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RINGSAKER KOMMUNE 

Barne- og ungdomsarbeider 

 
Gjennom læretiden  i barne- og ungdomsarbeider-
faget er du innom både barnehage og skole . Du får 
også tilbud om praksis med ungdom. Med fagbrev 
som barne- og ungdomsarbeider kan du bidra til 
at barn og unge får en god utvikling gjennom kom-
munikasjon, samspill, lek, utforsking og læring.  
 
Utdanning: 
 VG1 helse og oppvekst 
 VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag 
 2 års læretid i bedrift 

Som lærling i Ringsaker kommune vil du få: 
 

  - Engasjerte og dyktige veiledere 

  - Gode kollegaer med god fagkunnskap 

  - Muligheter for 3 måneders opphold i utlandet 

 - Fellessamlinger for lærlinger 

Med sine 3.500 ansatte er Ringsaker kommune en av  
Innlandets største arbeidsgivere,  

og vi vil ha deg med på laget.  
Vi gir innbyggerne viktige tjenester gjennom hele livet. 

 
Det er meningsfylt arbeid! 

Søknadsfrist for læreplass i Ringsaker kommune er 1. mars 
 

Se «Jobb hos oss» på  
www.ringsaker.kommune.no  

for mer informasjon om ledige læreplasser. 

 

Læreplasser 
i 

Ringsaker kommune 

Feierfag  
 
Feiervesenet er en av tre tjenesteområder i Rings-
aker brannvesen. Som lærling i feierfaget vil du 
sammen med 8 andre i avdelingen jobbe med til-
syn av alle fyringsanlegg og brannsikkerhet i alle 
boliger i kommunen. Feiing av piper er en vesent-
lig del av dette arbeidet. I løpet av læretiden er 
lærlingene til sammen 17 uker på Norges Brann-
skole i Tjeld-sund i Troms.  
 
Utdanning: 
 VG1 Bygg og anleggsteknikk 
 3 års læretid i bedrift  

Fellesfag på VG2 må bestås før fagprøve 

http://www.ringsaker.kommune.no


Helsefagarbeider 

 
Som helsefagarbeider gir du bistand til mennesker 
med ulike behov og din arbeidsplass kan være Kom-
munalmedisinsk senter, sykehjem, hjemmetjeneste, 
demensenheten, psykisk helse eller rus, bofellesskap 
for funksjonshemmede eller arbeids- og opplærings-
tjenesten. Du får variert og allsidig praksis fra flere 
områder i læretiden. 
 
Utdanning: 
 VG1 helse og oppvekst 
 VG2 helsearbeiderfag 
 2 års læretid i bedrift 

Institusjonskokk/ernæringskokk 

 
Som institusjonskokklærling har du praksis på kom-
munens sentralkjøkken i Brumunddal. Her produse-
res det daglig om lag 4.800 middagsporsjoner. Det er 
viktig å lage varierte retter og menyer ut fra hva som 
er ernæringsmessig korrekt og som gir positive opple-
velser til både friske og syke mennesker.  
 
Utdanning: 
 VG1 restaurant og matfag 
 VG2 kokk og servitørfag 
 2 års læretid i bedrift 

IKT servicefag 
 
Som IKT servicefaglærling er du knyttet til kommunens 
IKT avdeling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være innen-
for drift og vedlikehold av kommunens IKT-systemer, 
installasjon , bruk og vedlikehold av programvare, samt 
service og brukerstøtte.  
 
Utdanning: 
 VG1 service og samferdsel 
 VG2 IKT servicefag 
 2 års læretid i bedrift  

Byggdrifterfag 
 
Byggdrifterfag er et nytt lærefag i Ringsaker kommu-
ne i 2019. Byggdrifterne drifter og vedlikeholder alle 
kommunale bygg, følger opp serviceavtaler, doku-
menterer i IKT systemer og følger opp brukerne av 
de ulike byggene.  
 
Utdanning: 
 VG1 Bygg og anleggsteknikk 
 3 års læretid i bedrift  

Fellesfag på VG2 må bestås før fagprøve 

Kjemi- og prosessfag 
 
Som fagarbeider i kjemi- og prosessfaget er du knyttet 
til Teknisk drift. Det er viktig at det leveres vann av 
tilfredsstillende kvalitet til alle innbyggere i kommu-
nen og at krav til rensing av avløpsvann ivaretas. 
Lærefaget omfatter daglig drift og vedlikehold av pro-
sessutstyr, der kjemiske og fysiske forhold i de for-
skjellige produksjonsmetodene i prosessindustrien 
står sentralt.  
 
Utdanning: 
 VG1 Teknikk og industriell produksjon 
 VG2 Kjemiprosess og laboratoriefag 
 2 års læretid i bedrift 


