
Første opplæringskontor i Nordland

Bransjekontor 

Restaurant -og matfag

Service og samferdsel

Lærlinger i 2 fylker 

Nordland

Troms

Ca. 1500 har tatt fagbrev siden oppstart



Narvik/Ofoten

Lofoten og Vesterålen 1997

Hurtigruten OVDS 1996

Fusjon mellom OVDS og TFDS i 2006 (hovedkontoret i Narvik)

Hovedkontoret til Hurtigruten flyttes til Tromsø 2013, men Hurtigruten 

ønsker fortsatt å være medlem i vårt kontor

Svalbard 2019

I dag har vi 168 lærekontrakter i våre bedrifter

Vårt kontor har 4 ansatte



BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:

Dramatisk nedgang i antall søkere til VG1 restaurant og matfag

IDE/PROSJEKTET: 

Samarbeid - ungdomsskole – videregående skole – opplæringskontor

GJENNOMFØRING:

Kjøre deler av undervisningen i mat og helse for 9-klassinger på Narvik VGS

PROSJEKTETS HOVEDMÅL:

Sette fokus på restaurant -og matfagene. Øke antall søkere til VG1 restaurant og matfag

I tillegg markedsfører vi reiseliv –og resepsjonsfagene 

Mat og Helse



Gjennomføring Mat og Helse

7 ungdomskoler og ca. 280 elever

September til april

15 elever i hver gruppe

Undervisning 2 dager i uken fra 08.30 til 14.00

Elever hentes med buss.

Hver gruppe får 2 undervisningsøkter med 2 ulike opplegg basert på lokale råvarer

Skoler som ligger langt unna, drar vi ut til. 



Finansiering

Narvik kommune

Ballangen kommune

ORMNN



Søkere til VG1 Restaurant og Matfag

22 søkere 2014-15 

14 søkere 2015-16

10 søkere 2016-17

11 søkere 2017-18

12 søkere 2018-19

10 søkere 2019-20



Yrkesorientering for 10 klasser

➢ Oppfølging av elever som har vært på Mat og helse

➢ Vi møter da ca. 280 fra elever i uke 3 hvert år

➢ Vi orienterer om læreplasser, medlemsbedrifter og mulighetene i 

fagene våre



VG 1 og VG 2 på Narvik videregående skole

➢ Vi deltar på foreldremøter på RM VG1 og Kokk –/servitør VG2

➢ Informasjon til VG1 og VG2 – elever gjennomføres 2 ganger i skoleåret 

Her har vi tett dialog med elever og lærere i forhold til YFF



Dimensjonering av læreplasser i forhold til næringslivets behov i Ofoten

Behovet i næringslivet i Ofoten er det dobbelte !

Antall lærlinger på kontrakt pr. nå er 20


