LÆREKONTRAKTER
Sommeren er høytid for signering av kontrakter.
Det er viktig at vi får beskjed så snart det er gjort
avtaler om inntak, så vi får opprettet
lærekontrakt og avtalt oppstartsmøte. Nå
signeres alle lærekontraktene digitalt av alle
parter. Faglig leder får e-post og lærling får SMS
om dette fra Fylkeskommunen via posten
signering. Etter signering vil det komme en
bekreftelse på at alle har signert og at signert
kontrakt kan lastes ned innen 24 timer.
På nettsiden vår står de ledige læreplasser som
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
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SOMMERHILSEN FRA
OKS TRØNDELAG SA
FAGFORNYELSEN
FAGSAMLING FAGFORNYELSEN

Læreplanene endrer seg i fagfornyelsen, hva betyr
det for deg? Bli med og bli kjent med
fagfornyelsen sammen med oss.
Les hele invitasjonen
på okstrondelag.no
scan QR-koden for påmelding

INTERN PLAN FOR OPPLÆRINGEN
Vi minner om at våre medlemsbedrifter og
lærlinger bruker Kompetanseboka som dekker
kravet til intern plan for opplæring. Husk å gi
beskjed om dere har behov for å endre veileder på
kompetanseboka.

TILSKUDD TIL IT OG MEDIEFAGENE

VEIEN TIL FAGBREV
Har du ansatte/kollegaer som ikke har fagbrev,
men som ønsker seg det? Ta kontakt for
vurdering av veien til fagbrev for de også. Det er
mange veier dit! Vi trenger en oversikt over
skolegang og praksis for å vurdere de enkelte.

FERIEAVVIKLING
Vi er klare til å ta på solbriller og chille på stranda!
I alle fall skal vi avvikle ferie i løpet av sommeren,
og kanskje treffer vi på noen solskinnsdager :)
Send oss gjerne en e-post, så tar vi opp tråden
når vi når vi er tilbake.
Daglig leder Mona kan nås på 90845228 (jobb) /
93494964 (priv.) hele sommeren om det er noe
som haster.

Bedrifter som tar inn lærlinger i de helt nye
fagene;
IT-driftsfaget, IT-utviklerfaget, mediedesignfaget
og Innholdsproduksjonsfaget kan få 20 000 kr. i
ekstra tilskudd. Midlene tildeles fortløpende til de
er oppbrukt, og utbetales sammen med det
ordinære tilskuddet. Vi søker på vegne av våre
medlemsbedrifter.

GOD
!
R
E
M
SOM
Hilsen

74070343
post@okstrondelag.no
www.okstrondelag.no

Kim
Mona
Andre
Geir
Tove
Linda
Lasse

