Info til deg som er opplæringsbedrift i
bilfagene i Buskerud.
Bilbransjens opplæringskontor i Buskerud (BOB)
består av for tiden 106 bedrifter, har ansvaret for ca.
105 løpende lærekontrakter, er organisert som en
forening og lokalisert på Orkidehøgda i Mjøndalen.
Hovedoppgavene til kontoret er å sørge for
kvalitetssikring av opplæringen ute i bedriftene,
profilere bilfagene for å sikre en god rekruttering og å
gjøre opplæringen så enkel som mulig for bedriftene.
Dagens krav til dokumentasjon og gjennomføring av
et opplæringsløp stiller store krav til bedriftene, noe
som kan oppleves krevende for en bedrift i tillegg til
den daglige driften.
BOB tar seg av alle de formelle oppgavene og sørger
for at bedriften vil kunne dokumentere at alle
læreplanmål for den enkelte lærling er gjennomført.
(se avtale for gjennomføring)
BOB har fine opplæringsfasiliteter som ivaretar de
oppgavene vi har pålagt oss.
BOB er samlokalisert med opplæringskontorene for
bygghåndtverksfagene og elektrofagene, noe som
gjør oss til en meget sentral opplæringsinstitusjon i
Buskerud, og sikrer oss å at vi til enhver tid følger
utviklingen i fagopplæringen.
BOB gjennomfører også instruktør/lederopplæring for
de som er ansvarlige for opplæringen ute i bedriftene.
Skolene har vi også et meget tett og godt samarbeid
med

Besøksadresse:
Daglig leder: Signe Olsen
Konsulent: Svein Kopland
Orkidehøgda 10, 3050 Mjøndalen Mobil:
934 43 773
Mobil:
954 79 593
E-post:
signe@bilmek.no E-post:
svein@bilmek.no

Kort oppsummert utfører BOB
følgende for lærebedriften:
Oppretter tilgang for læring og lærebedrift i
nettbasert dokumentasjonssystem.
www.olkweb.no
Oppretter tilgang for lærling og lærebedrift i
nettbasert yrkesteori. (30 innleveringer)
Gjennomfører sertifiseringskurs i varme arbeider
Gjennomfører sertifiseringskurs i AC
Innkaller til og gjennomfører undervisning i
yrkesteori. (11 dager)
Utsender varsel om bedriftens pålagte
gjennomføring av vurderingssamtale
Gjennomfører fagprøvekurs
Melder til bedrift om avvik i innlevering av
oppgaver i yrkesteorien.
Melder til bedrift om manglende
oppfølging/rapportering i
dokumentasjonssystemet
Sender varsel om oppmelding til sentralgitt
eksamen
Gjennomfører oppfølgingssamtale med lærling
når bedriften initierer dette
Melder lærlingen/lærekandidaten opp til
fagprøve/kompetanseprøve

Nettside:
bilmek.no

Oppfølgingssystem:
Facebook:
www.olkweb.no Bilbransjens Opplæringskontor
i Buskerud

Følgende aktiviteter er pålagt bedriftene
innenfor samarbeidet:
Skrive arbeidsavtale
Gjennomgang av arbeidsreglement og HMS-rutiner
Sørge for arbeidstøy
Gi lærlingen fri til å delta på
kurs/opplæringsaktiviteter initiert av BOB
Gi lærlingen reell mulighet for å kunne gjennomføre
pålagte oppgaver i yrkesteorien
Følge opp lærlingen gjennom
dokumentasjonssystemet www.olkweb.no
Følge opp gjennomføringen av yrkesteorien.
Gjennomføre halvårlige vurderingssamtaler
Melde fra om fravær over 14 dager

