INNKALLING TIL DOKUMENTASJONSSEMINAR OG INNFØRING I HMS
Lærlinger i opplæringskontoret for små håndverksfag.
Tirsdag 24. september kl. 10.00 til kl. 15.00
Sted: Bøler gård. Bølerveien 24, 0690 Oslo.
T-bane fra Sentrum til Bøler ca. 20 min + 5 min å gå. Gratis parkering på gården.
Opplæringskontoret arrangerer et dagsseminar i dokumentasjon og HMS for alle dere som er nye
lærlinger. Hvis opplæringsansvarlige i bedriftene også har anledning til være med er det fint.
Vi skal gjennomgå hvordan dere på enklest mulig måte kan dokumentere det dere gjør i bedriften og
hvordan dere kan finne aktuelle mål i læreplanene. Det er viktig både for dere og for bedriftene at
dere til enhver tid har oversikt over fremdriften i opplæringen og hva dere bør jobbe mer med.
Det dere må gjøre på forhånd er å ta bilder av noen av produktene dere har jobbet med. Det trenger
ikke være ferdig produkt – det kan også være en detalj. Fint hvis bildene er digitale. Last ned den
vedlagte dokumentasjonsmalen. Det sikreste er å ha både dokumentasjonsmal og bilder på egen
maskin så vi ikke er avhengige av nettilgang på Bøler.
Vi gjennomgår først hvordan dere kan dokumentere og finne riktige mål. Etterpå jobber dere med
egen dokumentasjon på PC. Alle bør ha med en bærbar PC.
Lunsjpause kl. 11.30 – 12.00
Ta med matpakke. Vi kan koke te og kaffe. Det er også mulig å kjøpe mat på Bøler sentrum,
men det er et lite stykke å gå.
I tillegg til å jobbe med dokumentasjon skal vi gjennomgå Opplæringskontorets kurstilbud. Og
eventuelt få forslag til kurs dere mener dere trenger. Vi kommer også til å orientere kort om
oppbyggingen av svenneprøver (planlegging og dokumentasjon). I tillegg skal vi ha en kort
innføring i HMS regler fra kl 14 til kl 15.
Dette er et seminar alle nye lærlinger må være med på (gjerne også de som har vært lærlinger
en stund og ikke var med på kurset i fjor). Og det er selvfølgelig gratis for lærlinger som har
lærekontrakt gjennom Opplæringskontoret for Små Håndverksfag.
Vi vil gjerne ha tilbakemelding på hvem som kommer fra den enkelte bedrift.
Påmelding gjøres til malin@smafag.no
Er det spørsmål kan dere også ta kontakt med
Jorunn Sæter, e-post: jorunn@saeter.net

mobil 917 69 189

Gleder oss til å treffe dere alle sammen den 24. september.
Med vennlig hilsen oss i opplæringskontoret.

