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Samlet målbilde
Overordnet
• Øke rekruttering til yrkesfag
• Øke rekruttering av lærebedrifter
• Øke formidling av lærlinger og lærekandidater
Resultatindikatorer

• Formidlingsgraden
• Nye lærebedrifter/ medlemsbedrifter
• Nye lærefag
• Gjennomføringsprosent

• Øke andel elever på Vg2 med direkte overgang til
neste trinn i utdanningsløpet

Vi jakter læreplasser

Kampanjen Læreplassjeger og RM
kampanjen har/ vil profilere baksiden av
mange ulike busser, spredt utover
Innlandet. Størst konsentrasjon er det i
mjøsbyene der vi treffer best, men også
ute i distriktene vil det også være mulig å
få med seg budskapet om at vi jakter på
flere lærebedrifter og læreplasser.
Det er også utarbeidet en
kampanjefilmer som vil vises innvendig
på busser med elektroniske skjermer (ca.
350 stk.).
https://drive.google.com/file/d/1YtbWHv2uPIW4V-QxG7XEol33pA_LSqVS/view?usp=sharing

Samarbeid med Innlandstrafikk gjør profileringen mulig

Nøkkeltall for fag- og yrkesopplæringsområdet

(per 29.03.2022)

• 3210 lærlinger (innlendinger i lærekontrakt – høyeste i 2021 var 3492)
• 5000 – 6000 elever i yrkesfag

• 73 godkjente opplæringskontorer
• 1930 bedrifter godkjent som medlem i
opplæringskontor
• 361 frittstående lærebedrifter

• 150 godkjente lærefag
• 151 prøvenemnder med 566 medlemmer i 86
programområder
• 3361 aktive faglige ledere
• Minst 2500 instruktører

Lærlinger utgjør en forskjell

Status fag- og
yrkesopplæringsområdet

Økte forventninger til fagopplæringsområdet
Både nasjonalt og lokalt
Nasjonalt
• Samfunnskontrakten 2022 – 2026
• Særskilte tiltak (øke fullføringen i fag- og yrkesopplæringen for elever, lærlinger og lærekandidater)
•
•
•
•
•
•

Tiltak som bidrar til forsterket oppfølging og utvikling (innhold, varighet++) av alternativt Vg.3
Tiltak som bidrar til økt formidling og individuell oppfølging
Tiltak som styrker minoritetsspråklige elevers mulighet til å ta kvalifiserte valg av riktig utdanningsprogram
Tiltak som styrker minoritetsspråklige elevers faglige grunnlag før søknad om læreplass
Tiltak som styrker minoritetsspråklige lærlingers gjennomføring av yrkesfaglig utdanningsprogram
Tiltak rettet mot lærebedriftene for å bidra til at kvalifiserte minoritetsspråklige søkere får læreplass

Lokalt (fylke)
• Utviklingsaktiviteter for lærlinger og læreplassgaranti etter tilleggsbevilgning i FT sak 103/2021
• Utvikle kompetanseaktiviteter i en felles løsning for både skole og lærebedrifter med tanke på
minoritetsspråklige
• Nye alternative opplæringsmodeller og digitale løsninger for yrkesfag
• Implementering av ordning for lærekandidater med spesialundervisning i bedrift
• Endringer i forskrift om inntak og formidling i Innlandet fylkeskommune (ikke rettighetsstyrt)
• Tilskuddsordninger for særskilt oppfølging av lærlinger og lærekandidater
• Nye læreplaner og fagfornyelsen
•
•
•

Re-godkjenning av alle lærebedrifter/ opplæringskontor 2022
Implementering av nye læreplaner og fagfornyelse hos 550 prøvenemnder 2022-2024
Økte krav til kompetanseaktiviteter for lærebedrifter (faglig ledere og instruktører – i overkant av 3000 personer) – veilednings/
vurderingspraksis og fagfornyelsen

Ny samfunnskontrakt 2022 – 2026
• KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt (2022-2026) for flere
læreplasser.
• Målet er at alle elever som er kvalifiserte søkere skal få et tilbud om læreplass. Lærlingeordningen skal være
førstevalget for de som ønsker seg et fag- eller svennebrev.
• Innsatsen konsentreres om å jobbe aktivt for at flere søkere skal få læreplass gjennom å rekruttere flere bedrifter
og virksomheter til lærlingordningen. I tillegg bidra til å fornye og heve kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen.
Den nye samfunnskontrakten skal sikre alle elever som er formelt kvalifiserte søkere skal få
tilbud om læreplass. Følgende tiltak skal sikre læreplass til alle:
•
•
•

•
•
•
•

Styrke det lokale og regionale arbeidet for flere læreplasser
Bidra i arbeidet med å sikre bedre dimensjonering av opplæringstilbudet i fylkene
Bidra til at lærebedrifter får rekruttert lærlinger i næringer og lærefag hvor det er mangel
på lærlinger
Motarbeide all diskriminering i rekruttering av lærlinger
Opplæringen i skole brukes strategisk for å forberede elevene på læretid og øke
mulighetene for at de skal få læreplass
Arbeide for å starte tidligere med formidling av søkere til læreplass
Erfaringsdeling og relasjonsbygging mellom skole, opplæringskontor, arbeidsliv,
fylkeskommunen og andre sentrale aktører er en viktig forutsetning for å lykkes i
læreplassformidlingen.

Lærlingsituasjonen for Innlandet
- veien frem til resultater
• Målrettede kompetansetiltak for skole og næringsliv
•
•

Tilskuddsordning for yrkesfaglig kompetanse
Utvikling av profesjonelle læringsmiljø

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yrkesfagnettverk (samarbeidsarena for skole og næringsliv)
Yrkesfagkoordinatorer (9 stillingshjemler pt.)
Digital løsning for oppfølging av formidling til læreplass
Ordning for alternativt vg.3 (forsterket finansiering fra 08.2021)
Stimuleringstilskudd (benyttet 95% av rammen på 7.2 millioner kroner)
Tilskudd for lærlinger med særskilte oppfølgingsbehov (benyttet 50% av rammen på 3 millioner kroner)
Læreplassjegerkampanje
Læringsfabrikken som en ny rekrutterings- og opplæringsarena
Særskilt oppfølging av bransjer/ lærefag (eks. RM, Salg, service, reiseliv og TIF)
Årlig rapportering og Lærlingundersøkelsen
Regelmessige samarbeidsmøter med opplæringskontor og større selvstendige
lærebedrifter
• Aktualisering i styringsdialog med rektorer
• Modell for bedriftsopplæring med spesialundervisning for lærekandidater (FT sak
50/2021)
• Politisk sak H2022, vurdering av yrkesfaggaranti

Formidling av søkere til læreplass
- ungdomsrett

2021 (1407 søkere til læreplass med
ungdomsrett)
• Formidlet 88,4% per 01.12.2021

2020 (1301 søkere til læreplass med
ungdomsrett)
• Formidlet 87.8% per 31.12.2020

Søkere og formidlet per 31.03.2022
2021
27 færre søkere til læreplass
med ungdomsrett i 2022 enn
i 2021. Dette vil endre seg i
løpet av året, og det vil
antagelig kun bli en minimal
forskjell

2022

Endring i antall lærebedrifter

Innlendinger med godkjente lærekontrakter
- progresjon godkjenning av kontrakter pr. 29.03.2022

Svært positiv trend fra mars. Samlet
sett bedre enn fjorårets godkjenning av
kontrakter. Betydelig økning i signerte
kontrakter i april, mai og juni, enn
tidligere år.

Aldri tidligere har kontraktssituasjonen
vært avklart for så mange elever så
tidlig. Vi lykkes med tidlig formidling i
de fleste lærefag.

Antall prøver og fordeling etter kandidattype
- Fra 2017 til 2022, per 29.03.2022

Fordelingen av resultater for prøver
Fra 2017 til 2022 (per 29.03.2022)

