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Toget kjøre rett forbi: Ås stasjon. 
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Toget gikk rett forbi Ås
stasjon. Gisle måtte bli med
til Vestby midt på natta
Sist fredag skulle
Gisle Skjold fra Ås ta
siste tog hjem fra
jobb i Oslo. Turen
endte med et ufrivillig nattebesøk i Vestby for ham og 35
andre.
FÅR PLASS: Didrik Esbjerg (17) og Åsmund Hellwig Opphus (18) viser politikerne noen av verktøyene og maskinene de bruker på skolen. Begge er sikre på at de får en

Åsmund Austenå Løvdal

• Skolen i Ås leder an på yrkesfag • 95 prosent av elevene som ønsker det får lærlingplass

ÅS: Regiontoget fra Oslo til
Halden som går fra hovedstaden ved midnatt har innlagt
stopp på Ås. Gisle Skjold fra Ås
sier til Ås Avis at han pleier å
benytte denne avgangen til å
komme seg hjem etter kveldsskift på jobb. Sist fredag måtte
han og andre passasjerer til Ås
imidlertid se perrongen Ås stasjon suse forbi da lokføreren
glemte å stoppe i universitetsbygda.

lærlingplass.

asmund.lovdal@ aasavis.no
93496019
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Ås videregående i Norgestoppen
Nå vil politikerne vil
at flere skal lære av
Ås, der 95 prosent av
elevene som ønsker
det får lærlingplass.
Åsmund Austenå Løvdal
asmund.lovdal@aasavis.no
93496019

ÅS: Nye tall for yrkesfag i Norge
viser at Ås videregående gjør
det langt bedre enn snittet i
Akershus når det gjelder å få
elever ut i lærlingplasser.
Tirsdag la Utdanningsdirektoratet frem tallene for hvor
mange læreplasser det ble i
2018. På landsbasis hadde 74
prosent av søkerne ved utgangen av fjoråret fått godkjente
lærekontrakter. Det er den høyeste andelen som er registrert
siden målingene startet i 2011.
Men i Akershus har 73 prosent
av dem som søkte læreplass,
fått dette. På Ås videregående
fikk 95 prosent av elevene som
ønsker det læreplass i fjor. Torsdag var fylkesvaraordfører Lars
Salvesen (KrF), Fylkestingsrepresentant Solveig Schytz (V)
og stortingsrepresentant Turid

jobbe gratis i en bedrift i 2 uker
for å styrke sjansene sine. Så
langt har det endt med lærlingplass hver gang, sier Karterud.

Kristensen (H) på besøk hos Ås
videregående for å lære om
suksessen.

Mange muligheter
Didrik Esbjerg (17) og Åsmund
Hellwig Opphus (18) går Industriteknologi på andre året. De er
begge optimistiske for lærlingplasser og jobbmuligheter.
– Er du interessert i faget og
har lyst til å jobbe så får du lærlingplass. Vi har begge vært på
utplassering i bedrifter og ser
frem til å komme ut i lærlingplass. På sikt har jeg lyst til å
bygge på fagbrevet med videreutdanning, sier Åsmund Hellwig Opphus.
Didrik Esbjerg har også fått
en egen avtale om utplassering
i en bedrift hver fredag en stund
fremover.
– Etter den vanlige utplasseringen får jeg være der hver fredag. Der blir jeg bedre kjent
med bedriften og arbeidshverdagen. Det er et stort mangfold
av yrker som vi kan utdanne
oss til innenfor dette faget. Vi
har mange muligheter, sier Esbjerg.

Stolt av yrkesfag

KARTERUDS METODE: Tor Gunnar Karterud, avdelingsleder
for teknikk og industriell produksjon, forteller om hvordan Ås
videregående jobber for å sikre elevene lærlingplasser. 

Tett oppfølging
Tor Gunnar Karterud, avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon, forteller at
nøkkelen til suksess er flinke
lærere og tett oppfølging av
både elever og bedrifter.
– Vi har svært flinke lærere
som står på for at elevene skal
få lærlingplasser. Vi holder også
tett kontakt med bedriftene. Et
viktig element er å holde seg
oppdatert på utviklingen i
bransjene og hva de lokale bedriftene trenger og har muligheter til. Det gjør det lettere for

oss å planlegge. Kommunene
har også blitt flinkere til å ta inn
lærlinger.
– Straks elevene har gått ut i
sommerferie begynner jeg jobben med å finne lærlingplasser
for dem som ikke har tegnet lærerkontrakt. Lærlingekoordinatoren på helse- og oppvekstfag
som fylket har opprettet, er et
betydelig løft. Nå har vi bygget
opp kontakt med mange dyktige bedrifter i distriktet som ser
verdien av å ha lærlinger. Jeg
har også en litt alternativ vri der
en del elever får tilbud om å

Rektor Anne Karin Øksnevad er
stolt over utviklingen. Hun sier
at yrkesfagene på Ås videregående har blitt svært populære
de siste årene.
– Om en måneds tid skal
10.-klassingen på ungdomsskolen søke om skoleplass på videregående. Det er flott å se at
mange ønsker å ta en yrkesfaglig utdannelse. Det er viktig for
oss å få frem at elevene på yrkesfag har mange muligheter
og at de som består Vg2 og har
lite fravær får lærlingplass.
– Vi jobber hele tiden med å
følge opp enkeltelever. Fraværet på skolen betyr mye når
kandidater vurderes av bedriftene. Fraværsgrensen har hjulpet oss med dette. Møter med
foresatte, god oversikt og nøye
oppfølging med detaljert loggføring er måten vi jobber på,
sier hun.

Vi har svært
flinke lærere
som står på for
at eleven skal får lærlingplass.

ser. Det er stort behov for fagfolk innen helse- og omsorg.
Lærlingplasser er en gylden
muligheter for rekruttering av
dyktige fagfolk, sier Kristensen.

Tor Gunnar Karterud
Avdelingsleder, Ås videregående

Politisk prioritet

"

Myteknusing
Turid Kristensen (H) sier at det
fortsatt finnes fordommer mot
yrkesfag som må bekjempes.
– Det har blitt mer status med
yrkesfag de siste årene. De som
velger yrkesfag har virkelig
mange muligheter. Med f.eks.
fagskoler og etterutdanning er
mange nye yrker tilgjengelige
med fagbrev i bunn. Dessverre
finnes det fortsatt noen som ser
ned på yrkesfag, det må vi politikere bidra til at endrer seg.
Den store satsingen på yrkesfagløftet både fra regjeringen
og fylkeskommunen bidrar forhåpentligvis til det. Og nå må
både foreldre og rådgivere få
øynene opp for hvilke fantastiske muligheter yrkesfag gir
ungdommen.
– Flere kommuner øker nå
sine mål om antall lærlingplas-

Solveig Schytz (V) og Lars Salvesen (KrF) fra fylkestinget er
opptatt av at yrkesfagløftet politikerne har vedtatt gir resultater.
– Vi får tilbakemeldinger om
at de tiltakene som vi har vedtatt faktisk fungerer og gir positive resultater. De siste årene
har yrkesfag stått høyt på den
politiske agendaen både li
Akershus og lokalt. Flere søker,
flere gjennomfører og flere får
lærlingplass. Ås vgs. er et eksempel på en skole som virkelig
får det til, sier Schytz.
– Vi har klart å få flere elever
til å velge yrkesfag og da må
enda flere bedrifter og kommuner stille opp med læreplasser.
Nå er det viktig at flere er seg
sitt ansvar bevisst og tar inn flere lærlinger, sier Salvesen.

Sammen med andre passasjerer som skulle ha gått av i Ås
ble Skjold med videre sørover.
Togpersonalet ble gjort oppmerksomme på tabben og toget fikk stanset i Vestby. Skjold
sier at det var mildt sagt ubeleilig å bli strandet i Vestby
midt på natta.
– Vi måtte bli med videre til
Vestby sammen med rundt 30
andre passasjerer. Der skjer
det jo som kjent ikke stort natt
til en lørdag. Dette var kveldens siste tog og taxi var det
dårlig med. Kaldt var det også
rundt halv ett på natta. Heldigvis fikk jeg noen til å kjøre til
Vestby for å hente meg.
– Jeg jobber stort sett kveldsskift og tar dette toget 4 eller 5
ganger i uken. At toget ikke
stanser i Ås som planlagt har
hendt før, men nå har det vært
lenge siden sist, sier han.

De andre passasjerene fikk
ikke en like grei løsning på
problemet som Gisle Skjold.
Pressetalsperson i NSB, ÅgeChristoffer Lundeby, sier til Ås
Avis at det var vanskelig å ordne alternativ transport.
– Vanligvis ved slike hendelser ordner vi alternativ transport med buss eller taxi. I Vestby var det ikke taxi å oppdrive,
så de reisende til Ås måtte bli
med til Moss og ta taxi hjem
derifra. I alt gjaldt dette 35 personer.
– Det er selvfølgelig sterkt
beklagelig at noe slikt skjer.
Toget skal stoppe der det står i
rutetabellen. Vår lokfører
glemte rett og slett å stoppe i
Ås. Det skjedde nok fordi dette
er det eneste regiontoget med
stopp på Ås, men uansett er
det beklagelig, sier Lundeby.

Måtte ta taxi fra Moss

Ønsker du å få hentet
hageavfall hjemme?
Follo Ren vurderer å tilby hjemmehenting
av hageavfall som en ekstratjeneste i
sommerhalvåret.
Er dette noe du kunne ha vært interessert i?
Gi oss din mening i et kort spørreskjema
på våre nettsider www.folloren.no

