Invester i fremtiden
– ta inn lærlinger!

Lærlinger er en investering
for fremtiden

Nok folk med den rette kompetansen er
en forutsetning for å kunne styrke
forsyningssikkerheten, øke verdiskapning og utvikle fremtidens klimavennlige
energisystem.
I det perspektivet vil jeg oppfordre deg
og alle våre medlemsbedrifter til å tenke
langsiktig når det gjelder inntak av
lærlinger. Det er nødvendig at bransjen
ser det som et felles ansvar å utdanne
nok fagfolk slik at vi får gjennomført de
store investeringsplanene som ligger
foran oss. Vi må ta fagopplæringen på
alvor og skape dyktige fagarbeidere
tilpasset virksomhetenes behov.

Det å ta inn lærlinger er også en del av
bransjens samfunnsansvar. Det handler
ikke om å gi en framtidig jobbgaranti,
men om å gi flere unge sjansen til å få et
fagbrev og stå rustet for et arbeidsliv der
kravene til formell kompetanse øker.
Lykke til med årets opptak av lærlinger!
Oluf Ulseth
Adm. direktør Energi Norge

5 gode grunner til å være lærebedrift

En unik mulighet til å forme morgendagens fagarbeidere
Bidrar til utvikling og økt verdiskapning
Setter fokus på læring og utvikling av alle ansatte
Unge bidrar med oppdatert kompetanse, omstillingsevne
og blikk for nye løsninger
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Krav og rettigheter som lærebedrift

Bedriften må godkjennes av fylkeskommunen
Det skal gis opplæring i henhold til læreplanene for faget
En kvalifisert faglig leder skal ha ansvaret for opplæringen
Gode støtteordninger og oppfølging fra fylkeskommunen

En god lærebedrift:

Er bevisst på hva det innebærer å ha lærling
Forankrer opplæringen i strategi og ledelse
Setter av ressurser til å følge opp lærlinger
Planlegger, tilrettelegger og dokumenterer opplæringen
Har gode rutiner for mottak av lærlinger
Sørger for god oppfølging og vurdering underveis
Har et godt arbeids- og læringsmiljø

Verktøy fra Energi Norge

www.energinorge.no/fagopplaering/

Energi Norge jobber for at fagopplæringen er i tråd med
bransjens behov, og gir støtte og råd til lærebedrifter.
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