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OM KVINNER I UTRADISJONELLE YRKER I 2015 
2015 har vært et begivenhetsrikt år for Kvinner i utradisjonelle yrker. Vi har besøkt ti ulike 
ungdomsskoler, deltatt på rådgiversamlinga i Sør-Trøndelag, avsluttet workshop’en som vi 
deltok på i regi av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, og ikke minst holdt vår egen konferanse, 
med temaene utradisjonelle yrkesvalg og nettmobbing. Informasjon om dette og mye mer har 
vi samlet i denne årsmaeldinga. 

For året 2015 har styret i Kvinner i utradisjonelle yrker bestått av følgende: 

Leder: Liv Beate Eidem 

Nestleder: Marie Granøien 

Sekretær: Julie Sæther Larsen 

AKTIVITETER I 2015 

SKOLEBESØK 
I 2015 besøkte KIUY til sammen 10 ungdomsskoler, og noen av dem har vi besøkt to ganger 
dette året. På skolebesøkene våre forteller vi elever hva vi jobber med, hvorfor vi har valgt det 
yrket vi har, og litt om hva nettverket gir oss. Erfaringen vår er at rådgiverne på skolene vi 
besøker setter stor pris på våre innlegg, da vi gir god informasjon om både yrkesfag og 
utradisjonelle yrkesvalg. Her følger en liste over alle våre skolebesøk i 2015: 

 

1 Hoeggen ungdomsskole 08.01.2015 og 14.10.2015 

2 Blussuvoll ungdomsskole 12.01.2015 

3 Stabbursmoen ungdomsskole 16.01.2015 

4 Gimse ungdomsskole 16.01.2015 og 12.10.2015 

5 Eid ungdomsskole 16.01.2015 og 12.10.2015 

6 Støren ungdomsskole 22.01.2015 

7 Markaplassen ungdomsskole 
06.02.2015 

8 Hommelvik ungdomsskole 
06.02.2015 

9 Lensvik ungdomsskole 24.10.2015 

10 Skolemesse på Rennebu 
ungdomsskole 02.12.2015 (bildet 
til høyre) 
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MEDLEMSMØTER 
Ved årsmøtet i 2015 vedtok nettverket å gå over fra å ha månedlige treff, til heller å ha 4-5 
større treff hvert år. Dette skal være både rent sosiale møter og arbeidsmøter. Selv om planen 
var å kun ha 4-5 møter totalt i 2015, har vi hatt ganske mange flere. Dette er fordi vi har hatt 
mange ting å planlegge, i tillegg til de sosiale møtene. Det har vært godt oppmøte på 
arrangementene i år, noe vi er veldig glade for! 

• Årsmøte, 14. januar – 7 fremmøtte 
• Medlemsmøte, 19. mars – 9 fremmøte 
• Planleggingsmøte for konferanse i oktober, 27. april – 6 stk fra KIUY, i tillegg til 

deltakere fra Fagforbundet og KUN 
• Planlegging av økonomi for konferanse i oktober, 16. juni – med STFK og LOs familie- 

og likestillingspolitiske utvalg. 

SOSIALE TREFF 
Det har vært godt oppmøte på alle de sosiale arrangementene i 2015. Det har vært i snitt 
omtrent 10 fremmøtte ved hvert treff. 

• 16. april: Middag på Peppes Pizza og intervju av Adressa 
• 20. juni: Tur til Munkholmen 
• 1. oktober: Avslutning etter konferansen, på Peppes Pizza. 
• 5. desember: Julebord på Othilienborg  
• Fotballcup, 6. juni – arrangert av Norsk Arbeidsmandsforbund til støtte for arbeidere 

som jobber med infrastruktur og stadioner for fotball-VM i Qatar i 2022. Vi kom på 3. 
plass i B-sluttspillet 
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PROSJEKT MED SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
I 2015 ble samarbeidsprosjektet som Sør-Trøndelag Fylkeskommune arrangerte, avsluttet. 
Avslutningsmøtet ble holdt på Blussuvoll ungdomsskole. Dette prosjektet videreføres 
gjennom yrkesfagløftet, og det er utviklet en kokebok med tiltak for at gutter og jenter blir i 
sine utradisjonelle valg. 

164 jenter kom inn på utradisjonelle yrkesfaglinjer i 2015, fordelt slik: 

 

RÅDGIVERKONFERANSEN I SØR-TRØNDELAG 
KIUY deltok på konferansen, og benyttet anledningen til å invitere til konferanse om 
utradisjonelle yrkesvalg og nettmobbing 1. oktober. 

BA 34 
EL 55 
TIP 75 
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KONFERANSE OM UTRADISJONELLE YRKESVALG OG NETTMOBBING 
1. oktober holdt KIUY en konferanse med temaene utradisjonelle yrkesvalg, og nettmobbing. 
Denne konferansen har vi jobbet med og planlagt gjennom hele året, og vi er veldig fornøyde 
med å få til en vellykket konferanse! Vi fikk til og med besøk av to organisasjoner fra Tsjekkia 
og Polen, som forsker på disse to temaene. Gender Studies, fra Tsjekkia, holdt to innlegg under 
konferansen. Alle innleggene holdt høyt faglig nivå, og vi er svært fornøyd med innholdet. 
Konferansen fikk omtale både i Trønderbladet og bladet Nettverk. 

 
I forkant av konferansen, den 30. september, tok vi med våre gjester fra Polen og Tsjekkia på 
anleggsbesøk på Grilstad Marina, og et skolebesøk på Melhus vgs. Her fikk de møte 19 jenter 
som har valgt utradisjonelt. 

 
Gjestene ble med i brakka og på anleggsplassen 
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På Melhus vgs. utenfor og i verkstedet. 

 

 

Konferansen ble en kjempesuksess! Deltakere på konferansen lurte til og med på hva temaet 
for 2016 vil bli. 
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NETTVERKET I MEDIA 
Målet i 2015 var å få tre medieomtaler av nettverket. Dette har vi fått til, med opptil flere 
saker i selveste Adressa! Utenom sakene som er omtalt nedenfor, er også sakene som ble 
skrevet i etterkant av konferansen viktige for å gjøre nettverket og vårt arbeid synlig. 

Liv Beate og June ble intervjuet på NRK P1 Trøndelag den 27. januar, om nettverket og vårt 
arbeid. 

Vi ble intervjuet av Adressa den 16. april, og det ble en stor fin sak på trykk den 10. juli, med 
intervju av flere av jentene i nettverket. 

 
Linda ble intervjuet av Adressa den 13. nov for å profilere bilfag og yrkesfag 
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REGNSKAP 2015 
Regnskapet for 2015 er vedlagt i slutten av årsmeldinga 

HANDLINGSPLAN FOR 2015 – HVA HAR VI FÅTT TIL OG IKKE? 
• Holde 4-5 store arrangementer, både sosiale og faglige møter 

o Dette klarte vi, med god margin. Det var også godt oppmøte på treffene. 
• Delta på rådgiverkonferansen – evt. andre fora hvor vi kan møte rådgivere og lærere 

o Vi deltok på rådgiverkonferansen, ingen andre fora. 
• Dra på lokale utdanningsmesser 

o Vi deltok på messa i Rennebu 
• Skolebesøk ved ungdomsskoler og videregående skoler 

o Vi har vært på ungdomsskoler, men ikke noen videregående skoler i år 
• Holde treff for jenter i vgs hvor de kan møte hverandre på tvers av fag og hvilke skoler 

de går på 
o Dette treffet fikk vi ikke holdt, siden konferansen tok mye oppmerksomhet 

• Ha 3 opptredener i media 
o Vi hadde tre opptredener, samt flere omtaler 

• Deltagelse på jentebølgen og/eller andre lokale arrangementer 
o Dette har vi ikke gjort i 2015 

• Trykke opp flere t-skjorter, og få lagd collegegensere med logoen vår på, for profilering 
o Vi fikk trykt opp gensere og t-skjorter 
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BUDSJETT FOR 2016 

KIUY - budsjett for 2016 
INN UT 

Fra hvem  Sum     Hva Sum Antall/str 
STFK kr 71 000   Hjemmeside kr 100 000   
Distrikskontoret LO kr 10 000   T-skjorter kr 5 000 nye i M og S 
EL og it  kr 13 847   Gensere kr 7 000   
MEF kr 8 023   Fysisk fostring-tiltak kr 10 000   
TKBL BTV kr 1 982   Tommestokker kr 12 000 500 stk 
OTEK kr 7 236   Lønn og godtgjørelse kr 35 000 skolebesøk og messer 
Nye 
samarbeidsavtaler kr 100 000   Regnskapskostnader kr 12 000   
      Sosiale arrangement kr 20 000   
Sum inn 2016 kr 212 088   Administrative kostnader kr 5 000   
Oppsparte penger kr 158 473         
            
Totalsum inn kr 370 561   Sum ut kr 206 000   

Resultat 2016 kr 164 561     
 

HANDLINGSPLAN FOR 2016 
Handlingsplanen for 2016 er basert på planen for 2015. I tillegg til disse punktene ønsker vi i 
år å få lagd en egen hjemmeside, samt gjennomføre målrettede tiltak for fysiske aktiviteter. 
For eksempel kan vi trykke opp trenings-T-skjorter, og melde nettverket på flere 
arrangementer. 
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Takk for et innholdsrikt år! 
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