Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Representanten Ulf Lervik fremmet følgende forslag:
 Nedsette en arbeidsgruppe bestående av AU i yrkesopplæringsnemnda.
 Igangsette og gjennomføre lærling stafett der mange arbeidsplasser kontaktes pr. telefon.
 Utarbeide en egen mediestrategi.
 Arrangere aktiviteter og aksjoner i samarbeid med markedsføringsbyråer.
 Videreutvikle og utrede muligheten for flere prosjekter for «vanskelig formidlingsbare»,
blant annet sammen med NAV.
 Igangsette egne tiltak for offentlig sektor.
 Arrangere en stor «kick off» konferanse for bransjeforeninger, fagforeninger, politikere,
tillitsvalgte, ledere, administrasjon med flere for å sammen koordinere offensiven og
dugnad for flere lærlingplasser.
 Kreve lærlingeklausuler med krav om at tilbyder er godkjent opplæringsbedrift med
lærling inne i alle offentlige anbud i Østfold.
 Jobbe for økte tilskudd og stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter.
 Utrede stimuleringstilskudd for arbeidsplasser som tar inn flere lærlinger, spesielt i
kategorien «vanskelig formidlingsbare».
 Søke om prøveprosjekter og ekstramidler til tiltak som for eksempel
hospiteringsordninger.
 Evaluere prøveordningene med vg3.
 Utrede muligheten for å gi alle rett. Også de som har mistet ungdomsretten sin og ikke
har voksenrett da de er under 25 år.
 Igangsette og støtte egne tiltak gjennom opplæringskontorene og partene i arbeidslivet.
 Igangsette prosjekt for å gjøre flere elever formidlingsbare.
 Jobbe for å likestille alle søkere både voksne og ungdommer, med og uten rett.
 Videreføre og forsterke tiltak som for eksempel sommerskole, aksjon aktiv søker,
lærlingeløftet mm.
 Kartlegge framtidig behov for fagarbeidere i Østfold og tegne flere intensjonsavtaler.
 Igangsette prosjekter og aksjoner ut mot arbeidsplassene for å øke lærlingeinntaket.
 Gjennomgå tidligere kampanjer, aksjoner og arbeidsmåter fra oppstarten av reform 94.
Votering:
Ulf Lerviks forslag til innspill ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas vedtak 14.04.2015:
Yrkesopplæringsnemnda har følgende innspill i det videre arbeidet med helhetlig fag og
yrkesopplæring:
 Nedsette en arbeidsgruppe bestående av AU i yrkesopplæringsnemnda.
 Igangsette og gjennomføre lærling stafett der mange arbeidsplasser kontaktes pr. telefon.
 Utarbeide en egen mediestrategi.
 Arrangere aktiviteter og aksjoner i samarbeid med markedsføringsbyråer.
 Videreutvikle og utrede muligheten for flere prosjekter for «vanskelig formidlingsbare»,
blant annet sammen med NAV.
 Igangsette egne tiltak for offentlig sektor.
















Arrangere en stor «kick off» konferanse for bransjeforeninger, fagforeninger, politikere,
tillitsvalgte, ledere, administrasjon med flere for å sammen koordinere offensiven og
dugnad for flere lærlingplasser.
Kreve lærlingeklausuler med krav om at tilbyder er godkjent opplæringsbedrift med
lærling inne i alle offentlige anbud i Østfold.
Jobbe for økte tilskudd og stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter.
Utrede stimuleringstilskudd for arbeidsplasser som tar inn flere lærlinger, spesielt i
kategorien «vanskelig formidlingsbare».
Søke om prøveprosjekter og ekstramidler til tiltak som for eksempel
hospiteringsordninger.
Evaluere prøveordningene med vg3.
Utrede muligheten for å gi alle rett. Også de som har mistet ungdomsretten sin og ikke
har voksenrett da de er under 25 år.
Igangsette og støtte egne tiltak gjennom opplæringskontorene og partene i arbeidslivet.
Igangsette prosjekt for å gjøre flere elever formidlingsbare.
Jobbe for å likestille alle søkere både voksne og ungdommer, med og uten rett.
Videreføre og forsterke tiltak som for eksempel sommerskole, aksjon aktiv søker,
lærlingeløftet mm.
Kartlegge framtidig behov for fagarbeidere i Østfold og tegne flere intensjonsavtaler.
Igangsette prosjekter og aksjoner ut mot arbeidsplassene for å øke lærlingeinntaket.
Gjennomgå tidligere kampanjer, aksjoner og arbeidsmåter fra oppstarten av reform 94.

