Industriveien 4 • N-7332 Løkken Verk
P +47 72 49 72 30 • F +47 72 49 72 31

www.simpro.no

Løkken Verk Tirsdag 16. oktober 2018
Til:

Trøndelag Fylkeskommune – Utdanning – seksjon Tilbud og kompetanse

Kopi: Rektor Øyvind Togstad, Meldal Videregående skole,
Meldal kommune v/ordfører Are Hilstad
NHO v/ Regiondirektør Tord Lien

Høring– Det videregående opplæringstilbudet 2019 -2020
Avvikling av tilbud om VG2 – Data og elektronikk ved Meldal Videregående Skole

Simpro AS er bekymret for tilgang på fremtidig arbeidskraft med tanke på planene om
nedleggelse av VG2 – Data og elektronikk ved Meldal Videregående skole. Vi har igjennom et tett
samarbeid med Meldal Videregående skole over flere år basert deler av vår ansettelsesstrategi
på lærlinger fra b.la VG2 Data og Elektronikk.
Studietilbudet ved Meldal videregående skole har vært og er en viktig årsak til Simpro sin
suksess og eksistens, vi har igjennom tett samarbeid opplevd at standarden på elever fra den
videregående skolen har blitt betydelig bedret de siste årene og den jobben som gjøres ved
MVGS er av høy verdi for oss som avtaker av lærlinger og fagarbeidere.

Vedrørende studietilbud i nord kontra sør har vi allerede innledet samarbeid med Steinkjer
videregående da de har problemer med å skaffe lærebedrifter lokalt. Som et eksempel har vi
denne og neste uke en elev fra VG2 i Steinkjer som selv betaler for hotell opphold for å ha
utplassering hos Simpro. Dette synes forresten vi er helt forkastelig så vi vil nok dekke dette for
eleven.

For Simpro vil en nedleggelse av V2 Data og Elektronikk hos Meldal videregående skole vår
særdeles uheldig for våre muligheter til å rekruttere kompetente fagarbeider i fremtiden. En
nedleggelse av VG2 frykter vi også vil påvirke søkermassen til VG1 da det ikke blir et naturlig
vider utdanningsløp ved MVGS. Da kan dette på sikt utradere et godt elektronikkmiljø som er av
avgjørende betydning for Simpro og andre bedrifter sør for Trondheim.
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