OKViken
opplæringskontor for offentlig sektor

BLI ETTERTRAKTET I ARBEIDSLIVET

– BLI LÆRLING!

Yrkesfag er en spennende og nyttig
utdanning, og som lærling kan du
kombinere utdannelse med relevant
arbeidserfaring.

OKViken

OKViken er et selvstendig samarbeids- og serviceorgan
for kommunene, fylkeskommunen, statlige bedrifter, IKS,
private helseforetak og private barnehager.
Vi fungerer som et serviceorgan for både lærlinger og
medlemsbedrifter. Vårt mål er at læretiden skal være en
positiv og utviklende opplevelse for alle! Vi ønsker å være
løsningsorienterte, tilgjengelige og fleksible ved å gi god
service, kvalitet og vise et positivt menneskesyn.

opplæringskontor for offentlig sektor

OKViken tilbyr blant annet:
• formidling av læreplasser og rekruttering av lærlinger
• veiledning og rådgivning for lærling og bedrift
• organisering og planlegging av læretiden
• tilrettelagt opplæring og ekstra oppfølging
• aktuelle kurs og faglige samlinger
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Vi søker godkjenning
av alle fag som våre
medlemsbedrifter har
behov for lærlinger i.
Se våre nettsider
for mer info:
www.okviken.no

OKViken Øst
Trøskenveien 36, 1712 Grålum
OKViken Vest
Kjellstadveien 5, 3402 Lier
Telefon: 69 10 21 00
E-post: info@okviken.no
www.okviken.no

SE VIDEOEN HER

OKViken har avdelingskontor
i både Sarpsborg og Lier.
Vi er godkjent i de fagene våre
medlemsbedrifter ønsker
å ha lærlinger i. Vårt formål er
å planlegge, gjennomføre og
koordinere fagopplæringen
i offentlig sektor.

Arbeidsgiver?

Lærebedrifter forplikter seg til
å følge opp lærlinger. De bidrar
med arbeidsplasser til unge, og
får ny kunnskap og arbeidskraft
på arbeidsplassen

Vil du bli lærling?

Som lærling går du vanligvis 2 år
på videregående skole før du
arbeider 2 år i bedrift.
På denne måten oppnår du
dermed både relevant fagkunnskap og nyttig yrkeserfaring

Fra venstre: Sektordirektør administrasjon i NND Ann-Cathrin Becken,
IKT-lærling Mats Bredholt og IT-leder Ole Jakob Ottestad.
Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Fra lærling til fagarbeider
Vi tilbyr en læretid med mange spennende utfordringer.
Lærlinger er fremtidens dyktige fagarbeidere og ledere!
– Jeg får verdifull arbeidserfaring, og sammen med arbeidsgiver har jeg mulighet til å finne ut hvilken
retning jeg ønsker å gå innen IT, sier Mats Bredholt (NNDs IKT-lærling 2020-2022).
Etter fullført læretid hos oss vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.
For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får du tildelt en
veileder. Veilederens rolle er å støtte lærlingen i sin utvikling og bidra til at unge får relevant arbeidserfaring i et arbeidsmiljø som er faglig stimulerende.
NND tilbyr lærlingplasser innenfor ulike fagområder: Informasjonsteknologi og medieproduksjon
(It-drift, innholdsproduksjon, mediedesign), teknologi og industrifag (kjemiprosess og laboratoriefag),
Elektro og datateknologi(dataelektronikerfaget), salg, sikkerhet og administrasjon (sikkerhetsfaget,
service og administrasjonsfaget)
Vil du vite mer om oss, se på nnd.no og følg oss på sosiale medier

Malerfaget
Automatiseringsfaget

Mediedesignfaget

Er du interessert i teknologi, nøyaktig
og flink til å se sammenhenger i ulike
systemer? Da er det mulig at du er den
fødte automatiker!

Mediedesigner er et yrke som passer
for deg som har kreative ferdigheter
og liker å bruke ulike visuelle virkemidler på en kreativ måte.

Som maler vil du kunne jobbe både
inne- og utendørs. Du har også en rekke
arbeidsmuligheter og vil kunne jobbe
med både nye og eldre bygninger som
trenger oppussing eller restaurering. En
viktig arbeidsoppgave for en maler er
å velge riktig materiale for hvert enkelt
prosjekt, samt bruke riktig verktøy og
forskjellige metoder.

Anleggsgartnerfaget
Som anleggsgartner er det din jobb å
vedlikeholde beplantninger og vekster,
samt planlegge utforming av parker
eller hager. Anleggsgartnerbransjen
trenger dyktige yrkesutøvere som
forstår seg på utforming av utendørs
områder, med et øye for kvalitet,
estetikk og brukervennlighet.
Anleggsgartnerfaget består av to
hovedområder, nyanlegg samt drift
og vedlikehold.

Byggdrifterfaget
Byggdrifteren har ansvar for drift
og vedlikehold av bygg og anlegg.
Byggdrifteren skal være en ressurs
for eiere og brukere av bygninger,
med sine kunnskaper og kompetanse
om gode og sunne arbeidsforhold,
generell ivaretakelse av bygg, miljø og
energioptimalisering. Med moderne
byggemetoder og komplekse tekniske
løsninger er byggdrifterfaget både
spennende og krevende.

VELG EN UTDANNING
MED MENING!
Noen yrker er helt avgjørende
for å få samfunnet til å gå rundt.

Service- og
administrasjonsfaget
Med utdanning i service- og
administrasjonsfaget kan du utføre et
bredt spekter av administrative oppgaver.
Du vil utøve service, kundebehandling
og kontoradministrativt arbeid, og være
i kontakt med mange mennesker hver
eneste dag. De fleste bedrifter har
behov for noen som kan ta ansvar for
det administrative, så dette er en utdanning som gir mange jobbmuligheter.

Logistikkfaget

Ernæringskokk

Som logistikkoperatør arbeider du med
transport av gods og varer. Du vil laste,
losse og klargjøre gods for forsendelse,
og har som oppgave å sørge for at all last
kommer trygt frem til avtalt tid. Det er
ditt ansvar å sørge for at nødvendig
dokumentasjon er på plass, og ha oversikt over nasjonalt og internasjonalt.

Som ernæringskokk bidrar du til produksjon av trygge og sunne måltider,
med fokus rettet mot matglede og god
estetikk. Gjennom utdannelsen tilegner
du deg kunnskap og ferdigheter som
gjør at du kan bidra til å tilberede mat
som kan serveres til ulike grupper
mennesker, og som er tilpasset deres
preferanser og behov.
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IT-driftsfaget
IT-driftsfaget skal bidra til effektivisering av prosesser og konkurransedyktig
utnyttelse av ressurser i private og
offentlige virksomheter. I en stilling
som IT-driftstekniker er det din oppgave å velge gode IT-driftstjenester for
din virksomhet, samt sørge for at alle
ansatte i bedriften utnytter
IT-ressursene på best mulig måte.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Som barne- og ungdomsarbeider vil du
planlegge og gjennomføre pedagogiske
opplegg for barn og unge i alderen
0–18 år. Du vil jobbe med barn og unge
enkeltvis eller i små og større grupper,
og skal kunne tilpasse oppleggene etter
ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer
og livssituasjoner. Utdanningen kvalifiserer blant annet til arbeid i barnehage,
grunnskole og skolefritidsordning.

Vi tilbyr læreplasser i mange fag. Se våre nettsider for mer info: www.okviken.no

Helsearbeiderfaget
Hestefaget
Er du glad i hest? Med fagbrev i hestefaget kan du gjøre hobbyen din til en
jobb. Du får kompetanse om hestens
stell, helse og drift av profesjonell stall.

En helsefagarbeider utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid
for mennesker. Hvis du er glad i
andre og ønsker å gjøre en stor
forskjell i menneskers hverdag, har
du muligheten gjennom et fagbrev
i helsearbeiderfaget.

Anleggsmaskinførerfaget
Med et fagbrev i anleggsmaskin
førerfaget utfører du varierte
arbeidsoppdrag med ulike typer
anleggsmaskiner og utstyr.

Gjenvinningsfaget

Ambulansefaget

Aktivitørfaget

Som gjenvinningsoperatør er det
din oppgave å håndtere avfall, med
fokus på miljøvennlige og økonomiske
arbeidsmetoder. Renovasjon og gjenvinningsbransjen er i konstant endring
grunnet ny kunnskap og teknologi
rundt bærekraft, resirkulering og miljø.
Det er et stadig større fokus rundt
sirkulærøkonomi, hvor reparasjon og
gjenbruk er det viktigste.

Ambulansefaget skal legge fundamentet
for en arbeidshverdag med håndtering og
transport av pasienter. Som ambulanse
arbeider er du forbindelsen mellom
sykehus og primærtjenesten. Ambulanse
arbeidere er ofte de første personene en
pasient kommer i kontakt med ved akutt
sykdom eller andre ulykker. Derfor er det
viktig at en ambulansearbeider alltid er
forberedt.

Som aktivitør jobber du tett på
mennesker som har forskjellige behov
for sosial og fysisk aktivitet. Hvis du er
kreativ og har evne til å finne praktiske
løsninger på utfordringer som dukker
opp, har god kommunikasjonsevne og
evne til å skape gode relasjoner, kan
dette være utdannelsen for deg!

Blomsterdekoratørfaget

Bilfaget, lette kjøretøy

Brannforebyggerfaget

Som blomsterdekoratør handler
arbeidsdagen om å gjøre blomsterarbeid
for store og små arrangementer og andre
hendelser. Blomsterdekoratørfaget er
basert på en lang historie med dekorasjon, og innebærer både videreføring
av eldre teknikker samt design med
moderne uttrykk. Uavhengig av kultur
og nasjonalitet skal blomster være noe
som bringer mennesker sammen.

Som bilmekaniker for lette kjøretøy
handler arbeidsdagen din om å oppdage
og utbedre feil eller mangler i elektriske,
elektroniske eller mekaniske systemer
på ulike kjøretøy. For å innhente disse
opplysningene om hvert enkelt kjøretøy
må du som bilmekaniker mestre forskjellige
instrumenter og verktøy, og bruke dem
korrekt.

Før i tiden handlet feierfaget i hoved
sak om å feie skorsteiner, men i dag
omfatter brannforebyggerfaget i større
grad både tilsyn, brannforebyggende
tiltak og formidling av informasjon.
Hva gjør man som feier? Som feier er
det din jobb å rengjøre røykkanaler,
sentralfyringsanlegg, piper og
ildsteder, for å forebygge og forhindre
brann og avgassutslipp.

Renholdsoperatørfaget

Portørfaget

Industrimekanikerfaget

En renholdsoperatør rengjør og vedlikeholder overflater, og bidrar til å skape
et hyggelig og sunt innemiljø i næringsbygg, offentlige bygg, virksomheter og
private hjem. Som renholdsoperatør vil
din hovedoppgave vil være å planlegge
og utøve profesjonelt renhold. Du kan
jobbe nær sagt overalt, og vil ha arbeids
oppgaver som involverer håndtering av
ny teknologi og maskiner.

Som portør er det din jobb å sørge
for trygg transport av pasienter og
instrumenter innenfor institusjoner
som sykehjem og sykehus. Portører
skal sørge for sikker forflytning,
transport og sikring av pasienter, samt
følge nødvendige helsefaglige støttefunksjoner.

Som industrimekaniker har du ansvaret for å reparere, vedlikeholde, lage
og montere maskiner. Videre skal du
kunne bygge om og bytte deler på flere
forskjellige maskiner. Som med andre
serviceyrker er også industrimekanikeryrket påvirket av den teknologiske
utviklingen, spesielt med tanke på
automatisering.

Følg oss på facebook, instagram og linkedin
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Renholdsoperatørfaget
Renholdsoperatørfaget skal sikre
et godt innemiljø, god hygiene samt
verne om materielle verdier.
Gjennom opplæringen tilegner du deg kunnskap om
kjemikalier, materialer og miljøvennlige produkter
og metoder. Du lærer om regelmessig og periodisk
renhold, men også spesialrenhold i ulike bygg og
transportmidler.
Det er et fokus på etisk bevisstgjøring, likeverd,
respekt og flerkulturell forståelse, og det legges vekt
på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse.

Opplæringen i renholdsoperatørfaget omfatter:
1.

2.

3.

Planlegging: Under dette hovedområdet vil du
lære om gode rutiner for planlegging og bruk av
godkjente standarder som ivaretar inneklimaet.
Du skal lære å bruke ulike systemer, tegninger
og arbeidsbeskrivelser samt utvikle og vurdere
renholdsplaner.
Renhold: Du skal lære om ulike metoder for rengjøring og ulike overflatebehandlinger i bygg og
anlegg, installasjoner og transportmidler. Videre
skal du være i stand til å gjøre en vurdering av
hvilke kjemikalier og metoder som egner seg for
rengjøring av ulike flater og objekter, samt vite
hvordan godt renhold bidrar til å ivareta HMS.
Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold,
samt bruk av digitale verktøy for å utføre og
dokumentere renhold inngår også.
Bransjelære: Her vil du lære om fagets betydning
i samfunnet, samt arbeidsrutiner, kvalitetssikring
og etikk.

Arbeidssteder
Som renholdsoperatør kan man jobbe nær sagt hvor
som helst, og det er gode jobbmuligheter etter å ha
fullført utdanningen. Du kan jobbe i både offentlig og
privat sektor, og i alle typer bygg.

Se våre nettsider for mer info:
www.okviken.no

Vi takker våre
samarbeidspartnere
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Mangfold og samhold

mangfold og samhold

Har du spørsmål om
renholdsoperatørfaget?
Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Hos oss kan du få både fagbrev og
studiekompetanse.

Yrkesfag gir deg mange
muligheter og gjør deg
attraktiv.

Sjekk ut våre spennende
utdanningstilbud i dag!

www.viken.no/lier-vgs
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Ernæringskokkfaget
Som ernæringskokk bidrar du til
produksjon av trygge og sunne
måltider, med fokus rettet mot
matglede og god estetikk.
Gjennom utdannelsen tilegner du deg kunnskap og
ferdigheter som gjør at du kan bidra til å tilberede
mat som kan serveres til ulike grupper mennesker,
og som er tilpasset deres preferanser og behov.
Ernæringskokker har mange av de samme oppgavene
som kokker i restaurantbransjen, men må i større grad
arbeide med spesialkost og ernæring.
Opplæringen som ernæringskokk skal legge til rette
for å kunne håndtere varierte arbeidsoppgaver,
kreativitet i matproduksjonen og det å være løsningsorientert på arbeidsplassen. Dette legges også vekt
på å utvikle gode evner innen service, samarbeid og
kommunikasjon.
De fleste ernæringskokker jobber i storkjøkken eller
sentralkjøkken som er tilknyttet institusjoner og
bedrifter av ulike slag. Dette kan for eksempel være:
sykehus eller sykehjem, utdanningsinstitusjoner,
forsvaret, oljeindustrien, fengsel, personalkantiner.
Ernæringskokkfaget omfatter:
1. Hygiene og kvalitetsstyring: Innen dette området
lærer du å sikre mattrygghet i alle deler av
prosessen rundt matproduksjonen. Fokuset
er rettet mot god hygiene, slik at renslighet og
trygghet ivaretas både på arbeidsplassen og i
matproduksjonen.
2. Kostplanlegging og spesialkost: Med kostplanlegging og opplæring i spesialkost lærer du om
råvarers funksjoner og egenskaper, samt hvordan
du kan planlegge måltider med utgangspunkt i
ernæringskrav, balansert økonomi samt krav til
opplevelse og estetikk.
3. Bransje, bedrift og miljø: Dette området handler
å bygge ferdigheter og kunnskap om optimal
organisering på arbeidsplasser, gode arbeidsforhold, effektiv kommunikasjon og forståelse
for økonomisk fortjeneste og resultat.
Arbeidssteder
Det som først og fremst skiller ernæringskokker fra
kokker ansatt i restauranter, er hvilke arbeidsplasser
man kan arbeide på og fokuset på kosthold, ernæring
og dietter. Dette betyr at som ernæringskokk er det
viktig med kunnskap om matproduksjon for personer
med spesielle ernæringsbehov, som følge av intoleranser, allergier, spesifikke matvaner eller sykdom.
Det er også viktig å kunne utarbeide menyer og
matretter tilpasset forskjellige livsfaser og arbeidssituasjoner.

Se våre nettsider for mer info:
www.okviken.no
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Har du spørsmål om
ernæringskokkfaget?
Ta kontakt,
så hjelper vi deg!

Vi gir elevene et godt faglig grunnlag og de egenskapene som trengs for å lære mer. I samarbeid med
arbeidslivet utvikler vi engasjerte og utholdende elever. De tilegner seg både selvstendighet og gode
samarbeidsevner, blir yrkesforberedt og får et godt faglig grunnlag for å utvikle seg videre i sin yrkesutøvelse.

MED ENTUSIASME FOR LÆRING

Karrierestart på Rosenvilde
Restaurant- og matfag
Studiespesialisering
Medier og kommunikasjon

Helse- og oppvekstfag
Kunst, design og arkitektur
Påbygging studiekompetanse
Foto: C. Hill

På Restaurant- og
matfag får elevene
kompetanse om
mat og drikke,
salg og servering
samt kunnskaper
om hvor viktig
kosthold er for en
sunn og god helse.
Utdanningsprogrammet restaurant- og matfag gir en
allsidig utdanning som kan brukes over hele verden.

Helse- og oppvekstfag, et spennende yrkesvalg for elever
som har interesse for mennesker, har empati og liker å
samarbeide med
andre. Elevene
får kompetanse
i hvordan de
med faglig
innsikt, respekt,
medfølelse og
toleranse kan
møte menneskers
fysiske, psykiske
og sosiale behov.
ROSENVILDE VIDEREGÅENDE
SKOLE
Universitetsskole
Universitetsskole

9

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Som barne- og ungdomsarbeider vil du
planlegge og gjennomføre pedagogiske
opplegg for barn og unge i alderen 0–18 år.
Du vil jobbe med barn og unge enkeltvis eller i små og større
grupper, og skal kunne tilpasse oppleggene etter ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Utdanningen
kvalifiserer blant annet til arbeid i barnehage, grunnskole,
skolefritidsordning og videregående skole.
Du vil lære å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter for
barn og unge i ulike aldersgrupper, på en måte som fremmer
psykisk og fysisk helse. Et viktig mål med opplæringen er å
utdanne gode rollemodeller for barn og unge, som kan bidra
til å fremme gode verdier og en vilje til å utforske, kommunisere og utvikle seg videre.

Se våre nettsider for mer info:
www.okviken.no

Barne- og ungdomsarbeiderfaget omfatter:
1. Helsefremmende arbeid: Helsefremmende arbeid lærer
deg om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og
aktiviteter for barn og unge. Du vil lære om ulike aktiviteter som fremmer vekst og utvikling. Holdninger til rus
og tobakk, samt forebyggende og informativt arbeid mot
mobbing, diskriminering og kriminalitet er også en del av
faget.
2. Kommunikasjon og samhandling: Under dette fagområdet vil du lære om hvordan du kommuniserer og samhandler med barn og unge. Du vil også få kunnskap om
ulike måter kommunikasjon og samhandling har innvirkning på barn og unges selvfølelse, samt deres identitet og
sosiale kompetanse.
3. Yrkesutøvelse: I yrkesutøvelse er det fokus på utførelsen
av pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Viktige emner
som taushetsplikt, personvern og krav til universell utforming inngår også i dette hovedområdet.
Arbeidssteder
Vanlige arbeidsplasser for en barne- og ungdomsarbeider er
barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater. Som barne- og ungdomsarbeider jobber du tett med barn og unge, men også med
kolleger og foresatte.
Det kreves politiattest for utøvelse av yrket.

Har du spørsmål om
barne- og ungdomsarbeiderfaget?
Ta kontakt, så hjelper vi deg!
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Ditt barn, vårt fokus
Skoleparathet • Kosthold og ernæring • Mangfold/flerkulturell
Mitt Valg barnehage

Tlf. 69 35 21 11 • Mobil: 906 44 258 • E-post: helle@trollklubbenbarnehage.no • www.trollklubbenbarnehage.no
Lærlingebedrift siden 1997
Medlem av Culinarisk Heritage, Europe

Velkommen til Strømmen
videregående skole
Vi er en yrkesfaglig videregående skole.
Beliggenhet i Sagdalen i Lillestrøm kommune, Viken Fylke.
Vi har ca. 1250 elever fordelt på vg 1 og vg 2 fordelt på
Helse og oppvekst • Elektro • Teknologi- og industrifag
vg3 - påbygg til generell studiekompetanse • Voksenopplæring innenfor
• vg1 og vg2 Helse og oppvekstfag,
vg1 og vg2 Elektro og vg3 fagopplæring i skole
Vi har også oppdragsundervisning innenfor:
Ambulansefag • Helsefagarbeider • Barn- og ungdomsarbeiderfaget

Postboks 64, 2011 Strømmen • www.viken.no/strommen-vgs
E-post: strommenvgs@viken.no
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Byggdrifterfaget

Byggdrifteren har ansvar for drift og
vedlikehold av bygg og anlegg.
Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av
bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og
sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygg, miljø og
energioptimalisering. Med moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger er byggdrifterfaget både spennende
og krevende.
Yrket byggdrifter er en videreføring av yrket som tidligere het
vaktmester. Ettersom det stilles stadig høyere krav til utformingen av bygg og anlegg, krever også en slik stilling mer
dokumentert kompetanse enn tidligere. For å kunne kalle deg
byggdrifter må du ha fagbrev i byggdrifterfaget, som viser
at du har tilstrekkelig kunnskap om blant annet elektronikk,
teknikk og kontrollfunksjoner.
I byggdrifterfaget vil du lære om hvordan du bidrar til å ivareta
verdiene som ligger i et bygg. Du vil få en tverrfaglig forståelse
for de tekniske installasjonene i ulike typer bygg, og hvordan
du optimaliserer disse for både brukere og eiere.
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Byggdrifterfaget omfatter:
1. Drift og vedlikehold: Dette hovedområdet handler
om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVSinstallasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner og andre innendørs og
utendørs installasjoner. Du vil lære om energiovervåking, økonomisering og avfallshåndtering. I tillegg
blir du kjent med programmer for forvaltning, drift,
vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD
programmer).
2. Bransjelære: Her vil du lære om hvilken kunnskap
og hvilke ferdigheter som kreves for å løse ulike
drifts- og vedlikeholdsoppgaver du vil møte på i
din hverdag som byggdrifter. Dette omfatter blant
annet lover, forskrifter og standarder innen bygg,
funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon. Du skal også opparbeide deg tverrfaglig
systemkompetanse, for å sikre optimal levetid på
byggets installasjoner og samtidig ivareta brukernes
helse og velvære.

Se våre nettsider for mer info:
www.okviken.no

Arbeidssted
Som byggdrifter kan du jobbe på
skoler, i barnehager, idrettshaller,
sykehus, hoteller, industri- og forretningsbygg. Du kan jobbe for kommunen eller private boligselskaper,
bedrifter og organisasjoner.

Har du spørsmål om
byggdrifterfaget?
Ta kontakt,
så hjelper vi deg!

ELEVEN I SENTRUM
– VI UTDANNER FOR FRAMTIDEN.
Rud videregående skole ligger i Bærum og er en av Vikens
største skoler. Hos oss er eleven i sentrum og vi utdanner
for framtiden i tett samarbeid med arbeids- og næringsliv.
Opplæring er helhetlig og yrkesrettet hvor vi legger vekt på
faglig og sosial læring, samt internasjonal erfaring gjennom
utveksling.
Skolen har ca. 1000 elever og 200 ansatte. Utdanningstilbudet ved skolen består av yrkesrettet utdanning innen
Håndverk, design og produktutvikling, Frisør, blomst, interiør
og eksponeringsdesign, Helse og oppvekst, Teknologi og
industrifag og Elektro samt utdanningsprogram Musikk,
dans og drama , Påbygg til generell studiekompetanse og
Tilrettelagt opplæring. I tillegg tilbyr skolen opplæring for
voksne og fagskole.
Hauger Skolevei 15, 1351 Rud • Tlf. 67 17 63 00 • E-post: rudvgs@viken.no
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Gjenvinningsfaget
Som gjenvinningsoperatør er det din
oppgave å håndtere avfall, med fokus på
miljøvennlige og økonomiske arbeids
metoder

Har du
spørsmål om
gjenvinningsfaget?
Ta kontakt,
så hjelper vi deg!

Som gjenvinningsoperatør er det din oppgave å håndtere
avfall, med fokus på miljøvennlige og økonomiske arbeidsmetoder. Renovasjon og gjenvinningsbransjen er i konstant
endring grunnet ny kunnskap og teknologi rundt bærekraft, resirkulering og miljø. Det er et stadig større fokus
rundt sirkulærøkonomi, hvor reparasjon og gjenbruk er det
viktigste. Dette er arbeidsområder som er relevante innen
gjenvinningsfaget.
Gjenvinningsfaget skal dekke samfunnets behov for forvaltning av avfallet vi produserer, og fokusere på å gjøre avfall
om til verdier. På grunn av den teknologiske utviklingen
skapes stadig nye avfallstyper, som vi må lære oss å ta
stilling til.
Faget skal også danne et grunnlag for samfunnsmessig
engasjement rundt klimautfordringer, bærekraft, ressursforvaltning og gjenvinning. Gjenvinningsfaget skal legge
grunnlaget for å fremme miljømessig og samfunnsøkonomisk betydelig nytte av avfallsressurser og utvikle flinke
gjenvinningsoperatører.
Hva går gjenvinningsfaget ut på?
Som lærling skal du få innsikt i viktigheten av bærekraftig samfunnsutvikling og ressursforvaltning. Videre skal
opplæringen bidra til forståelse rundt avfall som en viktig
ressurs og økonomisk forsvarlig og miljømessig gjenvinning. Det vil også bli lagt vekt på din evne til å sortere og
evaluere avfall for å få en mest mulig nyttig gjenvinning.
Opplæringen skal bidra til en grunnleggende forståelse av
gjenvinningens miljømessige og økonomiske fordeler.
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Videre skal du som lærling utvikle en kunnskap innen ulike former for gjenvinning blant annet ved bruk av maskiner, utstyr
og andre prosesser. Inngående i opplæringen er også bruk av
den enkelte bedrifts kontrollsystemer og planleggingsverktøy,
samt kundebehandling.
Arbeidssteder
Som gjenvinningsoperatør kan du jobbe i både offentlig og
private avfallsmottak, samt i gjenvinningsbedrifter.

Se våre nettsider for mer info:
www.okviken.no

Velkommen til Sarpsborg!
Sarpsborg kommune satser på lærlinger og hvert år tar vi inn mange lærlinger i forskjellige fag.
Vi er en stor kommune med ca 4.500 fast ansatte medarbeidere, og det er mange spennende muligheter.
De ansatte jobber etter verdiene framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig
og visjonen «Sammen skaper vi Sarpsborg».
www.sarpsborg.com
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Helsearbeiderfaget
En helsefagarbeider utfører praktisk pleie,
omsorg og miljøarbeid for mennesker.
Hvis du er glad i andre og ønsker å gjøre en stor forskjell i
menneskers hverdag, har du muligheten gjennom et fagbrev i helsearbeiderfaget.
Når du arbeider som helsefagarbeider, tar du utgangspunkt
i pasientenes og brukernes forutsetninger for å bedre deres
livskvalitet og funksjonsnivå i hverdagen.
Kunnskapen og erfaringen du tilegner deg gjennom helsearbeiderfaget er anvendelig i mange yrker og på flere arbeidsplasser. Det finnes også mange ulike steder du kan utføre
læretiden som helsefagarbeider, og hver enkelt arbeidsplass
kan gi særegne muligheter innen fagområdet.
Hva er forskjellen på helsefagarbeider,
hjelpepleier og omsorgsarbeider?
Tidligere ble helsearbeider kalt enten hjelpepleier eller omsorgsarbeider, men nå er de slått sammen og yrkestittelen
helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene.

Har du spørsmål om helsearbeiderfaget?
Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Helsearbeiderfaget omfatter:
1. Helsefremmende arbeid: Helsefremmende arbeid inkluderer profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter
som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet.
Fokuset er rettet mot grunnleggende sykepleie, praktisk
hygienetiltak og forebygging av smitte.
2. Kommunikasjon: Gjennom dialog arbeider du med ulike
kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Du vil
lære hvordan dette kan fremme utvikling både innen helse
og det sosiale samspillet. Objektiv observasjon, korrekt
tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og
personvern inngår i dette hovedområdet.
3. Samhandling og yrkesutøvelse: Yrkesutøvelse baserer seg
på planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid med hvordan mennesket i sin helhet
kan ivaretas.

Arbeidssteder
Et fagbrev i helsearbeiderfaget gjør deg
kvalifisert til å jobbe på alle disse arbeidsplassene senere: hjemmesykepleie, omsorgsboliger for demente eller funksjonshemmede, sykehjem, bo- og servicesentre,
institusjoner for rus og psykisk helse og
sykehus.

Se våre nettsider for mer info:
www.okviken.no
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Biniam Kibrom
Gebremedhin, 30 år
Hvorfor har du valgt
dette yrket?
Jeg visste jeg ville jobbe
med mennesker og liker å
arbeide med eldre
mennesker
Hva er dine planer etter
at du har tatt fagbrev?
Jeg skal jobbe i eldreomsorgen. På sikt ønsker jeg
å ta videre utdanning da
muligens som sykepleier.

BLI LÆRLING I VESTBY KOMMUNE
Du har kanskje ikke tenkt på det, men ved å bli lærling i kommunen har du mulighet for en jobb i en god og stabil sektor,
og kan få delansvar for viktige kommunale oppgaver.
Læring og faglig utvikling er alltid i fokus, selv etter at du
er ferdig med din læretid. I kommunene legges det til rette
for kurs og videreutdanning, faglig påfyll og inspirasjon fra
eksterne miljøer.
Vestby kommune trenger mange dyktige medarbeidere og
mener det er viktig å satse på lærlinger for å videreutvikle
yrkesfagene og tjenestene.

Vi har for tiden 15 lærlinger fordelt på fagene Institusjonskokk, Helsefagarbeider og Barne- og ungdomsarbeider. En
stor andel av våre lærlinger jobber også hos oss etter endt
læretid.
Som lærling må du være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig samtidig som du bør være empatisk og flink til å kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn, og i ulike
livssituasjoner.
Vestby kommune og OKViken samarbeider om å gi deg en
lærerik, trygg og positiv læretid.
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IT-driftsfaget
IT-driftsfaget skal bidra til effektivisering
av prosesser og konkurransedyktig
utnyttelse av ressurser i private og offentlige
virksomheter.
I en stilling som IT-driftstekniker er det din oppgave
å velge gode IT-tjenester for din virksomhet, samt sørge for
at alle ansatte i bedriften utnytter IT-ressursene på best mulig
måte. Du vil jobbe med drift og vedlikehold av nettverk og
software, brukerstøtte og service. Læretiden gjennomføres
i IT-enhet i kommunene, fylkeskommunen eller på videre
gående skole.
IT-driftsfaget omfatter:
1. Systemdrift og systemovervåkning: Dette området omhandler systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av
IT-driftstjenester, samt oppsett av kontorplass og forskriftsmessig gjennomføring av systemendringer. Du vil også få
kompetanse på feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift.
2. Bruker- og driftsstøtte: Under dette fagområdet ses
bruker- og driftsstøtte i sammenheng med regelverk for
personvern. Du vil lære å gjøre etiske vurderinger og kommunisere med brukere, leverandører og annet fagpersonell.
Videre inngår feilsøking, utarbeidelse av brukerveiledninger
og opplæring i bruk av IT-driftstjenester under dette
hovedområdet.
3. Tjenesteutvikling: Her vil du lære om hvordan bruk av
IT-verktøy kan bidra til å effektivisere prosesser i virksomheten. Herunder skal du lære å avdekke behov og stille krav
når du inngår avtaler om leveranse av IT-drifts-tjenester.
4.
5.

Sigdal kommune

Når du velger utdannelse som helsefagarbeider velger du en mulighet
for meningsfullt arbeid.
Sigdal kommune er med på å oppfylle samfunnskontrakten for å ha
lærlinger for å få flere varme hender innen helse.
Som ferdig utdannet helsefagarbeider er det mange
muligheter for videre spesialisering innen bl.a:
Kreftomsorg og lindrende pleie
Psykisk helse og rusarbeid
Geriatri spesialisering
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Arbeidssteder

Som utdannet IT-driftsmedarbeider
kan du jobbe i de aller fleste bedrifter
og bransjer. Du kan arbeide i privat og
offentlig sektor, i alt fra store konsern
til små virksomheter. I store bedrifter
vil du som regel være en del av et
større IT-team. Jobber du i en liten
bedrift kan du alene ha ansvaret for
bedriftens IT-systemer.

Se våre nettsider for mer
info: www.okviken.no
Har du
spørsmål om
IT-driftsfaget?
Ta kontakt,
så hjelper vi deg!

BLI LÆRLING I HOL KOMMUNE
Med læretid i Hol kommune får du verdifull erfaring for videre
jobb i det offentlige eller hos andre arbeidsgivere.
Her vil du treffe trivelige kolleger i et godt arbeidsmiljø.

Kontakt Hol kommune,
Tlf. 32 09 21 00 • E-post: postmottak@hol.kommune.no
Nærmere informasjon: www.hol.kommune.no
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Brannforebyggerfaget
Før i tiden handlet feierfaget i hovedsak
om å feie skorsteiner, men i dag
omfatter brannforebyggerfaget i større
grad både tilsyn, brannforebyggende
tiltak og formidling av informasjon.
Som feier er det din jobb å rengjøre røykkanaler, sentral
fyringsanlegg, piper og ildsteder, for å forebygge og forhindre brann og avgassutslipp. Siden jobben dreier seg
om å forebygge og forhindre brann, vil du samarbeide
tett med brannvesenet.
Opplæringen i brannforebyggerfaget skal bidra til å
utvikle evnene dine innen brannforebyggende tiltak.
Dette kan være:
• Utbedring og kartlegging av rømningsveier
• Forsvarlig lagring av brannfarlige produkter
• Tekniske løsninger
• Arbeid tilknyttet slukkings- og varslingsanlegg
Videre skal du som lærling videreutvikle evner til å
kommunisere med kolleger og huseiere for å bidra til et
tverrfaglig samarbeid. Samtidig skal opplæringen bidra
til nøyaktig og selvstendig arbeid. Faget skal også fremme
nyskapning, kreativitet og faglig oppdatering inne
produktutvikling og teknologi.
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Slik blir du feier

For å bli feier følger du et særløp, det vil si at du går
ut i lære allerede etter Vg1. Hvis du vil blir feier velger
du Bygg- og anleggsteknikk Vg1, før du går tre år i
lære. Du blir i tillegg kurset på brannskolen, slik at du
er rustet til å avlegge skriftlig Vg3 eksamen før du går
opp til svenneprøven.
Arbeidssteder
I dag jobber de fleste feiere i kommunale eller offentlige etater som for eksempel brannvesenet. Det er
også mulig å jobbe i statlige bedrifter, eksempelvis
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Se våre nettsider for mer info:
www.okviken.no

Har du
spørsmål om
brannforebyggerfaget?
Ta kontakt,
så hjelper vi deg!

Scan QR-koden og prøv studieveilederen.
fagskolen-viken.no/studieveileder
Søk i Samordna opptak før 15.april.
Restplasser er tilgjengelig fra 24. mai.
samordnaopptak.no

Har du fagbrev eller yrkeserfaring kan du
søke høyere yrkesfaglig utdanning!

SØK FAGSKOLE
ETTER LÆRETIDEN?
Heltid | Deltid | Nettbasert
Bygg, anlegg, KEM
Informasjonsmodellering (BIM)
Datateknikk
Elektro
Kjemi
Teknologifag (TIP)
Bli mer attraktiv i arbeidsmarkedet

Reiselivsfag
Ledelsesfag

Korte og yrkesrettede studier
Heltid, deltid eller nett

Helsefag
Oppvekstfag

fagskolen-viken.no

SØK NÅ
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Service- og administrasjonsfaget

Med utdanning i service- og administrasjons
faget kan du utføre et bredt spekter av
administrative oppgaver.
Med utdanning i service- og administrasjonsfaget kan du utføre et bredt spekter av administrative oppgaver. Du vil utøve
service, kundebehandling og kontoradministrativt arbeid, og
være i kontakt med mange mennesker hver eneste dag. De
fleste bedrifter har behov for noen som kan ta ansvar for det
administrative, så dette er en utdanning som gir mange mulig
heter for å finne spennende arbeid.
Dette lærer du i service- og administrasjonsfaget
Opplæringen innenfor service- og administrasjonsfaget stiller
krav til at du kan arbeide selvstendig, strukturert og effektivt. Du skal være i stand til å yte god service, både internt
på arbeidsplassen og eksternt ut mot kunder. Faget fremmer
bruk av IT og teknologiske verktøy, og du vil lære om hvordan
hensiktsmessig bruk av disse vil forenkle og effektivisere din
arbeidshverdag.
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Videre vil du få kjennskap til ulike lover, forskrifter, HMS og
kvalitetssystemer, og hvordan du skal forholde deg til disse i
ditt arbeid. Du vil utvikle dine praktiske kontorfaglige ferdigheter, både knyttet til din arbeidsplass og din funksjon i virksomheten.
Service og administrasjonsfaget omfatter:
1. Kontorservice: Under dette hovedområdet vil du lære
om organisering av virksomheten, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative
arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Videre vil
du lære om informasjonsflyt i virksomheten og kvalitets
sikring av intern og ekstern kontorservice.
2. IT-tjenester: Du skal ha kunnskap om hvordan du bruker
teknologiske hjelpemidler til å utføre kontoradministrative
oppgaver, samt intern og ekstern kommunikasjon. I tillegg
skal du kjenne til sikkerhetsrutiner for virksomhetens
kunnskapsorganisering og informasjonsflyt.
3. Økonomi: I delen som omhandler økonomi vil du utvikle
din kompetanse på bruk av økonomisystemer som en
del av det administrative arbeidet. Her inngår innkjøp,
budsjettering, regnskap og lønn.

Arbeidssteder
En service og administrasjonsmedarbeider
kan være ansatt i offentlige og private virksomheter av ulike størrelser.

Se våre
nettsider for
mer info:
www.okviken.no

Har du spørsmål om
Service- og administrasjonsfaget?
Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi hjelper deg så du
kan styre bedriften
enda bedre
Vi tilbyr regnskapsprodukter
tilpasset dine behov, til fast pris.
Og sammen med våre digitale
løsninger og personlige rådgiver,
skal vi bidra med økt verdiskapning
for deg og din bedrift.
Ring oss gjerne for en hyggelig
og uforpliktende prat, telefon:
915 02 479. Eller send oss en
e-post: salg@r1.no.
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DU ER EN
VERDIFULL
RESSURS!

FAGUTDANNINGER
FOR DEG SOM
VIL UTGJØRE EN
FORSKJELL!

UTDANNING
MED MENING!

OKViken
opplæringskontor for offentlig sektor
OKViken Øst
Trøskenveien 36, 1712 Grålum
OKViken Vest
Kjellstadveien 5, 3402 Lier
Telefon: 69 10 21 00
E-post: info@okviken.no

www.okviken.no
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VELG RIKTIG
RETNING!

BLI LÆRLING!

