Med fagbrev
ligger
verden åpen

Vi er et flerfaglig
opplæringskontor
Vi har i dag et stort antall godkjente lærebedrifter i
Rindal, Surnadal og Heim kommune.
Målet vårt er å gi de unge som velger yrkesfag, den
beste muligheten for en god opplæring – og en god
start på arbeidskarrieren. Vårt fokus er å skape
dyktige og engasjerte fagarbeider.

Opplæringskontoret er bindeleddet mellom deg som
lærling, lærebedriften og fylkeskommunen i dine to
år i lære. Vi vil fungere som en støttefunksjon som
passer på at læreplan blir fulgt og at du får den
oppfølgingen du trenger og har krav på for å utvikle
deg faget ditt. Vi samarbeider tett med bedriftens
faglig leder og instruktører.

Vi tilbyr tett oppfølging av lærekandidater, lærlinger
og lærebedrifter helt fra utarbeidelse av lærekontrakt
til de tar fagprøve eller kompetansebevis. En annen
viktig del av vår virksomhet er å rekruttere motiverte
lærlinger til våre medlemsbedrifter.

Næringslivet i vårt område trenger dyktige
fagarbeidere innen mange bransjer.
Lærlingordningen er en viktig rekrutteringskanal,
og mange av lærlingene får tilbud om fast jobb i
bedriften etter endt utdanning.

Noen av våre fag
Indre Nordmøre Opplæringskontor sine medlemsbedrifter er eller kan bli godkjent i mange fag fra de
ulike yrkesfaglige studieprogrammene. For eksempel:

• Tømrerfaget

• Landbruksmaskinmekanikerfaget

• Betongfaget

• Motorsykkelfaget

• Malerfaget

• Billakkererfaget

• Trevare- og bygginnredningsfaget

• Bilfag, tunge kjøretøy

• Rørleggerfaget

• Chassispåbyggerfaget

• Industrisnekkerfaget

• Anleggsmaskinførerfaget

• Industrirørleggerfaget

• Helsearbeiderfaget

• Industrimekanikerfaget

• Barne- og ungdomsarbeiderfaget

• Sveisefaget

• Institusjonskokkfaget

• CNC-maskineringsfaget

• IKT-servicefaget

• Produksjonsteknikerafaget

• Salgsfaget

• Logistikkfaget

• Renholdsoperatørfaget

For mer informasjon, se våre hjemmeside www.inmo.no eller www.vilbli.no

VELG YRKESFAG
– bli lærling
– gå rett ut i jobb
En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen og skal
tilfredsstille opplæringslovens krav til kompetanse.
Mange av Indre Nordmøre Opplæringskontor sine lærebedrifter har lang erfaring i å drive opplæring.

• Du jobber etter en læreplan som beskriver mål for
opplæringen

Vi er stolte over å kunne tilby variert opplæring i de fleste
fag som næringslivet i vår region etterspør gjennom
lærebedrifter med engasjerte og motiverte faglig ledere
og instruktører. Hovedmodellen for et yrkesfaglig
utdanningsløp er 2 år i skole og 2 år ute i bedrift som
lærling. Noen fag har læretid på 2,5 år. Som lærling lærer
du ved å jobbe tett sammen med en instruktør.

• Du får verdifull erfaring fra arbeidslivet og knytter
mange kontakter som er verdifulle for videre yrkesliv

Hvorfor velge veien
som lærling?
• Du får lønn under utdanning
• Du får flere valgmuligheter og bein å stå på
• Du får brukt for både dine teoretiske og
praktiske ferdigheter
• Fag- eller svennebrev er en forsikring mot
arbeidsløshet
Næringslivet trenger flere fagarbeidere!
– Gode muligheter for jobb!

• Du opparbeider deg kompetanse i det faget
du jobber med

• Du får vist deg fram, og du får lønn under utdanning
• Du har gode muligheter for jobb
• Du kan søke høyere utdanning med solid
praktisk bakgrunn

Mulighetene er mange
Det behøver ikke stoppe med fagbrev,
videreutdanningsmulighetene etter fagbrev er mange:
• Påbygg studiekompetanse
• Teknisk fagskole, høyskole og master
• Y-veien
• Forkurs/høyskole/universitet, bachelor, master
• 1. gangstjeneste / utdanning i Forsvaret
• Flere fagbrev for å få bredere kompetanse
Mesterbrev
En mesterutdanning er en formell videreutdanning for
håndverkere, som gir deg kompetanse som bedriftsleder
og faglig leder. Du får selv rett til å ha lærlinger i ditt
fag, og hjelpe disse frem mot fag- eller svenneprøve.
Mesterutdanningen er lagt opp slik at du kan ta
utdanningen på deltid over to år ved siden av at du står i
jobb.

Fagskole
Fagskolene tilbyr yrkesrettede utdanninger som er ett
nivå over videregående skole. Utdanningene varer fra et
halvt til to år og inneholder praktisk og teoretisk utdanning.
Den lar deg bygge videre på din yrkesfaglige utdanning,
og består av en kombinasjon av praktisk og teoretisk
kompetanse.
Y-veien
Høyskolestudier som er tilrettelagt for personer med
yrkesfaglig bakgrunn. Studiet er i hovedsak rettet mot
ingeniørstudier, og er lagt opp med mer matematikk og
fysikk og mindre andel praksis enn på en ordinær ingeniørutdanning.
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Hvorfor bli
lærebedrift
Som godkjent lærebedrift:
• Får du skreddersy egne fagarbeidere,
tilpasset din bedrift
• Får fagarbeidere som er godt kjent i bedriften
gjennom opplæringen
• Å være godkjent lærebedrift er god reklame,
et kvalitetsstempel. Men også et krav i forhold
til en del oppdragsgivere
• Du får tilført ny kunnskap til bedriften
gjennom oppdatering og kursing av faglig
ledere og instruktører og lærlingen selv
• Tar samfunnsansvar gjennom å sikre
rekruttering til din bransje og hjelpe ungdom
til å fullføre sin utdanning
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