Nominasjon til Årets Lærebedrift 2021: GK Trøndelag
Nominert av Rørentreprenørenes Opplæringskontor - Trøndelag
"Vi nominerer GK Rør Trøndelag til årets lærebedrift 2022. De tar jevnlig inn lærlinger,
lærekandidater eller praksisbrevkandidater og bidrar til at ungdom får fullført sin videregående
opplæring på en god måte. Bedriften er dyktig til å ha et jevnt og stort inntak av lærlinger. Bedriften
har pr nå 20 lærlinger. I 2020 tok bedriften inn 8 lærlinger, hvorav 4 stk basis1, 4 stk basis2. I2021 tok
bedriften inn 7 lærlinger, hvorav 4 stk basis1, 3 stk basis2.
Bedriften tar en viktig samfunnsrolle med å gi arbeidstrening til yngre arbeidstakere som trenger
dette, flere har derfor fått mulighet til å ta utdanning innen rørleggerfaget og blir fagarbeidere.
Lærebedriften er involvert i det fireårige opplæringsløpet. Bedriften er delaktig gjennom hele
opplæringsløpet, med stor velvilje rundt inntak ved utplasseringselever fra vg1 og vg2. Det er dialog
mellom bedrift og lærere på VGS. Bedriften har utplasseringselever fra flere videregående skoler i
distriktet.
Årets lærebedrift har fokus på faglig utvikling og kvalitet, og har et godt læringsmiljø. Bedriften har
ekstremt stort fokus på utvikling av lærlinger i faget samt.
Personlig utvikling, bedriften har en dedikert person (Trond Kimo) som vier hele sin arbeidstid til
oppfølging av lærlinger. Han er en støttespiller og «foresatt» til lærlingen gjennom hele læringsløpet.
Bedriften bruker mye tid på faglig utvikling. Som vises tydelig på antall beståtte svennebrev i bestått
og meget bestått
2020: 3 svenneprøver hvorav 2 meget godt bestått og 1 bestått.
2021: 3 svenneprøver hvorav 2 meget godt bestått og 1 bestått.
2022: 1 svenneprøver hvorav 1 bestått.
Bedriften gjennomfører presentasjon av bedriften, nødvendig og pålagt opplæring (HMS, interne
forhold ol.) for nye lærlinger ved oppstart av læretid.
GK Rør har vært til inspirasjon for hele rørbransjen, som har gjort til at flere bedrifter i Trøndelag
ønsker å følge lik modell som GK Rør i Trøndelag(ringvirkninger). Bedriften er positiv i bruk av Ifag."

