


JANUAR – FEBRUAR – MARS
√ Oppfølging av lærlinger/lærekandidater
√ Euroskills 2020, trening og forberedelser
√ Evaluering av kurs
√ Fagprøver
√ Fagprøvesamling på Vea
√ Formidling
√ Intern revisjon/sertifiseringskurs
√ Kurs, gjennomføring
√ Kursplanlegging 2020/2021
√ Møter og samlinger, FK
√ Nettverkssamlinger
√ Praksiskandidatkurs/lærlingskole
√ Rekruttering 
√ Utveksling, Erasmus+
√ Vigo, nye søkere
√ Årsmøter

APRIL  - MAI - JUNI
√ Oppfølging av lærlinger/lærekandidater
√ Euroskills 2020, trening og forberedelser
√ Fagprøver
√ Formidling
√ Kontrakter
√ Kurs, gjennomføring
√ Kursplanlegging 2020/2021
√ Nettverkssamlinger
√ Møter og samlinger, FK
√ Rekruttering
√ Revisjon Asas
√ Utveksling, Erasmus+

OKTOBER – NOVEMBER – DESEMBER
√ Oppfølging av lærlinger/lærekandidater
√ Fagprøver
√ Formidling
√ Gravplasskolen, modul 1, 2 samlinger
√ Kontrakter
√ Kurs, gjennomføring
√ Rekruttering
√ Lærlingundersøkelse/bedriftsundersøkelse
√ Møter og samlinger, FK
√ Nettverkssamlinger
√ Samling for 1. års lærlinger
√ SOA–håndboken 2021
√ Timeplan, lærlingskole 2021

JULI – AUGUST – SEPTEMBER
√ Oppfølging av lærlinger/lærekandidater
√ Euroskills 2020, trening, forberedelser

og gjennomføring
√ Fagprøver
√ Ferieavvikling
√ Formidling
√ Kontrakter
√ Kurs, gjennomføring
√ Kurskatalog, ferdigstilling
√ Møter og samlinger, FK
√ Nettverkssamlinger
√ Rekruttering



VÅR VISJON
►SOA ønsker å videreutvikle kvalitets- og vurderingsarbeidet knyttet til

opplæring av lærlinger/lærekandidater i samarbeid med våre medlemsbedrifter. 

► Vårt mål er å utdanne dyktige lærlinger/lærekandidater med 
faglig stolthet og gode holdninger i samarbeid med våre medlemsbedrifter. 

► Vi ønsker å gi voksne arbeidstagere muligheter til å utvikle sin kompetanse 
innenfor anleggsgartnerfaget ved å tilby fagrettede kurs og
nettstudier. 

► SOA ønsker å fremstå som et samlende fagmiljø for anleggsgartnerfaget. 
Vi skal være en møteplass for lærlinger, lærekandidater og ansatte i våre 
medlemsbedrifter som ønsker å styrke og utvikle sin kompetanse i anleggsgartnerfaget.

HOVEDMÅL 
● Kvalitetssikring av lærlingenes/ lærekandidatenes opplæring i bedrift
● Rekruttere og formidle flere lærlinger og lærekandidater i anleggsgartnerfaget
● Ta vare på eksisterende og rekruttere nye medlemsbedrifter
● Tilby kompetansekartlegging av voksne arbeidstagere i våre medlemsbedrifter
● Samle fagmiljø og formidle faglig kunnskap
● Videreføre og utvikle det internasjonale arbeidet
● Markedsføre SOA, videreutvikle og markedsføre kurstilbudene våre
● Gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte i SOA



MÅL TILTAK

Kvalitetssikring av 
lærlingenes/ 
lærekandidatenes 
opplæring i bedrift

● SOA besøker og følger opp lærling/lærekandidat i bedrift flere  ganger i året, samt er 
tilgjengelig for spørsmål på epost og telefon.
● Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen/lærekandidaten i det daglige 
arbeidet, og i samarbeid med fylkeskommunen tilbys kompetansehevende kurs for instruktører 
i de ulike fylkene
● Det skal utarbeides kvalitetsbeskrivelse for oppfølging som gir oversikt over kvalitetsområder 
med tilhørende kvalitetsmål
● SOA sikrer at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen       
● Videreutvikle bruk av IKT i forbindelse med oppfølgings- og vurderingssamtaler, og bruke 
«Kompetanseboka» som arena for kommunikasjon, informasjon og deling av faglitteratur
● Videreføre og utvikle samarbeidet med skolene som tilbyr Vg2 anleggsgartner, for å bidra til 
å bedre overgangen fra skole til bedrift og tilby fagdager hos oss eller på skolen
● Besøke skolene som tilbyr Vg2 anleggsgartner minimum en gang per år
● Videreutvikle arena for deling av faglitteratur og informasjon tiltenkt undervisningspersonell 
på skolene
● Endre læreplananalysen i anleggsgartnerfaget etter nye kompetansemål som skal benyttes 
aktivt som et verktøy for å vurdere grad av måloppnåelse, og som et verktøy til å heve 
kvaliteten på opplæringen ute i bedrift.
● Tilby kompetansehevende kurs for lærlinger
● Arrangere lærlingsamling for nye lærlinger
● Arrangere informasjonsmøte om fagprøven på VEA
● Bistå om det oppstår konflikter mellom lærling/lærebedrift



MÅL TILTAK

Rekruttere og formidle 
flere lærlinger og 
lærekandidater til
anleggsgartnerfaget

● Delta på ulike prosjekter og tiltak i forbindelse med faget Utdanningsvalg
● Delta på relevante yrkes og utdanningsmesser
● Yrkesorientering for elever på ungdomsskoler/ videregående skoler
● Delta på aktuelle rådgiversamlinger
● Besøk på videregående skoler
● Videreføre samarbeidet med andre opplæringskontor i form felles informasjons- og 
markedsføringsmateriell, 
delta på andre felles tiltak og samarbeidsmøter
● Annonsere og skrive artikler i aktuelle fagblader
● Videreføre og utvikle det internasjonale arbeidet
● Bruke facebook, hjemmesider og andre digitale verktøy aktivt i formidlingsarbeidet

Ta vare på eksisterende 
og rekruttere nye 
medlemsbedrifter

● Sende mail to ganger i året med kursoversikt, samt kunne tilby kurs ute i 
bedriftene ved behov
● Tilby kompetansekartlegging av voksne arbeidstagere i våre medlemsbedrifter
● Synliggjøre medlemsbedrifter på facebook, dele ledige stillinger, promotere firmaet 
på en god måte, dele fagprøvekollasj når lærlinger har bestått
● Rekruttere nye medlemsbedrifter på messer og ved å dele ut brosjyrer
● Bedriftsbesøk med informasjon om våre aktiviteter
● Bedriftsbesøk til bedrifter som ikke har lærlinger 
● Annonsere med fokus på å «Bli lærebedrift» i fagbladet 
«park & anlegg» og «Utemiljø»



MÅL TILTAK

Videreutvikle og 
markedsføre kurstilbudene 
våre

● Planlegge og gjennomføre fagrettede kurs for lærlinger og praksiskandidater i tråd 
med kompetansemålene i læreplanen for Vg2 og Vg3
● Tilby kurs for 1. og 2. års lærlinger, ansatte i medlemsbedrifter og andre
● Utarbeide kurstilbud med aktuelle temaer
● Økt bruk av IKT i opplæringen og videreutvikle læringsarena for deling av 
informasjon og fagstoff i forbindelse med kurs
● Utarbeide kurskatalog og publisere denne på facebook og våre hjemmesider
● Sende e-post, vår og høst til medlemsbedrifter, lærlinger, lærekandidater og andre 
aktuelle samarbeidspartnere om våre kurstilbud
● Annonsere kurs i bladet park & anlegg, Utemiljø, og Gravplassen (tidligere 
Kirkegården)

Markedsføring av SOA ● Aktiv, effektiv og målrettet bruk av facebook og hjemmeside som sosial plattform for 
deling   

av informasjon, faglitteratur, kurs, aktiviteter og nyheter
● Fortsette arbeidet med oppdateringer på våre hjemmesider, kursdatabase og  

nettstudie
● Alle som tar kurs gjennom SOA mottar kompetansebevis eller kursbevis
● Vi fotograferer og er tilstede på prøvestedet lærling/lærekandidat  når de har bestått 
sin prøve. Det blir laget en kollasj som deles på sosiale plattformer
● Attest og kollasj blir sendt pr. post 



MÅL TILTAK

Samle fagmiljø og formidle 
faglig kunnskap

● For å styrke og utvikle faget ønsker Soa å videreutvikle samarbeidet med naml, 
blant annet ved å delta på ulike samarbeidsprosjekt i forbindelse med rekruttering
● Delta på Pedagogisk Nettverk
● Besøk videregående skoler og arrangere fagdager
● Delta på aktuelle kompetansehevende kurs i regi av samarbeidende 
organisasjoner
● Delta på samlinger og fellesmøter med Fylkeskommunene i aktuelle fylker
● Delta på samarbeidsmøter med OT/ PPT/ NAV
● Delta i ulike nettverksmøter og samlinger
● Delta på samarbeidsmøter og felles rekrutteringstiltak i regi av NHO og BNL
● Samarbeide med andre opplæringskontor for å styrke rekrutteringen til yrkesfag 
gjennom regelmessige nettverkstreff, besøk på videregående skoler, messer mm.
● Samarbeide med prøvenemndene i de ulike fylkene

Videreføre og utvikle det 
internasjonale
arbeidet

● Utplassere en eller flere lærlinger til et europeisk land gjennom aktuelle 
utvekslingsprogram
● Informere lærlinger/ elever om hvilke muligheter de har til utplassering i andre 
europeiske land
● Støtte de ulike fylkene i sitt arbeid med internasjonalisering i fagopplæring
●Medlemskap i World Skills Norway
● Delta i Euroskills, Graz i Østerrike, 2020

Gjennomføre 
kompetansehevende tiltak for 
ansatte i SOA

● Tilby kompetansehevende tiltak for de ansatte ved behov




