MENN
SØKES!
DIN VEI TIL

FAGBREV
OG JOBB

ER DU VÅR
NESTE MANN?
Menn i helse er en unik mulighet til
å ta fagbrev som helsefagarbeider.
Utdanningen er tilrettelagt for
arbeidssøkende menn i alderen
25 - 55+. Deltakerne får tittelen
helserekrutter. Under utdanningen
veksler de mellom å motta ytelser fra
NAV og lønn fra kommunen.
Utdanningen består både av teori
og praksis. Andelen som fullfører
utdanningen med godt resultat er
svært høy.
For å gå opp til fagprøven må fellesfagene norsk, engelsk, matematikk,
samfunnsfag og naturfag på videregående nivå være bestått. Mangler
du noen av disse vil du få hjelp til å
finne din vei til å bestå fagene.
Deltakelse i Menn i helse krever at
du viser frem gyldig politiattest.

ER DU KLAR...
...til å vise omsorg?
...til å ta ansvar?
...for en utfordring?

DA SER VI ETTER DEG!
Er dette en du kjenner?

TIPS HAN!

«Menn i helse er av Regjeringen
omtalt som en av de mest vellykkede
satsingene for rekruttering av menn
til helsesektoren»
Statsbudsjettet 2023

Bla opp – se utdanningsløpet!
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DIN VEI TIL

FAGBREV
OG JOBB

2023
Infomøter
For potensielle helserekrutter arrangeres
det digitale og fysiske
infomøter. Påmelding
gjøres via NAV.
På møtene gis det
informasjon om
utdanningens innhold
og forløp. Økonomi,
forventninger og
jobbmuligheter blir
gjennomgått. I etterkant
av infomøtene er det
registrering for de som
ønsker å gå videre til
intervju.

HØST 2022 - FEBRUAR

Intervju og
utvelgelse
Intervjuet innledes med
informasjon og status
for inntaket. Det blir
oppgaver både individuelt og i gruppe. Etter
intervju og referansesjekk tilbys utvalgte
kandidater praksisplass
som helserekrutt.

FEBRUAR - MARS

Kickoff
Dette er en markering
for å gratulere og
feire de utvalgte
helserekruttene og
deres veiledere. I
tillegg består dagen
av forberedelser til
helserekruttperioden
og en egen samling
for veiledere.

MARS

God oppfølging i
helserekruttperioden
Sammen med erfarne veiledere
og andre ansatte på praksisstedet gjør vi vårt beste for at du
som helserekrutt får en positiv
og trygg opplevelse under
helserekruttperioden.
Se veileder
Hannes
historie

2023
Praksis som
helserekrutt
Helserekruttene skal
gjennomføre en
3 måneders praksisperiode på sykehjem
eller tilsvarende.
I tillegg til reell utprøving
av yrket inneholder
perioden introduksjonsdager med grunnleggende teori og
praksis. De best
egnede og motiverte
helserekruttene tilbys
sommerjobb og videre
utdanningsløp.

Sommerjobb 1
Mellom praksisperioden som helserekrutt og første
skoledag i august skal
de utvalgte helserekruttene gjennomføre sommerjobb i
kommunen. Denne skal
bestå av minimum 20
vakter og er på samme
praksissted som helserekruttperioden.
Lønn fra kommunen

JUNI - AUGUST

Vg1 helse- og
oppvekstfag
I august er det
oppstart på Vg1
helse- og oppvekstfag
med undervisning
i programfagene.
Undervisningen er lagt
opp som et vekslingsløp mellom teori og
praksis. Praksissted
på Vg1 skal fortsatt
være på sykehjem
eller tilsvarende, men
helserekruttene bør
fortrinnsvis introduseres
for nye avdelinger.

Ytelse fra NAV

Ytelse fra NAV

MARS - JUNI

AUGUST - DESEMBER

2024
Vg2 helsearbeiderfag
For å begynne på
Vg2 må man bestå
Vg1. Det undervises i
programfagene med
en veksling mellom
teori og praksis. På
Vg2 tilstrebes det
at helserekruttene
introduseres for nye
virksomheter. Dette
kan for eksempel
være innen hjemmetjenesten eller i
boliger for brukere med
funksjonsnedsettelser.
Ytelse fra NAV

JANUAR - JUNI

Sommerjobb 2
Etter avsluttet Vg2
skal det gjennomføres
ny sommerjobb i
kommunen. Sommerjobben skal fortrinnsvis være på samme
praksissted som Vg2.
Også i denne perioden
skal helserekruttene
jobbe minimum 20
vakter.
Lønn fra kommunen

JUNI - AUGUST

Lærekontrakt
oppstart
For å tegne lærekontrakt må programfag på Vg1, Vg2 og
praksis være bestått.
For lærlinger som
mangler ett eller
flere fellesfag, gjelder
individuelle og
fylkesvise vurderinger.

AUGUST

«Jeg var så redd for skolebiten,
men karakterene har gått rett til
himmels» Se Lasses (53) historie

2025
Lærekontrakt
fortsetter
Læretidens lengde
avhenger blant annet
av hvilke fellesfag,
formell kompetanse
og tidligere arbeidserfaring den enkelte
lærling har og kan
dokumentere. Læretiden beregnes
individuelt. Lokale
retningslinjer gjelder.

JANUAR - HØSTEN

Fagprøve
Etter endt læretid skal
deltakerne gjennomføre en fagprøve. Fagprøven består av både
praktiske og teoretiske
oppgaver. Det er lærebedriften som melder
lærlingen opp til
fagprøve mot slutten
av læretiden.

HØST/VINTER

Fagbrev og
autorisasjon
Fagbrev utstedes når
programfag, fellesfag
og fagprøve er bestått.
Dokumentasjon på
bestått fagprøve gir
rett til å søke om
autorisasjon som
helsefagarbeider.

HØST/VINTER

FINNMARK

FOLLO OG
ROMERIKE

HAUGALAND OG
SUNNHORDLAND

Helene Lie Seljåsen
Fylkeskoordinator

Grethe Rasmussen
Fylkeskoordinator

Vidar Skaget Aune
Fylkeskoordinator

Øystein Johannessen
Fylkeskoordinator

411 02 637
helene@mennihelse.no

915 41 467
grethe@mennihelse.no

907 32 445
vidara@mennihelse.no

908 34 919
oystein@mennihelse.no

INNLANDET

HER FINNER DU

NORDLAND

Britt Klokkervoll
Fylkeskoordinator

Camilla Baglo Holten
Fylkeskoordinator

452 31 007
britt@mennihelse.no

413 54 634
camilla@mennihelse.no

ROGALAND SØR

TROMS

TRØNDELAG NORD

TRØNDELAG SØR

Kjersti Hoddevik
Fylkeskoordinator

Renate Salangli
Fylkeskoordinator

Kirsten U. Skogseth
Fylkeskoordinator

Joakim Holmberg
Fylkeskoordinator

922 31 066
kjersti@mennihelse.no

905 45 564
renate@mennihelse.no

415 61 942
kirsten@mennihelse.no

974 99 061
joakim@mennihelse.no

VESTFOLD OG
TELEMARK

VESTLAND

VIKEN VEST

ØSTFOLD

Pia Charlotte Faaberg
Fylkeskoordinator

Kjetil Kvidahl
Fylkeskoordinator

Tuva Lau
Fylkeskoordinator

Lise Thoresen
Fylkeskoordinator

977 48 055
kjetil@mennihelse.no

930 25 995
tuva@mennihelse.no

470 28 079
lise@mennihelse.no

908 71 056
FØLG OSS
pia@mennihelse.no
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