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Hva bør vi gjøre mere av eller annerledes for å flere til å ta fagbrev? - Gi god informasjon som når 

ungdom og deres foreldre, tidlig, i grunnskolen! 

Anerkjenne sosiale medias betydning i unges liv og gi rikelig med informasjon og markedsføring 

gjennom SOME.  

Synliggjøre ulike løp, ulike valgene, gode læreplass for ungdom og deres foreldre. Mødrene må bli 

bedre rådgivere. 

I tillegg til informasjon spre inspirasjon, fortelle gode historier. Pass språket. 

Det er også viktig at man går inn tidligere (ungdomsskole), og gjerne med unge representanter fra ulike 

bransjer. Ungdom fra videregående skoler og bedrifter inn i ungdomsskole. Utdanningsmesse før vgs. 

Utdanningsmesser og kompetansedager på ungdomsskoler. Samarbeid mellom offentlige og rådgivere 

ved ungdomsskoler. Samarbeid mellom rådgivere ved us og rådgivere ved vgs. 

Arbeidslivet må åpne opp og skolene slipe arbeidslivet inn 

Arbeidsgivere kan være flinkere til å åpne opp, for «jobbsmak» eller for åpnedager i bedrift. Gi 

muligheter for å besøke og teste ut yrkene. I samarbeid med skolen invitere til praksis tidligere – gi mer 

yrkespraksis på ungdomsskole.  

Hva mer? 

I tillegg bør offentlige informere om mulighetene som fagbrev gir og hvilke valg som finnes. Også om 

muligheter videre etter praksis. Vi må øke kompetanse hos bedrifter. 

Arbeidslivet: synliggjøre internt og eksternt når noen tar fagbrev. Gjøre til snakkis. Ha godt samarbeid 

med NAV.  

Rekruttere lærere ed bakgrunn fra yrkeslivet, gjerne med fagutdanning. Utplassere lærere i 

bedrift/arbeidsliv 

Må være gode løsninger i skolene, utstyr og lokaler. Offentlige bygninger og holdninger: Eks. 

garderobeløsninger, toaletter etc.  

Sammen jobbe for å få flere jenter til å velge utradisjonelt (utradisjonelle yrker) 

Kampanje for å nå jentene (både sentrale og lokale): gjennom SOME og skolene. Bruke 

«rollemodeller»- jenter, som har tatt fagbrev og flere kvinnelige representanter som deler sine 

erfaringer og framsnakker yrket. Vise praktiske eksempler på jenter som velger utradisjonelt. Bruke 

utplassering til å tenke utradisjonelt. Flere kvinnelige lærere på yrkesfag, type TIF og Bygg. Få opp 

ordninger tilsvarende Menn i helse for kvinner. 

 

 

 

 


