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Vil du være med så heng på
Invitasjon til å delta i en Akershus-dugnad for å skaffe flere læreplasser i kommunene våre
Akershus er ledende i landet når det gjelder andelen elever og lærlinger som fullfører og består
videregående opplæring. Vi kan imidlertid bli enda mer levende på å bidra til Yrkesløftet og sikre
at det framtidige behovet for kvalifiserte fagarbeidere blir dekket.
Fylkesrådmannen har i de to siste årene sammen med fylkesordføreren gjennomført dialogmøter
med kommunene. Ett av fokusområdene har vært utdanning/kompetanse. Spesielt har
Yrkesfagløftet, hvor hovedmålet nettopp er å øke andelen fagarbeidere i Akershus, vært en
problemstilling.
Et viktig bakteppe er Fylkestingets vedtak av 22. september 2014: «Akershus fylkeskommune skal
arbeide for å motivere kommunene i Akershus til å opprette minimum 100 nye kommunale
lærlingeplasser innen utgangen av år 2016.» På den ene siden har det vært en positiv utvikling med
flere nye læreplasser i kommunene våre. På den andre siden er det potensial for å hente ut mer. I
dette ligger både en erkjennelse av betydningen av å rekruttere framtidige fagarbeidere, og en
oppfordring til å ta samfunnsansvar ved å tilby våre ungdommer en mulighet til å bidra til arbeidsog samfunnslivet.
Fylkesrådmannen tar derfor initiativ til en felles dugnad i Akershus-kommunene. Målet er å
opprette enda flere og nye kommunale læreplasser. Ethvert bidrag vil monne. Parolen er derfor
«Vil du være med så heng på.»
Konkret innebærer dette:
a) AFK v/ avdeling for videregående opplæring vil invitere seg selv ut ved å inngå avtaler om et
møte med den enkelte kommune. Temaet vil være å belyse muligheten for å opprette flere
læreplasser generelt og innen utdanningsprogrammene Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Kontor
og administrasjon og IKT og service spesielt.
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b) Deltakere fra kommunene på disse møtene bør være kommunalsjef//kommunaldirektør for
oppvekst/skole og 1 til, fortrinnsvis den som er lærlingeansvarlig i kommunen. AFK på sin side
stiller med to rådgivere, i hovedsak de samme på alle møtene. Målet er at alle kommunene har fått
besøk i løpet av skoleåret 2016-2017.
c) AFK ved sine rådgivere vil tilby bred bistand i denne prosessen. Foruten å fremskaffe oppdatert
og relevant statistikk vil vi promotere kampanjen og jevnlig oppdatere opprettelse av nye
læreplasser og inntak av lærlinger på våre nettsider. Bruk av sosiale medier som Facebook er også
aktuelt.

God sommer!
Tron Bamrud
Fylkesrådmann

John Arve Eide
Fylkesdirektør utdanning
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