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Hva fremmer rekruttering til en næring? 

At bransjenene/bedriftene er troverdig og tydelig i sin markedsføring 

 

- Det finnes forskjellige rekrutteringsarenaer – yrkesmesser 

- Dagens ungdommer er født inn i en digital verden 

http://norskteknologi.no/Utdanning/Rekruttering/ 

http://www.nhosjofart.no/ 

http://www.bondelaget.no/ 
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Hva fremmer rekruttering til en næring? forts. 

De beste ambassadørene er elevene/lærlingene hvis de har 

 

- opplevd en god skole 

- hvert i en god opplæringsbedrift 

- og at bedriften har vært tydelig i sine forventninger til lærlingen 

20.11.2014 



Hva fremmer rekruttering til en næring? forts. 

At det i markedsføringen til faget også orienteres om 

karrieremulighetene de kan gå til etter fagbrevet 
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Hva fremmer rekruttering til en næring forts. 

Hva fremkommer i «Evaluering av landbruksutdanningen på videregående 

…….» 

Også der gis det uttrykk for at studentene vil fungere som de beste markedsførere 

(s 38). 

 

Men landbruksstudier levner ingen lysende framtid i studiene, og det skisseres tre 

angrepsmåter for områder med dårlig rekruttering (s 38). 
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Hva fremmer rekruttering til en næring? forts. 

Fylkeskommunene skulle ha ønsket at tilgangen til de mest populære fagene hadde 

vært noe mindre! 

 

- Fordi elevtilgangen er større enn tilgangen på læreplasser. 

- Mange fag/bedrifter har god tilgangs på lærlinger, mens andre igjen får for lite 

eller ingen tilgang på lærlinger - 
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Hva fremmer rekruttering til en næring forts. 

- og skyldes det at de ikke er god på rekruttering?  
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Hva fremmer rekruttering til en næring forts. 

Per 5.11 hadde 976 søkere fått læreplass i Nordland 

Dette utgjør kun 32% av årets Vg2 elevene som kom fra skolene. 

Noen tall til å ta med på veien videre 

I akvakulturfaget fikk  16 (5)       læreplass 

Anleggsgartnerfaget    1   

Fiske og fangst  19 (2) 

Hestefaget     1  (1) 

Skogfaget     3 
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Hva fremmer rekruttering til en næring forts. 

Det synes som det arbeides godt med rekruttering i Nordland 

 

I skoleåret gikk 2011/2012 gikk 51,4% yrkesfaglige utdanningsprogram. En jevn 

nedgang siden 2002/2003 da 57,6% av elevene gikk yrkesfag. 

 

I skoleåret 2011/2012 gikk 61,2% av elevene på Vg1 yrkesfag  
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