
Årsrapport for Kvinner i utradisjonelle yrker, 2014 

 

Skolebesøk 2014 

31.01.14: Sistranda og Fillan (ble avlyst pga brann på Frøya) 

02.05.14: Vikhammer og Hoeggen 

07.02.14: Stabbursmoen 

10.02.14: Rosenborg 

25.02.14: Hommelvik 

05.04.14: Sunnland 

03.12.14: Yrkesmesse på Rennebu ungdomsskole, Berkåk 

Oppsummering: Skolebesøkene har gått fint. Vi burde kunne samle 

besøkene bedre, men det er en utfordring å samkjøre skolene som får 

besøk av oss. 

 



28-30.10.14: Yrkes-NM/Worldskills 

Dette var en stor suksess. Vi hadde mange fra nettverket som sto på 

stand, og vi fikk mange nysgjerrige elever til standen vår. 

 



Mediaopptredener 2014 

KIUY ble representert med flere jenter i artikkelen «Jentene på 

Ranheim», i bladet Nettverk, nr 8. Nettverk er et bransje blad for alle 

medlemmene av el og it forbundet. 

En av jentene i nettverket ble Norges beste blikkenslager under yrkes 

NM i slutten av oktober, og fikk god media omtale. 

 

Workshop med STFK i 2014 

«Flere jenter og gutter som velger å gjennomføre innenfor 

utradisjonelle valg»  

19.03.14 Møte hvor årsjulet ble gjennomgått 

17.09.14: Samling for jentene som går VG1 og VG2 BA, EL og TIP, i 

Fylkeshuset. Faglig tema for dagen var grensesetting. 

30.09.14: Samling for alle partene i workshopen, hvor vi fikk høre 

historien til en av elevene ved Melhus vgs, og vi gjorde gruppearbeid. 

 

Konferanser og møter i STFK 

16.10.14: Konferanse: «Lærling-/formidlingssituasjonen for lærlinger i 

bygg/anlegg og elektro» Her deltok fylket og fagenheten, NELFO,EBA, 

Vintervoll, Murerfirma og flere opplærlingskontor. 

13.11.14: Møte med Yrkesopplæringsnemnda: Julie presenterte KIUY 

og la frem forsalg om treparts-samarbeidsavtale 



Samarbeid med Tibe-T, produksjon av markedsføringsmateriell 

Vi fikk disponere mye av materialet som ble laget til oss av 

reklamebyrået Tibe-T. Dermed fikk vi produsert følgende 

markedsføringsmateriell: Tommestokker, penner, t-skjorter, ny utgave 

av folderen, drops og en roll-up for å hedre våre sponsorer. 

 

23 - 24.10.14: LO`s fylkeskonferanse 

KIUY deltok ikke på konferansen, men la frem følgende forslag i 

forkant: 

Bekjemp det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 

For å endre det kjønnsdelte arbeidsmarkedet må kvaliteten på rådgivertjenesten på alle 

utdanningsnivåer styrkes. Kvinner må motiveres til å arbeide i de typiske mannsyrker og 

menn må motiveres til å gå inn i omsorgsyrker og andre kvinnedominerte yrker. LO skal være 

en aktiv aktør som kan bidra til å motivere jenter og gutter til å tenke utradisjonelt med 

hensyn til yrkesvalg og jobbe aktivt mot skoler, bedrifter og politiske miljøer. 

Prosjektet "Jenter i bil og elektro" fikk LOs Likestillingspris 2014. Det er viktig å etablere og 

videreføre nettverk der arbeidstakerne som har valgt utradisjonelt kan utveksle erfaringer fra 

arbeidslivet. 

Vedtak: enstemmig vedtatt 



Nettverksarrangement 2014 

25.01.14: Nyttårsfest. 7 stk deltok   

27.02.14 Kieglekroa. 5 stk deltok 

27.03.14: Lazer X på Lade Arena. 10 stk deltok  

24.04.14: Treff på kjelgekroa ble avlyst pga for få påmeldte 

Mai: Planlagt båttur, men pga rot med båtfirmaet ble det ikke noe av 

29.08.14: Tur til Rønningen. Avlyst pga for få påmeldte 

11.09.14: Planleggingsmøte for vg1 vg 2 treff i fylketshuset. 6 stk 

deltok – 10 påmeldte. 

13.10.14: Planleggingsmøte for Yrkes-NM med LO som veiledere i 

«hvordan stå på stand». 8 stk deltok 

30.10.14: Middag etter et vellykket Yrkes-NM. 8 stk deltok 

27.11.14: Kafemøte på Bakklandet Skysstasjon. 2 stk deltok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


