Vi jobber for fremtidens fagarbeidere!

Vi jobber for fremtidens fagarbeidere!
Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder (OKOS Agder) har som formål
å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæring for våre medlemmer i offentlig
sektor. OKOS Agder er eid av medlemsbedriftene hvor lærlingene har sin læretid.
Hele veien frem til avlagt fagprøve har vi tett
kontakt med lærested, lærling, veileder og fag
lig leder. Vårt mål er at læretiden skal være en
positiv og utviklende opplevelse for alle.
OKOS Agder har ca. 150 nye lærekontrakter
hvert år. Vi har læreplasser i kommuner, fylkes
kommunen, statlig sektor og i noen private
bedrifter.
Kort fortalt er vi et bindeledd for både lærlinger
og medlemsbedrifter. I tillegg har vi et godt
samarbeid med andre aktører i både offentlig
og privat sektor.
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Dette er fagene vi kan tilby læreplasser i:
• Helse
• Barn og ungdom
• Service og administrasjon
• IT-drift
• IT-utvikler
• Innholdsproduksjon
• Medieteknikk
• Renholdsoperatør

SE VIDEOEN
HER

Hva kan du være
med på i læretiden?
Inspirasjonsdag
Underveis i læretiden er det mye gøy som du kan bli
med på. Hvert år har vi et stort arrangement på
Arendal kulturhus, som vi kaller for «Inspirasjonsdag».
Her møter ca. 500 lærlinger og veiledere til en spen
nende dag. Her får du faglig påfyll fra ulike foredrags
holdere, og mulighet for å dele erfaringer og knytte
nettverk.

Fylkesmesterskap
Lærlinger kan også delta i fylkesmesterskap,
en konkurranse der lærlinger og fagarbeidere
kjemper om å kvalifisere seg til Yrkes-NM
i for eksempel helsearbeiderfaget.

Deler av læretiden i utlandet
Noen lærlinger vil kunne få muligheten til å være
utplassert 4–6 uker i utlandet. Dette skjer gjennom EUs
program Erasmus +.
Reise og opphold dekkes gjennom dette prosjektet.
Her kan du få en unik mulighet for å få nye venner,
internasjonal erfaring og ikke minst få innblikk i nytt
språk og ny kultur.
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OKOS Agder
hjelper lærlingene
med å tilegne seg
kompetanse for å kunne
ta fagbrev, som de kan
bygge videre på
i yrkeslivet sitt.

Veien til drømmeyrket
I fremtidens arbeidsmarked lønner det seg å ha fagkompetanse
det alltid vil være behov for.
Bedriftene tilknyttet OKOS Agder tilbyr lære
plasser innenfor flere sentrale, fremtidsrettede
yrker. Her får du muligheten til å bruke dine
evner og tilegne deg kompetanse for å kunne
ta fagbrev, som vil være din inngang til yrkes
livet eller høyere utdanning.
Den vanligste måten å bli fagarbeider på er to
år på skole og to år i lære, for deretter å avleg
ge fagprøve ved endt læretid. Med fagbrevet i
lomma kan du enten gå direkte ut i jobb eller
utdanne deg videre ved påbygg, fagskole,
høgskole eller universitet.
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HVORFOR BLI LÆRLING
I OFFENTLIG SEKTOR?
• Bredt fagspekter
• Fremtidsrettede yrker
• Tidlig ut i arbeidslivet
• Lønn i hele læretiden
• Rett til allmennfaglig påbygging /
studiekompetanse etter fagbrev

Service- og administrasjonsfaget
Dette faget legger grunnlaget for en jobb innen service, kundebehandling
og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.
Hva gjør en fagarbeider i service
og administrasjonsfaget?

Opplæringen skal:

Du vil få kompetanse innen:
• elektroniske tjenester
• regelverk om personvern og krav til innsyn
• hvordan teknologiske verktøy i kontorarbeid
og informasjonsbehandling kan bidra til en
hensiktsmessig og effektiv organisering av
arbeidet
• kundebehandling
• kontoradministrative oppgaver
• virksomhetens organisering og strategi for
kommunikasjonsløsninger
• bruk av økonomisystemer
• regelverk for helse, miljø og sikkerhet

• legge til rette for at du som lærling
kan utvikle endringskompetanse
• vektlegge bruk av virksomhetens digitale
verktøy til kunnskapsorganisering og
informasjonsflyt
• utvikle dine praktiske kontorfaglige
ferdigheter på egen arbeidsplass
og funksjon i virksomheten
Jobbmuligheter vil være innenfor
både privat og offentlig sektor.
Yrkestittel: service- og
administrasjonsmedarbeider

Møt Jonathan – vårt ansikt uttad
Jonathan Gusdal (18) begynte hos oss høsten 2021, etter 2 år på service- og samferdsel
på Dahlske videregående skole i Grimstad.
Nå tar han i mot besøkende i resepsjonen, utsteder apostiller, besørger adgangskontroll
og hjelper til med stort og smått i vårt servicemottak. Etter bestått fagprøve våren 2023,
får han fagbrev innen kontorfag.
Med utdanning innen service- og kontorfag har du mange muligheter. Hos oss får Jonathan
mulighet til å få praksis i kontoradministrativt arbeid, service og kundebehandling, og
være i kontakt med mennesker hver eneste dag.
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Renholdsoperatør
Faget er et forvaltnings-, drifts- og
vedlikeholdsfag.
Hva gjør en renholdsoperatør?
En renholdsoperatør skal bidra til vedlikehold
av overflater i ulike typer bygg, anlegg og trans
portmidler. Fokuset i dette faget er å sikre et
godt innemiljø, materielle verdier og hygiene.
Du vil få opplæring i bruk av kjemikalier, metoder,
materialer og miljøvennlige produkter.
Som lærlingene får du kompetanse på regel
messig og periodisk renhold og spesialrenhold i
ulike typer bygg og transportmidler. Du vil også
lære om rengjøring og vedlikehold av vegger,
himlinger, gulv og inventar. Krav til estetikk,
økonomi, hygiene og innemiljø vil bli gjennom
gått. Som lærling blir du også utfordret til å
fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne
til kommunikasjon med kunder, kollegaer og
andre samarbeidspartnere.
Opplæringen skal bidra til etisk bevisstgjøring,
flerkulturell forståelse, likeverd og respekt. Den
skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og
bransjeforståelse. Ikke minst skal opplæringen
også ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.
Fullført og bestått opplæring fører
fram til fagbrev.
Yrkestittel: renholdsoperatør
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Er du glad i mennesker?
Ønsker du en meningsfull og
spennende arbeidshverdag
sammen med dyktige og
hyggelige kollegaer?

Lena Berg, helsefagarbeider
HVORDAN VAR LÆRLINGTIDEN I RISØR KOMMUNE?
Det var fint å få prøvd seg i de ulike enhetene, få en fot
innenfor for å se hvor jeg trivdes best. Jeg hadde en
variert lærlingtid, hvor jeg fikk utfordret meg selv og fikk
mye nyttig erfaring.
HVORDAN ER DET Å VÆRE HELSEFAGARBEIDER
I RISØR?
Jeg har fått stor tillit fra både kollegaer og ledere til å løse
oppgaver. Jeg har fått medisinkurs, og blitt utfordret til å
ta på meg nye oppgaver. Jeg føler meg likestilt med andre
mer erfarne fagarbeidere, og har samme muligheter som
mine kollegaer selv om jeg er ganske ny. Det er fint
å oppleve å få tillit og å være en del av et godt team!

I Risør kommune jobber vi hver dag for at våre
innbyggere skal få gode og trygge tjenester.
Som lærling i helsefag hos oss får du utfordringer
innen hjemmetjenester og rehabilitering, sykehjem
og habilitering. Vi jobber sammen i tverrfaglige
team, og jobber mye med kompetansedeling og
utvikling.
Vi har dyktige veiledere som brenner for faget sitt,
og som gleder seg til å ta imot nye lærlinger!
Velkommen som lærling hos oss
i Risør kommune!

www.risor.kommune.no
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Helsefagarbeider
Det er alltid et stort behov for
helsefagarbeidere som gir omsorg,
grunnleggende sykepleie og miljøarbeid
for pasienter og brukere av helse- og
sosialtjenesten.
Dette faget er med på å dekke behovet for
kompetente helsefagarbeidere som kan
møte pasienter, brukere og pårørende på
en profesjonell måte. På denne måten kan
du bidra til å ivareta samfunnets behov for
helse- og omsorgstjenester.
Hva gjør en helsefagarbeider?
Helsefagarbeideren lærer å samarbeide
med andre yrkesgrupper, de skal fremme
trivsel, fysisk og psykisk helse samt ivareta
brukermedvirkning og pasientrettigheter.
Du vil lære å møte mennesker med ulik
kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner,
og med ulik evne og mulighet for kommu
nikasjon. Videre skal opplæringen bidra til
at du blir en profesjonell yrkesutøver med
evne til innlevelse og samspill med mennes
ker som har ulike behov for hjelp.
Gjennom opplæringen vil du bli i stand til å
observere og bruke kunnskap om ulike syk
dommer, skader og lidelser, og til å iverk
sette forebyggende eller behandlende tiltak
innen eget ansvars- og kompetanseom
råde. Som helsefagarbeider skal du bidra til
å forebygge isolasjon og legge til rette for et
mer aktivt liv.
Det vil bli varierte arbeidsoppgaver på ulike
tjenesteområder, hvor du kan være kreativ
og få helhetlig kompetanse som er nyttig
både i helse- og sosialtjenesten i kommu
nene og i spesialisthelsetjenesten.
Fullført og bestått opplæring fører fram til
fagbrev. Yrkestittel: helsefagarbeider
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Vi søker deg som er en engasjert lærling.

Bli en del av laget vårt!

www.birkenes.kommune.no

For å få
bred erfaring
rulleres læretiden
mellom bl.a. sykehjem,
hjemmesykepleie og
boveiledertjenesten.

Velkommen til Arendal kommune!
Vi jobber aktivt med å skaffe læreplasser i kommunen vår. Arendal kommune har over 100 lærlinger, i
tillegg er det mange som har læreplasser i andre offentlige virksomheter og private firma. Vi vil gjerne at
alle som bor i kommunen som ønsker læreplass og er kvalifisert for det, skal få læreplass.
Arendal kommune har ca. 3 200 ansatte, og de fleste jobber i helse- eller oppvekstsektoren. Det er
derfor vi har flest læreplasser i helsefag og barne- og ungdomsfag. Siden det blir flere som lever lengre,
vil det i årene fremover bli behov for enda flere helsefagarbeidere.
Det bor over 44 000 mennesker i Arendal, og det skjer mye. Her er foreninger, idrettslag, musikkorps,
kulturskole og mye mer. Så her er det trivelig, både å jobbe og bo.

9

Barne- og
ungdomsarbeider
Som barne- og ungdomsarbeider skal
du bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og
unge i alderen 0–18 år.

For å få
bred erfaring
rulleres læretiden
mellom bl.a. barnehage,
barneskole og
ungdomsskole.

Hva gjør en barne- og ungdomsarbeider?
En barne- og ungdomsarbeider jobber for
fellesskap og samhold i et miljø med lek,
utforsking og læring. Faget skal utvikle barneog ungdomsarbeidere som er tydelige rolle
modeller og bevisste på de utfordringer barn
og unge møter. De skal også kunne jobbe med
grensesetting og konfliktløsning.
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Opplæringen skal kunne tilpasses pedagogiske
tilbud til ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer
og livssituasjoner. Den skal gi grunnlag for å

velge hensiktsmessige arbeidsmåter, og sti
mulere til allsidige aktiviteter og interesse for
natur og miljø. Du vil også lære om hvordan
man kommuniserer og samarbeider med barn,
unge og foresatte. Og bidra til å utvikle flerkul
turell forståelse, likestilling og likeverd.
Som barne- og ungdomsarbeider bruker du
forming, lek, musikk, sang, litteratur, drama og
fysisk aktivitet i ditt daglige arbeid. Fullført og
bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: barne- og ungdomsarbeider

Bråstad barnehage - glade barn og voksne
Voksne og barn som tar vare på hverandre, sikrer trygghet, glede og omsorg i et utviklende miljø
Frolandsveien 307, 4848 Arendal | Hovednummer: 37 02 66 68 | E-post: post@brastadbhg.no | www.brastad.barnehage.no
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Informasjonsteknologi og
medieproduksjon (ITM)
Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt utdan
ningsprogram som ble innført høsten 2020. Vg1 handler om
hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler
samfunnet. Fagene skal bidra til at elevene får utfolde skaper
glede, engasjement og kreativitet gjennom arbeid med program
mering, historiefortelling og design. Videre skal programfagene
bidra til å utvikle kritisk tenkning og etisk bevissthet om hvordan
teknologi og medier er med på å påvirke samfunnet. Elevene
lærer brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering,
sammen med innholdsformidling, historiefortelling, foto, film og
visuell kommunikasjon.
Vg2: Her kan du velge mellom Informasjonsteknologi eller
Medieproduksjon.
Informasjonsteknologi: velg mellom IT-drift eller IT-utvikler
Fagene handler om å utvikle og drifte sikre og brukervennlige
IT-løsninger, og gi brukere hjelp/opplæring i hvordan løsningene
fungerer. Elevene lærer også om IT-utvikling, regelverk og skal
reflektere over hvordan IT påvirker samfunnsdebatten og demo
kratiet.
Medieproduksjon: Velg mellom Innholdsproduksjon, *Medie
design eller Medieteknikk. Fagene handler om kommunikasjon
og brukeropplevelser i et bredt fagfelt i stadig endring. Ved å
delta i kreative prosesser fra idé til ferdig produkt skal elevene få
en forståelse for hvordan media har påvirkningskraft på individ
og samfunn. Kompetanse innenfor innholdsproduksjon, design
og tekniske løsninger blir også vektlagt.
Vg3: Læretid: på de neste sidene får du informasjon om fagene:
IT-drift, IT-utvikler, Innholdsproduksjon og Medieteknikk.
*Mediedesign: Vi har ikke læreplasser i dette faget.
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IT-drift

Det er få virksomheter i dag som kan klare seg uten en
IT-driftstekniker. Faget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse
innen bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av
IT-tjenester. I tillegg skal det bidra til å utvikle kompetanse som
kan ivareta stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør
verdiskaping og utvikling av virksomheter.
Du vil lære at personvern og informasjonssikkerhet er viktig.
Hva gjør en IT-driftstekniker?
• Sette opp en arbeidsplass med PC, lyd og kamera
• Installere teknisk utstyr på møterom
• Drifte applikasjoner som f.eks. Office365 og skytjenester
• Lage instrukser og brukerveiledninger,
samt holde kurs i bruk av digitale verktøy
• Brukerstøtte
• Kvalitetssikre installasjoner og skrive avviksrapporter
• Sørge for godt personvern
• Sikre rutiner ved sikkerhetsbrudd
• Sette opp nettverk – både trådløse og kablede
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: IT-driftstekniker
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IT-utvikler
I dette faget vil du få jobbe med helhetlige og kreative prosesser
for å utvikle løsninger sammen med kollegaer i team. Denne
kompetansen er og blir mer og mer ettertraktet, og behovet
for IT-utviklere vil bare vokse i årene fremover. Du vil lære om
gjeldende lovverk, ulike programmerings- og utviklingsmetoder
og bli kjent med virksomhetens arbeidsrutiner.
Hva gjør en IT-utvikler?
• Jobbe med idé- og konseptutvikling
• Estimering av ressurser til oppgaver, samt innhenting av data
• Programmering, integrasjoner og databaser
• Ulike brukertester
• Vedlikehold og videreutvikling av løsninger
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: IT-utvikler
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Innholdsproduksjon
Som lærling i innholdsproduksjonsfaget, vil du få jobbe med
å lage innhold i produksjoner til de digitale plattformene som
virksomheten bruker. Du må være kreativ og finne nye måter å
formidle budskapet ut til brukerne, både internt og eksternt.
Du vil få opplæring i:
• produksjonsprosessen
• idéer og konsept
• relevant lovverk
• planlegging, koordinering og estimering av ressurser
• design og produksjon
• etterarbeid, markedsføring og evaluering
Hva gjør en innholdsprodusent?
Du kan jobbe med film, foto, animasjon og grafisk design, og
du vil jobbe på tvers av ulike fagområder og få samarbeide
med mange dyktige personer innen sitt felt.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: innholdsprodusent

Bilde
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Medieteknikk

I dette faget vil du være med å planlegge og gjennomføre
tekniske produksjoner fra idéstadiet til ferdig produkt på de
ulike plattformene. Du vil også få prøve deg på video, stream,
podkast og digitale kurs. En lærling i dette faget vil ofte jobbe
i en kommunikasjonsavdeling, eller i en avdeling som tilbyr
tekniske løsninger til sine ansatte.
Du vil få opplæring i:
• Håndtere og distribuere audiovisuelt innhold
• Lage profesjonelle produksjoner og installasjoner innen film,
tv, konferanser, sosiale medier og kulturarrangement
• Oppnå forståelse for medietekniske løsninger og hvordan de
blir brukt innenfor ulike sektorer
• Lære om ulike verktøy og utstyr for å formidle forskjellige
typer budskap
• Samarbeide med andre fag og avdelinger om utforming,
planlegging og gjennomføring
• Se hvordan du kan være oppdatert på trender
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: medietekniker
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Mulighetene er mange!
Det behøver ikke stoppe med fagbrev,
videreutdanningsmulighetene er mange:
• Påbygg til generell studiekompetanse
• Y-veien
• Fagskole/høyskole/universitet,
bachelor, master
• 1. gangstjeneste / utdanning i Forsvaret
• Flere fagbrev for å få bredere kompetanse
Fagskole
Fagskolene tilbyr høyere yrkesrettede utdan
ninger som varer fra et halvt til to år, og inne
holder praktisk og teoretisk utdanning.

Den lar deg bygge videre på din yrkesfaglige
erfaring og utdanning, og består av en kombi
nasjon av praktisk og teoretisk opplæring.
Studiene er på heltid, deltid eller som nettstu
dium, og kan kombineres med å være i jobb.
Y-veien
Y-veien er kort for «yrkesfaglig vei», og opp
tak til studier forutsetter at du har relevant
fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse
fra videregående skole. Universiteter og høgs
koler har oversikt over hvilke fagbrev som er
relevante for utdanninger via Y -veien.
Det kan variere fra år til år om andre fag blir
opprettet som Y- vei, da dette avgjøres av den
enkelte høyskole eller universitet.

Har du fagbrev eller flere års relevant arbeidserfaring,
kan du søke høyere yrkesfaglig utdanning hos oss
Ny høyteknologisk fagskole står klar høsten 2022
med følgende fleksible studietilbud:
Helse- og oppvekstfag
• Barsel og barnepleie
• Velferdsteknologi i helseog omsorgssektoren
• Tverrfaglig miljøarbeid
• Psykisk helsearbeid og
rusarbeid
Tekniske fag
• Bygg
• BIM konstruksjon
• Elkraft
• Mekatronikk
• KEM (klima, energi og miljø)
• Maskinteknikk

Maritime fag
• Maskinoffiser
på ledelsesnivå
• Dekksoffiser
på ledelsesnivå
Ledelsesfag
• Veiledning av lærlinger

Les mer om våre tilbud på vår nettside:
www.fagskoleniagder.no

Menn i helse
Dette er et spennende prosjekt for deg som er mann mellom 25 og 55 år,
og som mottar ytelser fra NAV. Her kan du ta fagbrev som helsefagarbeider og
bli attraktiv på arbeidsmarkedet.
Det å få flere menn ut i helsearbeidet har vist
seg å være en suksess. Menn med livserfaring
og hjertet på rett sted er en god start, og mange
har funnet ny livsglede i det å jobbe for å bedre
livssituasjonen til andre mennesker. Norge
trenger stadig flere helsearbeidere i årene som
kommer. Vi blir flere, eldre og lever lenger.
Dermed øker også behovet for medarbeidere
inne helse og omsorg.
Det er mange årsaker til at menn har havnet
utenfor arbeidslivet. En god nyhet er at du
her kan få en gyllen mulighet tilbake inn i
arbeidslivet. Så lenge du har lyst og evne
For mer
til å drive med omsorg og jobbe med
informasjon,
mennesker, er all din livserfaring så
ta kontakt med oss,
langt bare med på å gjøre at du passer
eller ditt
enda bedre som helsearbeider.
NAV-kontor.

Fagbrev på jobb
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På mange arbeidsplasser jobber det i dag
mange ufaglærte som både mestrer og
trives i den jobben de har.

er en mulighet for å få fagbrev på grunnlag av
allsidig praksis, realkompetansevurdering og
opplæring kombinert med veiledet praksis i
vanlig arbeid.

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fagbrev
for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette

Krav til deg som vil ta Fagbrev på jobb
Kandidatene har signert arbeidsavtale med en
virksomhet med de rettigheter og plikter som
følger av regelverk og tariffavtaler. Stillingen
må være på minst 50 prosent, og krav til rele
vant praksis er minimum 12 måneder.
Krav til teori
Kandidater for fagbrev på jobb må ha bestått
en egen eksamen før de melder seg opp til
fagprøven. Det er ingen krav til fellesfag.

Bli medlemsbedrift!
Norge trenger flere fagarbeidere i fremtiden,
og for å dekke behovene må også bedriftene
spille på lag. Man viser samfunnsansvar ved
å bidra til å dekke Norges behov for arbeids
kraft for framtiden. Ved å utdanne kvalifiserte
fagarbeidere er man med på å få hjulene til å
gå rundt i samfunnet. Lærebedriften MÅ ikke
ansatte den man har som lærling når læreti
den er over, men mange ser også dette som
en viktig del av rekrutteringsprosessen.
Vi ser at stadig flere elever i videregående
skole ønsker å fortsette som lærling i bedrift.
I OKOS Agder arbeider vi kontinuerlig med å
skaffe nye læreplasser for å møte det stadig
økende behovet. Nettopp derfor vil vi ha flere
medlemsbedrifter!

HVORFOR BLI LÆREBEDRIFT?
• Utdanne egne fagarbeidere og
sikre bransjens fremtid
• Kompetanseheving av
andre ansatte
• Lønnsom investering
• Ingen ansettelsesforpliktelser
etter fagbrev
• Tilfører bedriften nye
impulser og oppdatering
• Mottar tilskudd til opplæringen

Sammen med oss i OKOS Agder kan du være
med å utdanne morgendagens fagarbeidere.
Det skal gjøre både din bedrift, offentlig sektor
og næringslivet for øvrig bedre rustet til
å møte fremtidige utfordringer.

Velkommen til
Grimstad kommune!

Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst satsing på kunnskap og
skaperkraft for å møte framtidens behov.
Vi vil lykkes gjennom å bli bedre til det vi allerede er gode til: Vilje
til samspill mellom frivillig innsats, næringsliv, kommune, stat og
fylke. Dette skal gjøre Grimstad til en drivkraft i utviklingen av
Sørlandet som region og et eksempel på hva som kan oppnås med
privatoffentlig partnerskap.

Grimstad kommune har over flere år gjort en satsing på lærlinger
og antall lærlingplasser har økt til ca 60 plasser. Kommunen har
lærlingplasser i helsefag, barne- og ungdomsfag, kontorfag,
kokkefag, feierfag, byggdrifterfag, mekanikerfag og andre
tekniske fag. Grimstad kommune mottok i 2021 pris som årets
lærlingkommune på Agder.

www.grimstad.kommune.no
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Besøksadresse:
Sam Eyde Vgs.
Østensbuveien 80
4848 Arendal
E-post: post@okos-agder.no

www.okos-agder.no
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