30.okt.2020

Kriterier for årets feier

Komitéen for årets feier og lærebedrift skal vektlegge følgende kriterier:
Årets feier
Årets feier skal tildeles en vinner som kjennetegnes ved ett eller flere av punktene nedenfor:
•
•
•
•

En lærling eller praksiskandidat som nettopp har gjennomført læretiden/opplæringen/
svenneprøven
En person som på en unik måte har vist stort engasjement for opplæringen i feierfaget
En som har utmerket seg spesielt innen opplæringen i feierfaget
En god ambassadør for opplæringen i feierfaget

Kriterier for nominasjon til årets feier:
•
•
•
•
•
•
•

vedkommende må være betalende medlem i Feiermesternes Landsforening
vedkommende må være i, eller ha vært i opplæring, eller involvert i opplæring de siste to
årene, før forslaget stilles må vise aktivt deltagelse i opplæringen
en person som har god faglig utvikling
en person som medvirker til et godt arbeidsmiljø
en person som bidrar til gode samarbeidsforhold
en person som viser gode faglige kunnskaper, ferdigheter og bidrar som positivt til fagmiljøet
en person som holder orden og stiller presis

Som del av forslaget må det legges inn en kort redegjørelse for hvorfor du mener din kandidat
fortjener prisen.

Hvem kan motta prisen?
Prisen favner vidt og kan tildeles for eksempel: lærlinger, praksiskandidater, fagveileder, instruktør,
sensor, prøvenemndsmedlemmer, etc.
Hvem kan ikke motta prisen?
Personer uten feierfaglig tilhørighet, eller ikke betalende medlem i Feiermesternes Landsforening.
Hvem kan sende inn forslag til prisen?
Det er ingen begrensninger for hvem som kan foreslå kandidater til prisene.

30.okt.2020

Kriterier for årets lærebedrift

Komitéen for årets feier og lærebedrift skal vektlegge følgende kriterier:
Årets lærebedrift
Lærling- og praksiskandidat bedrifter, heretter kalt: Bedrift
Lærling og praksiskandidat, heretter kalt: lærlinger/lærekandidater
Kriterier for nominasjon til årets lærebedrift:
Bedriften:
•
må ha minst et betalende medlem i Feiermesternes Landsforening
•
må ha hatt noen i opplæring de siste to årene forslaget stilles, må vise aktivt deltagelse i
opplæringen
•
bidrar positivt til fagmiljøet og har et godt arbeidsmiljø
•
har et godt system for opplæring av lærlinger/lærekandidater
•
tilrettelegger for gode læringsforhold organisatorisk, både faglig og psykososialt
•
medvirker til å utvikle lærlinger/lærekandidater, både på et faglige og medmenneskelige nivå.
•
involverer lærlinger/lærekandidater med oppgaver som inngår i den daglige driften
•
tilrettelegger for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov
•
har kontinuitet i å ha lærlinger/praksiskandidater til enhver tid
•
arbeider aktivt med å være en god ambassadør for feierfaget, og motivere andre bedrifter til å
ta inn lærlinger/lærekandidater
•
gjør arbeidet med lærlinger kjent for andre i og utenfor egen virksomhet
•
har lav «turn-over» av lærlinger/lærekandidater under opplæringstiden

Det er ikke et krav at virksomheten oppfyller alle kriteriene.

Hvem kan motta prisen?
Brann- og feiervesen, skoler, eller andre utdanningssteder som driver med utdanning av feiere,
samt andre medlemsbedrifter i Feiermesternes Landsforening. Selvstendige godkjente
lærebedrifter vil prioriteres.
Hvem kan ikke motta prisen?
Fylkeskommuner, liknende bedrifter anses ikke i denne sammenhengen som en godkjent
feierfaglig bedrift (dersom ikke annet er nevnt i «hvem kan motta prisen»).
Hvem kan sende inn forslag til prisen?
Det er ingen begrensninger for hvem som kan foreslå kandidater til prisene.

