
Vekslingsmodellen

Storhamar vgs

2013 - 2017

Teori og praksis, hånd i hånd



Mitt første møte med prosjektet

 Veien til oppstart: 1. møtet på Stange rådhus i aug 13, Grethe , 

Gunhild,(Irene), (Cecilie) og meg. 

 Arbeidsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe

 Koordinering: Så fort behov for å samordne «bestillingen»

 Praksisfeltet positive i alle kommunene.    

 Undervisning av lærlinger   



Vekslingsmodellen Storhamar vgs 

Vg 1 – alle 

med, ca. 90 

elever.

(siste år, 60)

Vg 2

15/30

1. Års lærling 2. Års lærling Fagprøve

Ordinær u.v. Ordinært u.v 70 timer u.v 30 timer u.v.

20-25 dgr

praksis

60-70 dgr

praksis

Ansettelse

som lærling

Ansettelse 

som lærling



1. året

 Gjennomgående dokumentasjon

 Ulike varianter i skole og kommune

 Nå: mulighetene i samskrivingsprogrammer

 Muligheten til å samle sin dokumentasjon i den 4. årige utdanningen



2. året

 Fadderordningen

 Suksessfaktor: Trygghet

 Læringsutbytte i å forklare medelev

 Utfordring: Få det til å passe i avdelingene, mange elever



3. Året

 Hospitering

 Vi har hospitert i avdeling

 Vi har hospitert på fagprøven

 Nytteverdi: Oppdatering i fagfeltet og undervisningen blir mer målrettet mot 

fagprøve



4. Året

 Veilederrollen

 Opplever et tettere samarbeid med avdelingene. 

 Opplever god kontakt med avdelingen og kommer tettere på kravene til 

dagens helsefagarbeidere

 Kommunikasjonen får kortere veg.



Noen sitater fra elever på spørsmål om:

planlegger du å bli lærling i faget?

 2013/2014, 2 klasser: 

 «Ønsker fagbrevet fordi det trengs i samfunnet.» 

 «Ja, fordi jeg orker ikke mer skole!» 

 «Nei, jeg skal ta påbygg»

 2014/15, 1 klasse: 

 «Bli fort ferdig med utdannelsen, det er lettere å lære ting i praksis enn å 

sitte inne på skolebenken» 

 «Nei, jeg skal ta påbygg å bli sykepleier. 

 « Ja!, jeg trives veldig godt i faget»



Noen sitater fra elever på spørsmål om:

planlegger du å bli lærling i faget?

 2015/16: 

 «Ja, jeg ønsker å jobbe med mennesker, har planer om videreutdanning»

 «Ja, jeg vil bli helsefagarbeider for å jobbe med mennesker.

 «Nei, fordi det er så mye praksis på vg 2, trives ikke»

 «Ja, fordi dette er en fin jobb, jeg trives!»



Evalueringsmøte med praksis

Hva er bra?

 Godt 1. inntrykk av elevene. Virket godt forberedt.

 Ok med faste dager

 Å ha konkrete oppgaver. Oppfølgingsspørsmål ved dagens slutt (evaluering 

sammen med veileder) Logg – videre oppfølging, fått gjøremål i praksishefte, 

vg 1, rød tråd videre.

 Ok med fast ansvarlig med eleven den dagen 

 Flere elever på samme plass

 Der det har vært fadderordning så oppleves det som positivt.

 Samarbeidet



Evalueringsmøte med praksisfeltet

Utfordringer:

 Kan ikke følge en veileder pga turnusordning.

 Mange forskjellige veiledere

 Ulik modenhet hos elevene

 Ulike nivåer, hva er vg 1 og hva er vg2

 Noen ganger kunne det være uheldig å ha 2 elever på samme avd. 

 Lite egnede lokaler til veiledning



Hva opplever vi at vi sitter igjen med 

etter prosjektet.

 Elevene blir flinke, gode resultater.

 Samarbeidet med kommunene, kortere vei for kommunikasjon.

 Samarbeidsmøter og planlegging

 Koordinatorer for praksis

 Forankring i ledelsen

 Prosjektet fortsetter i praksis i de store trekk

 - obs lærlinger… obs veiledere …. Obs fadderordning



Utviklingen fullført og bestått

Andel fullført og 

bestått

Gjennomsnittlig fravær pr 

elev 

Antall elever

2012/13 69 % (20) 21,9 20

2013/14 79,3 (23) 13,2 23

2014/15 75, 0 (12) 17,1 12

2015/16 74,1 15,6 dager ?

2016/17* 53,3% 15,0 dager 11

2017/18 76,7% 11,0 dager 24

*Fraværsgrensen ble innført 1. august 2016



Ønsker til praksisfeltet og 

fagorganisasjon

 Snakk positivt om yrket til elevene

 Sett fokus på veilederrollen

 Søk om hospitering

 Besøk skolene og presenter fagorganisasjonen



Deltakere i fylkesmesterskapet.

Skolekonkurranse i helsearbeiderfag 

2014/2015

Tonje og Jørgen


