
Hospitering og vekslingsmodellen 



Bakgrunn:
Helse- og oppvekstfag  rekrutterer få elever til læreplass:

• 20 prosent har læreplass to år etter påbegynt Vg1 
• 9 prosent har fagbrev fire år etter påbegynt Vg1

(Udir statistikknotat 01-2013)  

Årsak: 
• Mange velger et 3. påbygningsår (studiekompetanse)
• Savner kontakt med skolen i læretida, slutter før fullført 

fagbrev 
(Skålholt m.fl. 2013)

Behov:
• Underskudd på 57 000 helsefagarbeiderårsverk 2035 

(SSB)

• Full barnehagedekning og yngre barnehagebarn
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Største endringer 

i yrkesfag på 20 år

Stortingsmelding 20 ”(2012-2013) ”På rett vei”

Rekruttering og hindre frafall: 

• økt fleksibilitet 

• yrkesrettet opplæring 

• tidlig arbeidspraksis

Problem-
stilling

•Hvordan kan vekslingsmodellen gi en attraktiv 
og relevant fag- og yrkesopplæringen for både 
elever og arbeidslivet?

KD: 2013 Faktaark ved skolestart
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Bjørkelangen vgs
• En liten skole

• 2 Vg1 klasser - 2 Vg2 klasser 

(BUA og HFA) 

• Plassert i distriktet   
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Vekslingsmodellen på 
Bjørkelangen videregående skole:
• Elevene starter opp som lærling 2. opplæringsår

• Samarbeid med kommunene: Fet, Sørum og Aurskog-Høland

• Dobbel status som elev og lærling de 3 siste årene 

• Lønn som lærling på dager i bedrift

• Teoriopplæring fordelt, - noen fellesfag og programfag flyttes til Vg3

• Se sammenhengen og koble teori – praksis

• Sammen med ordinære elever i store deler av undervisningen.
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Vekslingsmodell

Vg1

• 13 t/u PTF

• 22 t/u øvrige fag

Vg2

• 3 dager skole

• 2 dager lærling

Vg3

• 2 dager skole

• 3 dager lærling

Vg4

• 3 x1 uke på skole

• 5 dager lærling

Ve ks li ng

Lærekontrakt og lønn

Fagprøve



Vekslingsmodell
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Vekslingsmodell helse- og oppvekstfag 
 4-årig opplæringsløp 

Fagprøve  

1. år 
elev i skole 

Læ
rekontrakt tegnes 

2. år 
Lærling i bedrift 

(2d) og elev i 
skole (3d) 

 

3.år  
Lærling i bedrift 

(3d) og elev i 
skole (2d) 

4.år  
Lærling i bedrift 

(5d) og elev i 
skole (periode) 

 
Timer i PTF organiseres i 
temaer og økes fra 6t til 
13t for å veksle mer 
mellom skole og bedrift. 
 
 

               

På skolen: 
Fellesfag: Norsk, engelsk, 
matematikk og kroppsøving. 
(Naturfag utsettes til Vg3)  
Programfag: Helsefremmede 
arbeid og yrkesutøvelse. 

På skolen: 
Fellesfag: Norsk, engelsk, og 
kroppsøving. (Samfunnsfag 
utsettes til Vg3)  
Programfag: 
Helsefremmede arbeid, 
yrkesutøvelse, 
kommunikasjon og 
samhandling. 

På skolen:  
Fellesfag: Naturfag, 
samfunnsfag, kroppsøving 
 
Programfag: 
Helsefremmede arbeid, 
yrkesutøvelse, 
kommunikasjon og 
samhandling. 

På skolen: 
1x3 uker   
Koble teori og praksis. 
Oppsummering og 
planlegging før skifte til nytt 
arbeidssted.  
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Barne- og ungdomsarbeiderfaget:
2.år: Barnehage 2 d/u

3.år: ½ år Barnehage + ½ SFO/skole 3 d/u

4.år: SFO/skole + fritidsklubb/ungdomskafé en/to 
kvelder i uka (evt. fordyping etter lærlingens valg), tar 
fagprøve der lærlingen føler seg tryggest.
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Helsearbeiderfaget:
2.år: Sykehjem 2 d/u

3.år: ½ år sykehjem + ½ år bolig 3 d/u

4.år: ½ år hjemmetjeneste + ½ år sykehjem 

(evt. fordyping etter lærlingens valg), tar 

fagprøve der de føler seg tryggest



Samarbeid

Prosjektmøter : 
• En representant fra hver part i samarbeidet.
• 4 møter pr år

Saker:
• Situasjonsbeskrivelse fra de ulike aktører i samarbeidet.
• Nettverksarbeid/ hospitering
• Planlegge  møter + oppsummere møter
• Aktuelle problemstillinger som er aktuelle for utprøvingen.

 2 møter pr år Ledergruppa i skolen og kommunene
 2 møter pr år Lærere, veiledere og ledere i kommunene og 

skolen 
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Hospitering ved Bjørkelangen skole:

Lærere har vært ute 
i bedrifter

Veiledere har vært 
inne på skolen

Veiledere har blitt 
brukt som mentorer



Veksling og hospiteringsplan 2014/15 



Temaer helsefagarbeider:

Den profesjonelle 
Helsefagarbeideren

Geriatri, 
Helsefagarbeiderens 
arbeid med eldre.

Arbeid med brukere 
med spesielle behov.

Helsefagarbeider i 
pasientens hjem

Helsefagarbeideren i 
institusjon 
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Temaer for Barn -og ungdomsarbeider

Den profesjonelle BU 
arbeider

BU i barnehage med 1-3 år

Planlegge og gjennomføre 
aktiviteter med utgangspunkt 
i utviklingspsykologi 3-6 år?

BU med fokus på kreativitet 
og skaperglede for barn i 
skole og SFO.

Arbeide med ungdom 

29/03/2016 14



Plan for hospiteringsmøtene
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•Hvilken kompetanse mål?

•Har vi en felles forståelse for målene?

•Er det andre mål som er hensiktsmessig, personlige mål?
Mål

•Tidsperiode

•Møtearenaer

•Hvilken rammer har skole / bedrift
Rammeforutsettninger

•Hva skal vi legge vekt på i opplæringen, hvilken kompetanse er viktig?

•Hvordan organisere den røde tråden?

•Hvilken oppgave kan vi gi? Felles oppgaver?
Innhold i opplæringen

•Hvilken til rettelegging kan vi bistå med?

•Hvilken rettigheter / plikter har elvene?
Læreforutsetningen

•Veiledningsmetoder

•Våre metoder inne på skolen i denne perioden

•Hvordan legger vi opp undervisningen vår.

Læreprosess/ 
arbeidsmetoder

•Finne felles vurderingsmetoder?

•Vurderingskriterier
Vurdering



Tilbakemelding fra veiledere:

• Fint å få diskutere/drøfte ting med andre veiledere. Dele erfaringer. 

Føle felleskap

• Nær kontakt med skolen.

• Kan spørre/drøfte/få tips. Treffe de andre veilederne.

• Det er godt det er flere som jobber sammen og sørger for at målene 

blir nådd.

• Blir bedre kjent med lærere- skolen – og veiledere fra andre 

kommuner. Lærer mye mer om å bli bedre veileder

• Tryggere på egen rolle som veileder

• Forstår bedre hva dere gjør på skolen

• At vi samles- og at vi får se hvordan elevene har det



For lærere:

Fordeler 

• Sikrer en relevant opplæring
• Kunne diskutere faglig 

utfordringer 
• Faglig påfyll
• Kan forberede elevene på en 

bedre måte.
• Det formelle skillet mellom 

skole og arbeidsliv reduseres, 
det blir lavere terskel for å ta 
kontakt begge veier hvis det 
"er noe"

Utfordringer

• Tid

• Krever planlegging og 
etterarbeid for lærer.

• Det må være relevante temaer 
for bedrifter og skole.

• Sammensetningen av 
deltagere er viktig. 





Tilbakemelding fra elevene
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På hvilken måte er opplæringen du får på skolen

nyttig for det arbeidet du gjør i bedriften?
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Alle elevene opplever økt forståelse arbeidsoppgavene ute 

i  både sykehjem og barnehager. I barnehage gikk det mye 

på at de hadde flere måter de kunne møte med barna . På 

sykehjemmet var det de ulike diagnosene de lærte på 

skolen som de kjente igjen blant pasientene sine. 

Enklere å huske kunnskapen de lærer.



Hvordan opplever du å være lærling 2 dager i uka?

Hvilke utfordringer og muligheter ser du?

Muligheter: 

• Variasjon

• Motiverende

• Opplæringen blir relevant

• Blir ikke lei

• Lærer mye av det 

praktiske

• Trygt å være elev

• Er en ansatt i bedrift, føler 

seg likeverdig

• Lærerikt å være i klasse 

på tvers av fagområde 

Utfordringer: 
• 7 av 11 opplevde ingen 

utfordringer
• I starten var det uoversiktlig 

og det tok tid å bli kjent.
• Mistet viktig teori i starten av 

året.
• Noen opplevde at skolen gikk 

for fort frem med teori
• Mister aktivitet i barnehagen
• Mister elevaktiviteter på 

skolen
• Kan bli mye hvis det er lekser 

på mandag-torsdag
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Hvilke arbeidsoppgaver har du jobbet med som 

kan kobles opp mot læreplanmål fra vg2 og vg3?

Barn og ungdom Helsefagarbeider 

• Lek

• Metoder å møte barn

• Hygiene

• Kosthold

• Motivasjon 

• Diagnoser

• Hygiene

• Lovverk

• Stell

• Prosedyrer 
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Langsiktig mål:

9 av 11 ønsket å arbeide som fagarbeidere når de er 

ferdige 



Hvordan opplever du læreprosessen i

vekslingsløpet?

• Alle svarer at det er en «rød tråd» i opplæringen.

• «Det er enklere å huske det jeg lærer!»

• Lærer mye ute som lærling.

• Noen savner KOS vg1

• Viktig at veileder er trygg på sin rolle.

• Opplever at de får god faglig oppfølging. 

• Vanlig ansatt, når veileder har fri

• Opplæringen er veldig variert.

• 3 sier det er vanskelig å lære hvis det blir 

mye teoriopplæring og vanskelige begreper
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Hva er dine erfaringer med vurderingen 

du har fått?

• 10 av 11 alle er fornøyd med vurderingen

• Elevene vet hvordan de ligger an i karakter

• Nesten alle elevene vet  hva de skal gjøre for å 

nå sine karaktermål.

• vurderingskriteriene er klare.  

• Noen opplever at veiledere ute i bedriften er 

usikre på vurdering.
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Hvordan gir veksling mellom skole og bedrift en 

opplæring som er tilpasset ditt behov? 

• 9 av 11 var veldig fornøyd med hvordan veksling var 

tilpasset dem.

• Alle lærer best praktisk, med konkrete eksempler.

• Trygt å ha tilgang til skolens støtteapparat, for de elevene 

som bruker dette.

• De elevene som syns teori var vanskelig, syns lærere går 

litt for fort frem i undervisningen. Det spesielt fagbegreper.

• Noen elever går sjelden sammen med veileder.
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Hvilke erfaringer har du med loggskriving?

• Noen  opplevede de hadde lite læringsutbytte av logg, 

det ble noe de gjorde for ikke å få prikker

• Flere sa det var lærerikt når det var konkret bestilling fra 

skolen

• Det var flere som ønsket at det bare var for uka og ikke 

både tirsdag og onsdag

• Noen opplever skrivevegring
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Hva tenker du vil være viktigst for deg i forhold til 

samarbeid mellom skole og bedrift

for at du skal få best mulig teoretisk og faglig 

læringsutbytte når du skal være lærling 3 dager i bedrift?

• Vekslingsklassen har noen timer i egen klasse

• At lærere  følger/ kommer på besøk i bedrift

• De fleste var opptatt av at de måtte lese mye på egen hånd .

• Ønsker tidlig avklaring av feriedager ( 20 dager)

• Flere ønsket et skolen var med i overgangen mellom 

læreplasser

• Ønske om læredager mandag, tirsdag, onsdag
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Hvordan kan vekslingsmodellen

forbedres i dine øyne? 

• Alle elevene er veldig  fornøyd med vekslingsmodellen.

• Lånekassa

• Kan oppleves litt uoversiktlig mellom årene

• Veksling ikke går glipp av for eksempel aktivitetsdag, 

juleavsluttninger, russetid osv

• At skolen og kommunene samarbeider enda tettere slik 

at elevene ikke trenger spørre så mange, får stadig 

beskjed om at de må spørre skolen eller veileder eller 

kommune
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Oppsummering

• Elevene opplever opplæringen som relevant og 

meningsfull

• Elevene opplever samarbeidet mellom skole og bedrift 

som positivt

• Motiverende og kunne arbeide samtidig som de får 

undervisning.

• Arbeide videre med forutsigbarhet for elevene.

• Tilrettelagt undervisning 
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Kritiske suksessfaktorer:
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Tredje skoleåret

• Inne på skolen 2 dager i uka

• Store klasser i kommunikasjon og samhandling 

og samfunnsfag.

• Bytte av lærested



Mer informasjon:
• http://portalen.akershus-

fk.no/ansatt/Nyhetsarkiv/?article_id=65704

• http://magasinet.udir.no/vekslingsmodellen-i-praksis/
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http://www.tv2.no/nyheter/politisk/slik-skal-

kristin-halvorsen-stoppe-frafallet-i-

yrkesfagene-4100060.html08.08.2013
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