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Mai 2014 
Hei! Her kommer endelig første utgave av nyhetsbrevet VEILEDER’N. Vi 

håper dette kan bli et nyttig bidrag for å holde seg oppdatert på hva som 

rører deg i fagopplæringa i Trondheim kommune. Nyhetsbrevet er et 

supplement til hjemmesidene på nett og intranett.  Alle utgaver av 

VEILEDER’N vil du finne igjen der. Vi ønsker med dette å ivareta dere 

veiledere gjennom jevnlig informasjon fra oss på opplæringskontoret. Det 

er viktig for oss å få frem at vi setter pris på den viktige jobben dere gjør, 

hver og en (!) med opplæring og veiledning av Trondheim kommunes 

lærlinger. Dere er den viktigste brikken i fagopplæringa! 

 

”Opplæringskontorets hjørne”: 
I disse dager holder vi på med inntak av høstens nye lærlinger og det er 

mange gode søkere. Nye lærlinger vil få tilbud i løpet av juni og juli, og 

oppstart vil for de fleste være i august måned. Startsamling for alle nye 

lærlinger er mandag 18.august. 

Vi holder også på med fordeling av neste års læreplasser for de som skal 

bytte lærested.  

I løpet av mai/juni måned skal alle som blir 2.årslærlinger få beskjed om 

hvor de skal være neste år/halvår (avhenger av fag). Vi sender e-post til 

enhetene med oversikt over lærlinger som kommer til dere samtidig.  

OLKWEB -tips 
Nå er de aller fleste i full gang med å benytte den nye, digitale 

opplæringsboka til lærlingene på nett – OLKWEB. For å gjøre hverdagen 

litt enklere for deg som veileder, har vi noen tips til hvordan du kan bruke 

OLKWEB på en effektiv og nyttig måte. 

Bruk av notat 

På lærlingens side er det mange muligheter i margen til venstre. Denne 

gangen ønsker vi å sette fokus på ”notat” (se bildet til høyre). Vi på 

opplæringskontoret ønsker at flest mulig av våre veiledere benytter seg 

av notatfeltet. 

Hva kan notatfeltet brukes til? 

Notatfeltet kan benyttes til å skrive tidspunkt og innhold av 

veiledningstimer, korte beskjeder til lærlingen, osv. Denne siden er synlig 

for både lærling og opplæringskonsulent, og er veldig nyttig med tanke 

på å sikre dokumentasjon på hva du som veileder har gjort og sagt i 

forhold til opplærlingen til lærlingen. 
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Lærlinger på Vistamar 
Denne våren har tre av lærlingene i helsearbeiderfaget i Trondheim 

kommune reist på utveksling til enheten Vistamar i Spania. En fra 

opplæringskontoret har besøkt lærlingene, og møtte tre fornøyde 

lærlinger som stortrivdes. De kunne fortelle at de synes det har vært 

veldig spennende så langt, og at de har lært mye om blant annet 

tverrfaglig samarbeid. Som lærling på Vistamar er man avhengig av å 

kunne arbeide selvstendig og bruke seg selv aktivt. Man kan i stor grad 

være med på å forme arbeidshverdagen sammen med veileder og 

bruker. Trondheim kommune tilbyr tre 2.års lærlinger i halvåret 

utveksling til Vistamar i 3 måneder. De som er der om våren kommer 

tilbake til sin forrige enhet for å ta fagprøven sin.  

 

 

 

 

 

Blide lærlinger (f.v.): 

Kristine Hell Brøseth, Ann-

Kristin Olsen og Berit 

Sørstrand. 

Yrkes-NM 2014 i Trondheim 
Det har vært arrangert lokale og regionale konkurranser over hele landet 

fram mot Yrkes -NM 2014 som i år holdes i Trondheim 28.-30.oktober. 

Arrangementet vil fylle hele Trondheim Spektrum og vise kreativitet og 

skaperlyst innenfor svært mange yrkesfag. Vi i Trondheim kommune har 

dyktige lærlinger som har stukket av med førsteplassen i 

Fylkesmesterskapet i Sør-Trøndelag i både helsearbeiderfaget og barne- 

og ungdomsarbeiderfaget. Disse lærlingene skal være med å konkurrere 

mot andre fylker i NM i oktober. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å 

stikke innom Trondheim spektrum å komme og se og heie på dem. Vi går 

for gull!  

 

Mari Røvik og Oda Tollin (t.v.) vant FM i Helsearbeiderfaget, og Ina 

Andersen og Andrea Lian Olsen vant FM i Barne- og 

ungdomsarbeiderfaget. Gratulerer!  
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Fagdager for lærlinger 
I vår har vi gjennomført/skal vi gjennomføre fagdager i de ulike fagene. 

Her kommer et lite innblikk i innholdet: 

Aktivitørfaget: 

1.års og 2.års Tema:  

Fagprøven og besøk til Snozelen (sansesenter). 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 

1.års Tema:  

Det unike barnet; Sensitivitet som ressurs. Løft er tøft – i SFO. 

2.års Tema:  

Fagprøve og avslutning 

Helsearbeiderfaget: 

1.års Tema: 

 Legemiddelhåndtering og Helhetligpasientforløp 

2.års Tema:  

Fagprøve og avslutning 

IKT- servicefaget: 

1.års og 2.års Tema:  

Dokumentasjon, forberedelse til fagprøven og Y- veien. Dagen er i regi av 

STFK.  

Øvrige fag deltar på fagdager gjennom sine fagnettverk. 

 

Vibeke Leistad fra prøvenemda i  

Barne- og ungdomsarbeiderfaget forberedte  

lærlingene på fagprøven  
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Fag- og inspirasjonsdag for veiledere 12.februar: 
 

I februar inviterte vi alle veiledere i Trondheim kommune til fag- og 

inspirasjonsdag. Dere måtte selv melde dere på via OLKWEB.  

125 veiledere kom og fikk høre to inspirerende forelesere, jobbet 

sammen i grupper og så en filmsnutt med innspill fra lærlingene. De ble 

også påspandert lunsj og et kulturelt innslag  Vi har fått svært gode 

tilbakemeldinger fra denne dagen, og ser at arrangementet verdsettes 

høyt.  

Det kom mange gode innspill til hva nyhetsbrevet VEILEDER’N kan 

inneholde og sterke ønsker om å danne faste 

nettverk/refleksjonsgrupper for veiledere. Denne dagen var det flere som 

kom i kontakt med hverandre og dannet uformelle nettverk   

Presentasjonen fra foreleserne ligger under ”åpne aktiviteter” på 

OLKWEB – Fagdag for veiledere 12/2-14.  

Husk å velge ”gjennomførte” i venstremargen.  

Det er kun de som var til stede som har tilgang til dette. 

Her finner du mer info: 

Info på intranett: 

https://intranett.trondheim.kommune.no/fagopplaring/ 

 

  

https://intranett.trondheim.kommune.no/fagopplaring/
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Følg gjerne med på vår Facebookside:  

Lærling i Trondheim - Mange muligheter 

Info på eksterne nettsider: 

http://www.trondheim.kommune.no/fagopplaring/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil ønske dere alle lykke til med halvårsvurderingene og innspurten 

med lærlingene dette halvåret, enten de skal fortsette hos dere, er 

ferdige med læretiden eller skal bytte læreplass. 

Vi vil også ønske dere en riktig god sommer etterhvert 

NESTE UTGAVE AV VEILEDER’N KOMMER I LØPET AV AUGUST. 

https://www.facebook.com/mangemuligheter
http://www.trondheim.kommune.no/fagopplaring/

