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NHO Agder



Er du i tvil, velg yrkesfag!



Arbeidsgiverne i Agder 

mangler 3 200 ansatte

Kilder: NAVs bedriftsundersøkelse 2022 og NHOs 
Kompetansebarometer 2022. Foto: Rob Lambert, Unsplash

Status nå

2 av 3 NHO-bedrifter har et 

udekket kompetansebehov

https://unsplash.com/@roblambertjr?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/industry-workers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


For å tette kompetansegapet vil

4Kilde: NHOs kompetansebarometer 2021/NIFU. 166 svar fra bedrifter i NHO Agder, en svarprosent lik 18. 
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For å tette kompetansegapet vil
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Kilde: NHOs kompetansebarometer 2021/NIFU. 166 svar fra bedrifter i NHO Agder, en svarprosent lik 18. 

NHO-bedriftenes behov etter fagområde i 2021
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2 av 3 bedrifter har behov for folk med 
fag/svennebrev
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Nesten halvparten (46 %) av 

bedriftene i Agder sier 

lærlingordningen er deres 

foretrukne rekrutteringskanal 

Kilde: NHOs Kompetansebarometer 2022. Foto: BRG

Lærlinger får jobb



Darina Dalakmanski var skolelei og ufaglært, 
men fikk likevel muligheten til å prøve seg 

som servitør. Nå er hun fast ansatt.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen, NRK

Bedriftene ansetter folk uten CV!

Det er mange som ikke kommer noen vei 

med skolen. Hvis de får muligheter i en 
bedrift, så blomstrer folk. 

Hans Petter Klemmetsen
Daglig leder hos Smag og Behag



6 337 + 6 337 
like mange søkere til studieforberedende fag 
og yrkesfaglige programområder

Vi må utdanne ungdom som 
arbeidslivet trenger!

1 022 elevplasser i idrettsfag fordelt på 
1069 søkere. 360 av elevplassene til 15-åringer

ca 4 000 15 åringer velger videregående 

utdanning hvert år. 60 prosent av dem bør 
velge yrkesfag

Foto fra: Nymo AS, Hennig-Olsen Is AS og Lakkservice AS 



3. november
10:00 – 13:00
500 plasser
** Dekker inntil 50 kr per elev i 
transportkostnader

Jenter og teknologi høsten 2022

4. november*
Bedriftsbesøk

Foto fra: Nymo AS, Hennig-Olsen Is AS og Lakkservice AS 

18. Okt / 27. okt/ 1. nov
Ung i bygg og anlegg

https://jenterogteknologi.com/besok-en-bedrift/kristiansand-1
https://jenterogteknologi.com/besok-en-bedrift/agder
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQeGDWq-DQgwqtUsWdA0POWGsrO236a3EULXYqA9_NMkTeNA/viewform


Samarbeid skole - næringsliv

12

Videregående skole

• Kan ikke velge sine elever

• Elevene har rettigheter, så for mange lærere 
er elever kunden

• I videregående skole er eleven i 1 – 2 år, så 
er de ferdige

• Elevene er i trygge omgivelser med 
klassekamerater

• Stor grad av tilrettelegging for den enkelte

Bedrifter

• Kan velge sine lærlinger

• En lærling har både plikter og rettigheter

• En lærling skal være minimum i 2 år i 
bedriften, for mange er målet fast jobb

• En bedrift har kanskje et større miljø, med 
ukjente mennesker, og stor aldersforskjell

• Mindre tilrettelegging hos en bedrift enn på 
skolen

Tenk 4 års perspektiv – sammen. Finn ut hva som kan være beste lærefag for den enkelte ungdom. Og bruk 
utplassering i bedrift (YFF) for å finne en god match mellom elev og lærebedrift.
«Karakter» teller mer enn karakter for lærebedrifter som ansetter lærlinger. 



Foreldre er viktige 

utdanningsrådgivere



Jobbene finnes, det er riktig 

kompetanse som mangler


