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Nye læreplaner 
01.08.2022 skal de nye læreplanene i fagfornyelsen 
taes i bruk av våre lærlinger. BOB hadde fagseminar 
på Golsfjellet i oktober der alle som deltok var med på 
å konkretisere de nye læreplanene. Vi ble ikke helt 
ferdig, men målet er at alle planer skal være klar til 
oppstart neste høst. 
Noen som vil være med på å fullføre jobben? Vi 
hører fra dere! 
 
Bilpleiefaget  
Vi har i høst våre første lærlinger i bilpleiefaget. Med 
god hjelp fra kursleverandør på bilpleie jobber vi nå 
med å lage et godt opplegg for disse lærlingene.  
Mer info om faget:  
https://www.udir.no/lk20/bip03-01 
 
 
 

Lærebedrifts 
undersøkelsen 
I oktober fikk alle våre medlems bedrifter med 
lærlinger tilsendt lærebedriftundersøkelsen. Formålet 
med denne undersøkelsen er å få informasjon som 
knytter seg til læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i 
lærebedriften. Resultatene fra undersøkelsene 
benyttes av lærebedrifter, opplæringskontor, 
fylkeskommuner og den statlige 
utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å 
analysere og utvikle læringsmiljøet. 
 
Frist for å svare er 20 desember  
 
 
 
 
Redaktør: Sandra Johannessen 
                   Kontorlærling BOB 

 

58 nye lærlinger hittil i 2021  
 
Hittil i år har BOB 58 
lærlinger fordelt på 9 fag. Vi 
er godt fornøyd, men har 
fremdeles kapasitet til flere i 
noen fag  
 

Halvårs  
vurdering 

Det er tid for gjennomføring 
av halvårlig 
vurderingssamtale for 
mange. Dette er en 
lovpålagt samtale som alle 
lærlinger skal ha. Sett av en 
time til gjennomgang 
sammen med din lærling. 
 
Trenger du hjelp til 
gjennomføring – ta kontakt 
med oss. Vi hjelper gjerne 
til 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glimt fra noen av høstens aktiviteter 
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Nye lærlinger per november 2021

Instruktørkurs 
15 – 16 september 
Ved hjelp av 
morsomme og 
rørende historier 
fra  virkeligheten, 
setter Jan Erik 
Larssen oss på rett 
spor for årets 
instruktørkurs 
 

Fagprøve 
Vår kontorlærling 
Simen er blant mange 
som består fagprøven 
denne høsten. Han har 
nå avsluttet sitt 
arbeidsforhold og 
tenker å utdanne seg 
videre innenfor 
markedsføring  

Yrkesmesse 
BOB deltar på 
yrkesmesse på 
Kongsberg 21. 
oktober.  
Vinner beste 
stand!!   


