FAGSKOLEUTDANNING
Veiledning av lærlinger

for instruktører og falige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

«

Det er utrolig bra er at studiet er så
relatert til hverdagen og at man får
et bedre og mer helhetlig opplegg rundt
lærlingen i det daglige arbeidet»
(sitat fra student – 2015)

Målgruppe for utdanningen er personer som er, eller ønsker å bli
instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring i bedrift.

Oslo kommune
Utdanningsetaten

VEILEDNING AV LÆRLINGER
Fagskolen Oslo Akershus tilbyr i samarbeid med Bjørkelangen videregående
skole fagskoleutdanning som deltidsstudium over 1 år finansiert av Akershus
fylkeskommune.
Innhold:

Studieplan Veiledning av lærlinger for instruktører og faglige ledere med ansvar for
opplæring i bedrift.

Opptakskrav:

Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev, eller vitnemål fra
videregående skole, eller realkompetansevurdering.

Omfang:

Deltidsopplæring over 1 år, organisert med fire samlinger à 3 dager på Bjørkelangen videregående skole. Det vil bli gitt nettbasert veiledning mellom samlingene. Ved studiestart vil
det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk).

Økonomi:

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune.
Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Søknad:

Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.vigo.no. Søknadsskjema og
ytterligere informasjon finner du på www.fagskolen.oslo.no.

Bakgrunn
Fag- og yrkesopplæringen står overfor
store utfordringer i årene framover.
Økt rekruttering og statusheving for
fagarbeidere er nødvendig for å dekke
framtidens behov for faglært arbeidskraft. Riksrevisjonens rapport fra
undersøkelse av fagopplæring i bedrift
stadfester at det er avgjørende at fagog yrkesopplæringen har høy kvalitet
for å kunne tilfredsstille arbeidslivets
og samfunnets behov for dyktige
fagarbeidere. www.riksrevisjonen.no/
rapporter/Sider/Fagopplaring.aspx
Utdanningsdirektoratet arbeider med
et nasjonalt løft for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen som skal sikre god kvalitet i alle ledd. Kompetanseheving for
instruktører og faglige ledere i bedrift
er nødvendig for å bidra til kvalitet på
arbeidsplassbasert opplæring.

Hva er fagskole?
Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning (tertiærutdanning) som bygger på videregående opplæring. Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på fullført videregående skole eller realkompetansevurdering. Fagskoleutdanning har et omfang på ½ til 2 år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i
arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Mål for fagskoleutdanningen i veiledning av lærlinger
Formålet med utdanningen er å kvalitetssikre opplæring i bedrift gjennom å tilby en mer formalisert instruktøropplæring. Målet er at studenten skal kunne utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis som gir
best mulig læringsutbytte for lærlingene innenfor alle fagretninger, styrker kvaliteten på arbeidsplassbasert
opplæring og hever status for instruktører og faglige ledere som veileder lærlinger.

EMNE

INNHOLD

EMNE

INNHOLD

EMNE 1

Veileders rolle og oppgaver

EMNE 3

Veiledning i praksis - delemner
og litteratur

• Roller og ansvar, lov- og regelverk
• Kvalitet i fagopplæringen
• Kommunikasjon og veiledningsferdigheter
• Samarbeid og gruppeprosesser
• Mottak av lærlinger
EMNE 2

•
•
•
•
•
EMNE 4

Læreplanverket, vurdering og
dokumentasjon
•
•
•
•

Metoder
Veiledning og yrkespedagogikk
Konflikthåndtering
Tilpasset opplæring
Medvirkning, mestring og motivasjon

Faglig fordyping

Læreplanforståelse
Mål og planer
Vurdering for læring
Gjennomgående dokumentasjon

«

Det er lærerikt, jeg har god nytte av stoffet i jobben min. Både mottaksplan
og forventningssamtalen vil jeg ha bruk for videre i jobben. I tillegg har jeg
fått meg en tankevekker hvor viktig det er med gode planer og kommunikasjon
for å skape gode relasjoner»
(sitat fra student – 2015)

Gjennomføring av opplæringen
Opplæringen organiseres som deltidsstudium over 1 år. Undervisningen gjennomføres på Bjørkelangen vgs. med
fire samlinger á 3 dager i løpet av studieåret. Oppstart er siste del av august. Mellom samlingene gis det nettbasert veiledning fra skolen. Ca. halvparten av studiet er selvstudium.

Emne

Fagskolepoeng

Undervisningstimer

Veiledning individuelt og i grupper
mellom samlinger

Selvstudium

Sum arbeidsmengde (timer)

EMNE 1

6

30

57

78

165

EMNE 2

6

24

57

78

159

EMNE 3

8

32

73

105

210

EMNE 4

10

26

90

150

266

SUM

30

112

277

411

800

Arbeidsformer og metoder

Vurdering og kompetanse

Undervisningen bygger på moderne pedagogiske
prinsipper, med fokus på studentaktive læringsformer.
Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er
at studentene har ansvar for egen læring. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er: forelesninger, dialogpreget undervisning, gruppearbeid, studentundervisning, selvstudium, veiledning individuelt og i gruppe,
gjennomføring og presentasjoner av arbeidskrav.

Det blir gitt vurdering med karakter til hvert emne på
bakgrunn av studentenes tilegnelse av faget. Studiet
avsluttes med en fordypningsoppgave og muntlig høring som utgjør eksamen. Det utstedes vitnemål når
alle emnene er gjennomført og bestått.

«

Dette er en nyttig utdanning som kommer
til å gjøre meg til en bedre
og mer reflektert veileder»
(sitat fra student – 2015)

Opptak
Krav til opptak er fullført videregående opplæring.
Søkere kan også tas opp til studiet etter kriterier for
realkompetansevurdering.

«

Stoffet vi jobber med
er veldig relevant til
min oppgave som veileder. jeg har en viktig jobb
å gjøre med å opparbeide
gode rutiner på min egen
arbeidsplass»
(sitat fra student – 2015)

Fagskolen Oslo Akershus har lang erfaring med
fagskoleutdanning. Skolen har et bredt utdanningstilbud innen tekniske fag og helse- og oppvekstfag.
Akershus fylkeskommune har samarbeidet med
fagskolen Oslo Akershus om utarbeidelse av fagskoletilbudet i veiledning av lærlinger sammen med
representanter fra kommuner, opplæringskontor og
lærlinger.

Bjørkelangen videregående skole tilbyr både
studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram og knytter teori og praksis sammen til
en helhetlig og grundig opplæring i samsvar med
arbeidslivets krav og behov. Skolen har lang erfaring med stedbaserte fagskoleutdanninger.

www.fagskolen.oslo.no

www.bjorkelangen.vgs.no

