


Kort om oss

Etablert i 2009

Tre kontorer: Namsos, Verdal, Trondheim

11 årsverk + 3 nasjonale digitale stillinger 

Organisert under avdeling utdanning i TRFK

Vår hjemmeside: https://karrieretrondelag.no/

https://karrieretrondelag.no/


VERDAL

Brit Flatås Iren Kvernland Severeide Renske Jelsma

Digitale: Rita Øiahals Karl Jørgen Ertsås Frida Natland



TRONDHEIM

Jomar Kvithyll Erla Gunnarsdottir EliSiv Skjei Håkon Andreassen 
(permisjon til april) (teamleder)

Sissel Hunderi Faik Bilalivic Guri Haugen



NAMSOS

Marie H. Lillemoen Bodil Bangsund

Vår kontaktinformasjon finner du her:

https://karrieretrondelag.no/om-oss/ansatte/

https://karrieretrondelag.no/om-oss/ansatte/


Karrieresenteret
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E-veiledningstjeneste https://karriereveiledning.no - Chat og tlf

https://karriereveiledning.no/


Kompetanse

Samarbeidsaktører

• TRFK

• NAV 

• Fagorganisasjoner

• Utdanningstilbydere

• Arbeids- og næringsliv

Virkemiddel

• Direkte oppfølging og 
bistand i 
omstillingsprosesser

• Tett samhandling mellom 
ulike aktører. 

• Prosessrettet virksomhet

• Kurs, individuelle samtaler. 
orienteringsmøter



Bistand Næringslivet 2020

• Scandic Hell – 14 oppsagt

• Hotell Chesterfield – 22 oppsagt

• Scandic Nidelven - 22 oppsagt

• Lian Trevare AS – 63 oppsagt

• Norsk kylling AS, Støren – ca 110 stk oppsagt



Hva kan vi bidra med inn i prosjekt 
kompetansepilot?

• Tilstedeværelse

• Avdekke kompetansebehov

• Bistand både på systemnivå og individnivå

• Skreddersøm

• Mellomroms-aktør

• Erfaring

Ta gjerne kontakt: 

Brit Flatås: brifl@trondelagfylke.no

Mobil: 94 85 32 74 

Kontor: 74 17 42 68

mailto:brifl@trondelagfylke.no


Kompetanseforum Fosen 
Karriereveiledning i grunnopplæringen i Trøndelag 

1. februar 2021

Randi Kristin Svarva







… vårt felles mål 

Å utvikle et helhetlig system for karriereveiledning 
i et livslangt perspektiv

Trøndelagsmodellen



Barnehage

Barnetrinnet

Ungdomstrinnet

Videregående 
opplæring

Høyere utdanning
og arbeidsliv

Lovfestet rett til sosialpedagogisk rådgivning og  
karriereveiledning

• Fylkesvise 
karrieresenter

• Voksenopplæring
• Karriereenhet ved 

utdanningsinstitusjoner
• NAV
• Høyere yrkesfaglig 

utdanning

Karriereveiledning i et livslangt løp 

Hvilke muligheter har vi her? 

21. april 2020



Karriereveiledning i et 
livslangt løp 

Lifelong guidance is not one intervention, but
many, and works most effectively when a range 
of interventions are combined (ELGPN (2014). 



Rammeverk for god 
karriereveiledning

Nettverk for 
karriereveiledning

Digitalisering

Karriereløftet i Trøndelag 
- for grunnopplæringen -



Nøkkelord for arbeidet med
karriereveiledning og karrierelæring i grunnopplæringen i Trøndelag 

Kvalitet
Læring 
Helhet 

Likeverdighet 
Nøytralitet 



https://www.kompetansenorge.no/kvalitet-i-karriere/



Kriterium 1 

Stabilt 
karriere-
program/
årshjul

Kriterium 2

Få kunnskap
og informasjon
om utdanning

og 
arbeidsmarked

Kriterium 3

Ivareta hver 
enkelte elevs 

behov og 
ønsker

Kriterium 4

Koble fag 
mot 

karriereveier/
karriereløp
(relevans)  

Kriterium 5

Møter med 
arbeidsliv og 
arbeidstakere

Kriterium 6

Arbeidslivs-
erfaring

Kriterium 7

Møter med  
høyere

utdanning

Kriterium 8

Personlig 
veiledning 

Gatsbys kriterier 
Et rammeverk for god karriereveiledning i skolen

• FYR-årshjul til 
inspirasjon

• Tverrfaglige tema
• Pedagogisk 

Entreprenørskap 

• Hjemmeside –skoler 
• og fylkeskommunen 
• Årshjul – skoler og 
• fylkeskommunen

• Metoder og verktøy
• Digitale samtaler
• Personlige samtaler

• Karriereverktøy 
• Foreldreinvolvering 

• Karriereverktøy
• Karrieredager
• Informasjonsmøter
• Utdanningsvalg
• Foreldreinvolvering

• Yrkesfaglig 
fordypning

• Jobbskygging
• Utplassering på 
• arbeidsplass

• Rollemodeller
• Universitetsturnéen

• Rollemodeller
• Karrieredager 
• Karrierefrokost 



Nettverk og regioner 



Digitale løft for karriereveiledning 
i grunnopplæringen i Trøndelag



Riasec-systemet

Trøndelag fylkeskommune utnyttet koronasituasjonen ved å 
igangsette og gjennomføre et internt kvalitets- og kompetanseløft i 
digital karriereveiledning ved de videregående skolene i Trøndelag. 75 rådgivere/
karriereveiledere fra hele Trøndelag deltok.  

Trøndelag fylkeskommune skapte historie ved å fremforhandle en
digitalt, moduloppbygd versjon av sertifiseringskurset som tidligere har vært 
fysiske kurs over to dager. Dette var kostnadsbesparende og et 
likeverdig tilbud til skolene i fylket. 

Karriereverktøy gir mulighet for å fremskaffe statistikk som tidligere har vært vanskelig å fremskaffe.

Det er ønskelig å kunne tilby et felles kvalitets- og kompetanseløft i digital karriereveiledning 
for ungdomsskolene. Det er ønskelig med dialog og samarbeid med kommunene om dette. 



https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/karriereveildningiskole/

Hjemmeside om Karriereveiledning i skolen  

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/karriereveildningiskole/


Digital karriereinformasjon om utdanningsprogram  

Ses i sammenheng med tilbudsstruktur og Trøndelags 
kompetansestrategiske arbeid

Karrieredagene og andre tilsvarende arrangement er erstattet 
av digitale presentasjoner eller arrangement. 





Helhetlig, digital løsning for hele Trøndelag 

• I gang med et forprosjekt for produksjon av en 
karriereapp inspirert av spillteknologi og 
VR/AR-teknologi

• Et tverrfaglig prosjekt – ønsker arbeidslivet 
med oss her  



Digital «næringsreise» for profesjonelle?  

Målsetting:
- å øke kunnskap om og innsikt i videregående 

opplæring og bransjer som finnes i Trøndelag
- økt kunnskap vil styrke kvaliteten på  

karriereveiledningen for ungdom som søker 
skole og arbeid 

Målgruppe: 
• karriereveiledere/rådgivere og lærere på 

ungdomstrinnet og i videregående opplæring og 
andre som jobber med karriereveiledning



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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enNTNU VIDERE
 NTNUs profil/ merkevare for 

videreutdanning  og deltidsstudier
 Inkluderer nettsider og profilering av EVU 

ved NTNU, www.ntnu.no/videre med over 
700 emner 

http://www.ntnu.no/videre
https://www.viderebloggen.no/
https://www.ntnu.no/videre/nettstudier
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NTNU VIDERE
Videreutdanning og deltidsstudier

Utdanning tilpasset deg i arbeidslivet
 Kurs av kortere og lengre varighet med 

studiepoeng
 Fleksibel undervisning: 

Nettbaserte kurs og kurs med samlinger
 Bachelor- og masternivå
 Skreddersøm i samarbeid med offentlig 

og privat virksomhet



Nøkkeltall NTNU VIDERE 2019

 9 300 eksamener (deltakere)
 Tilsvarer over 1500 fulltidsstudenter/ år
 Totalt 380 enkeltemner
 Alle fakultet og 29 av 56 institutt hadde videreutdanning
 Over 40 års erfaring med å tilby utdanning til arbeidslivet



Hvordan jobber vi?

 Følge opp eksterne henvendelser fra arbeidslivet
 Oppfordre fagmiljø til å utvikle eller oppskalere grunn-

og/ eller videreutdanninger 
 Veilede og gi råd til fagmiljø både på 

finansieringsmuligheter (bl.a. hvor de kan søke om 
midler) og ang. utvikling av nye tilbud

 Oppfordre, bidra til, og koordinere samarbeid med 
arbeidslivet (bransjer/ organisasjoner, bedrifter, 
offentlige etater osv) 



 Utvikle nye/ tilrettelegge studier for ulike 
målgrupper
 ODA2:Master i organisasjon, digitalisering, 

administrasjon og arbeid, oppstart 2021
 Kan ta som hel- og deltidsstudent, blander studenter

 Tilbyr modulbaserte videreutdanninger av 
større og mindre omfang
 Digital transformasjon og bærekraft

 Med eller uten studiepoeng, små moduler, rent 
nettbasert

 Erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital 
omstilling
 Ta hele eller deler av masteren
 Nettbasert med samlinger Oslo/Trondheim

Eksempel nye tilbud

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18792


Bidrag i Kompetanseforum Fosen

 Bidra til bedre kjennskap om aktuelle tilbud på NTNU
 Bidra til å utvikle utdanninger som er framtidsretta og 

imøtekommer behovene i Fosenkommunene
 Være bindeledd mot aktuelle fagmiljø på NTNU
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Hva ønsker vi å få ut av Kompeforum Fosen?

• Å gjøre arbeidslivet og arbeidstakere på/fra Fosen kjent 
med mulighetene for utdanning på NTNU

• Bli kjent med kompetansebehovene på Fosen – evt. 
utvikle nye/oppskalere eksisterende utdanningstilbud 
basert på etterspørsel



Spørsmål?



Presentasjon og forventninger 
til Kompetanseforum Fosen

1. februar 2021



Hva vil jeg snakke om?

• Kort om skolen, 
utdanninger og 
studiesteder

• Hva kan THYF bidra med i 
Kompetanseforum Fosen?

• Hva forventer vi å få ut av 
samarbeidet med 
Kompetanseforum Fosen



Hva er fagskoleutdanning – høyere 
yrkesfaglig utdanning?

https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studentinfo/kortom/


Kort om dagens 7 studiesteder og 
utdanninger

• Chr. Thams (Løkken Verk):(Alt deltid –
samlings-/nettbasert)

• Maskinteknisk drift, 

• Sveiseteknikk, 

• Elektrofag (elkraft, automatisering, 
elektronikk), 

• Bygg- og anleggsfag

• Landbruksfag

• Prosessfag med fordypning vann og avløp

• Helsefag

• Oppvekstfag

• Gauldal (Støren): (2-årig, heltid)

• Kart- og oppmåling

• Natur- og kulturguide (Oppdal)



• Trondheim (Byåsen): 
• Maritime fag (dekk- og maskinoffiser) (H) 
• Elkraft og automatisering (H)
• Kulde- og varmepumpe (H)
• Matteknikk (D)
• Verdiskaping i lokalmat (D)

• Stjørdal: 
• Bygg- og anleggsfag (H/D)
• KEM (D)
• Bergteknikk (H/D)
• Maskinteknikk (H/D)
• Mekatronikk (H/D)
• Reiseliv (D)

Kort om dagens 7 studiesteder og 
utdanninger



Kort om dagens 7 studiesteder og 
utdanninger

• Levanger: 

• Helsefag (D)

• Oppvekstfag (D)

• Steinkjer: 

• Elkraft (D)

• Ytre Namdal: 

• Maritime fag (dekk- og 
maskinoffiser) (H/D maskin)

• Havbruksutdanninger (D)



Hva kan vi bidra med i 
Kompetanseforum Fosen?

• Synliggjøre eksisterende, relevante 
fagskoleutdanninger og bransjeprogram

• Drøfte tilpassede utdanninger 
(enkeltmoduler) etter bransjenes behov?

• Sammen utvikle nye utdanninger, 
bransjeprogram og kurs etter arbeidslivets 
behov

• Distribusjon av tilbud (eksempler – hvis tid)



Hva forventer vi å få ut av 
Kompetanseforum Fosen?

• Godt innblikk i arbeidslivet i regionen og 
behovet for kompetansetiltak på kortere 
og lengre sikt

• Les mer på:
• Thyf.no

https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole


thyf.no | fb.com/trhyf



- Sammen for en sterk region

Kompetanse og rekruttering
Fosenregionen 1. februar 2021



Åfjord Næringsforening  Hallgeir Solberg

Ørland Næringsforum  Silje Nesset

Bjugn Næringsforum Tor Langvold

NiT Indre Fosen Ingunn Rokseth

Næringsforeningene på 
Fosen 



Representerer over
300 bedrifter  

Sammensetningen av medlemsmassen 
gjenspeiler næringsstrukturen 



• Samarbeidsforum for alle de 32 
næringsforeningene i Trøndelag

• Representerer 5.000 
medlemsbedrifter

• Har møttes hver 14. dag under 
epidemien 

Næringsalliansen i 
Trøndelag (NAT) - Det handler om de store linjene for Trøndelag. Å enes 

om felles, regionale næringspolitiske saker som for 

eksempel arealbruk, samferdsel og innovasjon i fylket. 

Kunnskapsdeling er også helt sentralt – vi skal lære av 

hverandre når vi møtes



Hva næringsforeningene kan bidra 
med

• Kunnskap om lokalt næringslivet - vi er tett på 

• Kunnskap om medlemmenes behov 

• Praksis og erfaring 

• Samarbeid og nettverk – Trondheimsregionen og NAT



«Kompetanse egner seg ikke for 
langtidslagring, men øker i verdi 
og bidrar til verdiskapning 
gjennom anvendelse».

Linda Lai



Hva vi vet om behovet i Indre Fosen

Basert på kompetansekartlegging Indre Fosen 2019 – ny 2021!

o Alderssammensetningen i enkelte bransjer/industri – ventet stor 
pensjonsavgang

o Trenger yrkesfaglig kompetanse, både fagarbeidere og fagskole/høyere 
yrkesfaglig utdanning 

o Høyere utdanning 

o Omstilling, robotisering og teknologiutvikling 

o Prognoser for samfunnsutviklingen/vekst 

o Gründere – større potensiale for bruk av Ungt Entreprenørskap



Hvordan vi jobber – og tenker

o Viktig å se «hele bildet» og stå på mange føtter

o Fra «vugge til master»

o Nøkkelord; Samarbeid, strukturer – årshjul, kreativitet, utholdenhet, 
omdømmebygging

o Opprettet fagråd industri – i NiT

o Vedtak i fylkestinget; Fagskoletilbud ved Johan Bojer vgs. tilbud basert på 
etterspørsel fra næringslivet i regionen 

o TAF og techno/demo-rom ved Johan Bojer vgs. 



Nettverk 
– rekruttering og kompetanse 

➢ Indre Fosen kommune
Omstillingsprogrammet/Næringsavd.

Oppvekst

Barnehage «Når æ bli stor!»

Grunnskole (karriererådgivere)

➢ NAV (markedsrådgiver, ungdom)

➢ Voksenopplæring 

➢ FI – industrihage 

➢ Johan Bojer vgs.

➢ NiT Indre Fosen  

Ressurser:
Opplæringskontor
Bransjeforeninger

Intro Trainee
Ungt Entreprenørskap

Interesseforeninger 



«X er veldig faglig dyktig og 

brenner for faget, han utfordrer 

sine kolleger og skaper et godt 

arbeidsmiljø rundt seg. Han

leverer høy kvalitet og 

nøyaktighet på jobben han 

utfører. X er også veldig 

pliktoppfyllende og jobber godt 

når han er på jobb. Har enda ikke 

sett ham tatt i mobiltelefonen 

mens han har vært på jobb»



Forventninger til Kompetanseforum 
Fosen

o At aktiviteten er supplerende til det som allerede finnes av aktiviteter og 
nettverk 

o At forumet finner ut hvilke områder det er naturlig for Fosen å samles 
om;
oSeniorperspektiv? Alderssammensetning Fosen 

oIntegreringsperspektiv

oKjønnsperspektiv 
- Ref. Kompetansestrategi Trøndelag 

o En tilnærmingen fra bunn til topp – jobbe lokalt, tenke regionalt 



- Sammen for en sterk region



Tilbudsstruktur i 
videregående opplæring

Anders Lehn



Kunnskaps
-grunnlag

Høring på 
tilbudet 

påfølgende 
skoleår

Politisk 
behandling 

i HU –
tilbud som 
skal lyses 

ut

Elevene 
søker

Politisk 
behandling 

i HU –
kapasitet 
vedtas

Tilbud og dimensjonering

PO
LI

TI
S
K
 B

EH
A
N

D
LI

N
G

Sommer/høst

1. mars

Høst

November

Mai

www.trondelagfylke.no\tilbudsstruktur

Arbeidsliv

ElevSkole



Forutsetninger - kunnskapsgrunnlag 
for tilbudsplanlegging

Den nasjonale og skolenes vedtatt lokal 
tilbudsstruktur

Prinsipper for tilbudsstruktur i Trøndelag
Ressurstildelingsmodellen

Nærskoleprinsipp
Elevenes rettigheter/inntak
Elevens søkemønster
Elevtallsutvikling

Kompetansebehov i næringslivet
Opplæringskapasitet av lærlinger
Næringslivsdata
Innspill gjennom prosesser med ulike aktører



Kompetansebehov og læreplasser

• Hva er en bedrifts kompetansebehov i årene framover? 

• Er lærlinger en av rekrutteringsstrategiene?

• Kan bedriften ta ansvar for opplæring av lærlinger?



Kompetansestrategi for Trøndelag

Kompetanseforum Trøndelag

KARRIEREVEILEDNING FLEKSIBELT
UTDANNINGSSYSTEM

GODE LÆRINGSMULIGHETER I ARBEIDSLIVET



Befolkningsutvikling
16-18 åringer 2020-2036

Hovedalternativet (MMMM) fra
SSBs befolkningsprognoser



SSB- prognoser for 16-18-åringer
- Trøndelag
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v19.12.20



SSB- prognoser for 16-18-åringer
-Fosen-regionen



Utdanningsprogram



www.trondelagnettskole.no

I tillegg vil det 
igangsettes fag slik at 
bl.a. lærlinger kan få 

muligheten til å oppnå 
generell 

studiekompetanse.

Norsk
Historie 

Matematikk
Naturfag

http://www.trondelagnettskole.no/


Fylkeskommunen har forvalterrolle overfor høyere yrkesfaglig utdanning

• Bidra til å avdekke og dekke kompetansebehov innen hyu
• Kompetansestrategi for Trøndelag gir føringer
• Fylkestingsvedtak med prioriterte fagområder  - se neste lysark 
• Kan også vektlegge innmeldte endringer i kompetansebehov

• Begrunnet i samfunnsendringer
• Som følge av koronapandemien
• For særlig sårbare sektorer
• Utdanninger tilrettelagte for permitterte/arbeidsledige
• Forankret i bedrifters/næringers omstillingsbehov
• Utdanninger tilpasset for og tilgjengelig i hele Trøndelag

• Tildeler tilskudd til hyu gitt av offentlige og private fagskoler i fylket
• Tildelinger for studier med oppstart kommende høst skjer i løpet av 

februar

Høyere yrkesfaglig utdanning (HYU)



Vedtatt av Fylkestinget i juni 2020

• Helse- om omsorgssektoren
• Oppvekstsektoren

• Maritime fag

• Tekniske fag
• Teknologi - som bidrar til bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff
• Digitalisering, automatisering og robotisering

• Vedlikehold av kritisk infrastruktur

• Miljøvennlig næringsutvikling
• Det grønne skiftet og bærekraftmålene med utvikling av nye grønne 

arbeidsplasser og grønn verdiskapning
• Kompetanse for å møte klima og miljøutfordringene

Prioriterte fagområder
(ikke i prioritert rekkefølge)

https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/847608?agendaItemId=207202


• Hvilke kompetansebehov bør prioriteres for kommende 
studieår (oppstart høsten 2021)?
• Er noen av de prioriterte fagområdene av større betydning enn 

andre?
• Er det fagområder som ikke er nevnt som bør prioriteres?
• Er det fagområder som er nevnt som ikke bør prioriteres?

• Innspill kan sendes på e-post til staer@trondelagfylke.no
• Frist i 2021 er fredag 5. februar

Ønske om innspill – en årlig prosess

mailto:staer@trondelagfylke.no


Fremtidens skole - Skolebruksplan 
Trøndelag 2

• Prinsipper for skolebygg – felles for 
Trøndelag

• Prinsipper for tilbudsstruktur –
revisjon

 Grunnlag for veivalg – desember 
2021



Kompetanspilot Trøndelag
Kompetansepilot Fosen

Kompetanseforum Fosen 1. februar 2021





Kompetansepiloter

• Ny tilskuddsordning finansiert 
av KMD, forvaltet av 
Kompetanse Norge

• Søkbare midler for 
fylkeskommunene, 3-årig 
prosjekt



Mål med ordningen

• Å identifisere og mobilisere 
virksomheters behov for 
kompetansehevende tiltak, samt 
koble og tilrettelegge for et tilpasset 
etter- og videreutdanningstilbud i 
Distrikts-Norge.

• Prosjektet skal bidra til å utvikle og 
prøve ut nye måter og modeller for å 
nå dette målet, samt styrke 
fylkeskommunens strategiske rolle og 
ansvar for regional 
kompetansepolitikk.



• Skal ha rolle som «levende laboratorier»
• Regionrådene ansvarlige og koordinatorer i 

delprosjektene
• Næringshager viktige medspillere for å identifisere 

behov, motivere og mobilisere bedriftene
• Regionrådene engasjerer prosjektmedarbeidere eller tar 

selv arbeidet 

Delprosjekt i tre regioner



• Rekruttering av regionale 
prosjektledere

• Konkretisering av oppdraget
• Samarbeid i distriktsregionene
• Kunnskapsgrunnlag*
• Internt i fylkeskommunen – arbeid 

på tvers av avdelinger
• Rapportering 

• Februar: Rammer
• Juni: Detaljert aktivitetsplan

• Forankring
• Kompetanseforum Trøndelag

• Namdal
• Fosen
• Trøndelag sør

• Politisk behandling fylke + 
regioner

• Søknader om midler 
• Rammer (prosjektorganisering 

mm)

Høst 2020 Vår 2021

Status Kompetansepilot Trøndelag



Hvordan identifisere kompetansebehov?

• Lokal kartlegging?
• Forskningsoppdrag med framtidsscenario?

Mulig system for kontinuerlig identifisering av 
kompetansebehov:

• Systematisering og sammenstilling av kvantitativ og kvalitative 
data i forsøksregionene

• Kompetanseforum som arena videreutvikles
• Oversikt over mulige EVU tilbud

Kunnskapsgrunnlag – behov for EVU



• STORT engasjement, ønsker å legge inn betydelig 
egeninnsats!

• Utfordringer med å skaffe kompetanse som arbeidsliv og 
næringsliv etterspør

• Mange muligheter – rikt arbeidsliv og mange 
opplæringstilbydere

• Hva skal til for at kompetansepiloten på Fosen som 
innfrir målene?

Kompetansepilot Fosen



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke



Kompetanseforum Fosen
1. 1..februar 2021

2. Fosen Ressurssenter – Åfjord ressurssenter -
3. Johan Bojer ressurssenter og koordineringsskole



• Førstelinjetjeneste for voksne med opplæringsrett (Opplæringsloven 
kap 4A-3)

• Koordineringsskole som kan bidra til å finansiere og iverksette 
skoleløp for voksne med opplæringsrett, samt yte tilskudd til 
teoriforberedende kurs for praksiskandidater og 
realkompetansevurdering 

• Førstelinjetjeneste for voksne som søker informasjon, råd, 
karriereveiledning, kurs/opplæring på vgs nivå og tilrettelegging for 
høyere desentralisert utdanning.

• Kompetansetilbyder for næringslivet lokalt og regionalt

Ressurssentrene i Fosen-regionen
– hvem er vi - hva gjør vi

Kort historikk: Etablert ved skolene siden rundt 1990 pga stort behov for å organisere voksnes læring som en egen avdeling ved skolene. Arbeidsmarkedsetaten 
samarbeidet tett med de vg skolene om «AMO-kurs» som fagbrevkurs, Jobbsøkekurs, datakurs osv for arbeidsledige. Voksne i jobb meldte og melder fortsatt behov 
for å ta utdannelse ved siden av jobb, gjennom kveldskurs (allmennfag,yrkesretta, dataopplæring m.m.), vi er samarbeidspartnere om desentralisert høyere 
utdanning, søker å dekke behov i næringslivet, deltakere i nasjonale og regionale samarbeidsprosjekter for kompetansebygging m.m.



De vg skolene og næringslivet i regionen besitter bred 
fagkompetanse som kan komme hverandre til gode og utvikles 
videre mellom skole og næring.

Ressurssentrene er selvfinansierende. 

Forankring i fylkets og skolenes mål og 
visjon



• Teoriforberedende kurs til tverrfaglig eksamen(3102) for praksiskandidater, 
dokumentert opplæring, sertifiseringskurs, studiesenter og lokalkontakter for 
desentraliserte høgskoleutdanninger, vi har deltatt og deltar i kompetanseretta 
opplæringsprosjekter (Fagbrev på jobb, MFY, desentralisert sykepleierutd, 
vernepleierutd, veilederutd., bed.økonomiske fag m.m.)

• Styrking av grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

• Være en ressurs overfor voksne med norsk som andrespråk gjennom veiledning, 
kurs og tiltak for bl.a. å bidra til å styrke språket, integrering og delta i 
arbeidslivet

• Utviklet digitale fagbrevkurs uavhengig av geografisk tilhørighet

• Skreddersydde kurs for NAV og næringslivet, og i samarbeid med næringslivet

Eksempler på tiltak:



• Kompetansepilot Fosen’s hovedmål om å identifisere og mobilisere virksomheters 
etterspørsel for kompetanse og utdanningstiltak, og legge til rette for et regionalt 
tilpasset etter- og videreutdanningstilbud er blant arbeidsoppgaver vi jobber med i dag 
og som vi ser på enkelte områder kan videreutvikles. 

• Skape arenaer for bransjeretta samlinger og forskjellige fagrettinger på tvers av 
kommunene – for god dialog og samhandling
• Kartlegging av kompetansebehov – planlegging på kort og lengre sikt.
• Desentralisert fagskole og høyere utdanning, da av varighet.

• Når Kompetansepilot Fosen skal se på utvikling av nye måter og modeller for å nå disse 
målene ønsker vi å være aktivt med i utviklingsarbeidet. 

• At ressurssentrenes erfaringer og nettverk kommer til nytte i forumet

• Skape felles forståelse og at det skal bli vinn-vinn for alle parter

• Fokus på samfunnsutviklerrollen og omstillingsdyktighet næringsliv og arbeidstakere 

Forventninger til Kompetanseforum 
Fosen



Vi ønsker å være en ressurs i arbeidet for kompetanseutvikling i Fosen-regionen:

• Ressurssentrene arbeider for å etterkomme ønsker og målsettingen om at «ingen skal gå 
ut på dato» og bidra til å legge til rette for et arbeidsliv som skal ha plass for alle 
(jfr Kompetansereformen «Læringsløftet»)

• Vi har fokus på fylkeskommunens Kompetansestrategi for Trøndelag, med trykk på bidra 
til riktig kompetanse, påfyll av kompetanse, ikke minst gjennom fylkets satsing på 
voksnes læring gjennom ressurssentrene ved de vg skolene. 

• I fylkets omorganisering av ressurssentrene står arbeidet med utvikling av 
samfunnsutviklerrollen for tur, noe som vil være interessant å ta med inn i  
Kompetansepilot Fosen. 

• Vi vil være til disposisjon og ønsker å synliggjøre og utvikle den gode dialogen vi har 
med bedrifter og næringslivet☺

• Ressurssentrene har til sammen et stort nettverk og kan ha en koordinerende rolle.

Hva kan vi bidra med



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


