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MIN BAKGRUNN FOR Å INNLEDE OM DETTE

• Norskundervisning av fremmedspråklige elever på Folkehøgskole

• Brevkurs- og nettlærer i Renholdsoperatørfaget 

• Internopplæring i renholdsbedrift

• Undervisning i Renholdsoperatørfaget og andre husøkonomfaglige emner for mange ulike oppdragsgivere  

• Undervisning på HiAk/HiOA i renholdsfaglige emner 1999 – 2011

• Utvikling av nettbasert kurs i Renholdsoperatørfaget

• Oppdrag for Utdanningsdirektoratet – tekstutkast til teorieksamener og som sensor Renholdsoperatørfaget

• Pedagogisk utdanning

• Bidratt til revisjon av Renhold Grunnmoduler og Renhold Fagbrevmoduler, arbeider med Renhold Fordypningsmoduler nå



LÆREBØKER SOM DEKKER LÆREPLANMÅLENE



YRKESLITTERATUR

Ann Helen og Åse fra Yrkeslitteratur er tilstede i 

utstillingsdelen for å dele ut informasjon om lærebøkene og 

ta opp bestilling



KOMPETANSEUTVIKLING I RENHOLDSFAGET 

Deler NFSRs og andre i 

renholdsbransjen sin 

bekymring for fagets framtid 

– spesielt på mellomledernivå



FYLLE ET SORT, 
VOKSENDE 
HULL?

Flere har uttrykt at vi går et 
generasjonsskifte i møte i og 
med at mange med både 
renholdsfaglig og høyere 
utdanning snart forsvinner ut av 
«drift»

Hvordan skal vi fylle det?



HVA ER 
KOMPETANSE-
BEHOVET?

• I renholdsbedriftene?

• I kommunale, fylkeskommunale og statlige 

bedrifter?

• I leverandørbransjen?

• I hoteller og andre private virksomheter?

NFSR er egnet som forum for å få noen innspill på i 

dag.



HVA ER KOMPETANSEBEHOVET FOR LEDERE AV 
RENHOLD? 

ØKONOMI som mer enn teoretiske betraktninger på «sos-øk og bed-øk» – eksempler:

• sammenhengen mellom godt arbeidsmiljø og trivsel på jobb, jobbmestring og kompetanse, 

tilstedeværelse og lavt sykefravær og det utslag dette har på bedriftens økonomi 

• sammenhengen mellom faglig utført renhold etter prinsippet «riktig første gang» i forhold til 

kostnader til oppretting og tvister om «hvem som har skylden» ved «mishandlede» gulvbelegg

• sammenhengen mellom faglig utført renhold og kundebevaring gjennom kundens tilfredshet

Renholdsfaglig kompetanse er nødvendig for denne forståelsen



HVA ER KOMPETANSEBEHOVET FOR LEDERE AV 
RENHOLD? 

FAGDIDAKTISK KUNNSKAP – eksempler:

• for opplæring av egne ansatte «Opplæring i bedrift» for medarbeidernes læring av 

riktig arbeidssystematikk

• være lærebedrift 

• være sensorer både ved teoretisk og praktisk prøve

• være lærere på lokale kurs i Renholdsoperatørfaget



VELGER 
RENHOLDSFAG

Renholdsoperatørutdanningen har stor oppslutning

• 2015: 1081 personer 

• 2016: 955 personer

• 2017: 1162 personer



HVOR FINNER VI LEDERUTDANNING I RENHOLDSFAG?

Vi trenger en videreutdanning 

som bygger på denne 

realkompetansen –

karrieremuligheter 



REALKOMPETANSE FACILITY MANAGEMENT

Studiespesifikke krav

• Minimum 5 års fulltids yrkespraksis innenfor saksbehandling/administrasjon fra 

offentlig eller privat virksomhet eller organisasjonsarbeid.

• Kunnskaper i matematikk på nivå med kravet som inngår i generell 

studiekompetanse eller tilsvarende.

Praksis fra renholdsfaget er ikke lengre tellende i realkompetanse-

vurderingen



SLIK JEG SER DET

• er ikke HiOA -» OsloMet lenger en arena for 

kompetanseutvikling innen renholdsfaglig område

• må renholdsbransjen vurdere andre samarbeidspartnere der 

yrkesfag danner bakgrunn for utdanningen



HVEM HAR ANSVAR FOR KOMPETANSEUTVIKLING 
AV RENHOLDSFAGET?

• Departementet?

• Høgskole / Universitet / Andre utdanningsinstitusjoner?

• Bransjeforeningen?

• Andre?

Viktig at det gir formell kompetanse


