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Læreplassjeger-kampanje 2020

• WorldSkills Norway inviterer alle gode krefter ta del i denne viktige kampanjen: 
fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler. 

• Kampanjen blir en utvidet versjon av Læreplassjeger-kampanjen vi kjørte under 
Yrkesfagenes år 2018

• WorldSkills Norway har utviklet felles grafikk og materiell for 2020-kampanjen

• Kampanjen er tenkt lansert rundt 10. juni og pågå utover sommer / høst

• Vi håper at din organisasjon vil være med på kampanjen, og ber om 
tilbakemelding på kontaktpersoner hos dere:
https://form.jotform.com/201392532608351

https://form.jotform.com/201392532608351


Media skriver om særskilte utfordringer nå i 2020
med å skaffe nok læreplasser

Noen utvalgte presseklipp:
https://ranano.no/formidling-av-lareplasser-for-hosten-2020-kan-bli-forsinket/21.04-06:56

https://www.bnl.no/artikler/2020/frykt-for-lareplasser/

https://www.ranablad.no/212-larlinger-i-nordland-er-permittert-fylkesraden-er-enda-mer-bekymret-for-dem-som-soker-larlingplass-
til-hosten/s/5-42-666246

https://www.fremover.no/ta-vare-pa-larlingene/o/5-17-694172

https://www.ringblad.no/kutt-av-lareplasser-kan-velte-hele-skoletilbudet-ansatte-ved-honefoss-vgs/o/5-45-1006832

https://www.moss-avis.no/debatt/framtidas-arbeidsliv-trenger-at-vi-satser-pa-larlingene-i-dag/o/5-67-1064041

https://ranano.no/formidling-av-lareplasser-for-hosten-2020-kan-bli-forsinket/21.04-06:56
https://www.bnl.no/artikler/2020/frykt-for-lareplasser/
https://www.ranablad.no/212-larlinger-i-nordland-er-permittert-fylkesraden-er-enda-mer-bekymret-for-dem-som-soker-larlingplass-til-hosten/s/5-42-666246
https://www.fremover.no/ta-vare-pa-larlingene/o/5-17-694172
https://www.ringblad.no/kutt-av-lareplasser-kan-velte-hele-skoletilbudet-ansatte-ved-honefoss-vgs/o/5-45-1006832


Dette er Læreplassjeger-kampanjen i 2020
• WorldSkills Norway vil i samarbeid med Udir utarbeide lister over alle potensielle 

lærebedrifter i hele landet. Disse får tilsendt en informasjonspakke med oppfordring til å 
bli lærebedrift

• Listen over disse bedrifter dannet også grunnlaget for besøk av Læreplassjegere i hvert 
enkelt fylke

• WorldSkills Norway lager et felles webskjema for hele landet hvor alle potensielle 
lærebedrifter oppfordres til å fylle ut for å melde sin interesse. De interesserte bedrifter vil 
bli kontaktet av læreplassjegere

• WorldSkills Norway trykker opp brosjyrer og refleksvest/skjorte/caps som 
læreplassjegerne bruker når de drar ut på bedriftsbesøk

• Organisasjonene kan selv velge om de vil supplere kampanjen med egen annonsering på 
fysiske og/eller digitale flater, basert på vårt ferdige utarbeidede annonsemateriell

• Kampanjen vil bli understøttet sentralt fra WorldSkills Norway gjennom digital 
markedsføring på web og i sosiale medier



Kunnskapsministeren lanserte
Læreplassjeger-kampanjen i mai 2018

Planen er å få kunnskapsminister Guri Melby til å lansere Læreplassjeger-kampanjen 
2020 rundt den 10. juni.



Felles grafikk og materiell for 2020-kampanjen

• WorldSkills Norway har utarbeidet en ny grafisk drakt og et 
markedsføringsmateriell for 2020-kampanjen til fri bruk for alle som tar del i 
kampanjen



Vår felles 
Læreplassjeger-maskot



Slik så refleksvestene ut i 2018



Slik blir refleksvestene i 2020

Refleksvester kan bestilles fra WorldSkills Norway via et webskjema.

WSN tilbyr gratis et gitt antall refleksvester til hver organisasjon.
Med en egenandel på 
50 kr/refleksvest kan 
organisasjonen få egen 
logo påtrykt



NYHET: Caps’er og t-skjorter

I tillegg til refleksvester produserer vi også 
caps og t-skjorter.



NYHET: Rollup poster
WorldSkills Norway har ferdig design og 
leverandør som kan levere en versjon med 
organisasjonens logo ved siden av WSN sin logo 
på rollup poster.



NYHET: Ferdig designede annonser til både fysiske og digitale flater

WorldSkills Norway har ferdig design av annonser som lett kan tilpasses med egen logo og tekst. 
Enten via eget designbyrå eller byrået som WSN samarbeider med.



Kampanjens landingsside

www.læreplassjeger.no



Har dere noen spørsmål? Ta kontakt:

• Har dere spørsmål til noe rundt kampanjen så ta kontakt med oss:

Sekretariatsleder Elisabeth Lange
• E-post: el@worldskills.no
• Mobil: 915 58 110

Kommunikasjonssjef Bjørn Ove Fjellandsbø:
• E-post: bof@worldskills.no
• Mobil: 930 56 317

http://worldskills.no
http://worldskills.no

