Tips til deg
som tar imot
utplasserings
elever fra
ungdomskolen.

Å ha elever fra ung
domsskolen på utplassering er en fin
måte å bygge omdøm– Anbefalinger for
met til bedriften og
NBF-medlemmer.
bransjen generelt. Men
det betinger at eleven
opplever oppholdet
som meningsfylt, moro
og relevant. Det betyr at utplasseringen bør
være gjennomtenkt også fra bedriftens side.
Å feie gulvet og rydde bidrar ikke til et godt
inntrykk, men å få ta del i det sosiale og
faglige miljøet gjør det.

Når eleven kommer:
Viktig at elevens opphold i bedriften er gjort kjent for alle.
På denne måten vil en presentasjon av eleven frembringe
entusiasme.

Fordeler ved utplassering:
Bilbransjen trenger flere dyktige fagarbeidere og du er
bransjens ambassadør. Snakk derfor bilfagene og bran
sjen opp. Du får vist frem din bedrift og har en alle tiders
mulighet for å skape et positivt inntrykk. Evaluer siste dag i
en hyggelig samtale med eleven.

Før eleven kommer:
Tenk igjennom hvem som kommer, eleven er 15 år og
snakker annerledes og har andre interesser enn deg.
Vedkommende er veldig usikker og alene i et miljø eleven
ikke er vant til.
Du bør ha en plan for oppholdet. Hva skal eleven delta på av
arbeid eller oppgaver? Det behøver ikke å være en avansert
timeliste, men en dagsplan/ukeplan på hva eleven skal gjøre.
Sikre at du kan tilby eleven å være med på meningsfylte
oppgaver. Å feie og rydde er en del av å jobbe i en bilbedrift,
men eleven må også få ta del i andre oppgaver på verk
stedet, delelager eller i salg. Etterstreb å gjøre arbeidsdagen
tilnærmet lik dagen til en vanlig ansatt.

Eleven må få en vennlig og seriøs mottakelse på oppmøtetidspunkt. Kontaktpersonen må ha tid til eleven under ut
plasseringen.
Uniformer i rent/nytt arbeidstøy/vernesko hvis mulig, dette
skaper en følelse av inkludering. La eleven beholde arbeids
tøyet hvis mulig (god reklame).
Etterlev alltid bedriftens HMS-regler i forhold til verneutstyr.
Man skal ta en presentasjon av bilverkstedet/arbeidsstedet for
eleven. Ta eleven med rundt på avdelingen.

I det daglige:
Tiltal eleven med navn! Tilstreb dette, selv om det kan være
vanskelig å huske. Kontaktpersonen må ha dette høyt prioritert. Elev som blir tiltalt som «hei du eleven» eller noe i den
stilen, gir en dårlig følelse.
Fadder for eleven i hele perioden. En dedikert person som
ønsker dette må benyttes.
Inkluder eleven i fellesskapet. Ta med eleven til lunsjpause,
pass på at vedkommende ikke blir sittende alene.
Informer gjerne om at dere får en elev på utplassering en uke
før tiden.
						 Lykke til!

