
 
 

ÅRSBERETNING 2020 

Styret i 2020: 

Leder:   Rolf Pettersen, ERV Teknikk Lyngdal AS  

Nestleder:  Mariann Thiesen, Karriere Lister 

Styremedlemmer: Jarl Håkon Egeli Pedersen, Alcoa Lista Ans       

   Kjell Reiersen, Eilert Sundt vgs 

   Tor Jervid Gabrielsen, Aludyne Norway AS 

Stein Svardal, Gumpens Auto Lyngdal As 

Asgaut Nordbø, MHWirth avd Lyngdal Mekaniske verksted    

Varamedlem:  1. Lars Magne Støle, Lyngdal Karosseri & Auto As 

   2. Marius Seland, Sigurd Seland AS 

Styret har i arbeidsåret hatt to styremøter. Det er utbetalt styrehonorar for frammøte på kr 2 000 per møte.  

 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble holdt 24. mars på Teams. Deltakere var 5 personer fra 5 bedrifter. I tillegg daglig leder i VAOK SA.  

Til behandling var vanlige årsmøtesaker. 

 

Medlemsbedrifter og lærekontrakter 

Ved innbetaling av kontingent på kr 200,- og kr 300,- i serviceavgift godkjenner bedrift å slutte seg til en medlemskapsavtale 

mellom bedrift og opplæringskontor. I 2020 hadde VAOK 60 lærebedrifter  med 82 aktive lærlinger ved årsskiftet. 

 

  Lærekontrakter  Resultat fag/svenneprøver 

Fag Basis1 Basis2 Totalt Heving LK  IB B MB 

Automatiseringsfaget 0  0        

Bilfaget, lette kjøretøy 9 4 13 1   1 6  

Bilfaget, tunge kjøretøy 1          

Billakkererfaget 1 1   2 1       

Bilskadefaget   1  0   1      1  

Cnc-maskineringsteknikk  1 1  2      1 

Elektrikerfaget 11 2 13  1    7 1 

Energimontørfaget 0  0 0        

Gjenvinningsfaget  4 0 4        

Ikt-servicefaget 10 0 10     1 5  

Industrimekanikerfaget  5 3 8       4 2 

Institusjonskokk 0 0 0       

Kjemiprosessfaget 5 0 5        

Kontor- og administrasjon  1 0 1      1  

Logistikkfaget, FOB1 0 1             1  1     

Mediegrafikerfaget 0 0              0       

Motormekanikerfaget  0 0  0        

Platearbeiderfaget 1   1        

Produksjonsteknikkfaget 0 0  0     4 2 

Reservedelsfaget  0  1 1 1       

Rørleggerfaget 7 4 11       4 2 

Salgsfaget 4 3 7     1 5 

Tømrerfaget  1 0  1       1 

Ventilasjon/Blikkenslagerfaget 0 1 1          1 

Summering 20 fag: 
(i parantes =forrige år) 

              
62 

(84) 
(119)  

 
21 

(21) 
(18)  

 
82    

(105) 
(137)  

 
4 

(4) 
(7)  

 
 

(1) 
(3) 

  
2 

(3) 
(9)  

 
33 

(25) 
(24)  

 
15 

(14) 
(10) 

          

          

Basis 1= Kontrakter med ungdomsrett. Basis 2= Voksne eller ungdom uten rett. LK= Lærekandidat 

                                                                       

HMS og internkontroll. 

I arbeidsåret har det ikke vært fravær pga skader eller sykdom i opplæringskontorets administrasjon. VAOK har oppdatert sitt 

kvalitetssystem til å være i samsvar med kvalitetssystem for fagopplæring i Agder fylkeskommune.  

 

 

 



 
 

 

Opplæringskontorets administrasjon 

Daglig leder Tor Steinar Fromreide har fra 01.05.2020 redusert sin stilling til 50 % Gunnar Jakobsen er ansatt i 40 % stilling som 

fagkonsulent for lærling/bedrift i bilfagene. Hege Sømme Jacobsen er ansatt i 80% og fra 01.10.2020 i 100% stilling som 

fagkonsulent for lærling/bedrift innen salg, kontor, logistikk, industrifag og ikt-servicefag. Daglig leder har oppfølgingsansvar for 

lærling/bedrift innen elektrofag, gjenvinning og byggfag. 

 

Årlig rapportering / samarbeidssamtale med Agder fylkeskommune 

Årlig rapportering ble sendt til fylkeskommunen på vanlig måte, men samarbeidssamtale med fagopplæringsseksseksjon i Agder 

fylkeskommune ble ikke gjennomført på grunn av Corona-situasjonen 

 

Lærlingeundersøkelsen 2020 

48 lærlinger av 52 (=92%) inviterte andreårslærlinger har deltatt i lærlingeundersøkelsen 2020. Tre lærlinger opplever mobbing 

 

Rekruttering til fagene 

Vg1 TIP og Vg2 Industriteknologi – elevtall i TIP og Industriteknologi har tatt seg noe opp i inneværende skoleår, men det er 

fortsatt behov for flere elever på vg2 Industriteknologi. I Farsund-Lyngdal- området er det en underdekning på ca 10 elever 

Vg2 Kjøretøy ved Eilert Sundt vgs, avd Lyngdal har en halv klasse inneværende år noe som harmonerer med behovet 

Vg2 Skade/lakk ved Eilert Sundt vgs avd Lyngdal kom i gang igjen med en halv klasse. I herdig arbeid fra bedrifter, skole og 

opplæringskontor med rekrutteringsvideoer ga resultat 

Vg2 Kjemiprosessfag ved Eilert Sundt vgs, avd Lista har 8 elever, en liten økning fra året før og dette passer til behovet. 

Vg2 KEM ved Eilert Sundt vgs, avd Lyngdal har 7 elever som søker til rørlegger, ventilasjon/blikkenslager og taktekker.  

Vg2 Salg, service og sikkerhet ved Flekkefjord vgs avd Kvinesdal der det er 4 elever i vg2. Mandal vgs har to vg1 klasser og to 

vg2 klasser-. Utfordring er å få elevene til å søke læreplass istedenfor studieforberedende og Mandal. 

Ikt-servicefag er i år ikkje ved KVS-Lyngdal men kun ved Eilert Sundt vgs, avd Lista. Dette er siste år med Ikt-servicefag vest i 

Agder.  

Vg2 Elenergi har en klasse på Eilert Sundt vgs, avd Lista, en klasse på Flekkeford vgs, en klasse på Byremo vgs. Det er kun vg1 

elektro på Mandal vgs. Det er nå viktig å finne balansen i antall elevplasser i forhold til læreplasser i elektrofagene.. 

 

Yrkes- og utdanningsmesser: Ingen messer gjennomført i 2020. 

 

Permittering av lærlinger 

På grunn av situasjonen med Corona-smitte som oppsto i mars 2020 var en del bedrifter usikre på å opprettholde aktivitet og 

varslet derfor om permittering. 17 lærlinger ble rammet, men i kun en kort periode så det fikk ikke følger for gjennomføring av 

fagprøver eller utsatt læretid. Tiltak fra stat/fylke var at permittering pga Corona ikke skal trekkes fra læretid. 

 

Yrkes-NM: Yrkes NM 2020 som var planlagt i Kristiansand ble avlyst pga Corona. Arrangeres neste gang 2022. 

 

Instruktørkurs for faglige ledere og kurs for lærlinger. 

Det har ikke blitt gjennomført samlinger for instruktører i 2020 pga Corona-situasjonen.  

Lærlinger i rørleggerfaget har høsten 2020 hatt tredagers kurssamling med Oskar Nygaard på skolen i Lyngdal. 

Generelt for lærefagene så dekker bedriftens opplæring lærlingenes behov og det er gode resultat på fag/svenneprøver. 

Bransjemøte for nye læreplaner gjennomført på skolen i Lyngdal for rør/blikk 27.10. og på Lista for elektro og TIF 29.10.20. 

 

Konferanser/seminarer 

• NELFO-konferanse i elektrofagene 3. og 5. februar i Kristiansand.. Daglig leder deltok. 

• Planlagte landskonferanse i kjøretøyfagene, NBF og industrifagene ved Norsk industri ble avlyst. 

• Samhandlingsmøter med opplæringskontorene og Avdeling for fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune har blitt 

gjennomført regelmessig på Teams. Dette har fungert godt og med nyttig informasjonsoppdatering. 

 

Medlemskap 

• Virke, kollektivt medlemskap via FOSS.  

• NHO og Abelia 

• FOSS, Foreningen for opplæringskontorene Salg og Service. 

• Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag 

• NIFA, Norsk Industri Fagopplæring 

• Elektrokontorenes arbeidsutvalg, EAU 

 

Økonomi 

Som godtgjørelse for opplæring er det utbetalt lærlingtilskudd til bedrift med 75% i første halvår og 77% i andre halvår 2020 til 

beløp kr 5 428 469,-. 

Driftsåret 2020 kommer ut med et underskudd på kr 91 431,95. Egenkapital per 31.12.2020 utgjør kr 1 087 316,13. 

Tor Steinar Fromreide, daglig leder 


