Saksutredning – Opplæringskontor fiskerifaglig / marint opplæringskontor.
Flekkefjord videregående skole i kjølvannet av sine nye studietilbud, Naturbruk (blått) VG1 og
Akvakultur VG2 ønsker et mer tett samarbeid mellom utdanning og næringslivet. I denne
sammenheng, det «marine» næringslivet, som Innakva Bedriftsklynge representerer.
Vi tenker at en god måte å konkretisere dette samarbeidet på bør være opprettelse av et
opplæringskontor for fiskerifaglig / marint opplæringskontor.
Vi har diverse både lovfestet og samfunnsrelaterte grunner til å ønske et tettere samarbeid med
næringslivet gjennom et opplæringskontor, som vi gjerne kan utveksle nærmere på. Blant de
viktigste kan jeg nå nevne:
-

Oppfølging av bedriftene mot å bli en «godkjent lærlingsbedrift». Vi vil ha et konkret stort
behov for 14 lærlingplasser om ca 1 år og de nestkommende årene framover. Vi registrerer
at bedriftene ønsker veiledning og litt «påminnelse» mot å nå dette stadiet, med alle de
fordeler dem og samfunnet kan ha i tilknytting.

-

Utarbeidelse av en felles læreplan i forbindelse med faget: Yrkesfaglig fordypning både på
VG1 og VG2. Dette er en unik mulighet til å gi bedriftene et talerør om hvilke kunnskaper,
ferdigheter og holdninger elevene skal mestre og beherske når de banker på døra for å søke
jobb.

-

Oppfølging av elever i lærlingperioden hos bedriftene. Som faglig leder og instruktør er dere
lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften. Sammen skal dere sørge for at
lærlingene får opplæringen de har krav på. Her finner dere informasjon om oppgavene som
følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan planlegge og gjennomføre
opplæringen: https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/folg-opplarlinger/#fordel-oppgavene
Her kan man se en fin VIDEO om bedriftsrolle og få en ide om hvor viktig det er med
oppfølging av elever: https://vimeo.com/242223771

-

Eventuelt, samarbeid med fiskerinæringen for utplassering av elevene ifm fiskekvoter.
Eventuelt opprettelse av et kompetansesenter i samarbeid med Blått Kompetansesenter Sør
for voksenopplæring og nettbaserte kurser i maritime fag (eks. ROC, D5, D5L, krankurs, truck
osv)

Vi i Flekkefjord videregående skole har stort behov og ønske om at det blir tilsatt en/to
person/personer med ansvar og fokusområdet mot disse oppgaver, som vi skal kunne samarbeidet
tett mot, og ser som positivt at denne personen har en høy kjennskap, forståelse og nettverk til de
marine lokale bedrifter gjennom Innakva Bedriftsklynge.
Så spørsmålet er… Hvordan går vi fram
et varig og konstruktiv samarbeid?

Med vennlig hilsen
Federico Håland Gaeta

? Hvordan kan vi slå sammen våre kryssing interesser mot

