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JULI-AUGUST-SEPTEMBER
√ Oppfølging av lærlinger og LK
√ Kontrakter
√ Undervisning Skjetlein Vgs
√ Undervisning NMBU?
√ Sertifiseringskurs
√ Formidling
√ Skolebesøk
√ Utdanningsmesser
√ Nettverkssamlinger
√ Fagprøver
√ Dialogmøter FK
√ Rådgiverkonferanser FK
√ Planlegging av
Gravplasskolen Modul 1
√ Norsk Forening for Kirkegårdskultur
√ EuroSkills 2018, Budapest,
forberedelser og gjennomføring
√ Revidering og endring av
SOA–håndboken 2019
√ Søknad lærlinger, Erasmus+ utveksling
√ Nettverkssamlinger
√ Videreutvikling av hjemmeside,
kursdatabase og nettstudie
√ Personalmøter
√ Ferieavvikling

OKTOBER-NOVEMBER-DESEMBER
√ Oppfølging av lærlinger og LK
√ Kontrakter
√ Sertifiseringskurs
√ Undervisning Skjetlein Vgs
√ Obligatorisk samling for nye lærlinger og LK,
Drammen/Trondheim
√ Gravplasskolen Modul 1, 1. samling
√ Gravplasskolen Modul 1, 2. samling
√ Skolebesøk
√ Fagprøver
√ Dialogmøter FK
√ Rådgiverkonferanser FK
√ Utdanningsmesser
√ Lærlingundersøkelse
√ Samling for 1. års lærlinger
√ Dialogmøter FK
√ Nettverkssamlinger
√ Revidering og endring av
SOA–håndboken 2019, utsendelse
√ Videreutvikling av ny hjemmeside,
kursdatabase og nettstudie
√ Personalmøter

Oktober
MAI-JUNI
November
√ Oppfølging av lærlinger og LK
Desember
√ Undervisning Skjetlein Vgs
√ Sertifiseringskurs
√ Trening til EuroSkills 2018, Budapest
Juli
√ Rekrutteringstiltak
August
√ Formidling
√ Kontrakter
September
√ Fagprøver
√ Dialogmøter FK
√ Ferdigstille timeplan/kurs/foredragsholdere 2018/2019
√ Rådgiverkonferanser FK
√ Planlegging og ferdigstillelse, revidert kurs/kurskatalog
√ Revidering og utvikling av SOA-håndboka 2019
√ Nettverkssamlinger
√ Videreutvikling av hjemmeside, kursdatabase og nettstudie
√ Personalmøter

Januar
Februar

Mars
April
Mai
Juni

JANUAR-FEBRUAR
√ Oppfølging av lærlinger og LK
√ Praksiskandidatkurs/lærlingskole, Drammen/Trondheim
√ Grunnkurs for 1.års lærlinger og lærekandidater,
Drammen/Trondheim
√ Undervisning,Trondheim Skjetlein Vgs.
√ Skolebesøk
√ Utdanningsmesser
√ Nettverkssamlinger
√ Dialogmøter FK
√ Evaluering av Grunnkurs
√ Uttak av lærlinger som skal representere Norge
under EuroSkills 2018, Budapest
√ Erasmus+, oppfølging av lærlinger i utvekslingsprogrammet
√ Videreutvikling av ny hjemmeside, kursdatabase og nettstudie
√ Personalmøter

MARS-APRIL
√ Oppfølging av lærlinger og LK
√ Praksiskandidatkurs/lærlingskole, Drammen/Trondheim
√ Sertifiseringskurs
√ Praktiske og teoretiske kurs
√ Foredrag, Bodø
√ Instruktørkurs, ABC
√ Undervisning, Skjetlein Vgs
√ Evaluering av Praksiskandidatkurs/lærlingskole,
Drammen/Trondheim
√ Evaluering av andre kurs
√ Uttak av lærlinger som skal representere Norge
under EuroSkills 2018, Budapest
√ Nettverkssamlinger
√ Vigo, oppfølging
√ Fagprøver
√ Dialogmøter FK
√ Rådgiverkonferanser FK
√ Årsmøte i SOA
√ Årsmøte i naml, Trondheim
√ Informasjonsmøte om fagprøven på VEA
√ Planlegging og trening, EuroSkills, Budapest 2018
√ Erasmus+, oppfølging av lærlinger i utvekslingsprogrammet
√ Videreutvikling av hjemmeside, kursdatabase og nettstudie
√ Revisjon Asas
√ Personalmøter
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VÅR VISJON
►SOA ønsker å videreutvikle kvalitets- og vurderingsarbeidet knyttet til
opplæring av lærlinger/lærekandidater i samarbeid med våre medlemsbedrifter.

► Vårt mål er å utdanne dyktige lærlinger/lærekandidater med
faglig stolthet og gode holdninger i samarbeid med våre medlemsbedrifter.
► Vi ønsker å gi voksne arbeidstagere muligheter til å utvikle sin kompetanse
innenfor anleggsgartnerfaget ved å tilby fagrettede kurs og
nettstudier.

► SOA ønsker å fremstå som et samlende fagmiljø for anleggsgartnerfaget.
Vi skal være en møteplass for lærlinger, lærekandidater og ansatte i våre
medlemsbedrifter som ønsker styrke og utvikle sin kompetanse i anleggsgartnerfaget.

HOVEDMÅL
● Kvalitetssikring av opplæringen i bedrift
● Rekruttere og formidle flere lærlinger og lærekandidater i anleggsgartnerfaget
● Ta vare på eksisterende og rekruttere nye medlemsbedrifter
● Tilby kompetansekartlegging av voksne arbeidstagere i våre medlemsbedrifter
● Samle fagmiljø og formidle faglig kunnskap
● Videreføre og utvikle det internasjonale arbeidet
● Markedsføre SOA, videreutvikle og markedsføre kurstilbudene våre

● Gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte
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MÅL

TILTAK

Kvalitetssikring av
opplæringen i bedrift

● Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet og SOA tilbyr
kompetansehevende kurs for sine instruktører (Kurs, våren 2018)
● Det skal utarbeides kvalitetsbeskrivelse for oppfølging som gir
oversikt over kvalitetsområder med tilhørende kvalitetsmål
● Videreutvikle bruk av IKT i forbindelse med oppfølgings- og vurderingssamtaler og bruke
«Kompetanseboka» som arena for kommunikasjon, informasjon og deling av faglitteratur
● Videreføre og utvikle samarbeidet med skolene som tilbyr Vg2 anleggsgartnerfor å bidra til å bedre overgangen fra skole til bedrift og tilby fagdager hos oss eller
på skolen.
● Besøke skolene som tilbyr Vg2 anleggsgartner minimum en gang pr år.
● Videreutvikle arena for deling av faglitteratur og informasjon tiltenkt undervisningspersonell
på skolene
● Videreutvikle læreplananalysen i anleggsgartnerfaget som skal benyttes aktivt som
et verktøy for å vurdere grad av måloppnåelse, og som et verktøy til å heve kvaliteten på
opplæringen ute i bedrift.
● Arrangere lærlingsamling for nye lærlinger
● Arrangere informasjonsmøte om fagprøven på VEA

Rekruttere og formidle
flere lærlinger og
lærekandidater til
anleggsgartnerfaget

● Delta på ulike prosjekter og tiltak i forbindelse med faget Utdanningsvalg
● Delta på relevante yrkesmesser
● Yrkesorientering for elever på ungdomsskoler/ videregående skoler
● Delta på aktuelle rådgiversamlinger
● Besøk på videregående skoler
● Arrangere fagdager for elever og lærere på skolene eller i våre lokaler.
● Videreføre samarbeidet med andre opplæringskontor i form av felles hjemmesider,
felles informasjons- og markedsføringsmateriell, delta på andre felles tiltak og
samarbeidsmøter
● Annonsere og skrive artikler i aktuelle fagblader
● Videreføre og utvikle det internasjonale arbeidet
● Bruke facebook og hjemmesider aktivt i formidlingsarbeidet
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MÅL

TILTAK

Ta vare på eksisterende og
rekruttere nye
medlemsbedrifter

● Synliggjøre våre aktiviteter i større grad på hjemmesidene og på facebook.
● Utarbeide brosjyremateriell og profileringsartikler
● Bedriftsbesøk med informasjon om våre aktiviteter
● Bedriftsbesøk til bedrifter som ikke har lærlinger skal prioriteres i større grad
● Tilby kurs ute i bedriftene ved behov
● Revidere og videreutvikle arbeidet med SOA–håndboken
● Annonsere og skrive artikler i aktuelle fagblader
● Tilby kompetansekartlegging av voksne arbeidstagere i våre medlemsbedrifter

Videreutvikle og markedsføre
kurstilbudene våre

● Planlegge og gjennomføre fagrettede kurs for lærlinger og praksiskandidater i tråd
med kompetansemålene i læreplanen for Vg2 og Vg3
● Tilby delt opplæring for 1. og 2. års lærlinger i vinterhalvåret
● Utarbeide kurstilbud med nye aktuelle temaer
● Økt bruk av IKT i opplæringen og videreutvikle læringsarena for deling av informasjon
og fagstoff i forbindelse med kurs
● Utarbeide kurskatalog og publisere denne på facebook og våre hjemmesider
● Sende kurskatalog til medlemsbedrifter, lærlinger, lærekandidater og andre aktuelle
samarbeidspartnere

Markedsføring av SOA

● Aktiv, effektiv og målrettet bruk av hjemmeside som opplæringsplattform, og deling av
informasjon
● Aktiv, effektiv og målrettet bruk av facebook som sosial plattform for deling av
informasjon, aktiviteter og nyheter
● Fortsette arbeidet med revidering og forbedring av våre nye hjemmesider
● Det henvises i tillegg til markedsplan for 2018
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MÅL

TILTAK

Samle fagmiljø og
formidle faglig
kunnskap

● For å styrke og utvikle faget ønsker vi å videreutvikle samarbeidet med naml, bl.a.
ved å delta på ulike samarbeidsprosjekt i forbindelse med rekruttering
● Delta på pedagogisk nettverk
● Besøk på videregående skoler og arrangere fagdager
● Delta på aktuelle kompetansehevende kurs i regi av samarbeidende organisasjoner
● Delta på samlinger og fellesmøter med Fylkeskommunene i aktuelle fylker
● Delta på samarbeidsmøter med OT/ PPT/ NAV
● Delta i ulike nettverksmøter og samlinger
● Delta på samarbeidsmøter og felles rekrutteringstiltak i regi av NHO og BNL
● Samarbeide med andre opplæringskontorer for å styrke rekrutteringen til yrkesfag gjennom
regelmessige nettverkstreff, besøk på videregående skoler, messer mm.

Videreføre og utvikle
det internasjonale
arbeidet

● Utplassere en eller flere lærlinger til et europeisk land gjennom aktuelle
utvekslingsprogram
● Delta i EuroSkills i Budapest 2018
● Videreutvikle rutiner for oppfølging av utplasserte lærlinger
● Informere lærlinger/ elever om hvilke muligheter de har til utplassering i andre
europeiske land
● Støtte de ulike fylkene i sitt arbeid med internasjonalisering i fagopplæring
● Medlemskap i World Skills Norway

Gjennomføre
kompetansehevende
tiltak for ansatte

● Tilby kompetansehevende tiltak for de ansatte ved behov

