Representanten Pauline Tomren (MDG) stilte følgjande spørsmål:
Sist veke var eg i kontakt med jenter som går byg- og annleggsteknikk på Slåtthaug VGS som
oppga at skulen ikkje hadde eigne garderober til dei. Vestland fylkesting kom nyleg med eit
fråsegn kor vi oppmodna bygg- og annleggsbransjen til å ta tak i mangel på garderober for kvinner.
Mange av yrkesfaga som tradisjonelt er mannsdominerte får fleire kvinnelege søkarar til linjene
sine. Desse jentene er fullverdige elever på lik linje med guttane som går på linjer kor det er behov
for garderobe til kleskifte. Det er viktig at fylkeskommunen sikrer eit likeverdig tilbod til alle elevar
uansett kjønn.
Spørsmål til utvalsleiar med utgangspunkt i informasjonen over
Kva for linjer har behov for garderober til klesskifte før praktisk undervisning?
Kor mange skular i fylkeskommunen manglar tilstrekkeleg med kjønnsdelte garderobar til elevane?
Korleis jobber slåtthaug VGS med å løyse problemstillinga med manglande garderobe, og kva for
oppfølging får dei frå fylkeskommunen?

Avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse gav følgjande svar:
Situasjonen på Slåtthaug vgs:
På grunn av at VLFK hadde for få yrkesfagsplasser i Bergensområdet så opprettet Fylkestinget
ekstra yrkesfagsklasser på noen av skolene. Slåtthaug vgs var en av disse, blant annet en ekstra
klasse på Bygg og anlegg.
Det hyggelige bildet var også at skolen fikk 9 jenter på vg1 bygg og anlegg, dessverre så har eldre
skoler ikke like fleksible garderobeløsninger for å håndtere jenter/gutter. Dette jobbes det med i
nye skoler. Se svar på dette lenger ned.
Da skolen fikk ekstra klasse og fikk beskjed om at jente-andelen økte, så bestilte de ekstra
garderobeskap, men det har vært lang leveringstid på disse pga sommerferie og Korona.
Skolen forteller at jentegarderobe ikke var på plass til skolestart, men bekrefter i telefonsamtale
med avdelingsleder/ass.rektor i dag 08.09.2021 om at dette nå er i orden.

Det mer generelle arbeidet rundt garderober til verkstedsfag:
Det er spesielt fag knyttet til TIF, Bygg og anleggsteknikk og Naturbruk som trenger å skifte til
arbeidstøy.
For å ha mest mulig fleksible skoler så ser at det er krevende å spå hvor mange klasser og
kjønnsfordeling.
I nye skoler så planlegger vi nå mer åpne garderober, med mange lukkede skifterom, tørkerom,
dusjer og toaletter i umiddelbar tilknytning til areal for garderobeskap.
Ansattgarderobene ligger også i tilknytning til dette arealet, flere voksne i nærheten av elevene.
Vi håper at dette gir oss bedre fleksibilitet i forhold til antall elever, kjønnsfordeling, mindre hærverk
og mindre mobbing.
Vi ser at der blir mindre farlige situasjoner i verkstedet fordi lærer ikke trenger å låse opp og igjen
garderobene for elevene, for eksempel hvis de kommer for sent.
Vi ønsker ikke å forlate verkstedene uten voksne til stede.

