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Desember 2016 
Hei!   

Da er vi over halvveis ut i desember. Alle lærlinger skal ha fått besøk i 

løpet av halvåret, med mindre annet er avtalt. Det er en glede å se at det 

går så bra med så mange av lærlingene våre. Det er mye takket være 

dere veiledere! Mange har fått grep om OLKWEB, men det finnes fortsatt 

mange som er usikre fremdeles. Det er forståelig at man er usikker på et 

nytt verktøy, men det handler som sagt om å bruke det, for å lære seg 

det. Minner om at vi stadig kjører OLKWEB-workshop som et tilbud til 

ALLE lærlinger og veiledere. Påmelding i OLKWEB. Velkommen!  

 

”Opplæringskontorets hjørne”: 

Lærlinger som brukes til rekrutteringsoppdrag:  

I oktober og november arrangerte vi sammen med Sør-Trøndelag 

fylkeskommune (STFK) Karrieredager og Læreplasskonferansen 

2016. Disse dagene er viktige i vårt rekrutteringsarbeid for 

framtidens fagarbeidere. Vi har også med oss lærlinger ut på 

skolebesøk og i foreldremøter på videregående skoler i byen. For å 

kunne gjennomføre slike aktiviteter er det viktig at vi kan ha med 

oss lærlinger som kan dele sine erfaringer med ungdommene. 

Dette er en del av det å arbeide i Trondheim kommune. Vi ber om 

forståelse, og samarbeid fra dere på enhet, slik at lærlingene får fri 

til å delta på slike oppdrag.  Tusen takk til de dyktige lærlingene 

som har bidratt i år og tusen takk til de velvillige læreplassene 

deres som lot dem få fri til å være med! 

 

Overgang til verktøy fra Google 

Det er mye spennende på gang og vi må alle tåle mange endringer 

omkring digitale verktøy. Det kan være utfordrende for alle og enhver.    

Vi ønsker lykke til! 

Viktig! Alle som jobber i barnehager og skoler, veiledere og lærlinger, har 

fått ny e-postadresse. Denne må dere selv legge inn i OLKWEB så fort 

som mulig.  For at vi skal kunne kommunisere via OLKWEB og være sikker 

på at alle får med seg viktig informasjon MÅ riktig e-post adresse til 

enhver tid ligge inne. Det er jobb-eposten som skal benyttes. Alle skal ha 

fått en sms eller e-post med informasjon om dette. 

Vi ønsker gjerne at dere legger inn mobilnummer under personalia på 

OLKWEB, slik at vi kan sende sms til dere derfra. Dette er frivillig.  

 

Dato Tidsrom Kursrom 

Mandag 9. januar Kl. 12.00-15.00 D 

Torsdag 26. januar Kl. 08.00-11.00 D 

Torsdag 8. februar Kl. 08.00-11.00 D 

Mandag 20.februar Kl. 12.00-15.00 D 
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OLKWEB 

Dokumentasjon av veiledning:  

Når dere har veiledning med lærlingene deres, SKAL dette skrives i 

notat i OLKWEB. Dette skal gjøres etter HVER veiledning. Her er det 

mange som ikke har fått på plass gode rutiner. De ferske veilederne 

våre er veldig gode på dette. Oppskrift på hvordan dette gjøres 

ligger i ressurssenteret. 

Eksempel på hvordan det kan gjøres:  

Tittel: 

Tema for timen – kompetansemål, kvartalsoppgave, eksempler fra 

praksis, en spesiell hendelse eller annet. (dato kommer opp 

automatisk). 

Notat: 

Korte setninger eller stikkord om tema dere har snakket om. Det 

kan være lurt å bruke kulepunkter for eksempel slik: 

I dag har vi snakket om: 

 Kompetansemål HE4 

 Kvartalsoppgave om 3 uker 

 Episode med xxx 

 

 

Til neste gang: 

 Kari skal skrive på YU8 og KS5 

 Jeg skal gi beskjed til Rolf om besøk 

 Begge forbereder seg med ideer til kvartalsoppgave 

Husk å trykke Lagre før du lukker! 
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Lærlinger i utlandet 
Denne høsten har rekordmange av Trondheim kommunes lærlinger vært 

på praksis i utlandet. Hele fem stykker i to ulike fag har vært i tre ulike 

land. Denne utvekslingen skjer gjennom programmet Erasmus+ som 

administreres av Sør- Trøndelag fylkeskommune. 

 

 

Til venstre ser vi Tonje 

som var i Odense i 

Danmark i tre måneder.  

Hun hadde praksis på Sct. 

Hans skolen og fikk  

god kontakt med ungene. 

 

 

Inga Marie (t.h.)og Veronika 

 (fra Malvik kommune) 

var også i Odense, sammen med Tonje. Inga 

jobbet på Højmeskolen. Bildet er fra da  

de var på besøk på Danmarks største  

trampolinepark, Jumping Fun. 

Roman har vært tre måneder i 

Jerez i Spania og jobbet med 

barn. Her har han fått besøk av 

Kirsti fra opplæringskontoret (t.v.) 

veileder står til høyre. 

 

 

June Melissa var også i Spania. 

Det var spennende å lære om 

hvordan de arbeider med barn i 

Jerez. De begynner på skolen når 

de er 3 år. Her er June (t.v.) 

sammen med veilederne sine. 

 
 

Nikita er lærling i IKT- service 

faget. Han har vært 3 måneder i 

Slovenia. Her sitter han sammen 

med veileder. I tillegg til å lære 

mye nytt om faget har han fått 

opplevd mye spennende om 

landet og kulturen i kystbyen 

Koper. 
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Yrkes-NM 2016 i Bergen 
I oktober var to av våre lærlinger i Bergen for å konkurrere i yrkesfag. 

Karina Kapelrud og Steffen Lund Borgsø er 1.årslærlinger i barne- og 

ungdomsarbeiderfaget i Trondheim kommune. De vant 

fylkesmesterskapet i Sør-Trøndelag mens de var elever på Strinda VGS.  

I Bergen møtte de 12 andre lag fra 12 andre fylker. Alle hadde vunnet på 

hjemmebane. Noen var 1.årslærlinger, noen 2.årslærlinger og noen var 

ferdige fagabeidere, men under 25 år. Konkurransen gikk over to dager, 

med finale på dag tre. De fikk oppgaven dagen før, med 45 min 

planleggingstid. Rekkefølgen for konkurransen ble avgjort ved 

loddtrekking. 

Alle oppgaver gjennomføres på scene med barn fra lokale skoler og 

barbehager, foran åpent publikum. Et dommerpanel jobber parvis og 

dømmer etter kjente kriterier. Første oppgave var fysisk aktivitet med 

fokus på mestring med en gruppe 15.åringer.  Dag to var oppgaven lek, 

med fokus på vennskap sammen med 9.åringer.  Finaleoppgaven besto 

av sang eller regellek med 5. åringer, hvor fokus var medbestemmelse. 

Kun 3 lag kom til finalen. 

Karina og Steffen gjorde en solid innsats og endte tilslutt på en 

fjerdeplass. Vi er stolte over innsatsen og det faglige nivået de viste. 

Gratulerer til vinnerne fra Hordaland – de var best. 

 

 

 

 

 

 

Karina Kapelrud og Steffen Lund Borgsø møtte statsministeren under 

Yrkes -NM i Bergen rett før de skulle inn å konkurrere. 

  

 

 

 

 

 

 

Her de i gang med konkurransen på dag to.  
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Fagdager for lærlinger 

Alle lærlinger i barne- og ungdomsarbeidefaget og 

helsearbeiderfaget har obligatoriske fagdager en gang i halvåret. I 

de øvrige fag deltar de på egne fagnettverk og blir invitert på 

samlinger.  Kontor- og administrasjonsfaget har blant annet hatt 

møte med prøvenemnda i sitt fag. Når Opplæringskontoret 

arrangerer fagdag blir lærlingen innkalt gjennom OLKWEB.  

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 

1.års: 19. desember 2016 

Tema: Førstehjelp, dokumentasjon og refleksjon (HE4 og KS6) 

Aktivitørfaget deltar også på denne dagen. 

2.års: 17.november 2016 

Tema: Ungdom og forebygging (HE7, HE8 og YU13) 

 

Helsearbeiderfaget: 

1.års: 1.november 2016 

Tema: Basiskompetanse 

2.års: 11.november 2016 

Tema: Livsglede og Menneskeverd (HE 7, HE 8, KS 1 og YU 11)

 

Lærlingene Evelyn og Linda hadde omvisning på fritidsklubben 

Boxåpner’n for 2. års barne- og ungdomsarbeider lærlinger  

 

 

1.års lærlingene i helsearbeiderfaget var på Byåsen VGS  
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Fag- og inspirasjonsdag for veiledere  

1. og 2.februar 2017: 

Gode fagfolk vokser med et smil om munnen! 

Dette er tittelen på årets fag- og inspirasjonsdag for veiledere. I år blir det 

begrensede plasser så det gjelder å være tidlig ute med påmeldingen. 

Denne gangen skal vi være på Thon Hotel Prinsen i sentrum. 

På denne dagen vil fokus være både fagkompetanse og personlig 

kompetanse i møte med mennesker. Du vil få kommunikative og 

relasjonelle verktøy som du kan ta med deg tilbake til din arbeidsdag.  

Temaer vi skal innom er relasjonelt mot, forventninger, de ubehagelige 

samtalene, samt hvordan legge til rette for en god opplæringskultur. Hva 

får andre til å vokse? Til å prestere? Til å fullføre? Her fokuseres det på 

hvem andre blir i møte med deg? Det vil bli løftet opp aktuelle 

utfordringer som dere sammen i grupper skal få mulighet til å finne nye 

gode løsninger på.  

Bianca Simonsen skal lede dagen og de ulike prosessene ved 

gruppebordene. Dette vil du ikke gå glipp av! Les mer om henne når du 

melder deg på  

 

 

 

 

Påmelding 

Se nærmere informasjon under aktiviteten i OLKWEB.  

 Påmelding tilgjengelig fra 15. desember.  

Vi har kun 100 plasser hver dag, så her er det førstemann til mølla!  

Vi deler inn dagene etter følgende fag: 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget + øvrige fag  1. februar kl 08.00 - 15.30 

Helsearbeiderfaget og aktivitørfaget   2. februar kl 08.00 - 15.30 

Veilederkurs 

Det arrangeres 1 veilederkurs på våren og 3 kurs på høsten. 

Vårens veilederkurs arrangeres 15., 16., 17. og 20. mars. Påmelding i 

kurskatalogen er åpen fra 19. desember. Kun 30 plasser! 

Inntak 2017 

Vi starter inntak av nye lærlinger med utlysning 11. februar på internett 

og søknadsfrist er 1. mars. Gjennom samarbeidsavtalen med 

videregående skolene, er vi allerede i gang med å bli kjent med 

rettighetsungdommene på skolene i byen. Vi håper mange av dem vil 

søke læreplass i Trondheim kommune. 

Følg oss gjerne på vår Facebookside:  

Lærling i Trondheim - Mange muligheter  

https://www.facebook.com/mangemuligheter
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Vi på opplæringskontoret vil med dette ønske alle våre veiledere en riktig god jul!  

Vi takker for samarbeidet i året som har gått og ser fram til videre samarbeid i 2017. 

 

 

 


