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ORGANISASJONEN OKS TRØNDELAG SA

PROFILERING
OKS Trøndelag har i
samarbeid med Smart Media
utarbeidet en ny webside.
Denne gir oss blant annet
muligheten til å markedsføre
ledige lærlingeplasser i våre
medlemsbedrifter.
I forbindelse med et økt
fokus på profilering og

Har dere innhold som kan
passe å legge ut? Gi oss
beskjed :)

Vi har ansatt Linda Katrine Storli Brøndbo som opplæringskonsulent i 100% stilling fra
15.01.2018. Linda har lang erfaring fra andre opplæringskontor, og har vært – og vil
fortsatt være – en svært nyttig ressurs for OKS Trøndelag. Administrasjonen har 5
årsverk, og ledes av daglig leder Mona Katrine Syrstad. I tillegg til faste ansatte har
OKS Trøndelag lærling i kontor- og administrasjonsfaget, Joakim Baglo som rett før
sommeren besto fagprøven med meget godt resultat til stor glede for hele
administrasjonen.

STATUS FORMIDLING

tilgjengelighet har vi også
laget en side på

OKS ledes av et styre på 5 medlemmer. Styreleder etter årsmøtet 2018 er Tore
Kirkedam fra Grong kommune. Oversikt over styrets sammensetning finnes på våre
hjemmesider www.okstrondelag.no.

.

Årets inntak er godt i gang. Vi har formidlet 108 nye lærlinger/lærekandidater så
langt. Det er rekordhøyt så tidlig på året. Det er viktig at vi får beskjed så snart det er
gjort avtaler om inntak, slik at vi kan forberede kontrakt og avtale oppstartsmøte.
På den nye nettsiden vår står de ledige læreplassene våre medlemsbedrifter har til
enhver tid – så lenge vi har fått oppdatert informasjon. Følg med på deres bedrift og
send oss mail til post@okstrondelag.no om dere har endringer som ikke er registrert.

«Dyktige lærlinger i et trygt og utviklende miljø»

GDPR - PERSONVERNSFORORDNINGEN
I forbindelse med at den nye personvernforordningen trer i kraft i Norge 1. juli har vi
som alle andre bedrifter gjennomgått våre rutiner. Dette medfører ingen store
endringer for lærlinger/lærekandidater og bedrifter, men dere kan være trygge på at
personopplysninger behandles i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vår
personvernerklæring er offentliggjort på våre nettsider.

KOMPETANSEBOKA
www.kompetanseboka.no er innført som nytt digitalt verktøy for dokumentasjon av opplæring. Her kan man også registrere delprøver
og gjennomføre vurderinger digitalt. Alle nye lærlinger/lærekandidater får tilbud om bruk av denne ved oppstart. Fysisk perm er
fortsatt tilgjengelig som alternativ.

FYLKESMESTERSKAPET 2018
24.april 2018 arrangerte vi for første gang fylkesmesterskap (FM) i Barne- og
ungdomsarbeiderfaget (BUA) og Helsearbeiderfaget (HEA) i Trøndelag. Konkurransen
var for elever, lærlinger og nyutdannede fagarbeidere.

Administrasjonen i 2018. Vi liker å arbeide med dere!

Kontakt oss
OKS Trøndelag SA
Bomvegen 3
7725 STEINKJER
95022200
post@okstrondelag.no
www.okstrondelag.no

Arrangementet var et samarbeid mellom fylkeskommunen, KS-Jobbvinnerprosjektet,
Fagforbundet, Delta, Yrkesfagenes år, Helsedirektoratet og OKS og konkurransen ble
avholdt på Ole Vig vgs. på Stjørdal.
Fra OKS sine medlemsbedrifter var Indre Fosen representert med 3 lag/deltakere (2
BUA-lag og 1 HEA-deltaker), Elvebakken barnehage med 1 deltaker (BUA) og Helse
Nord-Trøndelag HF, sykehuset Namsos med 1 deltaker (HEA).
Vinnere BUA: lærlingene Emma Sofie Vik og Lasse Juliussen fra Stjørdal kommune.
Vinner HEA: elev Anna Helene Overå Letnes fra Levanger videregående skole.
Vinnerne representerer Trøndelag fylke under NM i yrkesfag i oktober 2018, og NM
avholdes på Hellerudsletta i Oslo. Neste FM for BUA og HEA arrangeres våren 2020.

INTERNASJONALISERING
Vi har nå en lærling i Cork i Irland (IKT-servicefaget) og til høsten sender vi to lærlinger til Jerez de la Frontera i Spania (Barne- og
ungdomsarbeiderfaget). Det er mulig for alle våre fagområder å reise ut på Erasmus + stipend. Vi sender fortrinnsvis 2.årslærlinger, og
bedrift og lærling må være enig om at dette passer før søknad til OKS sendes. Det er i utgangspunktet opphold på 3 mnd. og vi sender
fortrinnsvis til områder vi allerede har gode kontakter.

VEILEDERSAMLINGER
Alle nye veiledere/faglig ledere/instruktører/mentorer – kjært barn har mange navn – får tilbud om å delta på veiledersamling med
fokus på veilederrollen, læreplanforståelse og vurderinger. Vi gjennomfører i år samlingen to steder i fylket; Levanger 31.august og
Namsos 6.september. Invitasjon er sendt alle medlemsbedrifter på e-post, ta kontakt om dere ikke har fått.

HOSPITERING
Lærlingene våre i helsearbeiderfaget har mulighet til å hospitere for å få praksis med brukere de ikke har på sin daglige arbeidsplass.
Det er bedriften som har kontrakt med lærlingen som bestemmer hvilke tilbud lærlingen skal få.
Vi har hospiteringsavtaler med følgende bedrifter: Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, Namdal Rehab og Linåsve Gård.

MELD FRAVÆR OG ENDRINGER TIL OKS
Vi anmoder bedriftene om å gi oss beskjed snarest hvis lærlingen/lærekandidaten blir sykmeldt eller lignende. Ikke vent på at vi
kommer på besøk. Fravær kan ha betydning for læreforholdet.
Vi har behov for oppdatert kontaktinformasjon til både lærlinger og bedrifter, så ifra til oss ved evt. adresseendring, skifte av e-post /
mobilnummer og for bedrifter; kontonummer.

BESTÅTTE FAGPRØVER/KOMPETANSEPRØVER FØRSTE HALVÅR 2018

Mona gratulerer så mye til alle som har bestått
fagprøve og bedriftene deres. Gode fagarbeidere
er målet, og vi er stolte av å se at dere består!

NYE MEDLEMSBEDRIFTER
Så langt i 2018 har vi fått 8 nye
medlemsbedrifter. Vi har blant
annet signert medlemsavtale med
Trøndelag fylkeskommune, samt
den nye storkommunen Indre
Fosen. Vi har også fått vår første
medlemsbedrift i Trondheim.
Nye medlemsbedrifter 2018:
Indre Fosen kommune
Namsos Barnehage SA
Poppellunden barnehage
Snåsa montessoribarnehage SA
Snåsa montessoriskole SA
Steinkjerhallen AS
Trondheim International Preschool
Trøndelag fylkeskommune
Vi ønsker alle hjertelig velkommen
og ser frem til et godt samarbeid
med utvikling av fremtidens
fagarbeidere.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget:
Kristina Eriksen
Kristin Margareta Olsson
Silje-Renate Breivik Nilsen
Odd Harald Larssen
Jonas Aagård
Joseane Maria de Lima
Lotte Aarstad Hårberg
Judy Beatriz Heggli
Emilie Holthe Kjesbu
Oda Frigg Bech
Amani Mahamoud Mohemed
Loise Rokhaug
Karianne Skjervø Kvitland
Martin Edvinsen
Annika Erlandsen Brekkvassmo
Kristin Lein Dyrendahl
Kamilla Dyrendahl
Irene Hegle
Thea Dretvik Gaustad
Julie Haldorsen

Verran kommune
Lierne kommune
Nærøy kommune
Namsskogan kommune
Lierne kommune
Læringsverkstedet AS (avd. Knøttene)
Elvegården Barnehage AS
Natur- og idrettsbarnehagen AS
Læringsverkstedet AS (avd. Knøttene)
Guldbergaunet førskole AS
Kribelin barnehage
Indre Fosen kommune
Indre Fosen kommune
Medbroen gårdsbarnehage
Kastvollen Rehabiliteringssenter AS
Indre Fosen kommune
Borgly Barnehage
Namdalseid kommune
Indre Fosen kommune
Læringsverkstedet AS (avd. Knøttene)

Helsearbeiderfaget
Sofie Hamstad
Saba Kiflu Gebreyesus
Hanna Elisabeth Olsson
Tonje Elise Thorland Eldnes
Charlita Malabad Skarstad
Andrea Saursaunet
Dawit Tekeste Solomon
Tonje Andrea Hoddø
Tiblets Gebremeskel Gebrehivet
Sandra Nessan Hagerup

Indre Fosen kommune
Namsos kommune
Lierne kommune
Namdal Rehabilitering IKS
Nærøy kommune
Meråker sanitetsforenings kurbad AS
Indre Fosen kommune
Namsos kommune
Nærøy kommune
Indre Fosen kommune

IKT-servicefaget
Håvard Sigvartsen
Hans Olav Bruce

Ytre Namdal videregående skole
NTE Holding AS

Kontor- og administrasjonsfaget
Ingunn Manneset
Monica Karset
Therese Haugen Lillemark
Sander Johnsen
Joakim Baglo

Kværner AS
Trøndelag fylkeskommune
Helse Midt-Norge RHF
Sparebank 1 SMN (avd. Steinkjer)
OKS Trøndelag SA

Mediegrafikerfaget
Lorents Christian Jacobsen Ryan

Nord Universitet

Renholdsoperatørfaget
Trhas Araya Brhane

Verran kommune

OKS Trøndelag ønsker alle disse lykke til videre som fagarbeidere.

FERIEAVVIKLING
Administrasjonen trenger noen late uker i sola, og OKS har lav bemanning i uke 29 og 30 og 31. Daglig leder er tilgjengelig på
telefon om noe haster.

