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Fagarbeidernes rolle i barnehager, skoler og på idrettsfeltet
Hva saken gjelder:
I bystyresak 12-18 «Sammen for kvalitet – lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for
kommunale barnehager i Bergen 2018-2021, framgikk det at byrådet i 2018 skulle legge fram
en sak som synliggjør fagarbeidernes rolle innenfor barnehage, skole og idrett og hvordan
kommunen som barnehageeier tar fagarbeidernes kompetanse i bruk.
De ansatte og den kompetansen de besitter er avgjørende for kvaliteten på tilbudet og
tjenestene som byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett gir til barn og unge.
Idrettsanleggene opplever økt krav til kvalitet og sikkerhet, noe som resulterer i et økt behov
for kompetanse til å utføre og planlegge arbeidet. Både i barnehage, skole og SFO stilles det
høye krav til både antallet voksne som er sammen med barna, hvilken utdannelse de voksne
har og til det pedagogiske tilbudet som gis.
Fra august 2018 er det innført ny pedagognorm i barnehagene og lærernorm i skolene. Det
er også vedtatt ny bemanningsnorm i barnehagene med 2019 som gjennomføringsfrist. I de
nye nasjonale normene stilles det ikke krav til fagkompetansen og sammensetningen av det
øvrige personalet i barnehage, skole og SFO. Byrådet undersøker i sin politiske plattform
betydningen av faglig kompetanse for alle ansatte i alle ledd i utdanningsløpet. Som en del
av kvalitetssatsingen fremgår det av plattformen at Bergen kommune skal satse på lærlinger,
og byrådet har satt som mål at kommunen skal ha minst en lærling per tusen innbyggere per
år. På bakgrunn av dette, og det fremtidige behovet for faglært kompetanse foreslår byrådet i
handlings- og økonomiplan 2019-2022 å avsette 4,5 millioner kroner ekstra til et
prøveprosjekt med en lokal læreplassgaranti fra høsten 2019. Læreplassgaranti er et viktig
signal til ungdommer som vurderer å velge yrkesfag, og gir forutsigbarhet og sikkerhet i
forhold til læreplass og jobbutsikter.
Per august 2018 arbeider det over 750 fagarbeidere i byrådsavdeling for barnehage, skole
og idrett. Byrådet ønsker å løfte frem den viktige kompetansen fagarbeiderne besitter, og
legger derfor fram en sak om fagarbeidernes rolle i byrådsavdelingen. Siden hovedvekten av
fagarbeiderne i barnehage, skole og SFO er barne- og ungdomsarbeidere og hovedvekten
av fagarbeiderne på idrett er driftsoperatører idrettsanlegg vil saken i hovedsak omhandle
disse fagarbeidergruppene.
Heltidskultur er en uttalt målsetning for Bergen kommune. For å øke kvaliteten på
tjenestetilbudet til byens innbyggere, fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, samt trekke til
seg og beholde kompetent arbeidskraft, ble det nylig ansatt ti nye heltidsansatte fagarbeidere
i kommunenes bemanningstjenester. Fem av disse er helsefagarbeidere og fem er barne- og
ungdomsarbeidere.
I Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021 (B-sak 12/18) ble
det vedtatt at byrådet i 2018 skulle legge fram en sak som synliggjør fagarbeidernes rolle
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innenfor barnehage, skole og idrett og hvordan kommunen som barnehageeier tar
fagarbeidernes kompetanse i bruk. Byrådet har valgt at saken også skal omhandle
fagarbeidere som arbeider på skole, SFO og idrettsservice.
Fagarbeidersaken bygger også videre på målsetningen i saken Sammen i vennskap, lek og
læring - helhetlig plan for SFO i Bergen (B-sak 153/17) der det for første gang ble fastsatt
måltall for ønsket andel ansatte med fagbrev i byrådsavdelingen. Bystyret vedtok i SFOsaken at andel fagarbeidere over en femårsperiode skulle økes fra 41 % til 60 % og i
fagarbeidersaken følges dette opp med måltall for andel fagarbeidere i barnehagene og på
idrettsservice. Siden mange av fagarbeiderne og assistentene i SFO også jobber i skolen, vil
en økning i antall fagarbeidere i SFO også føre til økt andel fagarbeidere i skolen. Det vil
derfor ikke bli laget egne måltall for antall fagarbeidere for skole.
Fagarbeidersaken har to hovedmålsettinger. Byrådet ønsker 1) å øke andel fagarbeidere i
byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett og 2) å gjøre det mer attraktivt å være lærling
og fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.
Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon:
For å oppnå hovedmålsetningene i saken legger byrådet frem følgende strategier og tiltak:
1) Øke andel fagarbeidere i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Strategien for å nå
målet om økt fagarbeiderandel i byrådsavdelingen er: Sikre økt andel fagarbeidere gjennom
tilrettelegging for at assistenter tar fagbrev, og rekruttering av fagarbeidere.
Byrådet foreslår følgende tiltak for å oppnå denne målsetningen:
 Fastsettes måltall for antall fagarbeidere
 Fortrinnsvis lyse ut etter fagarbeidere ved nytilsettinger. Dersom ingen kvalifiserte
fagarbeidere søker på stillingene, kan det ansettes assistenter.
 Tilrettelegge for at ufaglærte ansatte kan ta fagbrev som praksiskandidat i
arbeidstiden
2) Gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage,
skole og idrett. Strategien for å nå målet er å synliggjøre fagarbeiderne og ta i bruk
kompetansen deres.
Byrådet foreslår følgende tiltak for å oppnå denne målsetningen:
 Synliggjøre fagarbeiderne på Bergen kommune sine nettsider
 Gi fagarbeiderne arbeidsoppgaver som er tilpasset deres kompetanse, samt
nødvendig tid til planlegging
 Tilby fagarbeiderne kurs og kompetanseheving
 Ha egne lærlingebarnehager og skoler som skal sikre god oppfølging og veiledning i
læretiden
 Styrke markedsføringen av praksiskandidatordningen
 Styrke markedsføringen av barne- og ungdomsarbeiderfaget og idrettsanleggsfaget
gjennom Ka vil DU bli?
 Helhetlig koordinering av arbeidet med kompetanseheving av assistenter og
fagarbeidere
Økonomi:
Ut fra dagens situasjon lar tiltakene seg gjennomføre innenfor BBSI sine gjeldende rammer
og ved interne omprioriteringer. Ved behov for ytterligere midler vil dette spilles inn ved
rullering av handlings- og økonomiplan.
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Begrunnelse for framleggelse til bystyret:
Bystyresak 12-18 «Sammen for kvalitet – lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for
kommunale barnehager i Bergen 2018-2021, der det framgikk at byrådet i 2018 skulle legge
fram en sak som synliggjør fagarbeidernes rolle innenfor barnehage, skole og idrett og
hvordan kommunen som barnehageeier tar fagarbeidernes kompetanse i bruk.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Bystyret tar sak om «Fagarbeidernes rolle i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett» til
orientering.
Dato:

13. september 2018

Harald Schjelderup
Byrådsleder

Roger Valhammer
Byråd for barnehage, skole og idrett

Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Særutskrift fra drøftingsmøte 05.09.18
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Saksframstilling:

1. Innledning
Det følger av Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021 (B-sak
12/18) at byrådet i 2018 vil legge fram en sak som synliggjør fagarbeidernes rolle innenfor
barnehage, skole og idrett og hvordan kommunen som barnehageeier tar fagarbeidernes
kompetanse i bruk. Målsetningen med saken er å sikre at byrådsavdelingen - både gjennom
kompetanseheving av ufaglærte ansatte og rekruttering av fagarbeidere ved tilsettinger - får
flere ansatte med fagbrev. Saken skal også synliggjøre hvordan enhetene kan ta
fagarbeidernes kompetanse i bruk, både for å øke kvaliteten i tjenestene og for å gjøre det
attraktivt å være fagarbeider i byrådsavdelingen.
Byrådet i Bergen er opptatt av fagarbeidere, og trekker i sin politiske plattform frem at det er
behov for faglært kompetanse. Bergen kommune skal satse på lærlinger, og byrådet har satt
som mål at kommunen skal ha minst en lærling per tusen innbyggere per år. I byrådets
plattform blir det også fremhevet at byrådet ønsker å heve kvaliteten i barnehagene. Dette
skal gjøres ved å styrke bemanningen, blant annet ved å øke antall fagarbeidere. Byrådets
satsing på flere lærlinger og fagarbeidere er i tråd med kommunens overordnede HRstrategi, der det er satt som mål at kommunen skal ha medarbeidere som utvikler sin egen
kompetanse, og ledelse som utvikler sin egen og medarbeidernes kompetanse. Det er også
satt som mål at Bergen kommune skal levere tjenester med kvalitet, tydelige og gode
resultater.
Byrådets satsing på fagarbeidere synliggjøres også i saken Sammen i vennskap, lek og
læring - helhetlig plan for SFO i Bergen kommune (B-sak 153/17), der bystyret vedtok at
andel fagarbeidere i skolefritidsordningen (SFO) skal økes fra 41 til 60 prosent over en
femårsperiode, og en ytterligere økning i at andelen på sikt.
Økt krav til kompetanse
De senere år har det fra nasjonalt hold kommet stadig strengere krav til tjenestene som
leveres i barnehage, skole og SFO. Brukerne av tjenestene har også større forventninger til
kvaliteten på tjenestetilbudet. Idrettsanleggene opplever økt krav til kvalitet og sikkerhet, noe
som resulterer i et økt behov for kompetanse til å utføre og planlegge arbeidet.
De ansatte og den kompetansen de besitter er avgjørende for kvaliteten på tilbudet til barn
og unge.
I barnehager, på skole og i SFO stilles det høye krav til antall voksne som er sammen med
barna, hvilken utdannelse de voksne har og det pedagogiske tilbudet som gis. Fra august
2018 er det innført ny pedagognorm i barnehagene og lærernorm i skolene. Det er også
vedtatt ny bemanningsnorm i barnehagene med 2019 som gjennomføringsfrist.
Begrunnelsen for de skjerpede kravene til bemanning er at det trengs flere voksne med
faglig kompetanse for å legge til rette for mindre barnegrupper, tettere og mer tilpasset
oppfølging og undervisning. Pedagognormen og lærernormen regulerer hvor mange
pedagoger det skal være per barn og bemanningsnormen setter et tak for hvor mange barn
det kan være per voksen. De nye nasjonale normene stiller imidlertid ikke krav til hvor mange
fagarbeidere det skal være i barnehage, skole og SFO.
En fagarbeiderne vil ha større faglig tyngde enn en ansatt som ikke har fagbrev, og byrådet
trekker i sin politiske plattform frem at det er behov for nettopp faglært kompetanse.
Kompetansen et fagbrev gir er ikke bare betydningsfull for tjenestekvaliteten, men også for
trivselen og yrkesstoltheten til den enkelte arbeidstaker. Byrådet er opptatt av at Bergen
kommune som arbeidsgiver gir anerkjennelse for den kompetansen fagarbeiderne besitter.
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Sakens oppbygning
Innledningsvis presenteres føringene som ligger til grunn og prosessen rundt utarbeidelse av
saken. Kapittel 2 gir en innføring i fagarbeideren og utdanningssystemet, før forskning og
sammenligning med andre byer presenteres i kapittel 3. I henholdsvis kapittel 4, 5 og 6
presenteres status, utfordringsbildet og forslag til tiltak.

1.1 Føringer for saken
Byrådet er opptatt av fagarbeidere og har i den politiske plattformen satt som mål at
kommunen skal ha minst en lærling per tusen innbyggere per år. Det vil si at kommune skal
ta inn ca. 300 nye lærlinger hvert år. Det er også politisk forankret i Heltidskultur og
håndtering av midlertidige bemanningsbehov (B-sak 1248/17) at Bergen kommune skal være
en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr ansatte faste, hele stillinger. Kommunen skal bidra til at
lærlinger som tar fagbrev får tilbud om jobb etter fullført utdannelse. 15.11.89 behandlet
formannskapet i Bergen saken Ny plan for lærlingevirksomheten i Bergen kommune. Etter
innføringen av lærlingeordningen har det ikke vært skrevet en egen sak om fagarbeidernes
rolle i Bergen kommune som helhet eller i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Det
har likevel vært jobbet med kompetanseheving av assistenter i Bergen kommune. Et
eksempel på dette er det nasjonale kompetanseløftet som byrådsavdeling for helse og
omsorg (BHO) i flere år har deltatt i for å sikre at den kommunale helse- og omsorgstjeneste
har nok og kompetent bemanning. BHO har i den forbindelse arbeidet både med å øke andel
fagarbeidere og øke andel 100 % stillinger, og har i samarbeid med Hordaland
fylkeskommune deltatt i en forsøksordning for å etablere en tredje vei til fagbrev for voksne
praksiskandidater (VOPA). BHO har mottatt statlige midler til dette arbeidet.
Når det gjelder kompetanseheving mot fagbrev i byrådsavdeling for barnehage, skole og
idrett er dette nevnt i en rekke politiske saker:
- I forbindelse med behandlingen av Sammen i vennskap, lek og læring - helhetlig plan
for SFO i Bergen kommune (b-sak 153/17) vedtok bystyret at andel fagarbeidere i
SFO skal økes fra 41 til 60 prosent over en femårsperiode, og at andelen
fagarbeidere på sikt vil økes ytterligere. Det ble også vedtatt at det fortrinnsvis skal
stilles krav til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider ved nyansettelse av
gruppeleder til SFO.
-

I den politiske saken som følger Sammen for kvalitet – Lek og læring.
Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021 (B-sak 12/18)
fremhever byrådet at barne- og ungdomsarbeidere besitter en betydningsfull
kompetanse som det er viktig at kommunen som barnehageeier tar i bruk. Byrådet
ønsker også å intensivere arbeidet med å få flere ufaglærte til å ta fagbrev som
barne- og ungdomsarbeider gjennom rekrutteringstiltak og oppfølging.

-

I Handlings- og økonomiplan 2018-2021 er det i 2018 satt av 0,7 millioner kroner for å
øke andel fagarbeidere i SFO til 60 prosent. Av disse er 0,5 millioner kroner avsatt til
dekking av kostnader til instruktør, og 0,2 millioner kroner til dekking av vikarutgifter
for 28 assistenter. Det er også avsatt 0,2 millioner kroner til kompetansetiltak for
ufaglært arbeidskraft i barnehage.

-

I Idrettsplan for Bergen 2017-2027 Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle (Bsak 73/17) trekker byrådet frem at faglig spisskompetanse for drift av idrettsanlegg,
innendørs og utendørs, bør videreutvikles slik at kvalitet, service og bærekraft blir
ivaretatt på en god og effektiv måte. Dagens anleggstilstand gir utfordringer og krever
nytt blikk på drift av idrettsanlegg. Det krever både faglig kunnskap av teknisk og
idrettslig karakter samt en god serviceinnstilling. Opplæring og rekruttering av
driftspersonell med kompetanse på dette kan ha stor betydning for levetiden til
idrettsanlegg og for opplevd kvalitet i den daglige bruken av anleggene.
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1.2 Prosess
Saken er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av åtte representanter fra
byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. I løpet av våren 2018 har arbeidsgruppen hatt
flere møter.









Kari Øvrebø, administrasjonssjef fellesadministrasjonen, BBSI (leder av
arbeidsgruppen)
Merete Davanger, spesialrådgiver fellesadministrasjonen, BBSI
Laila Samset, planlegger seksjon for strategi og utredning, BBSI
Oda Kvarme Ure, planlegger seksjon for strategi og utredning, BBSI
Britt Toppe Haugsbø, områdeleder, BBSI
Ingeborg Veim, rådgiver seksjon barnehage, BBSI
Hilde Furseth, rådgiver seksjon skole, BBSI
Ida Ekeli Jacobsen, driftsleder idrett, idrettsservice, BBSI

Det har også vært en egen referansegruppe som har gitt innspill til saken. Referansegruppen
har vært satt sammen av to rektorer, to barnehagestyrere, en avdelingsleder SFO og
driftsleder idrettsservice. Enhetslederne har møtt i referansegruppen sammen med en
fagarbeider eller assistent fra enheten sin. I tillegg har referansegruppen bestått av tre
representanter fra fagorganisasjonene Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet.
Byråden inviterte tidlig i prosessen til et innspillsmøte, for å få inn synspunkt og belyse saken
fra ulike sider. Det overordnede temaet for innspillsmøtet var; Fagarbeidernes rolle i
byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, og hvordan Bergen kommune kan ta
fagarbeidernes kompetanse i bruk og gjøre det mer attraktivt å være fagarbeider i
byrådsavdelingen. En rekke innledere var invitert inn til å holde innlegg om temaet ut fra sitt
ståsted. Det ble også satt av tid til spørsmål fra salen. Blant innlederne var Hordaland
Fylkeskommune, Yrkesopplæringsnemnda, representanter for de tillitsvalgte (Fagforbundet,
Delta, Utdanningsforbundet), Fjell kommune, HR Bemanning - Bergen kommune, to
praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget, en barnehagestyrer, en rektor og en
SFO-leder, Idrettsservice, en fagarbeider i idrettsanleggsfaget samt to med fagbrev i barneog ungdomsarbeiderfaget.
Det ble også arrangert en «hjernedugnad» i Bergen kommunes innovasjonslab, der
referansegruppen, arbeidsgruppen, fagarbeidere, assistenter og noen eksterne innledere var
invitert til å jobbe tverrfaglig og kreativt for å komme med gode forslag til tiltak.
Oppsummering fra innspillsmøte og «hjernedugnad» vil bli presentert senere i saken.
Saken ble drøftet med organisasjonene i møte 5. september. Særutskrift fra drøftingsmøtet
følger saken som vedlegg.

2. Fagarbeideren og utdanningssystemet
Et fagbrev er en dokumentasjon på at innehaveren har den kompetansen som er omtalt i
læreplanen for faget. I håndverksfag som frisør og rørlegger heter det svennebrev, mens det
i andre fag heter fagbrev eller yrkeskompetanse1.
I byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett arbeider det flere ulike fagarbeidergrupper:
barne- og ungdomsarbeidere, vaktmester, renholdsoperatør, helsefagarbeidere,
1

https://www.hordaland.no/nn-NO/utdanning/voksenopplaring/fagbrev-som-praksiskandidat/
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omsorgsarbeidere, spesialhjelpepleiere, vedlikeholdsteknikere og driftsoperatør
idrettsanlegg.
Det store flertallet fagarbeidere i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er barne- og
ungdomsarbeidere og driftsoperatør idrettsanlegg. I noen barnehager og skoler er det også
ansatt personell med helsefaglig bakgrunn, for eksempel helsefagarbeidere og
omsorgsarbeidere. Det kan være ulike grunner til at disse yrkesgruppene er ansatt, for
eksempel oppfølging av barn og unge med særskilte behov.
Alle fagarbeidergruppene gjør en svært viktig jobb for byrådsavdelingen og byrådet ønsker
kvalifisert personell i alle stillinger. Siden hovedvekten av fagarbeiderne i barnehager, skole
og SFO er barne- og ungdomsarbeidere og hovedvekten av fagarbeiderne på idrett er
driftsoperatører idrettsanlegg vil saken omhandle disse fagarbeidergruppene.
Begrepsbruk og terminologi
Historisk sett har benevnelsen assistent/ufaglært ofte blitt brukt om alle ansatte i barnehage,
skole og SFO som ikke er pedagogisk utdannet. Noen skoler bruker benevnelsen
barneveileder eller pedagogisk medarbeider. Etter gjennomført fagbrev i barne- og
ungdomsarbeiderfaget får fagarbeiderne tittelen barne- og ungdomsarbeider (ofte forkortet
BUA).
På idrettsservice brukes benevnelsen spesialarbeider om ansatte uten fagbrev. Etter bestått
fagprøve i idrettsanleggsfaget får fagarbeiderne tittelen driftsoperatør idrettsanlegg.
Vi ønsker å ha en ensartet terminologi, og skille mellom ansatte med og uten fagbrev. I
saken vil derfor fellesbenevnelsen fagarbeider gjennomgående bli brukt om alle som innehar
et fagbrev. For ansatte uten formell utdannelse i barnehage, skole og SFO vil benevnelsen
assistent bli bruk. For ansatte uten formell utdannelse på idrettsservice vil benevnelsen
spesialarbeider bli brukt.

2.1 Yrkesfagenes år
Yrkesfagenes år er en informasjons- og omdømmekampanje på nett og sosiale medier, med
det formål å øke innsikten og interessen for yrkesfag. Arbeidslivet trenger flere med
yrkesutdanning enn det vi utdanner i dag. Annenhver NHO-bedrift har i dag problemer med å
rekruttere nok fagarbeidere, og ifølge statistisk sentralbyrå vil Norge mangle 90 000
fagarbeidere i 2035 hvis dagens utvikling fortsetter.
Regjeringen skriver på sine nettsider at de vil styrke de yrkesrettede utdanningene med 70
millioner kroner, og at pengene blant annet skal gå til å styrke arbeidet med å rekruttere
læreplasser i fylkene, styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og til 638 nye
studieplasser i fagskolene.2 Målsetningen er å få flere unge til å velge yrkesfag, fordi både
bedrifter og offentlig sektor i fremtiden vil ha et stort behov for medarbeidere med fag- og
yrkesutdanning.

2.2 Barne- og ungdomsarbeider, BUA
Læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget slår fast at barne- og ungdomsarbeiderne
skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av det pedagogiske tilbudet for barn og unge i
alderen 0- 18 år.3 Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver, og arbeidet
kan foregå på ulike arenaer, som barnehage, skole, SFO og klubbvirksomhet der barn og

2
3

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/2018-blir-yrkesfagenes-ar/id2583726/
https://www.udir.no/kl06/BUA3-01/Hele/Formaal
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unge ferdes. Barne- og ungdomsarbeiderfaget består av tre hovedområder; helsefremmende
arbeid, kommunikasjon og samhandling, samt yrkesutøvelse.
Barne- og ungdomsarbeiderne må gjennom utdannelsen tilegne seg ferdigheter i 30 ulike
kompetansemål. For å bestå fagprøven skal de mellom annet kunne planlegge og
gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge,
iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse, samt planlegge,
gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå,
kulturtilhørighet og livssituasjon.
Barne- og ungdomsarbeiderne skal være tydelige rollemodeller og bevisste på de
utfordringene barn og unge møter. De skal fremme fellesskap og samhold i et miljø som er
preget av lek, utforsking og læring. Gjennom opplæringen lærer de også å tilpasse det
pedagogiske tilbudet til ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner.

2.3 Driftsoperatør i idrettsanlegg - Idrettsanleggsfaget
Læreplanen for idrettsanleggsfaget trekker frem at driftsoperatørenes ansvarsområde er
knyttet til drift og vedlikehold av anlegg for idretts- og fritidsaktiviteter.4 Opplæringen skal
legge til rette for fagmessig utførelse av arbeid ved idrettsanlegg med god sammenheng
mellom teori og praksis. Utdannelsen skal også vektlegge mangfoldet av arbeidsoppgaver
ved et idrettsanlegg, at fagarbeiderne må forholde seg til ulike brukergrupper, samt evnen til
selvstendig arbeid og samarbeid med anleggseiere, publikum, kollegaer og brukere.
Idrettsanleggsfaget består av to hovedområder; maskiner, redskap og utstyr og
idrettsanlegget. Driftsoperatøren må tilegne seg ferdigheter innen 19 ulike kompetansemål.
For å bestå fagprøven skal de mellom annet kunne utføre daglig vedlikehold av maskiner,
redskaper og utstyr som benyttes i idrettsanlegg, planlegge, dokumentere og vurdere driftsog vedlikeholdsarbeid i samsvar med oppsatte kvalitetsplaner, gjeldende regelverk og
standarder for idrettsanlegg, samt veilede brukere og yte service til arrangører og publikum i
ulike idrettsanlegg.

2.4 Ulike veier til fagbrev
Det finnes flere ulike utdanningsveier for å bli fagarbeider. Den mest vanlige veien for
ungdom er to år på videregående skole og to år som lærling i bedrift (hovedmodellen). Den
vanligste veien for voksne med relevant arbeidserfaring som ønsker fagbrev er
praksiskandidatordningen. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis,
men som mangler teori for å få fag-/ svennebrev.
I tillegg kan man få fagbrev ved å ta full opplæring i bedrift, noe som vil si fire år i lære hos en
godkjent lærebedrift som tar ansvar for opplæringen. Man kan også få fagbrev gjennom TAFmodellen (teknisk allmennfaglig utdannelse), som vil si at du i løpet av fire år får både
fagbrev og studiekompetanse. Gjennom vekslingsmodellen, som er en forsøksordning i
Hordaland kan man ta fagbrev ved å vekselvis være på skolen og i lære. Modellen gjelder
bare noen fag, herunder barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Det finnes også en ordning som heter lærekandidat, der man får opplæring i utvalgte deler
av læreplanen og inngår en opplæringskontrakt med bedriften der man er i lære. For denne
ordningen er det derimot ikke et krav at lærekandidaten består fellesfagene eller
programfagene, og utdanningen blir avsluttet med en mindre omfattende prøve enn fag- og
svenneprøven, også kalt kompetanseprøve. Kandidaten får ikke fagbrev, men et
4

https://www.udir.no/kl06/IAN3-01/Hele/Formaal
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kompetansebevis som er med på å gi grunnlag for arbeid5. Tall fra Utdanningsdirektoratet
viser at antall lærekandidater som oppnår kompetansebevis har økt med 79 prosent de siste
fem årene, fra 370 til 6606. Antall fag- og svennebrev i perioden 2012- 2017 har økt fra
21 600 til 25 700 på landsbasis. For lærlinger har det vært en økning på 15 prosent og for
praksiskandidater har det vært en økning på 21 prosent.

Hovedmodellen

Praksiskandidatordningen

Gir fagbrev gjennom 2 år på skole
og 2 år som lærling i bedrift

Gir fagbrev gjennom 5 års relevant
erfaring og tverrfaglig
yrkesteorieksamen

Gir fagbrev gjennom 4 års
opplæring i bedrift som lærling

TAF- modellen

Vekslingsmodellen

Lærekandidatordningen

Gir både fagbrev og
studiekompetanse gjennom fire år
på skole og som lærling i bedrift

Gir fagbrev gjennom vekselvis
opplæring på skole og som lærling
i bedrift gjennom 4 år.

Denne ordningen gir ikke fagbrev,
men kometansebevis gjennom 2
år på skole og 2 år som lærling.

Full opplæring i bedrift

Siden de aller fleste fagarbeiderne i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett tar fagbrev
enten gjennom hovedmodellen eller praksiskandidatordningen, vil disse utdanningsløpene bli
omtalt nærmere.
2.4.1 Lærling i bedrift (2+2) - hovedmodellen
Med innføringen av Reform 94 ble det vedtatt at alle elever i Norge skal ha lovbestemt rett til
videregående opplæring. Etter ett år med grunnkurs skulle elevene velge videre
spesialisering. Slik skulle flere få mulighet til å ta høyere utdanning, også de som var
interessert i yrkesfag. I FAFO- rapport 2015:51 Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og
unge – Arbeidsgivers vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget blir Reform 94 kalt et
dreiningspunkt for fagopplæring i kommunesektoren, fordi fagopplæringsmodellen var lite
utbredt innenfor offentlig virksomhet før Reform 94 (Bogen 1996:11 og Bråten og Tønder,
2015:10).
Med Reform 94 ble det etablert mange nye lærefag, og noen av disse var i hovedsak rettet
inn mot kommunesektoren. Det gjaldt i hovedsak barne- og ungdomsarbeiderfaget og
omsorgsarbeiderfaget (som senere ble erstattet av helsearbeiderfaget). Kommunesektoren
deltok selv aktivt i etableringen av de nye fagene, mellom annet fordi det var mange
ufaglærte blant de ansatte i disse sektorene (Bråten og Tønder, 2014:5). Det ble også antatt
at en rekke gjennomførte og planlagte reformer innenfor disse arbeidsområdene, som for
eksempel skolestart for seksåringer og skolefritidsordningene ville medføre behov for
kompetanseheving. KS vurderte særlig barne- og ungdomsarbeiderfaget som nyttig (Bogen
1996:29).
Opprettelsen av et eget fagbrev i idrettsanleggsfaget startet på slutten av 80- tallet, som et
resultat av at store kommuner som Bergen og Oslo hadde behov for å kompetanseheve de
5

https://www.hordaland.no/nn-NO/utdanning/opplaring-i-bedrift/fleire-vegar-til-fagbrev/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/indikatorrapport--for-samfunnskontrakten2018/?depth=0&print=1
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ansatte som jobbet med drift og vedlikehold av idrettsanlegg. De første fagprøvene i
idrettsanleggsfaget ble gjennomført i 1992.
Utvikling av antall lærlinger
I 2016 skrev de største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene,
Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet under en avtale
med målsetning om å øke antall læreplasser7. I avtalen står det at norsk arbeidsliv er
avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere for å være godt rustet for fremtidig
omstilling og for å kunne løse viktige samfunnsoppgaver. Det blir trukket frem at for å lykkes
er det avgjørende at yrkesfagene blir sett på som attraktive både blant ungdom, voksne og i
arbeidslivet. Rundt halvparten av ungdomsskoleelevene søker seg til yrkesfag etter at de har
fullført ungdomsskolen, men det er bare om lag halvparten som fullfører skolegangen med
fagbrev. Det er flere ulike faktorer som kan være med å forklare dette. Noen elever velger å
ta studiekompetanse og studere videre, noen finner underveis ut at de har valgt feil og
slutter, mens andre ikke får tilbud om læreplass8. Tilgang på læreplasser blir trukket frem
som en avgjørende faktor for å skaffe flere fagarbeidere.
Tabellene under baserer seg på tall fra Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider, og viser
hvor mange nye lærekontrakter som er inngått fra 2015- 2017 på landsbasis, i Hordaland
fylke og i Bergen kommune9. Bergen kommune har i perioden 2015- 2017 undertegnet
henholdsvis 130, 148 og 140 nye lærekontrakter.
I barne- og ungdomsarbeiderfaget er antall nye lærekontrakter som er inngått i perioden 39,
49 og 50, mens det for idrettsanleggsfaget kun er inngått en ny lærekontrakt i 2015 og en i
2016. Utdanningsdirektoratet har ikke enda publisert tall for antall nye lærekontrakter i 2018,
men Yrkesopplæringen i Bergen kommune informerer om at Bergen kommune som
arbeidsgiver så langt i år har inngått 53 nye lærekontrakter i barne- og
ungdomsarbeiderfaget.
Nye lærekontrakter
i alle fag
Hele landet
Hordaland fylke
Bergen kommune
Nye lærekontrakter
Barne- og
ungdomsarbeiderfaget
Hele landet
Hordaland fylke
Bergen kommune
Nye lærekontrakter
Idrettsanleggsfaget
Hele landet
Hordaland fylke
Bergen kommune

2015

2016

2017

19 829
2072
130

19 844
2108
148

21 504
2224
140

2015

2016

2017

1502
131
39

1405
157
49

1588
166
50

2015

2016

2017

4
2
1

5
1
1

5
0
0

7

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/indikatorrapport--for-samfunnskontrakten2018/?depth=0&print=1#hvordan-gar-det-med-dem-som-begynner-i-lare
8 https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ml6E/Halvparten-av-yrkesfagelevene-hopper-av
9 https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/larekontrakter-fylker-ogar/?rapportsideKode=FOY_LK_FylkUtdprogAar&filtre=AldersgruppeID(-10)_Avgiver_FylkeID(-12)_KjoennID(10)_KontraktsTypeID(1)_Maaltall(0)_ProgramomraadeID(-10)_RettstypeID(-10)_SektorTypeGruppeID(10)_TidID(201510_201610_201710_201801)&radsti=F!(1)_(*)_(1.*)
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I byrådets politiske plattform står det at byrådet vil arbeide for at kommunen skal ha minimum
en lærling per tusen innbyggere, per år. For å nå målsetningen i plattformen må kommunen
ta inn ca. 300 nye lærlinger årlig, noe som nesten er en dobling sammenlignet med dagens
situasjon. På bakgrunn av dette, og det fremtidige behovet for faglært kompetanse foreslår
byrådet i handlings- og økonomiplan 2019-2022 å avsette 4,5 millioner kroner ekstra til et
prøveprosjekt med en lokal læreplassgaranti innen barne- ungdoms- og omsorgsfagene fra
høsten 2019. Læreplassgaranti er et viktig signal til ungdommer som vurderer å velge
yrkesfag, og gir forutsigbarhet og sikkerhet i forhold til læreplass og jobbutsikter.
Når det gjelder i hvilken sektor lærekontraktene inngås, viser nasjonale tall fra
Utdanningsdirektoratet at 72 prosent av lærekontraktene tegnes i privat sektor, 21 prosent i
kommunal/fylkeskommunal sektor, 6 prosent i statlig sektor og 1 prosent er uten kjent
sektortilhørighet. Forskjellene i sektorfordeling er stor mellom utdanningsprogrammene. 95
prosent eller mer av kontraktene innenfor design og håndverk og bygg- og anleggsteknikk er
tegnet i privat sektor, mens det bare gjelder 9 prosent av kontraktene i helse- og
oppvekstfag. De fleste kontaktene i helse- og oppvekstfag blir inngått i kommunal sektor10.
2.4.2 Praksiskandidatordningen – Fagbrev som voksen
Den vanligste veien for voksne med relevant arbeidserfaring som ønsker fagbrev er
praksiskandidatordningen, der en på bakgrunn av lang og allsidig praksis i et yrke kan
avlegge fag- og svenneprøve. For å ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen må
kandidaten kunne dokumentere minimum 25 prosent lengre arbeidserfaring enn læretiden i
faget tilsier. For fag med fire års opplæring, som for eksempel barne- og
ungdomsarbeiderfaget og idrettsanleggsfaget vil det si fem års arbeidserfaring.
Arbeidserfaringen må i tillegg til å være lang nok, også dekke hovedområdene i læreplanen
for faget. Praksiskandidater kan etter forskrift til opplæringsloven §11-9 gå opp til fagprøven
uten å ha fullført eller bestått fellesfagene, men før de melder seg opp til fag- eller
svenneprøve skal kandidatene ha bestått en sentralt gitt skriftlig eksamen for
praksiskandidater11.
2.4.2.1 Praksiskandidatordningen i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Høsten 2009 gjennomførte byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune
en kartlegging av antall assistenter i barnehage, skole og SFO som ikke hadde fagbrev. For
å ha fokus på kompetanseheving av ufaglærte ansatte i faste stillinger i barnehage, skole og
SFO som ønsker fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, ble det i 2010 inngått et
samarbeid med HR-bemanning ved Yrkesopplæringen. Samarbeidet innebærer blant annet
at Yrkesopplæringen drifter en studiering i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gjennom
studieringen får praksiskandidatene undervisning i teori, som en forberedelse til den
teoretiske eksamen i faget. Undervisningen foregår i ca. et halvt år, med 13 felles
undervisningssamlinger. Utenom samlingene leser kandidatene på egenhånd.
Instruktøren som drifter studieringen er per 2018 stedplassert i Yrkesopplæringen, men
ifølge den opprinnelige samarbeidsavtalen var det byrådsavdeling for barnehage, skole og
idrett ved seksjon barnehage som hadde arbeidsgiveransvaret. Finansiering av instruktør til
studieringen har siden 2010 vært dekket gjennom en avsetning i handlings- og økonomiplan.
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har laget felles retningslinjer for dekking av
vikarutgifter, og fra våren 2018 får alle enhetene dekket faktisk medgåtte vikarutgifter for sine
ansatte de timene de deltar i studieringen. Dette er innført fordi byrådsavdelingen ønsker at
alle assistenter som vil ta fagbrev skal ha lik mulighet til å gjøre det. Det er
10

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/
https://www.hordaland.no/nn-NO/utdanning/opplaring-i-bedrift/fleire-vegar-til-fagbrev/ og
https://www.regjeringen.no/contentassets/68819e1ca994428db2219eb459d56ecc/nn-no/pdfs/prp201720180052000dddpdfs.pdf
11

11

sentraladministrasjonen i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett som forvalter
budsjettmidlene og informerer om ordningen ut til enhetene.

Utvikling av antall praksiskandidater
Tabellen under viser hvor mange assistenter i barnehage, skole og SFO som har deltatt i
studieringen for barne- og ungdomsarbeiderfaget siden våren 2016. I perioden våren 2016våren 2018 har til sammen 93 personer deltatt i studieringen.12
Deltakelse i
studiering
Fra
barnehage
Fra skole og
SFO
Totalt

Vår 2016

Høst 2016

Vår 2017

Høst 2017

Vår 2018

4

13

5

6

8

7

8

13

9

17

1413

21

18

15

25

Som det fremgår av tabellen har interessen for studieringen økt. Våren 2018 var det 25
deltakere i studieringen, og flere på venteliste. Høsten 2018 er det 27 påmeldte kandidater til
studieringen, 16 fra skole og 11 fra barnehage. Yrkesopplæringen melder at det fra våren
2018 har vært en økende interesse fra enhetslederne på skole for ordningen. Årsaken til den
økte interessen henger sammen med vedtaket i SFO- saken om å øke antall fagarbeidere fra
41 til 60 prosent og at byrådsavdelingen fra våren 2018 har innført nye retningslinjer for
dekking av vikarutgifter.
Fra 2016 og frem til i dag har det ikke vært noen praksiskandidater som har tatt fagbrev i
idrettsanleggsfaget. Det er per i dag ikke en tilsvarende ordning med tilbud om studiering og
dekking av vikarutgifter på idrett.
2.4.2.2 Gratis utdanningstilbud i regi av Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i
Hordaland
Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland tilbyr også gratis undervisning for
voksne ansatte som ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider gjennom
praksiskandidatordningen. Fylkeskommunen sitt utdanningstilbud retter seg mot ansatte med
voksenrett,14 mens fylkesmannen sitt utdanningstilbud retter seg mot ansatte uten
voksenrett.15 Følgende kriterier må ifølge opplæringslovens § 4A-3 være oppfylt for at
voksnes rett til videregående opplæring skal være gjeldende: Dei som har fullført
grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter
søknad rett til vidaregåande opplæring for vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Dei
som har fullført vidaregåande opplæring i eit anna land, men som ikkje får godkjent
opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg, har òg rett til
vidaregåande opplæring for vaksne.16
Hordaland fylkeskommune sitt undervisningstilbud:
Det er fem senter for voksenopplæring i Hordaland fylke. Sentrene er lokalisert i Bergen,
Sotra, Stord og Voss. Voksenopplæringen i Bergen er lokalisert på Bergen katedralskole og
12

Pga. ulik praksis i registrering av deltakelse, har vi ikke sammenlignbare tall før våren 2016.
Våren 2016 deltok også tre kandidater fra barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger i tillegg til de elleve fra
barnehage og skole.
14 https://www.hordaland.no/nn-NO/utdanning/voksenopplaring/kurs/bua-fag---fylkesmannen/
15 https://www.hordaland.no/nb-NO/skole/asanevgs/senter-for-voksenopplaring-asane-vgs/studietilbud2/helse--ogoppvekstfag/#BUA
16 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_5
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Åsane videregående skole. Bergen katedralskole tilbyr studiekompetansefag og Åsane
videregående skole tilbyr yrkesfag, deriblant muligheten til å ta fagbrev i barne- og
ungdomsarbeiderfaget som praksiskandidat. For å få plass på tilbudet må kravet om
minimum 25 prosent lengre arbeidserfaring enn læretiden i faget tilsier være oppfylt.
Undervisningen i Åsane gjennomføres på deltid, en dag i uka over ett år og fører frem til
teorieksamen i lærefaget (på VG3- nivå). Målgruppen for tilbudet er voksne med voksenrett.
På Åsane videregående skole er det plass til ca. 20 deltakere per år, og kontaktperson ved
skolen melder at det er stor interesse for ordningen.
Fylkesmannen i Hordaland sitt undervisningstilbud:
Fra høsten 2017 har Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid med Hordaland fylkeskommune
tilbudt gratis teoriundervisning for ansatte som jobber i barnehage og ønsker å ta fagbrev
som barne- og ungdomsarbeider (som praksiskandidat). Målgruppen for tilbudet er ansatte
som ønsker å ta fagutdannelse i voksen alder, men som har brukt opp retten til gratis
videregående skolegang. For å få plass på tilbudet må kravet om minimum 25 prosent lengre
arbeidserfaring enn læretiden i faget tilsier være oppfylt. Undervisningen i Åsane
gjennomføres på deltid, 1-2 kvelder i uken.
For praksiskandidatene som ønsker å ta fagbrev som driftsoperatør på idrettsanlegg finnes
det ikke tilsvarende ordninger. Kandidatene må forberede seg til teorieksamen på egenhånd,
utenom arbeidstid.
2.4.3 Innføring av ny ordning – «Fagbrev på jobb»
I Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse – samordnet innsats for voksnes
læring foreslo regjeringen å etablere en ordning med fagbrev på jobb som et alternativ til
dagens ordninger for fag- og svennebrev. Ordningen er en ny vei til fagbrev, og målgruppen
for ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
og er i arbeid som gir relevant praksis for lærefaget. Kandidatene trenger kun ett års praksis i
faget for å søke om å inngå kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver. Ordningen stiller
de samme kravene til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller
svenneprøven som for lærlinger eller praksiskandidater. Departementet går inn for at
ordningen «Fagbrev på jobb» skal være generell og kunne nyttes i alle fag. Videre forutsetter
departementet at ordningen kun blir tatt i bruk ved behov og der bedrifter og kandidater er
enige i bruken. Departementet viser til at formålet med ordningen er å få flere til å ta fagbrev i
sektorer og kommuner der for få innehar en slik kompetanse.
Ordningen har vært på høring i 2017. Enkelte høringsinstanser har påpekt at de ikke vil ha
behov for ordningen. Andre høringsinstanser peker på at det er en fare for at kandidatene
ikke oppnår tilstrekkelig kompetanse i faget. En av begrunnelsene for innføring av ordningen
er at det for enkelte arbeidstakere har tatt særskilt lang tid å opparbeide seg lang nok praksis
for å gå opp til fagprøve som praksiskandidat. Spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren
er den mange som innehar mindre stillingsbrøker, noe som resulterer i at det tar mange år å
oppnå kravet om minimum 25 prosent lengre arbeidserfaring enn læretiden i faget tilsier.
Stortinget vedtok våren 2018 Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova
(plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.) (Prop. 52 L (20172018)). Det er vedtatt at «Fagbrev på jobb» skal bli en permanent ordning,17 men
Utdanningsdirektoratet er ikke ferdig med utformingen av retningslinjene for faget.18 I påvente
17

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-52-l-20172018/id2594304/
https://fagbladet.no/nyheter/stor-respons-pa-fagbrev-pa-jobb-men-forelopig-ma-du-sette-soknaden-pa-vent6.91.559744.f01388245c?utm_medium=email&utm_campaign=Fagbladets%20nyhetsbrev%2026062018&utm_content=Fagbla
dets%20nyhetsbrev%2026062018+CID_77a0b3116798e27533bcbd1d86f4f3d3&utm_source=Fagbladets%20nyhetsbrev&utm_
term=Jan%20Tore%20Sanner%20kan%20ha%20lovet%20for%20mye
18
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av at retningslinjene for faget skal utarbeides, har Hordaland fylkeskommune som den
eneste fylkeskommunen i landet startet opp tre klasser i fagbrev på jobb. To av klassene
fører frem til fagbrev som helsefagarbeider og en klasse fører frem til fagbrev som barne- og
ungdomsarbeider. Undervisningen gis på dagtid på Åsane videregående skole.
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er positive til ordningen og muligheten det gir
for at flere ansatte i barnehage, skole, SFO og idrett kan ta fagbrev, men avventer
retningslinjene for faget før det tas endelig stilling til den videre bruken av ordningen.
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har i samarbeid med yrkesopplæringen i
Bergen kommune allerede i dag et opplegg med undervisning i arbeidstiden for
praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev, gjennom den etablerte studieringen. Det vil være
naturlig at «Fagbrev på jobb» ses i sammenheng med denne ordningen.

2.5 Ulike forvaltningsnivå sine roller i yrkesopplæringen
Det er mange ulike institusjoner som samarbeider for å lage et best mulig opplæringstilbud
for de som velger en yrkesfaglig utdannelse. Stortinget har vedtatt opplæringsloven i
arbeidslivet, mens Kunnskapsdepartementet har fått fullmakt til å treffe en rekke avgjørelser
om fagopplæringen i arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet
fastsetter tilbudsstruktur, utdanningsprogrammer, læreplaner, fag- og timefordeling for hele
den videregående opplæringen. Læreplanene for de ulike fagene ligger tilgjengelig på
Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider, og består av hovedområder i faget,
kompetansemål, grunnleggende ferdigheter og bestemmelser for sluttvurdering.
Hordaland Fylkeskommune og Yrkesopplæringsnemnda
Hordaland Fylkeskommune v/Fagopplæringskontoret har ansvaret for alle fag som omfattes
av opplæringsloven. De skal påse at opplæringsloven blir fulgt og at opplæringen skjer etter
gjeldende læreplaner. Fagopplæringskontoret har også ansvar for prøvenemnda og
fagprøveavviklingen.
I tillegg til det utøvende ansvaret har fylkeskommunen også ansvar for å dimensjonere,
planlegge og bygge ut det videregående opplæringstilbudet med hensyn til blant annet
nasjonale mål, elevenes valg og det behovet samfunnet har for kompetanse fra
videregående opplæring.19 I fag- og yrkesopplæringen gjøres dette gjennom utstrakt
samarbeid med partene i arbeidslivet.
Fylkeskommunen i Hordaland samarbeider tett med Yrkesopplæringsnemnda, som er en
sentral del av utviklingsarbeidet innenfor fag- og yrkesopplæringa i Hordaland. Nemndas
oppgaver er mellom annet å bidra til god fagutdanning, og gi fylkeskommunen råd om
dimensjonering med hensyn til tilgjengelige læreplasser. Nemnda blir ved hvert kommuneog fylkestingsvalg valgt for fire år om gangen. Nemnda er partssammensatt og består av
medlemmer fra fylkestinget, fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og
elevrepresentanter20.
I Hordaland fylkeskommune sitt Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved
dei vidaregåande skulane går det frem at «Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i
Hordaland for skuleåra 2016- 2018 er «auka læringsutbytte og fullføring». Som et ledd i
satsingen på å få flere elever til å fullføre den yrkesfaglige utdannelsen er det ansatt
yrkesfaglige koordinatorer på de videregående skolene Årstad, Slåtthaug, Sotra, Stord og
nye Voss21. Koordinatorene skal jobbe med hele det fireårige utdanningsløpet, noe som
19

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/innhold-vurdering-og-struktur/id2356931/
https://www.lo.no/LOs-distriktskontorer/LO-Hordaland/Artikler-fra-Hordaland/LO-Hordaland/
21
https://www.hordaland.no/nn-NO/utdanning/vgs/
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innebærer å systematisere og utvikle samarbeidet mellom bedrift og skole, arbeide for å få
flere lærebedrifter, samt formidle elever til læreplasser og støtte elevene på veien 22.
Bergen kommune
Bergen kommune er en lærebedrift og tar imot lærlinger i mange ulike fag, mellom annet i
barne- og ungdomsarbeiderfaget og idrettsanleggsfaget. Siden 1985 har Bergen kommune
også vært et godkjent opplæringskontor. Et opplæringskontor er et samarbeid mellom
bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger23, og i Bergen kommune er det
HR-bemanning ved Yrkesopplæringen som ivaretar denne funksjonen.
Det er HR-bemanning/Yrkesopplæringen som har det overordnede opplæringsansvaret for
lærlinger i Bergen kommune og følger lærlingene fra kontraktsunderskrivelse til de har avlagt
fagprøven. Lærlinger som blir ansatt i Bergen kommune tegner ansettelseskontrakt med
Yrkesopplæringen og ikke med det enkelte arbeidssted, som for eksempel barnehagen der
lærlingen jobber. Yrkesopplæringen har ansvar for ansettelsesprosesser, herunder intervju,
utvelgelse av kandidater, tegning av lærekontrakt og utplassering i bedrift. Det er også
yrkesopplæringen som betaler lønn til lærlingene gjennom lærlingeløpet.
Som nevnt innledningsvis er det også Yrkesopplæringen som har ansvar for studieringen og
de felles undervisningssamlingene for praksiskandidatene i barne- og
ungdomsarbeiderfaget.
Samarbeid mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune – Ka vil DU bli?
Høsten 2008 ble Utdanningsvalg innført som obligatorisk fag på ungdomstrinnet. Målet med
faget er å gi elevene bedre grunnlag for valg av utdannelse. Bergen kommune samarbeider
med Hordaland fylkeskommune24 om tiltaket Ka vil DU bli, som er et rekrutteringstiltak som
retter seg mot elever på ungdomstrinnet. Ka vil DU bli? inngår i faget Utdanningsvalg, og
målsetningen med faget er å gi elevene økt kunnskap om seg selv og samfunnet før de
velger videregående opplæring.25
For at elevene skal få innsyn i og praktisk erfaring med arbeidslivet, trenger skolene et godt
samarbeid med bedrifter. Fagdag i bedrift er en ordning for samarbeid som er utviklet i
Bergen om ungdomstrinnselevers utprøving i arbeidslivet. Elever på 9. trinn får tilbud om
fagdag i bedrift, der de får informasjon om yrket, demonstrasjon av arbeidsoppgaver og
mulighet til selv å prøve ut relevante arbeidsoppgaver som karakteriserer yrket.26 Høsten
2015 presenterte Utdanningsdirektoratet lærerveiledning til faget Utdanningsvalg, der
metodikken Fagdag i bedrift blir brukt som eksempel på god undervisning i faget.
Ungdommens bystyre fattet 21.10.15 i sak 222-15 følgende vedtak: Bystyret ber byrådet
utrede mulighetene for et samarbeid med Hordaland Fylkeskommune hvor elever med fersk
erfaring fra overgangen ungdomstrinn til videregående opplæring kommer tilbake til
ungdomsskolene og informerer elevene på 10.trinn om praktiske opplysninger og hvordan de
22

https://www.hordaland.no/nn-NO/nyheitsarkiv/2017/satsar-stort-pa-yrkesfag/
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/opplaeringskontor
24 Samarbeidet mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune startet opp i 2011, og ved oppstarten av samarbeidet
vedtok fylkeskommunen å støtte Ka vil DU bli? med kr. 300 000 i en tidsavgrenset periode på ett år, med opsjon på forlengelse
ett år om gangen i inntil tre år. Tilskuddet ble gitt til og med skoleåret 2016/17. Tilskuddet fra Hordaland fylkeskommune ble gitt i
en tidsavgrenset periode til Bergen kommune og andre kommuner fordi faget utdanningsvalg, på lik linje med alle andre fag i
ungdomsskolen er et kommunalt ansvar. Frem til skoleåret 2016/17 har de videregående skolene fakturert ungdomsskolene kr.
100 per elev som er i utprøving i videregående skole. Fra skoleåret 2016/17 fjernes betalingen, og ungdomsskolene blir ikke
fakturert når elevene er på hospitering hos videregående skoler. Hordaland fylkeskommune orienterer om at dette innebærer en
årlig innsparing på kr. 300.000 for grunnskolen i Bergen kommune.
25 https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/6543/6545/article-90574
26 https://www.udir.no/globalassets/filer/lareplan/veiledninger/utdanningsvalg/udir_veileder_utdanningsvalg.pdf
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best kan få en god start på det videregående opplæringsløpet. Bystyret ber byrådet vurdere
om et slikt informasjonsopplegg kan legges til de rolige siste ukene før sommerferien.
Vedtaket til ungdommens bystyre er tatt til følge, og innlemmet i faget utdanningsvalg. Fra
våren 2018 kommer elever fra videregående skole til ungdomsskolene og informerer og
svarer på spørsmål fra ungdomsskoleelevene. Tiltaket skal legge til rette for en bedre
overgang mellom ungdomsskole og videregående skole.
Samarbeid mellom Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland - Lekeressursen
I samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland har byrådsavdeling for barnehage, skole og
idrett siden 2014 hatt prosjektet Ungdomsskoleelever som lekeressurs. Midlene til prosjektet
dekkes av statlige kompetansemidler som skal benyttes til tiltak i private og kommunale
barnehager. Lekeressursen er et tiltak som gir ungdomsskolegutter en innføring i og
kjennskap til barnehageyrket gjennom å arbeide i barnehager etter skoletid i en kort periode.
Formålet med prosjektet er å vise ungdomsskolegutter at barnehagen kan være en attraktiv
arbeidsplass og en mulig framtidig utdanningsvei. Barnehageåret 2016/17 deltok 17
barnehager, 13 private og 4 kommunale. 126 ungdomsskolegutter fra 10 ulike skoler jobbet i
barnehagene, og fikk veiledning og støtte av ansatte i barnehagen.

2.6 Videreutdanning på fagskole
Fagskoleutdannelser er korte yrkesrettede utdannelser med varighet fra et halvt til to år.
Fagskole bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Utdannelsen er ofte
tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb, og kompetansen kan tas i bruk direkte i
arbeidslivet. Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant
annet offentlig finansierte tekniske og maritime utdanninger, samt tilbud innen helse- og
oppvekstfag. Hvilke fagskoleutdannelser den enkelte kvalifiserer for bestemmes blant annet
ut ifra hvilket fagbrev kandidaten har. Barne- og ungdomsarbeidere kan for eksempel ta
fagskoleutdannelse i migrasjonshelse.
En del fagskoler samarbeider også med norske høgskoler, noe som gjør det mulig å bygge
på fagskoleutdannelsen til en bachelor- og eventuelt en mastergrad27.

3. Forskning og sammenligning med andre byer
3.1 Forskning
Barne- og ungdomsarbeider
I 2014 utga FAFO på oppdrag fra Fagforbundet rapporten Barne- og ungdomsarbeiderens
stilling i arbeidslivet – En kunnskapsstatus28. Bakgrunnen for rapporten var å finne ut hvilken
kunnskap som finnes om barne- og ungdomsarbeidernes stilling i arbeidslivet. Rapporten gir
en oversikt over tidligere forskning på feltet og viser at det er få studier som skiller mellom
barne- og ungdomsarbeiderne og de ufaglærte. Studien konkluderer med at barne- og
ungdomsarbeiderne er en oversett gruppe i forskningen, men at dette ser ut til å være i
endring. Rapporten viser til at det i 2012 var i overkant av 1800 personer som tok fagbrev
som barne- og ungdomsarbeidere, og at faget ikke først og fremst rekrutterer ungdom. De
siste årene har det vært flere som har tatt fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget som
praksiskandidater enn som lærlinger. Mange av dem som begynner på barne- og
ungdomsarbeiderutdanningen på videregående skole velger påbygging til generell
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https://www.kompetansenorge.no/nasjonalt-fagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/ og
https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fakta_om_fagskole
28 http://www.fafo.no/images/pub/2014/10197.pdf
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studiekompetanse i stedet for å søke læreplass og bli fagarbeider. Gjennomsnittsalderen for
nye fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget var i 2012 33 år.
I 2015 utga FAFO en ny rapport på oppdrag fra Fagforbundet. Rapporten fikk navnet
Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge – Arbeidsgiveres vurdering av barne- og
ungdomsarbeiderfaget29, og er en kvantitativ undersøkelse blant oppvekstsjefer i 101
kommuner og kvalitative dybdeintervju med 10 kommunale sjefer og virksomhetsledere.
Rapporten viser at arbeidsgiver er positiv til barne- og ungdomsarbeiderne, og kompetansen
de har. Rapporten viser også at lærlingordningen i liten grad fungerer som en
rekrutteringsordning, og at begrensede muligheter for fast jobb bidrar til å svekke
utdanningens attraktivitet blant ungdom.
Gjør fagbrevet en forskjell – Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole30
ble publisert i 2017 og er en case-studie av to kommuner som satser aktivt på å rekruttere
barne- og ungdomsarbeidere. Studien består av 30 intervjuer, og er ikke en representativ
studie. I rapporten blir det trukket frem at barne- og ungdomsarbeiderne har et klart
potensiale for å etablere seg som selvstendig fag, men det er langt igjen før faget kan sies å
ha fått en sterk forankring i sektoren. Statistikken viser at det er store forskjeller mellom
kommuner når det gjelder å rekruttere barne- og ungdomsarbeidere. I barnehagene finnes
det eksempler på at barne- og ungdomsarbeiderne får mer ansvar og blir møtt med større
forventninger enn assistenter uten fagbrev, men det er i stor grad opp til den enkelte
pedagogiske leder å definere barne- og ungdomsarbeidernes arbeidsoppgaver. Studiens
gjennomgang av tidligere forskningslitteratur viser at fagarbeiderne er viet lite
oppmerksomhet, og at det i forskningen gjøres et hovedskille mellom barnehagelærere og
assistenter, mens det finnes få bidrag hvor det skilles mellom fagarbeidere og ufaglærte
assistenter.
Forskere ved høgskolen i Volda har i en surveyundersøkelse fra 2013 undersøkt
sammensetningen av personalet og arbeidsdelingen i 590 norske barnehager31.
Undersøkelsen involverer 998 barnehagelærere og 1357 assistenter. Her fant de at
barnehagelærerne bruker 20 prosent av tiden sin til administrasjon, planleggingsarbeid og
dokumentasjon.17 prosent av tiden bruker de til praktiske oppgaver der barna ikke er
involvert. Det vil si at pedagogene bruker nesten 40 prosent av tiden til andre ting enn
samvær med barna. Samme undesøkelse viser at assistentgruppen (som i studien omfatter
både fagarbeidere og assistenter) bruker i overkant av 80 prosent av tiden sammen med
barna. Det er altså de ansatte som har minst formell kompetanse som bruker mest tid
sammen med barna.
I 2014 publiserte NIFU, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning på
oppdrag fra KS rapporten Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat
sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring32.
Rapporten undersøker særegenhetene ved lærlingeordningen og fagopplæringen i
kommunesektoren, og baserer seg på data fra tre fylkeskommuner, kommuner og
opplæringskontor, samt en landsomfattende undersøkelse av opplæringskontor.
Forskningsprosjektet fokuserer på helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere og har
hatt tre temaer; lærlingrekruttering og verdiskapning i kommunesektoren, modeller for
voksenopplæring og opplæringskontorenes betydning. Et hovedfunn i rapporten er at
lærlingordningen i kommunal sektor ikke bare oppfattes på en helt annen måte av de
lærebedriftene og tjenestestedene som skal praktisere den, men at lærlingordningen også
29
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arter seg helt annerledes her enn i privat sektor. Det blir trukket frem ulike årsaker til dette,
mellom annet at verdiskapning i kommunal sektor er noe helt annet enn i privat,
konkurranseutsatt sektor, at lov- og avtaleverket beskytter et tradisjonelt
rekrutteringsmønster og hindrer en integrering av lærlinger og nyutdannede fagarbeidere,
samt at når lærlingene lønnes av kommunen, mens det lokale tjenestestedet i praksis
fungerer som lærebedrift, er lønn og produktivitet frakoplet hverandre.
Driftsoperatør idrettsanlegg
Det er ikke gjort noe forskning på driftsoperatør idrettsanlegg sin rolle i arbeidslivet, slik det
er for barne- og ungdomsarbeiderne. Den manglende forskningen kan skyldes ulike faktorer,
og vi har ikke grunnlag for å si noe om hvorfor det ikke er gjennomført slik forskning.

3.2 Sammenligning med andre byer
Bergen kommune er med i et nasjonalt nettverk for samarbeid med de ti største kommunene
i Norge33. Nettverket blir ofte omtalt som ASSS (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende
Storkommuner) og det er ulike nettverk for tjenesteområder som barnehage, barnevern,
grunnskole, kultur osv. Formålet med nettverkene er innsamling og analyse av
sammenlignbare data, og gjennom arbeidet i nettverket er det utarbeidet ulike
kvalitetsindikatorer som beskriver tjenesten i den enkelte kommune, sett opp mot
gjennomsnittet for ASSS – kommunene.
3.2.1 Barnehage
Det kan være utfordrende å måle kvalitet i barnehagene, men i ASSS nettverket er en
kommet fram til noen felles indikatorer, som personalets utdanningsnivå, bemanningstetthet,
sykefravær og brukertilfredshet. ASSS rapporterer årlig på indikatoren Andel ansatte med
barnehagelærerutdanning, og Bergen kommune har over flere år ligget høyest i nettverket på
denne indikatoren, noe som både henger sammen med en bevisst ansettelsespolitikk og
med at det i kommunen er flere utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanningen. Bergen
kommune har svært få dispensasjoner fra utdanningskravet.
Når det gjelder andel assistenter og ansatte med fagbrev er ikke dette en indikator som
ASSS nettverket bruker. ASSS henter innrapporterte tall fra SSB, og fra 2017 skiller ikke
SSB mellom assistenter og fagarbeidere, men omtaler gruppen samlet som ansatte med
annen bakgrunn.
3.2.2 Skole
ASSS bruker indikatoren Assistentårsverk per hundre lærerårsverk for å si noe om bruken av
assistenter i grunnskolen. I 2016/17 hadde Bergen kommune 11,6 assistentårsverk per
hundre lærerårsverk. Det er under det nasjonale gjennomsnittet på 14,6.
Det har tradisjonelt vært få assistenter i grunnskolen sammenlignet med barnehage, noe
som henger sammen med kravene til kompetanse i Opplæringsloven og at assistenter ikke
skal ha selvstendig ansvar for undervisning. I ASSS- sammenheng er assistenter en
samlebetegnelse på både assistenter («ufaglærte») og de som har fagbrev.
I saksutredningen, under punkt 4.5 vises det til lokale tall hentet fra Bergen kommunes
lønnssystem. I tallmaterialet skilles det mellom assistenter og fagarbeidere. Siden tallene fra
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Følgende kommuner er med i ASSS: Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger,
Trondheim og Tromsø kommuner.
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ASSS slår sammen disse ansattgruppene vil det ikke være mulig å sammenligne Bergen
kommunes lokale tall med statistikken fra ASSS- nettverket.
3.2.3 Idrett
Det finnes ikke noe tilsvarende nettverk for idrett, som gjør det mulig å sammenligne Bergen
kommune med andre storbyer.
3.2.4 Andre storbyers satsing på fagarbeidere
Oslo kommune:
For å løfte yrkesfagene vedtok bystyret i Oslo kommune i 2016 en felles strategi for fag- og
yrkesopplæring (hovedsakelig for ungdommer), blant annet med målsetning å øke antall
fagarbeidere i kommunene generelt. Strategien er kalt Yrkesveien. Bakgrunn for saken var at
kun 1 av 5 elever i Oslo valgte et yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring,
noe som var betydelig lavere enn landsgjennomsnittet, hvor omtrent 1 av 2 søker et
yrkesfaglig program. Samtidig forlot mange elever yrkesfagene underveis, enten ved omvalg
eller manglende gjennomføring.
Yrkesveien har følgende innsatsområder:
1. Elevene skal møte yrkesfagene og arbeidslivet i grunnskolen
2. Elever og foresatte skal få bedre kunnskap om utdanningsvalg
3. Elever som velger yrkesfag skal møte attraktive skoler med sterke fagmiljø og
relevant utstyr
4. Yrkesveien skal gi fleksibilitet og muligheter
5. Yrkesfaglærere skal ha oppdatert kompetanse
6. Flere skal få praksis- og læreplass og alle skal oppleve en god læretid
7. Arbeidslivet skal oppleves som attraktivt.
Målsetningen med Yrkesveien og de strategiene som er lagt fram er både å øke andelen
som fullfører og består i fag- og yrkesopplæringen, gi den enkelte større muligheter i
arbeidslivet og samfunnet, avlaste kommunale tjenester og å gi Oslo kommune flere
fagarbeidere.
Øvrige kommuner:
Trondheim, Stavanger og Kristiansand kommuner har ikke nedfelt noen krav om formell
kompetanse for gruppen eller satt måltall om økt andel. Kommunene benytter
assistent/fagarbeider som en felles betegnelse på ansatte med og uten fagbrev.

4. Status for barne- og ungdomsarbeiderne og driftsoperatør
idrettsanlegg i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
I det følgende vil vi i korte trekk presentere status for fagarbeiderne i byrådsavdeling for
barnehage, skole og idrett. Avslutningsvis vil kapittel 4 gi en oversikt over den prosentvise
fordelingen mellom ansattgrupper i byrådsavdelingen.

4.1 Barnehage
Fagarbeidere og assistenter er viktige grupper i barnehagen. I artikkelen «Hvem gjør hva i
barnehagen34 på Utdanningsdirektoratet er det vist til en surveyundersøkelse fra 2013 der til
sammen 998 barnehagelærere og 1357 assistenter i et tilfeldig utvalg av barnehager
besvarte spørsmål om tidsbruk, arbeidsoppgaver og hvordan de vurderer de sin egen og
hverandres kompetanse. Undersøkelsen viste at assistentene brukte mer enn 80 prosent av
34
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arbeidsdagen sammen med barna, mens pedagogene brukte 40 prosent av arbeidsdagen til
andre ting enn samvær med barna. Som en konklusjon på de funn som kom fram i
undersøkelsen, konkluderte de to forskerne ved høyskolen i Volda: «For å bedre vilkårene
for barnehagelærere i norske barnehager må man lykkes med å få flere av dem inn
i barnehagene. I tillegg må man satse enda sterkere på en generell kompetanseheving
i personalgruppa, også blant assistenten. Barnehagelærere alene kan ikke ha ansvaret for å
heve kompetansen i hele barnehagen. Det er en umulig oppgave.»
Barnehageloven stiller kun formelle krav til utdannelse for pedagogiske ledere. Det stilles
ikke formelle krav til det øvrige personalet i barnehagen. I 2016 var andel ansatte med
barnehagelærer 38,5 % på landsbasis.
I NOU 2012:1 Til barnas beste trekkes det frem at alle ansatte som inngår i barnehagenes
grunnbemanning bør ha kunnskap om barn, barndom og barnehagens samfunnsmandat.
Utvalget vurderte om det burde stilles kompetansekrav for assistenter i barnehagene. I NOUen blir det trukket frem at barne- og ungdomsarbeidere besitter en viktig kompetanse, og på
den bakgrunn foreslo et flertall av utvalget at det fra 2020 lovfestes et krav om at 25 prosent
av grunnbemanningen i hver barnehage skulle være barne- og ungdomsarbeidere. Per
august 2018 er det ikke innført et slikt nasjonalt måltall for andel fagarbeidere, og i
utdanningsdirektoratet sine tall skilles det ikke mellom fagarbeidere og assistenter.
Barnehagesektoren har de siste tiårene vokst betydelig, og stortinget har nylig vedtatt nye
krav til bemanning i barnehager med 2019 som gjennomføringsfrist. Den nye
bemanningsnormen krever at barnehagen skal ha en bemanning som tilsvarer minimum én
ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Barna skal regnes
som over tre år fra august det året de fyller tre år. Bemanningsnormen stiller ikke krav til at
de ansatte skal ha fagbrev. Skjerpet pedagognorm er vedtatt med virkning fra 1. august
2018. Den nye pedagognormen legger opp til at barnehagen skal ha bemanning som
tilsvarer minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14
barn over tre år.

4.2 Skole og SFO
Opplæringsloven stiller ingen krav til utdannelse for assistenter i grunnskolen, og i
Grunnskolens informasjonssystem (GSI) skilles det ikke mellom det de kaller faglærte og
ufaglærte assistenter, dvs. om den ansatte har et fagbrev eller ikke. Opplæringsloven §10–
11 sier at bare de som er ansatt i undervisningsstillinger skal har ansvar for opplæring;
assistenter skal ikke drive undervisning og vurdering. Dersom skolen setter inn en assistent
for å gjøre undervisningsoppgaver, for eksempel ved å gå inn som vikar for en lærer, vil
vedkommende være å regne som ukvalifisert, fordi en assistent mangler lærerkompetanse i
henhold til lov og forskrift.
Det siste tiåret har årsverkene til assistentene i skolen økt mer enn andelen lærerårsverk, og
nasjonale tall fra utdanningsdirektoratet viser at to tredjedeler av årsverkene til assistentene
går til spesialundervisning. Skoleåret 2016/17 var det er over 70 prosent flere assistenter i
grunnskolen enn det var skoleåret 2007/08.
I Sammen i vennskap, lek og læring - helhetlig plan for SFO i Bergen kommune (b-sak
153/17) ble det vedtatt at andel fagarbeidere i SFO skal økes fra 41 til 60 prosent over en
femårsperiode. For å oppnå denne andelen er det behov for å utdanne ca. 140 assistenter til
barne- og ungdomsarbeidere, noe som utgjør ca. 28 assistenter hvert år. På bakgrunn av
dette er det i handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtatt å omdisponere 0,5 millioner
kroner fra barnehage til SFO, for å dekke kostnad til instruktør. Omdisponeringen gjelder fra
2017. I tillegg er det i handlings- og økonomiplan 2018-2021 avsatt 0,2 millioner kroner til å
dekke vikarkostnader for de 28 assistentene. Det er også avsatt 0,2 millioner kroner til
kompetanseheving av ufaglært arbeidskraft på tjenesteområde barnehage.
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4.3 Idrettsservice
Arbeidet med å utvikle et eget fagbrev i idrettsanleggsfaget ble igangsatt i 1988. I forkant av
prosessen hadde Bergen og Oslo kommune allerede utarbeidet egne fagarbeiderkurs for å
skolere sine ansatte i emner som service, kunnskap om idrettens regelverk,
forurensningsproblematikk, energiøkonomisering, idrettsfunksjonelle krav og maskinlære.
Den interne opplæringen var tilrettelagt slik at de ansatte roterte rundt på de forskjellige
anleggstypene, slik at kunnskapen ble helhetlig. I Bergen kommune var også etat for bygg
og eiendom involvert vedrørende byggetekniske og vedlikeholdsmessige forhold.
På 80- tallet var de aller fleste anleggene eid og driftet av kommunene, og samfunnet brukte
allerede den gang store summer på bygging og drift av idrettsanlegg. Det var stor enighet om
at den faglige kompetansen måtte økes for å ta vare på anleggene og styre driften på en
forsvarlig måte. I tillegg kom det store endringer i lov/forskriftsverket som skulle
implementeres i driften, noe som stilte klare krav både til eiere og driftere av anleggene. Fra
arbeidet med opprettelsen av faget startet i 1988 tok det noen år før den midlertidige
godkjenningen av faget forelå i 1992, og de første kandidatene fullførte fagbrevene sine. I
begynnelsen var det kun praksiskandidater med lang og allsidig erfaring som fikk mulighet til
å ta fagbrev. Etter hvert ble det også åpnet opp for at kandidatene kunne ta fagbrev som
driftsoperatør idrettsanlegg gjennom hovedmodellen (to år på skole og to år i lære).
De senere årene er det få personer som har tatt fagbrev i idrettsanleggsfaget.
Kunnskapsdepartementet har i 2018 fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene, som vil gjelde fra skoleåret 2020/21. Driftsoperatør idrettsanlegg
er et av fagene som vil bli påvirket av endringene. Driftsoperatør idrettsanlegg er i dag
organisert sammen med naturbruk, men med spesialisering i idrettsanleggsfaget, som fører
frem til et selvstendig fagbrev som driftsoperatør idrettsanlegg. For kandidater som har
påbegynt fagbrevet sitt som driftsoperatør idrettsanlegg eller planlegger å ta fagbrev vil det
bli gjennomført fagprøver i faget til 2020. Fra skoleåret 2020/21 vil driftsoperatør
idrettsanlegg utgå som eget fag, og det er ikke avklart hvordan de ulike delelementene i
faget vil bli ivaretatt etter den tid. Ifølge Utdanningsdirektoratet vil deler av faget bli ivaretatt
gjennom byggdrifterfaget.35 Bad, park og idrett36 informerer om at dagens idrettsanleggsfag
vurderes delt i to, og at «innedelen» av faget som omfatter ishaller, svømmeanlegg osv. vil
bli flyttet til byggdrifterfaget, mens «utedelen» av faget, som mellom annet omfatter
fotballbaner og skiløyper vil inkorporeres i anleggsgartnerfaget. Detaljene om faget er ikke
klare enda, og Utdanningsdirektoratet opplyser på sine hjemmesider at arbeidet med å endre
og utvikle læreplaner vil starte høsten 2018. Høring og fastsetting av læreplanen vil trolig
skje høsten 2019.37
Idrett opplever at mange unge ikke vet hvilke arbeidsoppgaver de vil få dersom de velger
idrettsanleggsfaget. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved idrettsservice arbeider
våren 2018 med å lage en promoteringsvideo, for at flere ungdommer som skal velge
videregående skole blir klar over mulighetene som ligger i idrettsanleggsfaget. Bergen
kommune er opptatt av fagkompetansen til driftsoperatørene og håper videoen kan bidra til
flere søkere til faget. Videoen er forventet ferdigstilt høsten 2018.

35

https://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og-yrkesopplering/ny-tilbudsstruktur-2020_2021.pdf og https://www.udir.no/laringog-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag-og-yrkesoplaringen/
36
https://badparkidrett.no/om-oss/
37
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-payrkesfag/hva-skjer-nar/
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4.4 Lønn
Lønnsstatistikk per juni 2018 viser følgende forskjell mellom fagarbeidere og assistenter:
Barnehage, skole og SFO
Stillingstittel
Lønn – 0 års
ansiennitet
Barne- og
338 800
ungdomsarbeider
Assistent
293 500
Idrett
Stillingstittel
Driftsoperatør
idrettsanlegg
Spesialarbeider

Lønn - 6 års
ansiennitet
352 900

Lønn – 16 års
ansiennitet
409 200

304 800

396 200

Lønn – 0 års
ansiennitet
338 800

Lønn - 6 års
ansiennitet
352 900

Lønn – 16
ansiennitet
409 200

293 500

304 800

396 200

Ved null års ansiennitet tjener en fagarbeider femten prosent mer enn en
assistent/spesialarbeider. Denne forskjellen holder seg relativt stabil frem til ti års ansiennitet
der forskjellen mellom en fagarbeider og en assistent/spesialarbeider er tolv prosent. Ved full
ansiennitet (seksten år), er derimot lønnsforskjellen mellom en fagarbeider og en
assistent/spesialarbeider 13 000 kroner årlig, noe som tilsvarer tre prosents lønnsforskjell.
Som arbeidsgiver ser Bergen kommune at det er utfordrende at lønnsforskjellen mellom en
fagarbeider og assistent minsker, og nesten utlignes ved full ansiennitet.

4.5. Prosentvis fordeling mellom ansattgrupper
I byrådets politiske plattform trekkes det frem at byrådet ønsker å heve kvaliteten i
barnehagene, og at en nødvendig forutsetning for dette er å øke pedagogtettheten og antall
fagarbeidere. En av hovedmålsetningene med saken om fagarbeidernes rolle i
byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er derfor å øke andel fagarbeidere, og sette
måltall for ønsket andel fagarbeidere.
Første gang det ble satt et måltall for ønsket andel ansatte med fagbrev i byrådsavdelingen
var i saken Sammen i vennskap, lek og læring - helhetlig plan for SFO i Bergen (B-sak
153/17) der bystyret vedtok at andel fagarbeidere over en femårsperiode skulle økes fra 41%
til 60 %.
Tabellen viser antall årsverk i faste stillinger og den prosentvise fordelingen mellom alle
ansatte i henholdsvis barnehage, skole, SFO og idrettsservice per 29.08.18. Tallene er
hentet fra Bergen kommunes lønnssystem. I tabellene er de faste ansatte gruppert i fem
ulike utdanningskategorier; pedagogisk personale, fagarbeider, assistent, ledelse og annet
personale.38
Mange av de ansatte som jobber i SFO jobber også på skole. Dersom en ansatt eksempelvis
jobber 70 prosent på skole og 30 prosent på SFO vil den ansatte telle som 0,7 ansatt på
skole og 0,3 ansatt på SFO. Fordelen ved å regne ut den prosentvise andelen ansatte på
denne måten er at ingen ansatte blir talt to ganger, samt at det blir tatt høyde for hvor stor
stillingsprosent den ansatte har. En potensiell ulempe ved å regne den prosentvise andelen
38

Fagsentrene er ikke tatt med i beregningen, fordi de ikke er ansatt i den enkelte enhet, men tilbyr spesialpedagogiske
tjenester til den enkelte barnehage og det enkelte barn.
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ansatte ved hjelp av årsverk, er at man ikke vet nøyaktig hvor mange ansatte det dreier seg
om, fordi et årsverk kan bestå av flere ansatte i deltidsstillinger.
Tabell: Prosentvis fordeling mellom ansattgrupper
Ansattgrupper

Barnehage39

Skole40

SFO41

Idrett42

Pedagogisk personale

491 (43 %)

2427 (70 %)

1 (0 %)

-

Barne- og ungdomsarbeider/
driftsoperatør idrettsanlegg*
Annet fagbrev

269 (24 %)

148 (4 %)

156 (36 %)

49 (46 %)

19 (2 %)

100 (3 %)

10 (2 %)

1 (1 %)

Assistent**

244 (21 %)

147 (4 %)

192 (45 %)

34 (33 %)

Ledelse

73 (6 %)

300 (9 %)

66 (15 %)

10 (9 %)

Annet personale

49 (4 %)

340 (10 %)

4 (1 %)

12 (11 %)

Totalt

1145 (100 %)

3462 (100 %)

429 (100 %)

106 (100 %)

*I barnehage, skole og SFO er hovedvekten av fagarbeiderne barne- og ungdomsarbeidere, og det er kun dette fagbrevet som
ligger i denne kategorien under kolonnene barnehage, skole og SFO. På Idrettsservice er nesten samtlige fagarbeidere
driftsoperatør idrettsanlegg. Det er kun dette fagbrevet som ligger i denne kategorien under kolonnen idrett.
** På idrettsservice blir benevnelsen spesialarbeider benyttet om ansatte uten formell utdannelse, tilsvarende benevnelsen
assistent.

4.5.1 Nærmere om tallene for barnehage
Tabellen viser at 24 prosent av de ansatte i de kommunale barnehagene er barne- og
ungdomsarbeidere, noe som tilsvarer 269 årsverk. 2 prosent av de ansatte innehar et annet
fagbrev, for eksempel innen renhold eller som kokk. Tabellen viser også at 21 prosent av de
ansatte i barnehagene er assistenter, noe som utgjør 244 årsverk.
4.5.2 Nærmere om tallene for skole
Tabellen viser at 4 prosent av de ansatte i de kommunale grunnskolene er barne- og
ungdomsarbeidere, noe som tilsvarer 148 årsverk. 3 prosent av de ansatte innehar et annet
fagbrev, for eksempel innen renhold, helse eller som kokk. Tabellen viser også at 4 prosent
av de ansatte i skolene er assistenter, noe som utgjør 147 årsverk.
39

Ansattgruppene under barnehage: Kategorien pedagogisk personale: barnehagelærer, pedagogisk leder, pedagogisk
konsulent, spesialpedagog. Kategorien barne- og ungdomsarbeider/driftsoperatør idrettsanlegg: barne- og ungdomsarbeider.
Kategorien annet fagbrev: renholdsoperatører med fagbrev, kokk. Kategorien assistent: assistent, assistent barnehage,
assistent 1. Kategorien ledelse inneholder styrer, avdelingsleder barnehage. Kategorien annet personale inneholder det øvrige
personalet, som barnepleier, konsulent, miljøterapeut, renholder uten fagbrev osv.
40
Ansattgruppene under skole: Kategorien pedagogisk personale: lærer, adjunkt, lektor, morsmålslærer, spesialpedagog.
Kategorien barne- og ungdomsarbeider/driftsoperatør idrettsanlegg: barne- og ungdomsarbeider. Kategorien annet fagbrev:
helsefagarbeider, kokk, vaktmesteromsorgsarbeider, vernepleier. Kategorien assistent: assistent, elevassistent, spesialarbeider.
Kategorien ledelse inneholder rektor, avdelingsleder. Kategorien annet personale inneholder skolens øvrige ansatte, som
konsulenter, renholdere uten fagbrev, miljøarbeider, miljøterapeut og psykolog.
41
Ansattgruppene under SFO: Kategorien pedagogisk personale: barnehagelærer og spesialpedagog. Kategorien barne- og
ungdomsarbeider/driftsoperatør idrettsanlegg: barne- og ungdomsarbeider, gruppeleder SFO m/fagbrev. Kategorien annet
fagbrev inneholder blant annet helsefagarbeider, kokk, omsorgsarbeider. Kategorien assistent: assistent, elevassistent,
gruppeleder SFO u/fagbrev. Kategorien ledelse: avdelingsleder SFO og daglig leder SFO. Kategorien annet personale:
barnepleier, miljøterapeut, renholder uten fagbrev, sykepleier, vernepleier.
42
Ansattgruppene på idrett: Kategorien barne- og ungdomsarbeider/driftsoperatør idrettsanlegg: driftsoperatør idrettsanlegg,
gruppeleder. Kategorien annet fagbrev: barne- og ungdomsarbeider. Kategorien assistent/spesialarbeider: spesialarbeider.
Kategorien ledelse: driftssjef idrett, kontorsjef, leder. Kategorien annet personale inneholder det øvrige personalet på
idrettsservice som konsulent, overingeniør, rådgiver, renholder uten fagbrev.
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4.5.3 Nærmere om tallene for SFO
Tabellen viser at 36 prosent av de ansatte i SFO er barne- og ungdomsarbeidere, noe som
tilsvarer 156 årsverk. 2 prosent av de ansatte innehar et annet fagbrev, for eksempel innen
renhold, helse eller som kokk. Tabellen viser også at 45 prosent av de ansatte i SFO er
assistenter, noe som utgjør 192 årsverk. Ansattgruppen ledelse inneholder avdelingsleder
SFO og daglig leder SFO. At nesten alle de ansatte med pedagogisk kompetanse er plassert
i denne gruppen forklarer det lave tallet i ansattgruppen pedagogisk personale.
I Sammen i vennskap, lek og læring - helhetlig plan for SFO i Bergen kommune (B-sak
153/17) står det at fagarbeiderandelen i 2017 var 41 prosent. Grunnen til at
fagarbeiderandelen er 36 prosent i 2018 betyr ikke at det har vært en nedgang i antall
fagarbeidere, men at utregningen ikke baserer seg på de samme forutsetningene. I SFOsaken ble ikke ledelse inkludert i utregningen, noe som forklarer differansen mellom tallene
fra 2017 og 2018.
4.5.4 Nærmere om tallene for idrettsservice
Tabellen viser at 46 prosent av de ansatte på idrettsservice er fagarbeidere, noe som
tilsvarer 49 årsverk. Tabellen viser også at 33 prosent av de ansatte på idrettsservice
arbeider som spesialarbeidere (assistenter), noe som utgjør 34 årsverk.

5. Utfordringer for barne- og ungdomsarbeiderne og
driftsoperatør idrettsanlegg i byrådsavdeling for barnehage,
skole og idrett
Som en del av saksforberedelsen til fagarbeidersaken ble det arrangert et innspillsmøte for å
få innspill til følgende: Hvordan kan Bergen kommune ta fagarbeidernes kompetanse i bruk
og gjøre det mer attraktivt å være fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage, skole og
idrett? Det ble også i mai 2018 arrangert en felles samling for å få innspill til hvilke tiltak som
ville gjøre det mer attraktivt å bli og være fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage, skole
og idrett. Samlingen ble kalt «hjernedugnad», fordi deltakerne jobbet tverrfaglig og kreativt,
både med å få fram utfordringer og komme med forslag til gode tiltak. Både når det gjelder
de utfordringene som trekkes frem og forslag til tiltak, så gikk mye igjen både på
innspillsmøtet og hjernedugnaden.

5.1 Innspillsmøte
En rekke innledere var invitert inn til å holde innlegg om temaet ut fra sitt ståsted. Det ble
også satt av tid til spørsmål fra salen. Blant innlederne var Hordaland Fylkeskommune,
Yrkesopplæringsnemnda, representanter for de tillitsvalgte (Fagforbundet, Delta,
Utdanningsforbundet), Fjell kommune, HR Bemanning i Bergen kommune, to
praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget, en barnehagestyrer, en rektor og en
SFO-leder, Idrettsservice, en fagarbeider i idrettsanleggsfaget, samt to med fagbrev i barneog ungdomsarbeiderfaget.
Rekruttering av fagarbeidere
Det ble trukket frem at det er viktig å skape en kultur der fagbrev er verdsatt. For å føle seg
verdsatt er det viktig at fagarbeiderne blir inkludert, at kompetansen deres blir tatt i bruk og at
det legges til rette for samhandling på tvers av profesjoner. Det ble foreslått at det bør lyses
ut etter og ansettes lærlinger og fagarbeidere istedenfor assistenter. Økt lønn ble også
trukket frem som noe som ville gjort det mer attraktivt å bli fagarbeider. Det ble lagt vekt på at
det i dag ikke er så stor forskjell på lønnsnivået til en assistent og en fagarbeider.
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Flere av innlederne trakk også frem at det er vanskelig å få læreplass, noe som igjen er med
på å svekke utdanningens attraktivitet for ungdom som skal velge videregående skolegang.
Mangel på læreplasser gir ungdom lite forutsigbarhet, og læreplassgaranti blir trukket frem
som et forslag til løsning. God og tett oppfølging ble også trukket frem. Det er viktig at
lærlingene blir møtt av kvalifiserte instruktører/veiledere.
Bedre promotering av fagutdannelse ble også trukket frem, for eksempel gjennom sosiale
medier og utdanningsmesser.
Praksiskandidatordningen
Promoteringen av Bergen kommune sin studiering i samarbeid med Yrkesopplæringen
oppleves av deltakerne som litt tilfeldig. Det ble trukket frem at det er en god ordning som
bør synliggjøres på kommunen sine nettsider, sosiale medier, utdanningsmesser,
skolebesøk osv. Det ble trukket frem at det ikke er like muligheter i enhetene til å delta på
studieringen, og at det bør arbeides for en mer enhetlig praksis. Det ble påpekt at noen
assistenter trenger et ekstra «puff» for å ta fagbrev, og at det er viktig at ledelsen støtter og
følger opp.
Det ble påpekt at det for idrett ikke finnes et alternativ til egenstudier, noe som gjør at
kandidatene utelukkende må studere til fagbrev på fritiden. Det ble fremmet ønske om et
alternativ til kveldsskole for praksiskandidatene på idrett, der du har noen å spille på lag med
gjennom løpet som praksiskandidat.
Fylkeskommunen trakk frem at praksiskandidatordningen kan oppfattes som en «snarvei» av
ungdom som skal velge videregående utdanning, noe som kan være med å redusere
fagbrevets attraktivitet.
Arbeidsoppgaver og bruk av kompetansen
Heltidskultur og faste stillinger er attraktivt og ble trukket frem som viktig for å beholde
fagarbeidere og gjøre det attraktivt å ta fagbrev. Mulighet til faglig utvikling og nye
arbeidsoppgaver ved fullført fagbrev ble også trukket frem. Fagarbeiderne må få ansvar og
større selvstendighet i arbeidet. Gjennom ansvar og nye arbeidsoppgaver føler
fagarbeiderne seg viktige. For å få et skille må man differensiere mellom assistentenes og
fagarbeidernes arbeidsoppgaver, slik at det lønner seg å ta fagbrev. Det ble trukket frem at
arbeidsgiver må gjøre fagarbeiderne viktig, gjøre fagutdannelsen viktig.
En annen forutsetning for at fagarbeidernes kompetanse blir tatt i bruk er at ledelse og
kollegaer har kunnskap om hva kompetanse fagarbeiderne har og hvilke arbeidsoppgaver de
er kvalifisert til å utføre. Arbeidsgiver må sette seg inn i læreplanen og kompetansemålene.
På idrettsfeltet ble det trukket frem at det lettere oppstår risiko og skade når medarbeiderne
ikke har fagbrev. Fagarbeiderne trakk også frem kurs og kompetansehevende tiltak som
viktig for faglig utvikling og motivasjon.

5.2 Hjernedugnad
Referansegruppen og arbeidsgruppen, fagarbeidere, assistenter og noen eksterne innledere
deltok på en felles samling i Bergen kommune sin innovasjonslab. Til sammen 24 personer
møtte på samlingen, og deltakerne jobbet tverrfaglig og kreativt for å komme med forslag til
tiltak som kan gjøre det mer attraktivt å bli og være fagarbeider innenfor byrådsavdeling for
barnehage, skole og idrett sitt ansvarsområde.
Hva motiverer til å ta fagbrev – mulighetsrom og utfordringer?
Det ble trukket frem både ytre og indre motivasjonsfaktorer for å ta fagbrev. Interesse for
faget, mulighet til faglig utvikling og å kunne ta fagbrev i arbeidstiden, uten å måtte ta opp
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studielån blir trukket frem som positivt. Tilhørighet/identitet og større mulighet for fast stilling
er også viktige motivasjonsfaktorer. Lønn og utvidet ansvarsområde nevnes også som
motivasjonsfaktorer, men det ble trukket frem at det ikke er store motivasjonsfaktorer i dag,
fordi det ikke er så stor forskjell i lønnen til en assistent og en fagarbeider, samt at
fagarbeiderne hos mange arbeidsgivere likestilles med assistentene og blir gitt samme type
arbeidsoppgaver. Det ble trukket frem at mange ansatte som har jobbet lenge som
assistenter synes det er skummelt å begynne på et utdanningsløp. De er usikre på om de er
flinke nok og hvor mye som forventes og hvor mye tid det vil ta.
Arbeidsoppgaver – hvilke oppgaver har fagarbeiderne i dag og hvilke oppgaver kunne de
hatt?
På spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver fagarbeiderne i BBSI har var svarene litt forskjellige
mellom barnehage, skole og idrett. I barnehage ble det trukket frem at fagarbeidere blant
annet har følgende arbeidsoppgaver: arrangementsansvar, ansvar for førskolebarna,
observasjon av barn, lede aktiviteter og aktivisere barna, delta i planlegging av aktiviteter,
veilede lærlinger, holdningsskapende arbeid og IKT-ansvar på avdelingen (men at det er
svært personavhengig). På skole/SFO ble det trukket frem at fagarbeiderne jobber med
observasjon av barn, oppfølging og veiledning av enkeltbarn, ansvar for å lede aktiviteter i
SFO, veiledning av lærlinger og samarbeid med lærere. På idrett har fagarbeiderne ansvar
for maskiner, drift i idrettshaller og anlegg ute, renhold og klargjøring av baner og
garderober, planlegge arrangementer, holdningsskapende arbeid, personalansvar, HMSarbeid og innkjøpsavtaler.
Deltakerne vurderte dagens forskjell mellom fagarbeidernes og assistentenes
arbeidsoppgaver som relativt liten, men trakk frem at det er litt forskjell. Veiledning av
lærlinger blir trukket frem for barnehage, skole/SFO og idrett. I barnehagene ble også
observasjoner og tydelig støtte til pedagogene trukket frem. På idrett ble mindre kontakt med
brukerne, færre kveldsvakter og muligheten til å ta en lederrolle trukket frem.
På spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver fagarbeiderne kan ha ble det trukket frem at det er
viktig med tydelige forventningsavklaringer. For barnehage og skole/SFO ble det trukket frem
at det burde være mer planlegging på tvers og at fagarbeiderne kan bidra i
foreldresamtale/startsamtale. Det ble trukket frem at fagarbeiderne i barnehage i større grad
kan planlegge læringsaktiviteter, at fagarbeiderne på skole kan være gruppeleder på SFO og
delta/holde oppfølgingssamtale med enkeltbarn i forhold til sosial kompetanse. På idrett ble
det trukket frem at det er vanskelig å skille mellom arbeidsoppgavene til fagarbeidere og
ansatte uten fagbrev, men opprettelse av eget ansvarsområde, for eksempel ansvar for en
egen bane ble trukket frem. Deltakerne var tydelige på at dersom fagarbeiderne i større grad
skal planlegge læringsaktiviteter må de få tid til å gjøre denne jobben, slik at de slipper å
gjøre det på fritiden sin. Noen av deltakerne sa også at de synes det er vanskelig å svare på
hvilke arbeidsoppgaver fagarbeiderne kan ha, fordi de ikke kjenner kompetansen deres godt
nok.
Hvordan gjøre fagarbeiderrollen mer attraktiv?
Forslagene som ble trukket frem er mer definerte ansvarsområder og nye arbeidsoppgaver
som for eksempel å veilede nye lærlinger, foreldresamtaler, gruppeleder SFO og
språkgrupper med ansvar for planlegging og gjennomføring. Være med å forme
arbeidsplassen, styre arbeidshverdagen med tanke på arbeidsoppgaver, tilrettelegging for
kompetanseheving og høyere lønn ble også trukket frem. Å tilhøre en profesjon og være
inkludert på arbeidsplassen ble vektlagt. Det ble også fremhevet at dersom fagarbeiderne
skal få tilført nye arbeidsoppgaver, må de også få tid og rom for samarbeid og planlegging.
Det ble foreslått at det opprettes en felles stillingsinstruks i Bergen kommune, at veiledere i
ungdomsskolen blir mer bevisst på hvilke utdanningsretninger som finnes og at det må skje
endringer i holdninger og kultur.
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Deltakerne ble utfordret på hvilke tiltak som kan gjennomføre på 3 uker, 3 måneder og 3 år
og trakk frem at felles stillingsbetegnelse og bruk av yrkestittel kan gjennomføres på 3
måneder. Heltidskultur, etablering av faste møtepunkter og medvirkning i planlegging av
jobbutførelse ble trukket frem som mer langsiktige tiltak.
Fagarbeider og stolt av det
På spørsmål om hva som skal til for at fagarbeiderne i barnehage, skole og idrett føler
yrkesstolthet trakk deltakerne frem at fagarbeiderne må føle at de betyr en faglig forskjell, får
anerkjennelse, respekt, veiledning/kompetanseheving, hele stillinger og tilstrekkelig
planleggingstid. De må også bli omtalt med riktig yrkestittel, få meningsfulle oppgaver og bli
stilt krav og forventninger til. Lønn og andres forståelse for fagarbeidernes kompetanse ble
også trukket frem.
Hvordan kan styrer/rektor/driftssjef idrett bruke fagkompetansen til fagarbeiderne bedre?
Ved å gi allsidige arbeidsoppgaver, utvide ansvarsområdet til fagarbeiderne og gi tydelige
utfordringer. Lederne må også være åpne for initiativ og inkludere fagarbeiderne i planer og
utvikling.
Deltakerne ble utfordret på hvilke tiltak som kan gjennomføre på 3 uker, 3 måneder og 3 år
og trakk frem at i løpet av tre uker kan man starte prosessen med bruk av riktig tittel. I løpet
av 3 måneder foreslås det at fagarbeiderne i barnehage og skole blir invitert med på møter
og blir ansvarlige for å holde egne innlegg, det blir gitt informasjon om fagarbeidernes
kompetanse til lederne, felles rutine for utlysning til nye fagarbeiderstillinger, samt
forventningsavklaring. I løpet av 3 år ble det foreslått å synliggjøre fagutdannelsene på
ungdomsskolenivå, jobbe for flere heltidsstillinger, opprette et klart skille i lønn mellom
ansatte med og uten fagbrev og fortsette arbeidet med like rutiner for utlysning av
fagarbeiderstillinger.

6. Mål, strategier og tiltak
Saken tar utgangspunkt i to hovedmålsetninger:
 Øke andel fagarbeidere i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.
 Gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage,
skole og idrett.

6.1 Øke andel fagarbeidere i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
I byrådets politiske plattform trekkes det frem at byrådet ønsker å heve kvaliteten i
barnehagene, og at en nødvendig forutsetning for å gjøre det er å øke pedagogtettheten og
antall fagarbeidere. En av hovedmålsetningene med saken er derfor å øke andel
fagarbeidere i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Strategien for å nå målet om
økt fagarbeiderandel i byrådsavdelingen er som følger: Sikre økt andel fagarbeidere gjennom
tilrettelegging for at assistenter tar fagbrev, og rekruttering av fagarbeidere.
Byrådet ønsker å iverksette følgende tiltak:
6.1.1 Fastsette måltall for andel fagarbeidere
Byrådet ønsker å lage målsetninger for hvor stor andel fagarbeidere som skal arbeide i
barnehage, skole og idrett. Gjennom vedtak i Sammen i vennskap, lek og læring - helhetlig
plan for SFO i Bergen kommune (B-sak 153/17) ble det i 2017 fastsatt et mål om at andel
fagarbeidere i SFO skal økes fra 41 til 60 prosent over en femårsperiode. I saken står det
også at byrådet på lengre sikt vil øke andelen fagarbeidere ytterligere. Byrådet er opptatt av
å heve kvaliteten gjennom å øke kompetansen.
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Måltallene som ble fastsatt i SFO-saken fra 2017 (B-sak 153/17) vil bli opprettholdt, i tillegg til
at byrådet vil presentere måltall for barnehage og idrett. For å beregne måltall tar en i saken
utgangspunkt i antall årsverk i faste stillinger. Disse opplysningene er hentet fra Bergen
kommunes lønnssystem per 29.08.18.
Måltallene som er satt for femårsperioden presenteres under og tar utgangspunkt i sektorens
samlede krav til kompetanse. Måltallene ses også i sammenheng med sakens øvrige tiltak,
som endring i utlysningspraksis og kompetansehevingstiltak.
Skole og SFO:
I SFO-saken ble det vedtatt å øke andel fagarbeidere til 60 prosent. Dette er en målsetning
som foreslås videreført i fagarbeidersaken.
Per 29.08.18 er det 36 prosent barne- og ungdomsarbeidere, samt 2 prosent med annet
fagbrev som arbeider i SFO. I skolen er 4 prosent av de ansatte barne- og
ungdomsarbeidere og 3 prosent har en annen fagarbeiderutdanning.
Grunnen til at barne- og ungdomsarbeiderandelen i SFO er 36 prosent i 2018 skyldes ikke
en nedgang siden SFO-saken, men at utregningen ikke baserer seg på de samme
forutsetningene. I SFO-saken ble ikke ledelse inkludert i utregningen, noe som forklarer
differansen mellom tallene fra 2017 og 2018.
Årsaken til at den prosentvise forskjellen mellom skole og SFO er så stor skyldes for det
første at det er flere ansatte på skole enn SFO, og for det andre at det store flertallet av de
ansatte i skolene er lærere. Tall fra Bergen kommune sitt lønnssystem viser at det
pedagogiske personalet i skolene utgjør 70 prosent av de ansatte. Mange av fagarbeiderne
og assistentene som jobber i SFO jobber også i skolen. Satsingen på flere fagarbeidere i
SFO, vil derfor føre til en økning i antall fagarbeidere som arbeider både på skole og SFO.
På bakgrunn av dette vil det ikke bli laget egne måltall for antall fagarbeidere i skolen.
Barnehage:
I byrådets politiske plattform fremgår det at byrådet vil arbeide for at minst halvparten av de
ansatte i barnehagene skal være pedagoger. I byrådets politiske plattform er det også en
målsetning å øke antall fagarbeidere.
Per i dag utgjør barne- og ungdomsarbeiderne i de kommunale barnehagene 24 prosent av
alle ansatte, og ansatte med annet fagbrev utgjør 2 prosent av arbeidsstokken. Byrådet
ønsker at andel barne- og ungdomsarbeidere i de kommunale barnehagene økes fra 24 til
35 prosent over en femårsperiode. Når målsetningen er nådd vil pedagogene og barne- og
ungdomsarbeiderne utgjøre 85 prosent av de ansatte, noe som er et ambisiøst mål.
Gjennom det resterende handlingsrommet på 15 prosent tar en høyde for at barnehagene
også trenger andre yrkesgrupper, som ledelse, renhold, kontorpersonalet og eventuelt andre
yrkesgrupper med spesialkompetanse.
Idrett:
Fagarbeiderandelen på idrett er i dag 46 prosent. Byrådet ønsker at fagarbeiderandelen på
idrett økes til 55 prosent over en femårsperiode.
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Andel fagarbeidere I BBSI i 2018 og andel fagarbeidere i 2023 i tråd med målsetningen
Ansattgrupper

Barnehage

SFO

Idrett

Årstall

2018

2023

2018

2023

2018

2023

Barne- og ungdomsarbeider/
driftsoperatør idrettsanlegg*

24 %

35 %

36 %

60 %

46 %

55 %

*I barnehage, skole og SFO er hovedvekten av fagarbeiderne barne- og ungdomsarbeidere, og det er kun dette fagbrevet som
ligger i denne kategorien under kolonnene barnehage, skole og SFO. På Idrettsservice er nesten samtlige fagarbeidere
driftsoperatør idrettsanlegg. Det er kun dette fagbrevet som ligger i denne kategorien under kolonnen idrett.

6.1.2 Fortrinnsvis lyse ut etter fagarbeidere ved nytilsettinger
For å øke den samlede kompetansen på tjenestestedene foreslår byrådet at det settes
måltall for hvor mange fagarbeidere som skal jobbe i barnehage, skole, SFO og idrett. Per i
dag er det ulik praksis for utlysning av stillinger i barnehage, skole og SFO. Det varierer om
det stilles krav til fagbrev, og benevnelsene assistent og fagarbeider blir brukt om hverandre.
For å oppnå målsetningene i måltallene må det ansettes flere fagarbeidere, og byrådet
ønsker at det i barnehage, skole og SFO fortrinnsvis lyses ut etter barne- og
ungdomsarbeidere. Dersom ingen kvalifiserte fagarbeidere søker på stillingene, kan det
ansettes assistenter. Enheter som har behov for vernepleiere, helsefagarbeidere eller andre
fagarbeidergrupper kan også lyse ut etter denne kompetansen.
Byrådet ønsker fortrinnsvis at det ansettes fagarbeidere på idrett, men er klar over at det er
utfordrende å få søkere med fagbrev i idrettsanleggsfaget.
Ansettelse av fagarbeidere fremfor assistenter understøttes også av den politiske saken om
Heltidskultur og håndtering av midlertidige bemanningsbehov (B-sak 1248/17)43 der det blir
lansert en tredelt målsetting for å utvikle en heltidskultur i Bergen kommune. I delmål
nummer to står det mellom annet at: kommunen skal bidra til at lærlinger som tar fagbrev får
tilbud om jobb etter ferdig utdanning.
6.1.3 Tilrettelegge for at ufaglærte ansatte kan ta fagbrev som praksiskandidat i
arbeidstiden
Barne- og ungdomsarbeiderfaget:
I Sammen i vennskap, lek og læring - helhetlig plan for SFO i Bergen kommune (B-sak
153/17) ble det trukket frem som en utfordring for enhetene at det ikke var avsatt midler til å
dekke vikarutgifter for assistenter som deltar i studieringen og tar fagbrev gjennom
praksiskandidatordningen. Enhetene har selv dekket vikarutgiftene over eget budsjett.
For at alle enheter, uavhengig av sin økonomiske situasjon skal få like muligheter til å melde
kandidater på i studieringen, ble det i handlings- og økonomiplan for 2018 satt av midler til
kompetanseheving for ufaglærte/assistenter i barnehage og på skole/SFO, som skal brukes
til å dekke vikarutgifter. Som et resultat av dette har byrådsavdeling for barnehage, skole og
idrett fra våren 2018 innført en mer enhetlig praksis for dekking av vikarutgifter. Barnehager,
skoler og SFO-er får nå dekket faktisk medgåtte vikarutgifter for assistenter i de timene de
deltar på undervisningssamlingene i studieringen. Tilbakemeldingene på ordningen er svært
positive og studieringen melder om økt interesse.
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Assistentene tilbakemelder også at de er svært fornøyd med ordningen, og til at Bergen
kommune som arbeidsgiver legger opp til 13 halvdagssamlinger i arbeidstiden som er gratis
å delta på.
Byrådet ønsker at flere av assistentene tar fagbrev gjennom kommunens
praksiskandidatordning, og ønsker å legge til rette for økt deltakelse i studieringen. Byrådet
vil derfor videreføre ordningen med dekking av vikarutgifter for de timene assistentene i
barnehage, skole og SFO deltar i studieringen. Det vil også arbeides for at kandidater som
tar fagbrev som praksiskandidat gjennom ordningene til Hordaland fylkeskommune skal få
noe kompensasjon. I forbindelse med rullering av handlings- og økonomiplanen vil det bli
vurdert om det er behov for å øke kompetansehevingsmidlene.
Driftsoperatør idrettsanlegg:
For de som ønsker å ta fagbrev i idrettsanleggsfaget finnes det ikke tilsvarende ordning med
felles undervisningssamlinger (studiering) i arbeidstiden. Frem til nå har kandidatene lest til
fagprøven på fritiden. Byrådet ønsker at det skal være like vilkår for alle som ønsker å ta
fagbrev i byrådsavdelingen. Det er relativt få som tar fagbrev som driftsoperatør idrettsanlegg
og det er utfordrende å legge opp til felles undervisningssamlinger på dagtid. På grunn av
arbeidets art og drift av mye teknisk utstyr kan det være utfordrende å skaffe kvalifiserte
vikarer i de periodene de ansatte arbeider med egenstudier. Det foreslås derfor ikke å gi
kompensasjon til vikarutgifter.
Byrådet foreslår å gi 45 timer til egenstudier i arbeidstiden (tilsvarende timeantallet i
studieringen) til alle som tar fagbrev som driftsoperatør idrettsanlegg gjennom
praksiskandidatordningen. For ansatte på idrett som ønsker å ta fagbrev som
praksiskandidat må det avklares individuelt med leder hvor mange ansatte som kan delta
samtidig, og hvordan timene til egenstudier skal disponeres.
Andre fagarbeidergrupper i byrådsavdelingen:
Under saksforberedelsene har det kommet innspill om at andre faste ansatte assistenter, for
eksempel innenfor renhold også ønsker muligheten til å ta fagbrev på jobb. Det store
flertallet fagarbeidere i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er barne- og
ungdomsarbeidere og driftsoperatør idrettsanlegg. Fagarbeidersaken har derfor i all
hovedsak omhandlet tiltak overfor disse to fagarbeidergruppene, og det er ikke utarbeidet
egne tiltak for de øvrige ansattgruppene.
De ansatte og den kompetansen de besitter er avgjørende for kvaliteten på tilbudet til barn
og unge. Byrådet er positiv til at også andre ansattgrupper får mulighet til å ta fagbrev, og
ønsker at byrådsavdelingen tar stilling til om ordningen også skal utvides til å gjelde andre
fast ansatte i de kommunale barnehagene, skolene og idrettsanleggene som ønsker
kompetanseheving mot relevante fagbrev, for eksempel renholdspersonalet.

6.2 Gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider i byrådsavdeling for
barnehage, skole og idrett
Sakens andre hovedmålsetning er å gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider i
byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Strategien for å nå målet er å synliggjøre
fagarbeiderne og ta i bruk kompetansen deres.
Byrådet ønsker å iverksette følgende tiltak:
6.2.1 Synliggjøre fagarbeiderne på Bergen kommune sine nettsider
Det er i dag ulik praksis mellom hvordan de kommunale barnehagene og skolene synliggjør
sine fagarbeidere og assistenter på nett. I noen barnehager og på noen skoler er ikke
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fagarbeiderne og assistentene listet opp og søkbare under kontakter. På idrett synes
praksisen med synliggjøring av fagarbeidere og spesialarbeidere å være ivaretatt.
Fagarbeidere og assistenter er i tett kontakt med barna i hverdagen, og det er naturlig at
barna snakker om disse voksne når de kommer hjem. Byrådet er opptatt av at Bergen
kommune som arbeidsgiver verdsetter og synliggjør sine ansatte og vil at alle ansatte i de
kommunale barnehagene, skolene og idrettsanleggene skal være synlige på Bergen
kommune sine nettsider under ansatte.
6.2.2 Gi fagarbeiderne arbeidsoppgaver som er tilpasset deres kompetanse, samt
nødvendig tid til planlegging
Forskningsrapporten Gjør fagbrevet en forskjell – Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i
barnehage og skole som ble publisert i 2017 viser at fagarbeiderne er viet lite
oppmerksomhet i forskning. Hovedskillet i forskningen gjøres ofte mellom barnehagelærere
og assistenter, mens det finnes få bidrag hvor det skilles mellom fagarbeidere og ufaglærte
assistenter. Case-studien viser at det i stor grad er opp til den enkelte pedagogiske leder å
definere barne- og ungdomsarbeidernes arbeidsoppgaver. Dette understøttet fra deltakerne
både på innspillsmøtet og «hjernedugnaden», der det spesielt kom frem at det er viktig at
enhetene kjenner til den kompetansen fagarbeiderne besitter og hvilke arbeidsoppgaver
fagarbeiderne kan ha. Det ble påpekt av flere at det er viktig at det «lønner seg» å ta
fagbrev, og at det fører til endrede arbeidsoppgaver.
Fra flere hold er det trukket fram et ønske om å synliggjøre hvilke arbeidsoppgaver en barneog ungdomsarbeider kan ha. Fagarbeidernes arbeidsoppgaver må imidlertid ses i
sammenheng med pedagogenes ansvarsområde. Basert på kompetansemålene i
læreplanen til barne- og ungdomsarbeiderne kan kompetansen de har tilegnet seg blant
annet brukes innenfor områdene under:
- Lek og læring
- Foreldresamarbeid
- Planlegge og gjennomføre aktiviteter
- Observasjon og veiledning
- Utvikling av sosial kompetanse og identitet
- Kartlegging av barns behov
- Veilede lærlinger
Det er avgjørende at enhetslederne i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er
tydelige i sine forventninger til fagarbeiderne, og har kunnskap om den kompetansen de
besitter. Økt bruk av fagarbeidernes kompetanse og større differensiering mellom
arbeidsoppgavene en assistent og fagarbeider utfører vil bidra til utvikling av barne- og
ungdomsarbeiderfaget som profesjon.
Når fagarbeiderne får tildelt arbeidsoppgaver som krever planlegging, er det viktig at det
også settes av nødvendig tid til planlegging, i tråd med særavtalen. Særavtale SFS2201
Barnehage, skolefritidsordninger og familiebarnehage videreføres som ny særavtale fra 1.
mai 2018 til 31. desember 2019.44 Særavtalen fastsetter hvor mange timer planleggingstid
det pedagogiske personalet skal ha. Det står følgende om planleggingstiden til det øvrige
personalet:
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Barnehage: Det øvrige personalet som gis ansvar for gjennomføring av aktiviteter, skal gis
nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Slik tilrettelegging/planleggingstid skal inngå i
ukeplanene. Planlegging/tilrettelegging skal foregå innenfor den ordinære arbeidstiden.
Skolefritidsordninger: Det øvrige personalet som gis ansvar for gjennomføring av
aktiviteter, skal gis nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Slik
tilrettelegging/planleggingstid skal inngå i ukeplanene og utgjøre gjennomsnittlig minst 5 %
av arbeidstiden. Planlegging/tilrettelegging skal foregå innenfor den ordinære arbeidstiden.
Skole: Personalet i elevrettet arbeid skal gi nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Den
ordinære arbeidstiden skal omfatte både planlegging/tilrettelegging og direkte arbeid med
eleven(e).

6.2.3 Tilby fagarbeiderne kurs og kompetanseheving
Under innspillsmøtet ble kurs og kompetanseheving for fagarbeidere trukket frem som viktig.
Fagarbeiderne ønsker å bruke kompetansen sin, tilegne seg ny kunnskap og utvikle seg
faglig. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er opptatt av å gi kompetansehevende
tiltak til sine ansatte og ønsker at den enkelte enhet tilrettelegger for at fagarbeiderne kan
delta på kompetansehevende tiltak.
6.2.4 Egne lærlingebarnehager og skoler som skal sikre god oppfølging og veiledning
i læretiden
Det er Yrkesopplæringen som er ansvarlig for utplassering av lærlinger i Bergen kommune,
og de inngår intensjonsavtaler med enheter i kommunen som kan ta imot lærlinger. Per mai
2018 har 52 enheter i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett inngått intensjonsavtale
med Yrkesopplæringen om inntak av lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Intensjonsavtalene slår fast hvor mange lærlinger enhetene kan ta imot, og varierer i dag fra
en til seks lærlinger. Intensjonsavtalene viser at enhetene til sammen har kapasitet til å ta
imot 116 lærlinger.
Under innspillsmøtet for saken trakk Yrkesopplæringen frem at det er utfordrende å få nok
læresteder og kvalifiserte instruktører til å ta imot lærlinger. Representantene fra LO og
Fylkeskommunen i Hordaland framhevet at det er viktig å skape gode læreplasser og
forutsigbarhet rundt ordningen, slik at det er attraktivt å velge yrkesfag og bli lærling.
Samtidig melder noen av enhetene at de ønsker og etterlyser lærlinger i større grad enn det
de får tildelt. I byrådets plattform blir det trukket frem at det er behov for faglært kompetanse,
og at Bergen kommune skal satse på lærlinger. Som et ledd i å oppnå målsetningen i
byrådets politiske plattform om at kommunen skal ha minst en lærling per tusen innbyggere
per år ønsker byrådet å skape større forutsigbarhet rundt hvor mange læreplasser som hvert
år er tilgjengelig i skoler og barnehager, og hvilke enheter som tar imot lærlinger.
Tall fra Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider viser at Bergen kommune i 2017 inngikk 50
nye lærekontrakter i barne- og ungdomsarbeiderfaget, noe som betyr at ikke alle enhetene
som har inngått intensjonsavtale mottok lærlinger i 2017.
For å få kontinuitet og solid kompetanse til å ta imot lærlinger ønsker byrådet at det velges ut
noen enheter i hver bydel som kan fungere som lærlingebarnehager- og skoler. Det er et mål
at de enhetene som har intensjonsavtale alltid har lærlinger ved sin enhet, slik at
veiledningskompetanse holdes vedlike, og at det opprettes gode rutiner for ivaretakelse og
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oppfølging av lærlingene. Enheter som kontinuerlig tar imot lærlinger vil over tid bygge opp
solid kunnskap om kompetansemålene i læreplanen og hvilke arbeidsoppgaver en
fagarbeider kan gjennomføre. Det er også ønskelig at enhetene som tar imot lærlinger alltid
tar imot mer enn en lærling, slik at det skapes fellesskap både faglig og sosialt.
6.2.5 Styrke markedsføringen av praksiskandidatordningen
Under innspillsmøtet ble det trukket frem at praksiskandidatordningen burde markedsføres
bedre. To av praksiskandidatene som deltok i studieringen for barne- og
ungdomsarbeiderfaget våren 2018 fortalte at de opplever informasjonen rundt
praksiskandidatordningen som noe tilfeldig. I dag er det sentraladministrasjonen som sender
ut informasjon om påmelding til studieringen. E-posten sendes til alle enhetenes postmottak,
og enhetsleder videreformidler informasjonen til assistentene på arbeidsstedet.
Det er viktig at informasjon om ordningen er lett tilgjengelig for både enhetslederne og de
ansatte. Byrådet er opptatt av at praksiskandidatordningen er godt forankret i ledelsen, og
ønsker at lederne årlig får informasjon om mulighetene som ligger i
praksiskandidatordningen og studieringen. Fremover vil byrådsavdelingen promotere
ordningen gjennom ulike kanaler for å sikre at alle assistenter i byrådsavdeling for
barnehage, skole og idrett får lik og god informasjon om praksiskandidatordningen,
uavhengig av arbeidssted. Dette kan være Bergen kommune sitt intranett Allmenningen og
sosiale medier. Det er også naturlig å se hvilke muligheter for markedsføring av
praksiskandidatordningen som kan ligge i nye digitale plattformer. Byrådsavdeling for
barnehage, skole og idrett skal innen utgangen av 2018 levere en plan som inneholder
strategier og tiltak for hvordan kommunen gjennom innovasjon og digitalisering kan
effektivisere og forbedre byrådsavdelingen. Prosjektet har fått navnet SMART oppvekst, og
målet er å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig system for anskaffelse og bruk av digitale
læringsverktøy, læringsteknologi og utstyr.
Siden 2016 har det vært få praksiskandidater i idrettsanleggsfaget. Idrett tilbakemelder at
ordningen er kjent, men at det er andre utfordringer knyttet til å få kandidater til å melde seg,
blant annet at det ikke er tilrettelagt for studiering eller satt av tid til egenstudier i løpet av
arbeidsdagen.
6.2.6 Styrke markedsføringen av barne- og ungdomsarbeiderfaget og
idrettsanleggsfaget gjennom Ka vil DU bli?
Målet med Ka vil DU bli? er å gi elevene bedre grunnlag for valg av utdannelse, ved at de får
mer kunnskap om ulike utdanningsretninger. Elever på 9. trinn får tilbud om fagdag i bedrift,
der elevene får informasjon om yrket, demonstrasjon av arbeidsoppgaver og mulighet til selv
å prøve ut relevante arbeidsoppgaver som karakteriserer yrket. Per i dag har Bergen
kommune avtale med omlag 70 arbeidsplasser som arrangerer fagdag for elevene. Få av
fagdagene arrangeres på arbeidsplasser der Bergen kommune er arbeidsgiver. I virkefeltet
for byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er det kun en privat barnehage, samt
Hordaland idrettskrets som tilbyr fagdag gjennom Ka vil DU bli.
Gjennom Ka vil DU bli er ungdomsskolene delt inn i de fem geografiske områdene
Arna/Åsane, Bergenhus/Årstad, Fana, Laksevåg/Fyllingsdalen og Ytrebygda. Elevene får i
hovedsak mulighet til å velge fagdag ved bedrifter som ligger i sitt område.
Byrådet ønsker en tettere kobling mellom kommunens satsing på Ka vil DU bli? og enhetene
i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Byrådet vil at det innenfor hvert av de
geografiske områdene skal være et tilbud for elever om fagdag i en kommunal barnehage,
skole eller idrettsanlegg. Dette vil kunne gi elevene innsikt i mulighetene som ligger i barne-
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og ungdomsarbeiderfaget og idrettsanleggsfaget. Bergen kommune en trygg og attraktiv
arbeidsgiver, og det er viktig å synliggjøre hvilke arbeidsmuligheter som finnes i kommunen.
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett vil skoleåret 2018/19 igangsette en prosess
der flere enheter knyttet til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett blir rekruttert til Ka
vil DU bli.
6.2.7 Helhetlig koordinering av arbeidet med kompetanseheving av assistenter og
fagarbeidere
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har ikke i dag en helhetlig og koordinert
satsing på kompetanseheving mot fagbrev og det å nyttiggjøre fagarbeidernes kompetanse.
Per i dag har byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett valgt å plassere gjennomføring
av kompetanseheving mot fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Yrkesopplæringen i
byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom. Dette innefatter blant annet ledelse og
undervisning i studieringen. Informasjon om ordningen og budsjettmidlene er imidlertid lagt til
sentraladministrasjonen i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Det er fagavdeling
barnehage og skole som har fagansvar for annen kompetanseheving av personalet i
barnehage, skole og SFO.
Dagens organisering kan synes lite formålstjenlig dersom Bergen kommune som
arbeidsgiver skal kunne tilby en helhetlig kompetanseheving og satsing på fagarbeidere som
yrkesgruppe i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Byrådsavdelingen vil i
forbindelse med den pågående omorganiseringsprosessen vurdere hvordan det er mest
hensiktsmessig å ivareta assistentene som ønsker å ta fagbrev og fagarbeiderne som
yrkesgruppe. Det vil blant annet vurderes om det er hensiktsmessig å opprette en
koordinatorrolle som har ansvar for fagarbeiderne, lærlingene og kan fungere som et
bindeledd mellom lærlingebarnehagene, lærlingeskolene, yrkesopplæringen, Hordaland
fylkeskommune og andre eventuelle samarbeidspartnere.

6.3 Økonomi
Ut fra dagens situasjon lar tiltakene seg gjennomføre innenfor BBSI sine gjeldende rammer
og ved interne omprioriteringer. Ved behov for ytterligere midler vil dette spilles inn ved
rullering av handlings- og økonomiplan. Dette sees i sammenheng med antall deltakere som
ønsker ta fagbrev hvert år.
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Oversiktsmodell over alle foreslåtte tiltak
Mål

Strategi

Tiltak

Øke andel
fagarbeidere i
byrådsavdeling for
barnehage, skole og
idrett.

Sikre økt andel
fagarbeidere gjennom
tilrettelegging for at
assistenter tar fagbrev,
og rekruttering av
fagarbeidere.

Fastsette måltall for andel
fagarbeidere
Fortrinnsvis lyse ut etter fagarbeidere
ved nytilsettinger. Dersom ingen
kvalifiserte fagarbeidere søker på
stillingene, kan det ansettes
assistenter.
Tilrettelegge for at ufaglærte ansatte
kan ta fagbrev som praksiskandidat i
arbeidstiden
Synliggjøre fagarbeiderne på Bergen
kommune sine nettsider
Gi fagarbeiderne arbeidsoppgaver
som er tilpasset deres kompetanse,
samt nødvendig tid til planlegging
Tilby fagarbeiderne kurs og
kompetanseheving
Ha egne lærlingebarnehager og skoler
som skal sikre god oppfølging og
veiledning i læretiden
Styrke markedsføringen av
praksiskandidatordningen
Styrke markedsføringen av barne- og
ungdomsarbeiderfaget og
idrettsanleggsfaget gjennom Ka vil DU
bli?
Helhetlig koordinering av arbeidet med
kompetanseheving av assistenter og
fagarbeidere

Gjøre det mer attraktivt Synliggjøre
å være lærling og
fagarbeiderne og ta i
fagarbeider i
bruk kompetansen deres
byrådsavdeling for
barnehage, skole og
idrett
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