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Hvordan ta fagbrev
som renholdsoperatør

Fagbrev som renholdsoperatør
Renhold er et viktig fag. En renholder skal
kunne vedlikeholde overflater i ulike typer
bygg, anlegg og transportmidler.
Renholderne skal ta vare på materielle verdier,
sikre et godt innemiljø og ha fokus på hygiene
og smitteforebyggende tiltak.
En renholder må ha kunnskap om riktig
bruk av kjemikalier, metoder, utstyr,
digitalt verktøy, maskiner, og materialer.
Fagforbundet oppmuntrer alle våre medlemmer som jobber innen renhold til å ta
fagbrev som renholdsoperatør. Det finnes
flere grunner til hvorfor dette er lurt.
Lønn blir oftest brukt som et argument.
Jobber du i kommunen og har fagbrev, så
skal du ha høyere lønn enn som ufaglært.
Kvalitet er et argument mange tenker på
først etter at de har tatt fagbrevet.

Å ta fagbrev gir deg økt kompetanse og kunnskap om renholdsfaget.
Mange opplever økt yrkesstolthet og trygghet
i egen jobb. Høy kompetanse blant arbeidstakerne vil også gjøre det vanskeligere å
argumentere for at man skal sette ut renholdet
til en privat aktør uten samme kompetanse.
Kvalitet er viktig.
Hvordan kan DU ta fagbrev som renholdsoperatør? Det fins to veier til fagbrev.
Det ene er å ta fagbrev gjennom vanlig videregående opplæring. Da går man to år på skole,
og har ett år som lærling i bedrift. Deretter
avlegger man en fagprøve man må bestå,
for å få fagbrev som renholdsoperatør.
Les mer om dette på nettsiden utdanning.no.
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Den andre måten å ta fagbrev på er som
praksiskandidat. Praksiskandidatordningen
er en ordning for deg som kan dokumentere
lang og allsidig yrkespraksis i renholdsfaget.
Gjennom ordningen kan du ha rett til å
melde deg opp til fagprøve uten opplæring
i skole og læretid i bedrift.
Praksiskandidater må dokumentere at de
tilfredsstiller kravene om fem års erfaring i
100 prosent stilling. Du må også avlegge en
teorieksamen før du går opp til fagprøven.
Ta kontakt med fagopplæringskontoret i ditt
fylke.
Du må ta kontakt med fylkeskommunen for
å melde deg opp som praksiskandidat. Det
er oftest fagopplæringskontorene som
administrerer dette. Hvordan påmeldingen
skjer og hvilke frister som gjelder kan variere
fra fylke til fylke. Praksiskandidaten må selv
betale prøveavgiften knyttet til teorieksamen
og fagprøve.
Les mer om dette på utdanning.no – søk på
praksiskandidat.

Husk at du kan søke Fagforbundet om
stipend, inntil 12 000 kroner i året.
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