registrere at færre enn 25 feriedager skal avvikles 
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Informasjonssamlinger i forbindelse med oppstart: 

Informasjonssamling for årets nye lærlinger 31. august 

Som en fast ordning arrangerer opplæringskontoret startsamling for alle 

nye lærlinger av året. I år vil denne arrangeres 31.august, som er noe 

senere enn vi har gjort tidligere.  Lærlingene rekker å starte opp på 

enheten og får hilse på dere veiledere og kommet litt i gang, før vi 

opplæringskonsulentene møter dem i Trondheim Spektrum. Det tror vi 

kan være fint. Denne dagen vil vi ønske dem alle sammen velkommen 

som lærlinger i Trondheim kommune, de vil få informasjon og treffe 

refleksjonsgruppen sin for første gang. Det er her de skal signere 

lærekontraktene sine, før vi sender dem inn til godkjenning hos Sør- 

Trøndelag fylkeskommune. Alle fagdager i regi av opplæringskontoret er 

obligatorisk for lærlinger. 

 

Informasjonssamling for enhetsledere og fagledere 27. august 

Hver høst inviteres det til en totimers informasjonssamling for enheter 

som har lærlinger. Oppmøtet har vært svært bra, og det har vært en 

blanding av enhetsledere, fagledere eller veiledere som har kommet på 

dette møtet. I år ønsker vi å dele det opp litt. Ved å invitere ledere kan vi 

spisse informasjonen mer direkte til lederrollen. Tema er informasjon og 

kvalitetssikring. Det vil orienteres om siste nytt innen fagopplæring i 

Trondheim kommune og vi håper så mange som mulig vil prioritere å 

komme. Årets informasjonssamling arrangeres torsdag 27. august. 

Nærmere informasjon vil bli annonsert på intranett. 

 

Informasjonssamling for veiledere 28. august  

Nytt av året ønsker vi å invitere veiledere til en egen startsamling. Tema 

vil være informasjon og kvalitetssikring knyttet til veilederrollen. For at 

det skal passe for flest mulig arrangerer vi to samlinger på samme dag. 

Fredag 28. august kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-15.00. Påmelding finner du 

i OLKWEB (Aktiviteter – Alle åpne). Meld deg på det tidspunktet på dagen 

som passer best for deg og enheten. Nye veiledere som ikke er på OLWEB 

enda, bes om å ta kontakt med Monica Dahl Eide eller Tone Beate Trones 

for påmelding. 
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Her ser dere den flotte gjengen som var på vårens veilederkurs  

Veilederkurs høsten 2015 
Høstens veilederkurs er allerede lagt ut i kurskatalogen. Det er greit å 

kunne planlegge dette i god tid. Man må delta på alle 4 dager for å få 

kursbevis. Her ser dere en oversikt over høstens kurs: 

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 

3. september 16. september 30. september 

4. september 17. september 1. oktober 

7.september 18. september 2. oktober 

11.september 28. september 12. oktober 

 

Workshop i OLKWEB 
Workshop på Leütenhaven frem til sommeren: 

30.april kl.08.00-11.00  (kursrom D) 

12.mai  kl.12.00-15.00  (kursrom D) 

27.mai  kl.08.00-11.00  (kursrom D) 

11.juni  kl.12.00-15.00  (kursrom D) 

 

Påmelding i OLKWEB under Aktiviteter – Alle åpne. 

 

 

Vi på opplæringskontoret vil ønske dere alle lykke til med 

halvårsvurderingene og innspurten med lærlingene dette halvåret, 

enten de skal fortsette hos dere, er ferdige med læretiden eller skal 

bytte læreplass. 

NESTE UTGAVE AV VEILEDER’N KOMMER I LØPET AV AUGUST. 

 


