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Årsberetning for Fagopplæring Sør - 2022 
 
 
 

1. Fagopplæring Sør`s styre og administrasjon 
Styret og administrasjonen har bestått av: 
 
 Styrets leder  Einar Brede Braadland - GE Healthcare 
 Styrets nestleder Bjørge Reiersen – Trygg Nøsted  
 Styremedlem  Trygve Sirnes - Mandal VG Skole 

Styremedlem  Linda Brokke – Fenner Mandal AS 
 Styremedlem  Tanja S. Husby – Lindesnes Kirkelige Fellesråd 

Styremedlem  Arne Hægeland - Fellesforbundet 
   
 Vara Repr. 1  Elin Martinussen – Umoe Mandal AS  
 Vara Repr. 2  Jon Harald Aalvik - Mandal VG Skole  

Vara Repr. 3  Henriette F. Hauge - Espira 
   
 Daglig leder  Odd-Inge Johannessen – 100% 
            Rådgiver  Ole Terje Thorstensen – ca 50% - avsluttet i september 
 Rådgiver  Lene Øyulvstad – 100%  

Rådgiver  Mone Stusvig – 100% - Sluttet i oktober 
Rådgiver   Kyrre Kjær – 100% 
Rådgiver  Stian Haustreis – 100% startet i november 
 

 
Valgkomiteen har bestått av: 
Jan Hansen – Umoe Mandal AS 
Tom Erik Tørresvold – Kastellet 
Else Justnes 
 
Revisor: Team Revisjon 
 
Representant fra fylkeskommunen blir invitert til årsmøtet hvert år. 
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2. Litt om Fagopplæring Sør (heretter kalt FOS), våre mål, kompetanse og organisering 
 
Fagopplæring Sør ble etablert som opplæringskontor i 1993 i et samarbeide med ulike bedrifter i 
industrien og VG skole, vi har et styre som er sammensatt av bedrifter, VG skole og LO 
representant. Før 1993 dette var vi en opplæringsring. Vi er et opplæringskontor som i hovedsak 
jobber for/mot 3 bransjer. Dette er Industri, handel/servicenæring og helse oppvekst 
 
Vårt mandat er å kvalitetssikre læreforholdet, rekruttere, formidle og følge opp lærlinger og 
lærebedrifter underveis i læreløpet sammen med lærebedrift. Vi har det formelle juridiske 
ansvaret for lærlingen som lærling, bedriften har arbeidsgiveransvaret. Vi er også et virkemiddel 
for å samkjøre og effektivisere arbeidsgivers forpliktelser i samfunnskontrakten. 
 
«Å være medlem av opplæringskontoret betyr at man har forståelse for at helhets og 
felleskapstenkningen er viktig for å sørge for kvalitet og rekrutteringen av nok kandidater til 
arbeidslivet. Samtidig som arbeidsgivers interesser blir ivaretatt innen VG opplæring. 
Fagopplæring Sør vil alltid styre kandidater fra ulike hold inn til egne medlemmer forutsatt at 
dette er et fagområde vi er kjent med og at bedriften levere en kvalitetsmessig god opplæring» 
 
Fagopplæring Sør er organisert som en privat forening uten formål om profitt. 
Medlemsbedriftene bestemmer fordeling av læretilskuddet fra fylkeskommunen til drift gjennom 
styre og årsmøter. 
 
Vi er en naturlig part i alle saker rundt lærlingen som berører opplæringssituasjonen til 
kandidaten. FOS er også en samarbeidspartner for VG skole, fylkeskommunen, NAV og andre 
som har interesser i VG opplæring.  
 
«Det er viktig å huske at vi fremmer interessene til våre medlemmer og bransjene vi jobber i, 
men har i vårt arbeid også søkelys på samfunnsansvar og har hver enkelt kandidats og bedrifts 
beste sentralt.» 
 
Vi bør derfor tilstrebe så langt som mulig å sørge for økt kvalitet i VG opplæring også mot våre 
læresteder. FOS har meget høy faglig kompetanse internt på flere ulike fagområder også på 
områder som rus, psykiatri, attføring, personal og pedagogisk kompetanse. 
 
Vi er medlem av følgende bransjeorganisasjoner og organ for opplæringskontorer: 

 NHO / Norsk Industri 
 Virke 
 Arendal Håndverker og Industribedrifters Forening 
 Næringsforeningen i Kristiansand 
 Kvadraturforneingen i Kristiansand 
 Mandal Industri og næring 
 Digin – IT fagene 
 Opplæringskontorenes landsforening 
 Landsforeningen for helse og oppvekstfag. (Samarbeidsorgan for opplæringskontorer) 
 FOSS (Samarbeidsorgan for opplæringskontorer innen service og samferdsel 
 NIFA (samarbeidsorgan for opplæringskontorer innen industri og teknologifag 

 
Andre organisasjoner/ samarbeidspartnere: 

 Vi er også medlem av Bedrifts og Personalpsykologi som kan være en støttefunksjon for 
kandidater med behov 

 Vi samarbeider tett med Konsulatas med tanke på kurs innen service og samferdsel 
 Vi samarbeider med Speech design med tanke på språkopplæring 
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 Jobblokalt og LAIDA prosjektet i Lindesnes regionen 
 Flere i arbeid, Kristiansand 

 
3. Året 2022 generelt 
Året startet med et bedre utgangspunkt enn fryktet med bakgrunn i Covid 19, men det oppleves 
en nedgang i aktiviteten med nye bedrifter og lærlinger sammenliknet med 2021. 
Fagopplæring Sør har et normalt nivå med ledige læreplasser grunnet aktiv rekrutering av 
bedrifter. 
 
Året har også vært påvirket av stor aktivitet i tilknytting til Fagfornyelsen og utvikling av nye 
læreplaner og internplaner i denne sammenheng. Det er nærliggende å tenke at denne aktiviteten 
har gått på bekostning av tid vi kunne bruket på rekrutering av kandidater og bedrifter. 
Fagfornyelsen og arbeidet rundt dette er ikke i god nok grad finansiert av fylket. 
 
«FOS mener at kvalitetsmessig god oppfølging og støtte bidrar til å fremme fagene samt bidrar 
til å dekke inn fremtidens behov for fagarbeidere.» 
 
Noen hovedaktiviteter innen vår drift knyttet til enkeltkandidater / bedrifter og kvalitet: 

 
 Vi er involvert i flere prosjekter sammen med NAV og andre aktører som skal bidra til 

økt rekurrering til våre medlemmer 
 Vi har 30 praksiskandidater under oppfølging i ulike interne 

kompetansehevingsprosjekter  
 Vi kjører temabasert undervisningsopplegg i 2 ulike fagområder (produksjonsteknikk, og 

salgsfaget). I salgsfaget er deltagelse obligatorisk for alle lærlinger. 
 Eksamensforberedende kurs 
 Fagbrevforberedende kurs 
 Individuell oppfølging av enkeltkandidater i samarbeide med PPT / bedrift 
 Ved vår avdeling i Kr. Sand og samlokasjon med Kvadratur og Næringsforeningen i 

Kristiansand og Konsulentas. Dette er pr i dag vårt største vekstområde spesielt innen 
service og samferdsel 

 Vi jobber nå også i samarbeide med skoler for å øke læreplasser inne IT / mediefagene 
 Tett og godt samarbeid med fylkeskommunen om tilpasset opplæring og finansiering av 

dette, ulike Nav kontorer og skoler 
 Skreddersyr oppfølgingen av bedrift / læresteder etter ønske 

 
Arbeidsmiljø  
Styret og daglig leder anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som meget tilfredsstillende. 
Sykefraværet har vært 1,6%, Det har ikke forekommet alvorlige ulykker eller skader blant de 
ansatte som følge av organisasjonens virksomhet.  
Likestilling 
Organisasjonen har totalt 3 menn (daglig leder og 2 rådgivere) og 2 kvinnelige rådgivere. Styrets 
faste medlemmer består av 4 menn 2 kvinner og styrets varaer består av 2 menn og 1 kvinne. 
Organisasjonen har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og 
menn. 
Ytre miljø 
Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljø. 
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4. MEDLEMSBEDRIFTER OG LÆRLINGER 
 
Kvalitet i opplæringen, nærhet til lærlinger, bedrifter  
FOS har i samarbeid med bedriftene et mål om hele tiden å øke kvaliteten i opplæringen. Dette 
forplikter begge parter og det er ikke i bedriftenes, FOS eller videregående opplærings interesser 
å ha lærebedrifter som ikke innfrir på kvalitet eller har et tilfredsstillende opplæringsmiljø. 
 
Vi ønsker å fremheve og takke mange av de ulike lærebedriftene våre for en stor fleksibilitet 
og evnet til å tilpasse seg nye situasjoner og problemstillinger. Spesielt i dette året preget av 
Covid 19 
 
Se statistikk for antall lærebedrifter, lærlinger og praksiskandidater. Bedrifter og kandiater er i 
hovedsak for delt mellom 4 utdanningsløp, men det er også andre fagområder i statikken, bl. A 
Kokk og servitør og anleggsgartner 

 TIF 
 Salg Service og Reiseliv 
 Helse og Oppvekst 
 IT og Medieproduksjonen 

 
Økt kvalitet og bedre rekrutteringsgrunnlag fører til at våre lærebedrifter får et 
konkurransefortrinn sammenliknet med bedrifter utenfor Fagopplæring Sør. 
 
Se www.fagoppsor.no for komplett oversikt over våre lærebedrifter 
 

 
 
 
 
5. Lærlinger 
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 Vi har i 2022 48% bestått meget på fagprøvene mot 43% i 2021 og resterende bestått (har 

hatt 1 stryk  
 100% deltakelse i vurderingssamtaler 
 Lærlingesamlinger 2 stk.  
 Vi samarbeider med 18 Pluss sitt trafikksikkerhetskurs som en obligatorisk del i 

opplæringen,  
 enkeltlærlinger med faste avtaler kommer til kontoret for undervisning, hjelp til logg 

skriving og andre utfordringer. 
 Oppfordrer og deltar på yrkeskonkurranser som ellers også har vært utsatt / avlyst 

 
FOS har tatt inn 74 kandidater mot 105 nye året før. Vi har ved årsskiftet 2022/2023, 212 aktive, 
mot 178 i 2021 og ca 40 praksiskandidater under oppfølging. Gjennom hele året blir dette 248 
lærlinger i tillegg til praksiskandidater 
 
Målet er å sikre fortsatt vekst innen nye og eksisterende lærebedrifter og fag og minst å 
opprettholde antall lærlinger i som foregående år. 
 
2022 har også vært preget av mange kandidater med utfordringer i læreforholdet, dette har vi i 
samarbeide med lærestedene klart å imøtegå med stor grad av tilstedeværelse, bruk av ulike 
stimuleringsmidler mot de kandidatene / lærestedene dette gjelder. Vi har til tross for dette hevet 
flere kontrakter enn normalt, noen av disse er omplassering (2 stk) og 2 er negativ 
hevingsprosess med oppsigelse. Resten er av helsemessige grunner. Det har også vært et 
krevende kull grunnet tiltakene i skole knyttet til Covid 19. Dette bidro til andre rutiner, 
hjemmeskole og en del problemstillinger ha rikke blitt fanget opp som normalt.  
 

 
 
 
6. NOEN AKTIVITETER, MØTEVIRKSOMHET, KURS og MARKEDSFØRING 
 Avholdt ordinært årsmøte, et ekstraordinært årsmøte og 5 styremøter 
 Innspill til høringsuttalelser om nye fagplaner og andre forhold som påvirker VG opplæring  
 Digitale samlinger med NHO, FOSS, Virke, NIFA og Norsk industri  
 2  Lærlingesamlinger, ca 30 fagtemasamlinger, 2 instruktørkurs. 
 Deltatt på 100% av vurderingssamtaler, oppstart og andre obligatoriske møter- ca 500stk. 
 Deltar i møter som vedrører lærlingens læreforhold i våre lærebedrifter - ca. 500 møter. 
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 Bedriftsbesøk i bedrift og bedrifter besøker skole 
 Klassebesøk i videregående skole og noen ungdomsskoler 
 Stiller opp i forbindelse med alt som kan tenkes av saker som oppstår der skolen, NAV eller 

andre har et ønske om å møtes – ca 200 stk 
 Annonsering via Google, Facebook, nettsiden og reportasjer 
 Totalt så er FOS sine ansatte 60-70% av tiden på besøk i bedrifter (digitale eller fysiske). 

 
7. REGNSKAP 
Regnskapet er utarbeidet av team revisjon og under forutsetning om fortsatt drift og at styret 
finner at forutsetningen er til stede. 
FOS’s resultatregnskap for 2022 viser et overskudd 42701,- 
Overskudd i 2021 var på kr 998 836,- 
Budsjett for 2022 la opp til et overskudd på 109 725,- 
Bakgrunnen for årets overskudd er  
 Stort antall lærlinger etter en rekordsterk formidling i 2021 
 Koronatilskudd av ulik karakter som er en del av tilskudds fordelingen. 
 Mange stimuleringsmidler på tiltak som OFS også bidrar til 
 
FOS vurderer tilskudds nøkkel innenfor rammen av årsmøtevedtaket som sier at FOS kan ha 
inntil 40% av tilskuddet. Det har i en Covid 19 periode vært vanskelig å beregne dette presist. 
 
FOS har fått innvilget kandidatoppfølging på 1963068,- som går uavkortet til lærebedriften med 
unntak av trekk for FOS arbeid i tillegg til det ordinære tilskuddet- I tillegg har vi fått innvilget 
stimuleringstilskudd på 885000,-  
 
Alt tilskudd samlet har FOS / medlemsbedrifter hadde en fordelingsnøkkel på ca. 
37%(FOS) / ca.63% (lærested) 
 
8. SIGNATURER 
 
21.02.2023 
              
Einar Brede Braadland  Trygve Sirnes     Arne Hægeland 
Styreleder    Styremedlem    Styremedlem 
 
              
Linda Brokke          Tanja S Husby                      Bjørge Reiersen 
Styremedlem    Styremedlem    Nestleder  
 
______________________ 
Odd-Inge Johannessen 
Daglig leder 
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Reiersen, Bjørge
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Norwegian BankID 23.02.2023 09.31.29

Brokke, Linda Louise
Norwegian BankID 23.02.2023 12.01.10

Hægeland, Arne
Norwegian BankID 23.02.2023 15.17.29

Sirnes, Trygve
Norwegian BankID 27.02.2023 09.06.22

Husby, Tanja Sævik
Norwegian BankID 27.02.2023 09.06.41
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