Arendal, 30.juni 2022

KURS I NYE LÆREPLANER M.M. FOR STEDLIGE FAGLIGE LEDERE OG VEILEDERE
Høsten 2020 ble de nye læreplanene (forkortes LK20) tatt i bruk i videregående skole, og i august vil
vi og dere få de første lærlingene som skal ha opplæring etter dem i læretiden. I den anledning
kommer det nye internplaner, opplæringsbøker med m.m. som vi på opplæringskontoret holder på å
gjøre ferdig i disse dager.
For å være kvalifisert til å ha lærlinger og være godkjent som lærebedrift, har Agder fylkeskommune
gitt oss tilbakemelding om at vi må kurse alle våre stedlige faglig ledere og veiledere i det som er
nytt. Det er derfor obligatorisk at dere gjennomfører et kurs i det faget dere har lærlinger.
Etter over 2 år med begrensninger på kurs og møter pga. covid er det bra at vi kan møtes igjen!
Vi har planlagt flere kurs i Helse og BUA fordelt på forskjellige datoer, steder og etter fag da dette
angår mange mennesker (vi har ca. 300 lærlinger). Vi håper at dere alle skal få en informativ og
hyggelig dag sammen med oss og andre bidragsytere fra blant annet UIA, fagopplæring i fylket med
flere. Detaljene i programmet er ikke på plass enda, men sendes ut når det er klart.
PS! Fint om stedlig faglig leder møter sammen med dem som er veiledere på samme arbeidsplass. Da
vil dere få samme info. og vil lettere kunne samarbeide om arbeidsoppgaver som angår lærlingen.
Vi har reservert kurs og konferanserom på Strand hotell på Fevik (Grimstad) og Clarion Tyholmen
hotell i Arendal. Kurset varer fra 09.00 – 15.00

Dato

Sted

Fag

Tirsdag 06.sept.
Torsdag 15.sept.
Mandag 19.sept.
Torsdag 22.sept.
Tirsdag 11.oktober
Torsdag 13.oktober

Tyholmen hotell
Tyholmen hotell
Strand hotell
Strand hotell
Tyholmen hotell
Tyholmen hotell

IT og Medie, Service og adm.
BARNE- OG UNGDOM
BARNE- OG UNGDOM
HELSE
HELSE
HELSE

Påmeldingsfrist
24.august
01.september
05.september
08.september
27.september
29.september

Påmelding: klikk på vedlagte lenke: https://forms.gle/iTUvK5XQb2KysW399 og meld dere på den
datoen og stedet som passer best for dere.
Eller gå inn på vår hjemmeside: www.okos-agder.no, velg Kurs/Samlinger – Fagfornyelsen.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Ellen Varberg
Daglig leder

