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Sommerbrev fra Opplæringskontoret  
 

Hei alle sammen 

Vi har lagt bak oss nok en vinter og vår med mye utfordringer i forbindelse med skole, kurs og 
gjennomføring av fagprøver. Vi synes det har gått rimelig bra selv om det har vært mye 
kanselleringer og endringer. 

Skolen 

Vi har i år fått meget gode resultater på skriftlig eksamen. De er nå klare for fagprøver fremover og 
vil bli gode fagarbeidere, som bransjen trenger. 

Fagprøver 

Fagprøveavviklingen før sommeren ble også gjennomført med gode resultater for de fleste. Spesielt 
kan vi fremheve energimontørfaget som har en meget høy andel av bestått meget godt. I de andre 
fagområdene er det en mer vanlig fordeling mellom karakterene. Opplæringen ute i bedriftene har 
vært i positiv utvikling de siste årene, og det er lite stryk i alle fagområdene våre. 

Opplæringskontoret og organisering 

Terje Beck er nå tilbake og er friskmeldt 50%, da i stillingen som regionssjef i Nelfo, bra å se at Terje 
er, kanskje ikke i full fart enda, men er tilbake. I opplæringskontoret har det også blitt endringer, da 
Knut Rådal er daglig leder, og Arild Bergsland er blitt ny faglig leder. Wenche Kristoffersen er også nå 
formelt ansatt i 50% stilling. Hun har fortsatt hovedarbeidsområdet mot Vg1 og VG2 samt 
Energimontørfaget, men vil undervise mye på VG3 elektriker også 

Kompetanseløftet med nye læreplaner  

Fra og med august vil de nye læreplaner bli iverksatt i vg3 opplæring i bedrift. Vi vil i løpet av høst 
komme med tilbud om opplæring av faglige ledere og instruktører i den nye læreplanen. Det er en 
del endringer i tenkemåten rundt opplæring. Vi har satt opp et kurs i samarbeid med Viken 
Fylkeskommune mandag den 22.8. Vil anbefale på det sterkeste hver bedrift er representert og 
deltar på dette kurset. Se egen innkalling.  

Hjemmeside  

Vi har ny hjemme side, vi setter i disse dager i gang ny hjemmeside der det er enklere å få 
opplysninger om bedrifter og opplæringskontoret og hvilke tjenester vi utfører. Håper alle tar en titt 
på den. Der finnes det også linker til hvert fagområde som vi har laget en liten presentasjon av 
tilbudet vårt.  

Se også linken i denne mailen  
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Inntak av lærlinger. 

Prognoser viser at inntaket av lærlinger også i år blir bra. Vi vet at dette er helt nødvendig for å ha 
tilstrekkelig med fagarbeidere i framtida. Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta inn lærlinger og gjerne 
«en til». Selv om dere ikke har plass til å ansette alle lærlingene etter endt læretid, så ta likevel inn 
lærlinger. 

Lærekontrakter 

Meld inn til oss så snart dere kan om hvem dere vil ta inn som lærling. Vi har eget skjema for slikt, 
(skjemaene ligger på hjemmesiden). Husk at dere vil få melding om digitalsignering av lærekontrakt. 
Faglig leder får forespørsel på mail og lærlingen får via SMS. Dette sendes gjennom posten signering 
og blir sendt via Viken fylkeskommune. 

 

 

post@nelfoostfold.no 

 

 

 

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer. 

 

Sarpsborg sommeren 2022 

Hilsen  

Teamet på Opplæringskontoret 
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