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En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere

Etterutdanningsmateriell for aktørene i fag- og yrkesopplæringen 

Dette materiellet er utviklet av NTNU, Sintef og Høgskolen i Akershus på oppdrag 
fra Utdanningsdirektoratet. Temaheftene sammen med det øvrige materiellet er 
tilgjengelig på skolenettet.no og er beregnet for bruk i etterutdanningen av yrkes-
fag lærere, faglige ledere og instruktører i lærebedrifter, prøvenemnder og klage-
nemnder for fag- og svenneprøver. 

Materiellet skal inspirere til økt bevissthet om oppgaver, roller og ansvar for alle 
aktørene i fagopplæringen. Materiellet favner alle yrkesfagene generelt og det 
legges vekt på sentrale tema i Kunnskapsløftet som læreplanforståelse, vurderings- 
og veiledningskompetanse, samt de viktigste endringene i regelverk de siste årene. 
Det vil bli en utfordring for kurslederen å legge forholdene til rette slik at deltakerne 
får brukt sine egne erfaringer i arbeidet med materiellet. 

I tillegg til temahefter består materiellet av

• Kurslederhefte
• Fagfilmer
• Triggerfilmer
• Huskekort
• Lydfiler
• Linker til aktuelle ressurser

Den gode sirkel, som er sentral i materiellet, illustrerer hvordan temaene henger 
sammen, og hvordan temaene kan kombineres ut fra de målgruppene som deltar 
på etterutdanningen.

Innholdet i heftene er først og fremst rettet mot opplæringen i lærebedriftene, hvor 
lær lingene og den faglige lederen eller instruktøren står i sentrum. Norsk fag- og 
yrkes  opplæring foregår imidlertid både i skole og i bedrifter eller virksomheter. Selv 
om opplæringen i skolen er nevnt i mindre grad i materiellet, så er det ønskelig at 
alle som deltar i opplæringen av fagarbeidere, skal kunne bruke det, enten hver for 
seg eller sammen i felles opplæringstilbud.

Tema 1 Å være lærebedrift – roller og oppgaver gir oversikt over fag- og yrkes-
opplæring i bedrift. Hva er nytt i Kunnskapsløftet? Heftet vil gi oversikt over alle 
sentrale oppgaver knyttet til opplæring i bedrift og over alle samarbeidspartnere 
i det trepartssamarbeidet som fagopplæringen er.  I tillegg gis det informasjon 
om økonomiske tilskuddsordninger for lærebedrifter og en oversikt over de andre 
temaene i etterutdanningsmateriellet, som utdyper mange av de oppgavene som 
er presentert i dette heftet.
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1 Hva innebærer det å være lærebedrift?

Fag- og yrkesopplæringen i Norge skal bidra til å utvikle kompetente yrkesutøvere 
som er attraktive for arbeidslivet og i stand til å delta i et arbeidsliv med store krav 
til innsats og omstillingsevne. Hovedmodellen for fag- og yrkesopplæring er to års 
opplæring i skole og to års læretid i bedrift. Bedriftene er derfor viktig læringsarenaer 
i den videregående opplæringen for over halvparten av ungdomskullet.

En lærebedrift må ha godkjenning av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger og 
lærekandidater. For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi den opplæringen som 
er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig 
leder) som er ansvarlig for opplæringen.

Det er flere måter å se på rollen som lærebedrift.

• Å være lærebedrift kan betraktes som et samfunnsansvar der 
bedriftene må bidra til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for dagens og 
morgendagens samfunn innenfor rammen av videregående opplæring.

• Mange bedrifter ser også på fagopplæringen som et bransjeansvar og går 
sammen om rekrutteringskampanjer for å sikre tilstrekkelig antall faglærte 
i forhold til arbeidslivets behov.

• Å være lærebedrift kan også være et tiltak for å sikre rekruttering til egen 
bedrift. Gjennom læretida avdekkes lærlingens kompetanse både faglig og 
personlig, og gjennom lokal tilpasning kan bedriften sikre at lærlingen er 
godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften.

• Mange bedrifter bruker det å være lærebedrift som en del av sin 
markedsføring eller omdømmebygging. Som lærebedrift må en foreta en 
bedriftsbasert vurdering av opplæringen. Det skjerper blikket og kan rette 
oppmerksomheten mot forhold som vil bety en forbedring av bedriftens 
egen produksjon og av bedriften som lærebedrift.

• Opplæring innebærer også en systematikk som kan bidra til å styrke 
bedriften som en lærende organisasjon.

I dette heftet vil du få en oversikt over hvem som har ansvar for hva når en bedrift 
velger å ta inn lærlinger eller lærekandidater. Som faglig leder eller instruktør er det 
viktig at du vet hva som er dine oppgaver og ditt ansvar, men du bør også kjenne til 
andre aktører i fagopplæringen som det kan være naturlig å samarbeide med. Det 
å ha en oversikt over egne og andres roller og oppgaver kan være til god hjelp når 
det oppstår situasjoner som krever handling for at lærlingen skal komme videre og 
fullføre læretida.
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I tillegg til en faglig leder skal hver enkelt bedrift ha én eller flere instruktører som 
står for opplæringen av lærlingen eller lærekandidaten (se opplæringsloven § 4-3). 
Instruktøren er lærlingens nærmeste støttespiller. Hun eller han er rollemodell for 
lærlingene, og skal følge opp og veilede lærlingen i det daglige arbeidet.

Den gode instruktøren bør ha som mål at lærlingen eller lærekandidaten skal bli 
dyktig som yrkesutøver, medmenneske og samfunnsborger. Utfordringen er å hjelpe 
dem til å bli fagfolk som har forståelse for tradisjoner i faget, visjoner om hva faget 
kan utvikles til, og evne til å jobbe med nye utfordringer i faget (jf. opplæringsloven, 
forskrifter og læreplanverket).
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2 Lærebedriftene i Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet er et felles læreplanverk for hele den 13-årige 
grunnopplæringen, herunder opplæringen i bedrift. Fag- og yrkesopplæringen bygger 
videre på kompetanse fra grunnskolen. Samtidig skal det være en progresjon i yrkes-
opplæringen fra Vg1 i skole til Vg3 i bedrift. All opplæring etter Kunnskapsløftet er basert 
på de samme sentrale føringene og prinsippene. Det gjelder også for lærebedriftene.

Det nye er: 

• I Kunnskapsløftet inngår dokumentet Prinsipper for opplæringen, som gir 
grunnlag for videreutvikling av kvaliteten i opplæringen og for systematisk 
vurdering av både skole og lærebedrift. Prinsippene vektlegger blant annet

 - inkluderende sosialt fellesskap
 - motivasjon for læring gjennom mestring
 - elev- og lærlingmedvirkning 
 - tilpasset opplæring
 - instruktørkompetanse og gode rollemodeller

• Tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen er endret. Det er bredere Vg1 
og til dels Vg2 i skole. Det er mer fellesfag (norsk, matematikk, naturfag, 
engelsk og samfunnsfag). Samtidig er det innført et nytt fag: prosjekt til 
for dypning. Det nye faget gir blant annet elevene mulighet til å fordype 
seg i innhold og arbeidsmåter i et lærefag. Lærlingene kommer dermed til 
bedriftene med et annet kompetansegrunnlag enn tidligere. Strukturen er 
omtalt i eget rundskriv, som er tilgjengelig på www.udir.no/grep.

• Læreplanene for hele grunnopplæringen har samme struktur og forutsetter 
progresjon (lange linjer når det gjelder å forme framtidas arbeidstakere).

• Grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig, 
lese, regne og bruke digitale verktøy er integrert i alle læreplanene for 
fag, herunder læreplanene for opplæring i bedrift. Kompetansen som skal 
utvikles, er beskrevet i læreplanene.

• Læreplanene i Kunnskapsløftet stiller større krav til lokalt arbeid 
 med planer tilpasset bedriften og den enkelte lærling og lærekandidat 
 (se temahefte 2 og 3).
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• Det stilles krav om internkontroll med rapportering til fylkeskommunen 
(se temahefte 6).

• Lærebedriftene skal godkjennes separat, selv om de er medlem av et 
opplæringskontor.

• Ansvaret for vurdering underveis er lagt til instruktøren i lærebedriften 
– sammen med lærlingen eller lærekandidaten (se temahefte 6).

Opplæringsloven § 1-1 og utdypninger i Prinsipper for opplæringen viser noen viktige 
utfordringer som lærebedrifter står overfor. Instruktøren skal på den ene side vise 
lærlingen og lærekandidaten respekt og tillit og på den annen side stille krav til dem og 
gi dem utfordringer i det daglige arbeidet. Alle elever, lærlinger og lærekandidater skal 
inkluderes og oppleve mestring. Det er et klart krav at lær lingen og lærekandidaten 
skal medvirke og ta medansvar, slik at det utvikles stolte og selvstendige fagarbeidere. 
Opplæringen skal tilpasses og være relevant både for enkeltindividet og bedriften.

Læringsplakaten er en del av dokumentet Prinsipper for opplæringen og legger 
føringer for hvordan lærebedriften skal tilrettelegge læringsarbeidet.
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2  I  Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læringsplakaten
Skolen og lærebedriften skal:

✹ gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine 
evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
(Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del) 

✹ stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet 
og nysgjerrighet
(Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

✹ stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne 
 læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
(Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

✹ stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige 
 utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse 
og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
(Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

✹ legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ 
lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og 
 fremtidig arbeid
(Oppl.l. § 1-2, forskrift kap. 22 og læreplanverkets generelle del)

✹ fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
(Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og  læreplanverkets generelle del)

✹ stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 
(Oppl.l. kap. 10)

✹ bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som 
 for bilder for barn og unge
(Læreplanverkets generelle del)

✹ sikre at det fysiske og psykososiale arbeids og læringsmiljøet fremmer 
helse, trivsel og læring
(Oppl.l. kap. 9a)

✹ legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes 
med ansvar i skolen
(Oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2)

✹ legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en 
meningsfylt måte
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Styringsdokumenter i fag- og yrkesopplæringen

Tabellen nedenfor gir en oversikt over sentrale styringsdokumenter i fag- og yrkes-
opplæringen. Disse dokumentene danner sammen grunnlaget for opplæringen. Det 
vil for eksempel si at læreplanen skal tolkes i lys av opplæringsloven og Prinsipper 
for opplæringen.

Dokument Beskrivelse Adresse

Opplæringsloven
Stortingets intensjoner
for det nasjonale 
opplæringstilbudet

www.lovdata.no

Forskrift til 
opplæringsloven

Bestemmelser 
som utdyper 
opplæringsloven

www.lovdata.no

Læreplanens 
generelle del

Utdyper overordnede 
mål for opplæringen 
og beskriver verdier, 
kultur og kunnskaper 
som er grunnlaget for 
opplæringen

www.udir.no/grep

Prinsipper for
opplæringen

En sammenfatning 
og utdypning av 
opplæringsloven og dens 
forskrifter, medregnet 
læreplanverket. 
Læringsplakaten inngår 
og beskriver skolens og 
bedriftens forpliktelser 
i opplæringen

www.udir.no/grep

Læreplaner for fag 
Vg1, Vg2 og Vg3

Styringsdokumenter for 
innholdet i opplæringen 
for første, andre og 
tredje år av videregående 
opplæring

www.udir.no/grep

Prosjekt til fordypning
Forskrift som gjelder 
prosjekt til fordypning på 
Vg1- og Vg2-nivå

www.udir.no/grep
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3 Hva gjør en god lærebedrift?

Figur 1 viser at det er mange forhold faglig leder og instruktør i en bedrift bør 
tenke på og arbeide med når bedriften har bestemt å ta inn lærlinger. Mye av dette 
arbeidet er lærebedriften pålagt gjennom opplæringsloven og forskrifter. Andre 
forhold handler om intern organisering og forankring. Det er måten opplæringen 
gjennomføres på, som blir avgjørende for kvaliteten på opplæringstilbudet.
 

Vurderer 
kvaliteten på 
opplæringen 
og forbedrer 

den

Har et godt 
arbeids- og 

læringsmiljø

Involverer 
lærlingene i 

planlegging og 
vurdering

Sørger for 
god oppfølging 
og vurdering 
underveis 

Har rutiner 
for mottak av 

lærlinger

Planlegger, 
tilrettelegger, 
dokumenterer 
opplæringen

Setter av 
ressurser til å 

følge opp 
lærlingene

Forankrer 
i strategi, 
ledelse og 

arbeidsmiljø

Er bevisst 
på hva det 

innebærer å 
ha lærlinger 

EN GOD 
LÆREBEDRIFT

Figur 1 Lærebedriftens oppgaver

I tillegg kreves det at lærebedriften

• legger til rette produksjonen og opplæringen slik at lærlingen og 
lærekandidaten kan nå de målene som er fastsatt i læreplanen

• utarbeider individuelle opplæringsplaner for lærekandidater som har krav 
på spesialundervisning

• utarbeider en intern plan for opplæringen
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• legger til rette for at opplæringen som bedriften selv ikke kan gi, 
kan gis av andre

 
• sørger for å gi opplæring innenfor rammen av vanlig arbeidstid 

(se opplæringsloven § 4-4)

Forberedelse i bedriften FØR lærlinger eller lærekandidater tas inn:

• Bedriften vurderer om den kan gi opplæring som tilfredsstiller de kravene 
til innhold som framgår av læreplanverket (opplæringsloven § 3-4 og 4-3).

• Bedriften vurderer om den har kompetanse og ressurser til å følge opp 
lærlingene og lærekandidatene. Lærebedrifter skal ha en eller flere faglig 
kvalifiserte personer som har ansvar for opplæringen og en eller flere 
instruktører som følger opp lærlingene (opplæringsloven § 4-3).

• Ansvaret for inntak, mottak og oppfølging av lærlinger og lærekandidater 
forankres i styret, ledelsen og i arbeidsfellesskapet. Det å ha lærlinger 
berører hele organisasjonen, og alle ansatte bør kunne forklare hvorfor 
bedriften har lærlinger.

• Det utarbeides en intern plan for opplæringen (opplæringsloven § 4-4). 
Den kan gi svar på spørsmål som: Hvor i bedriften skal lærlingen eller 
lærekandidaten være til enhver tid, og hvem skal være ansvarlig instruktør 
på de ulike stedene? Når skal det gjennomføres halvårsvurderinger? osv 
(se temahefte 2 og 6)

• Bedriften vurderer hvor mange lærlinger eller lærekandidater den vil ta inn, 
hvilke fag det dreier seg om, når inntaket skal skje, og hvilke kriterier som 
skal brukes ved utvelgelse av hvem de skal ta inn. Bedrifter har rett til selv 
å velge hvilke lærlinger de tar inn.

• Bedriften intervjuer aktuelle kandidater.

• Bedriften planlegger mottak av lærlingen(e) eller lærekandidaten(e) og 
legge spesielt til rette for de første fjorten dagene (se også temaheftene 3 
og 5 samt fagfilm 1).

Arbeidet UNDERVEIS i læretida

• Bedriften sørger for at lærlingen eller lærekandidaten får en god overgang 
fra skole til bedrift og en god introduksjon til opplæringen i bedriften. 
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Denne innsatsen omfatter blant annet en forventningssamtale og 
tilpasning av opplæringsplaner i samarbeid med hver enkelt lærling og 
lærekandidat (se temahefte 3 og 4).

• Ledere og arbeidskolleger sørger for at lærlingen og lærekandidat har et 
godt læringsmiljø (se temahefte 4).

• Faglig leder og instruktør sørger for god oppfølging med vurdering 
underveis og vurderingssamtale minst hvert halvår (se temahefte 6).

• Bedriften legger til rette for å involvere og engasjere lærlingen eller 
lærekandidaten både i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen 
læreprosess.

• Arbeidet med å involvere lærlingene og lærekandidatene i hele 
arbeidsprosessen systematiseres slik at de får trent på alle de fire delene 
de blir prøvd i til fag-, svenne- eller kompetanseprøven (se temahefte 7).

• Det legges til rette for at faglig(e) leder(e) og instruktør(er) er oppdatert på 
hva som skjer i fagopplæringen, og at de har kompetanse og ressurser til 
å ha ansvar for lærlinger eller lærekandidater.

• Opplæringen dokumenteres både gjennom planer, notater fra 
vurderingssamtaler og rapporter til fylkeskommunen. Utdrag fra 
lærlingenes eller lærekandidatenes egne dokumentasjoner av 
læreprosessen kan inngå i dokumentasjonen (se temahefte 6).

Arbeidet ETTER avsluttet læretid 

• Bedriften gjennomfører en avsluttende samtale med lærlingen eller 
lærekandidaten om bedriftens tilrettelegging og oppfølging av den enkelte 
gjennom hele læretida og innhenter forslag til forbedringer.

• Bedriften gjennomfører en intern vurdering av opplegget for lærlingene 
eller lærekandidatene og og avtaler hva som bør forbedres til neste gang 
(se temahefte 6).

• Det vurderes hvor mange lærlinger og lærekandidater bedriften kan ta inn. 
Kan bedriften ha lærlinger i flere fag? Kan den ta inn flere lærlinger?

• Bedriftsledelsen gjennomfører samtaler med faglig(e) leder(e) og 
instruktør(er) om bedriftens forutsetninger for å være lærebedrift og 
iverksetter eventuelle kompetanseutviklingstiltak.
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Forankring

Gode lærebedrifter har en bevisst lærlingpolitikk. Ansvaret for lærlingene er nedfelt 
i organisasjonen, og er en del av bedriftens ansikt utad. De forankrer opplæringen 
i en bedriftskultur kjennetegnet av fag- og yrkesstolthet, og er gode modeller for 
lærlingene. De holder seg også faglig oppdatert, og setter av ressurser til arbeidet 
med opplæring. Lærings- og arbeidsmiljø står i fokus, og arbeidet med opplæring 
berører mange sider av bedriftens organisering og utvikling. Dette kan du lese mer 
om i temahefte 4.

I en presentasjonsgruppe med 20 ansatte er det viktig at 
alle er involvert og at lærlingen behandles som en ansatt.
Roar Hildonen, daglig leder To rom og kjøkken.
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Merverdien for bedriften ved å ta inn en lærling eller lærekandidat

Det er mange bedrifter som ser en merverdi i å ta inn lærlinger eller lærekandidater. 
Et utvalg fagansvarlige i noen bedrifter peker på følgende momenter når de blir 
spurt som fordelene ved å ha lærlinger og lærekandidater:

• Vi må holde oss oppdatert faglig.

• Vi blir kjent med ungdomskulturen og holder oss unge.

• Ungdom har en annen kompetanse enn oss; de gir oss særlig merverdi 
innenfor IKT.

• Lærlingene er en ressurs for bedriften.

• Lærlingene viser stor omstillingsevne og takler endringer.

• Ungdommer er åpne for kulturforskjeller.

• Ungdommer kjenner unge kunders behov og måter å kommunisere på.

• Vi får muligheten til å være med å forme morgendagens fagarbeidere.

• Vi får rekruttert nye fagfolk.

Omdømmebygging

Det å ha lærling kan også bidra til et godt rykte for lærebedriften. En bedrift 
som viser oppdragsgivere eller kunder at de har opplæringskompetanse og tar 
samfunnsansvar, framstår som attraktiv.

Det å vise omverdenen at man tar ansvar for rekruttering til faget og ser lærlinger 
og lærekandidater som en ressurs både personlig og faglig, kan være positivt for 
bedriftens omdømme. Det å ha en lærling eller en lærekandidat kan med andre ord 
brukes i markedsføringen av bedriften.

Omdømmet vil trolig styrkes også når lærlingene får oppleve at de er en del av 
teamet, og at de er verdifulle for bedriften. Deres innsikt i bedriftens visjon og 
strategiplaner gjør at de kan markedsføre bedriften positivt.

”Fornøyde lærlinger og lærekandidater er god reklame for bedriften”

”Lærlingene blir motivert når de får være en del av teamet”
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4 Hvordan fordeles oppgaver og ansvar for lærlinger og 
lærekandidater i bedriften?

Det er mange som er involvert i fag- og yrkesopplæringen både i og rundt lære-
bedriftene. Noen ganger kan det være så mange at det blir vanskelig for lærlingen 
og lærekandidaten å vite hvem han/hun skal henvende seg til for å få hjelp. 

Hvor går lærlingen/lærekandidaten med utfordringer som:
• Jeg ønsker meg mer krevende arbeidsoppgaver 
 – noe som gir meg flere utfordringer.
• Jeg får ikke oppfølging i bedriften og vet ikke hvor jeg 
 står faglig.
• Kameraten min får ta sertifikater. Hvorfor får ikke jeg det?
• Det er snart fagprøve, men jeg vet ikke hva det går ut på.

Hvor går instruktøren med utfordringer som:
• Jeg vil så gjerne følge opp lærlingen mer, men det er for travelt, 
 jeg har ikke tid.
• Jeg vet ikke helt hva oppgaven som instruktør går ut på. 
 Hvor kan jeg lære det?
• Hva gjør de med lærlinger i andre bedrifter?
• Lærlingen er jo så flink, jeg har ingen ting jeg kan lære henne   

 eller ham.

Som instruktør står du nærmest lærlingen, men har ikke ansvar eller myndighet til 
å behandle alle spørsmål som kan oppstå i løpet av læretida. Punktene under vil 
kunne hjelpe deg til å bli kjent med hvem som innehar hvilke oppgaver og ansvar 
knyttet til fagopplæringen i bedriften. Vi skiller mellom oppgave- og ansvarsfordeling 
internt i bedriften og mellom lærebedriften og andre relevante samarbeidspartnere.

Lærebedrifter er ulikt organisert. Roller og ansvarsfordeling varierer etter bedriftens 
størrelse, type virksomhet og om bedriften er medlem av et opplæringskontor 
eller ikke. I mindre bedrifter kan instruktør, faglig leder og daglig leder være en og 
samme person. I store bedrifter kan det være mange instruktører, en faglig leder, 
en personalleder, en opplæringsleder og en tillitsvalgt. Mange bedrifter er medlem 
av et opplæringskontor, som avlaster bedriften på ulike vis. I tillegg er det en rekke 
andre instanser utenfor bedriften som har ansvar for fagopplæring. Dette finner du 
mer om i neste kapittel.

I lærebedriftene finner vi instruktører, faglige ledere, kolleger og ledere på ulike nivå 
som alle er støttespillere for lærlingene, men har ulike oppgaver. Du kan bli bedre 
kjent med rollene og oppgavene gjennom å se fagfilmene.
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Daglig leder

Læringsmiljø

Instruktør

Lærling

Faglig leder



18

Roller, arbeidsoppgaver og ansvar:

Lærling eller lærekandidat

Lærlingen eller lærekandidaten har selv ansvar for

• å delta aktivt i opplæringen gjennom initiativ, engasjement, medvirkning og 
egenvurdering

• å dokumentere faglig arbeid og egen utvikling

• å vurdere eget arbeid og egen kompetanseutvikling i henhold til læreplanen

• å utføre arbeidet i henhold til bedriftens og bransjens standarder og krav

Instruktør

Instruktøren er lærlingens og lærekandidatens nærmeste støttespiller og har ansvar for

• å veilede og støtte lærlingen og lærekandidaten i arbeidet

• å sikre at lærlingen og lærekandidaten får varierte arbeidsoppgaver og 
utfordringer og ansvar etter hvert som han/hun er klar for det

• å motivere lærlingen og lærekandidaten til medvirkning, innsats og læring

• å tilrettelegge for sikkerhet, trivsel og et godt læringsmiljø

• å gi jevnlige og systematiske tilbakemeldinger (underveisvurdering)

• å sørge for at opplæringen skjer i henhold til interne planer og 
læreplanverket

• å melde fra om avvik til faglig leder

• å gjennomføre samtale med lærlingen eller lærekandidaten minst hvert halvår

• å gjennomføre halvårsvurderinger uten karakter

• å gi vurdering underveis
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Faglig leder

Faglig leder har det formelle ansvaret for at opplæringen blir gitt i henhold til opplær-
ings loven med forskrifter. I de tilfellene der lærlingen er knyttet til et opplærings-
kontor, samarbeider opplæringskontor og faglig leder om oppgavene. I små bedrifter 
er ofte faglig leder og instruktør samme person. Faglig leder har ansvar for

• å skrive under på lærekontrakten
 
• å utarbeide interne opplæringsplaner

• å gi lærlingen opplæring i samsvar med læreplanen

• å sørge for god progresjon i opplæringen

• å koordinere opplæringen

• å gjennomføre halvårsvurdering med lærling eller lærekandidat og 
instruktør

• å se til at det gjennomføres systematiske vurderingssamtaler minimum en 
gang i halvåret

• å følge opp lærlingens eller lærekandidatens faddere og instruktører

• å synliggjøre læringsmulighetene i bedriften

• å melde lærlingen opp til fag-, svenne- eller kompetanseprøve

• å ha kontakt og samarbeid med fylkeskommunen

• å samarbeide med opplæringskontoret
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Alle ansatte - arbeidsfellesskapet

I en lærebedrift blir nesten alle ansatte involvert i arbeidet med lærlinger og lære-
kandidater. Det er et felles ansvar å sørge for

• at bedriften har et godt arbeids- og læringsmiljø

• at lærlinger og lærekandidater i bedriften blir akseptert og møtt med 
positive holdninger

• at alle er gode forbilder for kommende fagfolk

• at lærlingene og lærekandidatene får hjelp og støtte når de ber om hjelp

• at lærebedriften følger lover og forskrifter som regulerer opplæringen

Fadder

Noen lærebedrifter velger å ha faddere for lærlingene og lærekandidatene. Deres 
oppgave er ofte

• å sørge for at lærlingen og lærekandidaten finner seg godt til rette i 
bedriften

• å hjelpe lærlingen og lærekandidaten til å blir kjent med kolleger og miljø

• å være bindeledd mellom bedriftens ledelse og lærlingen eller 
lærekandidaten

• å være en samtalepartner for lærlingen og lærekandidaten
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Ledere i bedriften 

Med leder i bedrift mener vi vedkommende som har beslutningsmyndighet. I små og 
mellomstore bedrifter kan dette være samme person som faglig leder. I forbindelse 
med fagopplæringen skal lederen

• opprette lære- eller opplæringskontrakt mellom bedriften og lærlingen eller 
lærekandidaten

• inngå lønns- og arbeidsavtaler

• ha personalansvar for lærlingen, lærekandidatene, faglig leder og 
instruktører

• sørge for tilrettelegging av et godt læringsmiljø for lærlingen og 
lærekandidaten

• legge forholdene til rette for og følge opp faglige ledere, instruktører, 
lærekandidater og lærlinger (både verdiskaping og læring)

• informere om og legge til rette for et internt kvalitetssikringssystem for 
opplæring av lærlinger og lærekandidater

• godkjenne interne opplæringsplaner (plassering og rullering i bedriften)

• fordele arbeidsoppgaver og ressurser og sørge for at det er faglige ledere 
og instruktører for lærlingene og lærekandidatene samt representanter 
for arbeidstakerne som ser til at bedriften følger lover og regler for 
opplæringen

• rekruttere lærlinger og lærekandidater

• samarbeide med opplæringskontor

• samarbeide med skoler, for eksempel i form av partnerskapsavtaler og 
avtaler om å ta imot elever i prosjekt til fordypning

• ha kontakt med og samarbeide med representanter for arbeidstakere, for 
eksempel tilsynsrepresentanten

• rapportere til fylkeskommunen som skoleeier og ansvarlig for videregående 
opplæring
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Viktige henvisninger til opplæringsloven for lærebedriften:

Innhold og vurdering i videregående opplæring (§ 3-4)

Arbeidsavtale mellom lærling og bedrift (§ 4-2)

Godkjenning av lærebedrift (§ 4-3)

Lærebedrifters rettigheter og plikter (§ 4-4)

Lærekontrakt og opplæringskontrakt (§ 4-5)

Endring og heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt (§ 4-6)

Internkontroll i den enkelte lærebedrift (§ 4-7)

Viktige henvisninger til forskrift til opplæringsloven 

Dialog om annen utvikling (§3-8)

Underveisvurdering (§ 3-11)

Egenvurdering (§ 3-12)

Halvårsvurdering (§3-14)

Melding til fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve (§3-50)

Innhold og omfang av fag-/svenneprøve (§3-57)
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5 Samarbeidspartnere utenfor bedriften

Fagopplæring i bedrift er videregående opplæring og dermed en del av det offent lige 
utdannings systemet. I Norge har fag opplæringen en lang tradisjon med tre parts-
samarbeid mellom utdannings myndighetene, arbeidstaker- og arbeids giver   orga-
nisa sjonene. Dette innebærer at det er flere støtte spillere rundt lære bedriften.

 

Opplærings-
kontor 

Videregående 
skoler

Prøve-
nemnder

Elev- og 
lærling 
ombud Fylkeskom-

munen, yrkes-
opplærings-

nemnda

Faglig råd

Bransje-
organisasjoner

Opplærings-
ring 

Lærebedriften  

Figur 2 Støttespillere rundt lærebedriften

Videregående skoler

Bedriften rekrutterer lærlinger fra videregående skoler. Et nært samarbeid er i 
alles interesse for å sikre at opplæringen i skolen er relevant for bedriftene, for 
at elever og bedrifter blir kjent med hverandre, og, ikke minst, for å utnytte den 
ulike kompetansen i skolene og bedriftene. Faget prosjekt til fordypning er et godt 
utgangspunkt for å etablere et tettere samarbeid (se temahefte 4).
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Prøvenemnder

Bedriftene må samarbeide med prøvenemndene ved avvikling av fag-, svenne- eller 
kompetanseprøver. Prøvenemndas representanter benyttes av og til av fylkes-
kommunen i forbindelse med godkjenning av lærebedrifter. I tillegg kan prøve-
nemndene informere om gjennomføring av fag- eller svenneprøver slik at bedriften 
kan forberede lærlingene på den avsluttende vurderingen. Det er fylkeskommunen 
som oppnevner prøvenemndene. Nemndenes oppgaver er

• å planlegge, tilrettelegge og vurdere fag- og svenneprøver i samsvar med 
gjeldende regelverk

• å legge til rette for at kandidaten får vist kompetansen sin i faget

• å utarbeide oppgaver etter forslag fra lærebedriftene

• å utarbeide vurderingskriterier og gjøre kandidatene kjent med dem

• å være til stede ved prøvestart og prøveslutt og utføre nødvendig 
inspeksjon underveis i prøven

• å vurdere kandidatens arbeid under prøveperioden og ved prøveslutt

• å registrere og rapportere avvik

Arbeidet med fag- og svenneprøver kan du lese mer om i temahefte 7.

Opplæringskontor

Et opplæringskontor er en virksomhet eller et organ som er godkjent som lære bedrift. 
Opplæringskontorene består av flere bedrifter som har påtatt seg et opplærings-
ansvar for én eller flere lærlinger eller lærekandidater. Noen opplæringskontor er 
tverrfaglige, mens andre kun samarbeider med bedrifter innenfor ett og samme 
fag- eller svennebrevområde.

Det er opplæringskontoret som lærebedrift som oppretter lærekontrakt med lær-
lingen og lærekandidaten, og opplæringskontoret har dermed det formelle ansvaret 
for at opplæringen blir gjennomført i henhold til lover og forskrifter. Hver enkelt 
medlems bedrift har arbeidsgiveransvar og ansvar for den daglige oppfølgingen i 
opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater.
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Opplæringskontorenes ansvar og oppgaver er noe ulikt organisert og tilrettelagt fra 
kontor til kontor, og kan innbefatte oppgaver som

• å inngå opplæringsavtale med lærlingen (bedriften inngår arbeidsavtalen)

• å rekruttere lærlinger og lærekandidater i samarbeid med 
medlemsbedriftene

• å sikre at opplæringen foregår etter intensjonene i opplæringen og 
forskriftene til loven

• å følge opp lærlingene i tett samarbeid med bedriftens ressurspersoner for 
fagopplæring

• å utarbeide retningslinjer som fastsetter forholdet mellom kontoret og 
medlemsbedriftene – hva den enkelte bedrift skal gi av opplæring, og 
fordelingen av tilskuddet mellom bedriftene

• å veilede og støtte bedriftens ressurspersoner

• å tilby opplæring til lærlinger og lærekandidater på områder der bedriftene 
selv ikke har kompetanse eller ressurser

• å kartlegge og vurdere individuelle opplæringsbehov

• å ha kontakt og samarbeid med fylkeskommunen

• å rapportere til fylkeskommunen om endringer av sammensetningen 
i opplæringskontoret

• å melde opp lærlingen til fag- eller svenneprøven

• å håndtere konflikter mellom faglig leder, instruktør, lærling eller 
lærekandidat
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Opplæringsringer

En opplæringsring defineres på samme måte som et opplæringskontor i opplærings-
loven (se § 4-3) og består av to eller flere bedrifter som samarbeider om opplæringen. 
Det er hver enkelt lærebedrift som skriver lærekontrakt og arbeidsavtale med 
lærlingen, og som har det formelle ansvaret for opplæringen.

Bedriftene kan samarbeide ved eksempelvis å la lærlingen rullere mellom ulike 
medlemsbedrifter for å dekke alle arbeidsoppgavene som er nødvendig å mestre 
for å nå alle kompetansemålene i læreplanen. Enkelte opplæringsringer arrangerer 
også kurs og samlinger for lærlingene og lærekandidatene innenfor de målområdene 
der de selv ikke har kompetanse eller ressurser. Organiseringen er avhengig av hvor 
mange bedrifter som samarbeider, og hva de har behov for å samarbeide om.
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Fylkeskommunen – fagopplæring

Det er fylkeskommunen som har ansvar for tilbud og organisering av videregående 
opplæring, inkludert fagopplæring i bedrift. Oppgavene og ansvaret omfatter

• å vurdere og godkjenne lærebedrifter, opplæringskontor og 
opplæringsringer

 
• å vurdere og godkjenne lære- og opplæringskontrakter

• å veilede og følge opp lærebedrifter

• å tilby etterutdanning til dem som driver fagopplæringen i lærebedrifter

• å formidle elever til læreplass i bedrifter

• å utbetale tilskudd til lærebedriftene

• å oppnevne prøvenemnder

• å gi tilbud om opplæring til lærlinger og lærekandidater som ikke kan få 
opplæring i en lærebedrift 

• å godkjenne praksis for praksiskandidater

• å innhente og gjennomgå årlige rapporter fra lærebedriftene

Yrkesopplæringsnemnda

I hvert fylke oppnevnes det en nemnd som skal fremme behov hos og synspunkter 
fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Opplæringsloven (se § 12-4) presiserer at 
nemnda skal arbeide for å heve kvaliteten i hele fag- og yrkesopplæringen. Dette 
må forstås slik at yrkesopplæringsnemnda også skal arbeide for å heve kvaliteten 
på opplæringen i skolen. Nemndas oppgaver er

• i form av vedtak å uttale seg om saker som gjelder godkjenning 
av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens 
kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringen

• å vurdere og uttale seg om rutiner i fylkeskommunene for å sikre kvaliteten 
i fag- og yrkesopplæringen
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• å vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og 
-sikring i fag- og yrkesopplæringen

• å arbeide for at rådgivingen om fag- og yrkesopplæringen blir best mulig, 
og å foreslå tiltak

• å fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle 
kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen

• å vurdere hvordan samhandlingen mellom skoler og lærebedrifter kan 
bedres

• å vurdere hvordan man kan sikre kompetanseutvikling

• å arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og gi 
fylkeskommunen råd om tiltak i forbindelse med den årlige fastsettingen 
av tilbud

• å gi råd om hvordan utviklingen av fag- og yrkesopplæringen og 
samhandling mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling, 
for eksempel utvikling av nye virksomheter og arbeidsplasser

Elev- og lærlingombud 

Elev- og lærlingombud er fylkeskommunale ombud for elever og lærlinger i videre-
gående opplæring. Utdanningsmyndighetene anbefaler at det opprettes ombud, 
men det er ikke lovpålagt. Ombudets oppgaver er

• å ivareta elevers og lærlingers interesser

• å gi informasjon om rettigheter og plikter
 
• å bidra til at elever og lærlinger blir mer aktive i og bevisste på egen 

opplæring

• å arbeide for at elever og lærlinger får større innflytelse over sin egen 
opplæring

Kunnskapsdepartementet har omtale av elev- og lærlingombud og anbefaler at det 
opprettes slike ombud i alle fylker (se www.regjeringen.no). Elev- og lærlingombudene 
i Norge har egen nettside (se www.sovo.no).
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Bransjeorganisasjoner

Fag- og yrkesopplæring står på agendaen for de fleste bransjeorganisasjoner. De er 
opptatt av rekruttering av fagfolk til bransjene, opplæringstilbudene innenfor fagene 
og ikke minst kvaliteten på den opplæringen som tilbys. Bransjeorganisasjonene 
kan være nyttige støttespillere i arbeidet med å tolke og forstå læreplanene og deri-
gjennom sikre at det ikke blir store ulikheter i opplæringen mellom bedrifter, virksom-
hets typer og regioner. Bransjene har også representanter i de faglige rådene.

Faglige råd

Alle fag eller fagområder som har læretid i bedrift, skal være knyttet til et faglig 
råd. Utnevnelsen av de faglige rådene er delegert fra Kunnskapsdepartementet til 
Utdanningsdirektoratet. Fagrådene er rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen 
på nasjonalt nivå. Rådene er satt sammen av like mange representanter fra 
arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Inntil en tredjedel av rådet kan bestå av 
pedagogisk personale og representanter fra utdanningsmyndighetene. Hvert faglig 
råd har en fast sekretær fra utdanningsdirektoratet.

Mandatet for faglige råd (kort oppsummert fra www.udir.no) er

• å arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk slik 
at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse

• å ivareta den faglige helheten for alle fag og yrker innenfor 
utdanningsprogrammene

• å gi innspill og råd om endringer i tilbudsstrukturen innen de yrkes faglige 
utdanningsprogrammene. Bistå i arbeidet med læreplaner, vurderings-
ordninger, kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling, evaluering og oppfølging 
av Kunnskapsløftet

• å bistå i arbeidet med å følge læreplanene i det fireårige utdanningsløpet

• å vurdere tilbudsstrukturen og ved behov ta initiativ til etablering av nye 
lære- og yrkesfag

• på eget initiativ å ta opp saker av prinsipiell og overordnet karakter
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Nytteverdien av samarbeid, kort oppsummert:

• Samarbeid på tvers av bedrifter gjør at man kan nå de delene av kompe-
tansemålene det ikke lar seg gjøre å dekke i egen bedrift alene. Opplærings-
kontor og opplæringsring er to måter å organisere slikt samarbeid på.

• Samarbeid på tvers av bransjer der dette er hensiktmessig.
 
• Samarbeid mellom skole og bedrift gjør at bedriften blir kjent med elevene 

og kan finne en lærling som passer inn hos dem, og som gjennom prosjekt 
til fordypning allerede kjenner bedriftens rutiner.

• Samarbeid med fylkeskommunen gir muligheter for veiledning og 
oppfølging samt bistand i konfliktsituasjoner.

• Samarbeid med fagforeninger og tillitsvalgte, evnt. også med elev- og 
lærlingombudet i fylkeskommunen.

  
• Samarbeid mellom faglig leder, veileder/instruktør og lærling er avgjørende 

for å få til en god opplæringssituasjon.

• Fadderordninger og møteplasser mellom lærling og tillitsvalgte gjør at 
lærlingen kan snakke med noen som ikke er involvert i vurderingen av 
ham/henne.
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6 Økonomisk støtte 

Lærebedrifter med lærlinger og lærekandidater mottar tilskudd for opplæringen. De 
vanligste tilskuddene er basistilskudd I og II. For små og verneverdige fag utbetales 
det et ekstra tilskudd for å stimulere til inntak av lærlinger og lærekandidater. For 
lærlinger og lærekandidater med spesielle behov kan det søkes om ekstra ordinært 
tilskudd. Informasjon om tilskuddsordningen er også tilgjengelig på Utdannings-
direktoratets hjemmesider under Fag- og yrkesopplæring (www.udir.no). 

Basistilskudd I utbetales til lærebedriften for lærlinger og lærekandidater med rett 
til videregående opplæring. Tilskuddet utbetales for opplæringsåret, ikke verdi skap-
ings året. Opplæring i bedrift går vanligvis over to år, der ett år er verdiskaping og skal 
lønnes av bedriften. Tilskudd til opplæring fordeles over hele perioden, det vil si at 
et tilskudd for tolv måneders opplæring fordeles over tjuefire måneder. For lær linger 
med annen læretid i bedrift enn tjuefire måneder gjelder samme prinsipp som over.

Basistilskudd II utbetales til bedrifter som ansetter lærlinger som er over tjueen 
år, og som har all opplæring i bedrift. Ordningen gjelder også for lærlinger som tid-
ligere har fått oppfylt retten til videregående opplæring. Et eksempel på dette er 
en lærling som har gått tre år på et studiespesialiserende utdanningsprogram, og 
som senere tegner lærekontrakt med sikte på fag- eller svennebrev. Lengden på 
lære tida vil bli beregnet i henhold til regelverket. I motsetning til basistilskudd I ut-
betales basistilskudd II for både opplærings- og verdiskapingstid.

Små og verneverdige fag. Det er noen fag som defineres som små og verneverdige. 
Kriteriet er at det over en treårsperiode ikke er tegnet mer enn femten nye lære-
kontrakter i faget. Hvis det blir inngått mer enn femten kontrakter på tre år, tas faget ut 
av lista. I praksis er lista over små og verneverdige fag ganske stabil. Mange av disse 
fagene ivaretar gamle, tradisjonelle håndverksfag, fag som står i fare for å dø ut, og 
som det er viktig å videreføre i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv. I tillegg til 
ordinært basistilskudd utbetales det årlig et tilskudd til bedrifter som har lærlinger i 
disse fagene. Tilskuddet utbetales både for opplærings- og verdi skapings delen.

Ekstraordinært tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med 
særskilte behov. Denne tilskuddsformen har til hensikt å stimulere bedrifter til å 
ta inn lærlinger og lærekandidater som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet 
i lærebedriften. Ofte vil dette gjelde lærlinger og lærekandidater som har hatt 
spesial  undervisning i skolen, men det er ikke noe krav for å kunne søke om ekstra-
ordinært tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder også for kandidater som har opp-
lærings kontrakt og sikter mot praksisbrev. Det kan søkes om støtte til ekstra 
personell  ressurs for å følge opp lærlingen eller  lærekandidaten.
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Lærebedriften kan også søke om midler til tilrettelegging i forbindelse med gjennom-
føring av fag-, svenne- eller kompetanseprøve. Størrelsen på dette tilskuddet er 
skjønns messig. Lærebedriften sender søknaden til fylkeskommunen, som så kvali-
tets  sikrer den og videresender den til Utdanningsdirektoratet.
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7  Aktuelle temaer i bedriftsopplæringen

Temaheftene til instruktøropplæringen viser til ulike oppgaver og utfordringer i bedrifts -
opplæringen:

Læreplanen i bruk

Læreplanen for fag er en av flere forskrifter som danner rammen for både planlegging, 
gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av opplæringen. Læreplanen beskriver 
ikke hvordan målene skal nås, men hva lærlingene skal kunne når de går opp til 
fag- eller svenneprøven. Det er ulike måter å nå kompetansemålene på, avhengig av 
lærebedriftens virksomhet og lærlingens måte å lære på. Den samme kompetansen 
kan oppnås gjennom arbeid med ulike oppgaver, tjenester, utstyr, materialer, metoder 
og prosesser. Dette kan du lese mer om i temahefte 2.

Tilpasset opplæring

Opplæringen skal tilpasses lærlingen og lærekandidatens evner og forutsetninger 
og behov (jf. opplæringsloven § 1-3). Det vil si at lærebedriften må kartlegge hva den 
enkelte lærling eller lærekandidat kan, velge oppgaver og utfordringer som passer 
den enkelte, og vurdere resultatet i samsvar med oppgaver og forutsetninger. Det kan 
også være lærlinger og lærekandidater som har behov for spesiell tilrettelegging. 
Dette kan være utvidet tid, ekstra ressurser til veiledning og spesialutstyr (se mer 
i temahefte 3).

Bedriften som lærested

Læringsutbyttet henger ofte sammen med bedriftens læringsmiljø. I tillegg til lær ing 
gjennom deltakelse i produksjon og tjenester, handler det om hvordan vi motiverer og 
utfordrer hverandre i hverdagen. Det handler også om etablering av arbeidsfellesskap. 
Kunnskapsløftet vektlegger mer enn tidligere bedriften som lærings arena gjennom 
større deler av opplæringen. Prosjekt til fordypning på Vg1 og Vg2 maner til samarbeid 
mellom skole og bedrift. Dette kan du lese om i temahefte 4.
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Instruksjon og veiledning

Hensikten med veiledning er å stimulere lærlingen til økt kompetanse i faget (jf. 
opplæringsloven § 3-11) og til selvstendig utvikling og vekst. Veiledningen skal bidra 
til at den som veiledes, opplever mestring, får motivasjon og lærelyst. Lærlingene 
skal også stimuleres til å begrunne egne valg, reflektere, vurdere og lære av eget og 
andres arbeid. Instruksjon, rådgivning og veiledning kan ha flytende overganger, og 
mange veiledere og instruktører veksler mellom veiledning, instruksjon og konkrete 
råd. Se mer i tema 5.

Vurdering og dokumentasjon

Lærlingen og lærekandidaten skal ha råd og veiledning om hva som skal til for å 
utvikle seg videre mot den kompetansen som beskrives i læreplanen. Dette inne-
bærer systematisk og kontinuerlig underveisvurdering av arbeidet og den faglige 
utviklingen. Vurderingen skjer mens lærlingen, lærekandidaten og instruktøren ut-
fører daglige arbeidsoppgaver. I tillegg har instruktøren ansvar for halvårsvurdering. 
Vurderingsarbeidet inkluderer også bedriftsbasert vurdering (se mer i temahefte 6).

Fag- og svenneprøve

Fag-, svenne- eller kompetanseprøve er en sluttvurdering av den kompetansen som 
lærlinger eller lærekandidater har oppnådd gjennom fag- og yrkesopplæringen. 
Prøven skal som hovedregel gjennomføres i lærebedriften og tilpasses virksomheten. 
Alle kompetansemålene i læreplanen for opplæring i bedrift kan være grunnlag for 
vurdering. Lærebedrifter bør trene lærlinger og lærekandidater på fagprøvens fire 
deler: planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon (se mer om dette i 
temahefte 7).
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Glemmen videregående skole har gitt vår bedrift mange godt 
motiverte elever i PTF. Elever som peker på problemstillinger og 
stimulerer bedriften i lærlingearbeidet.
Håvard Kristiffersen, opplæringskoordinator ved Sealjet, Fredrikstad
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«Den gode sirkel» og de mange ressurser  
i materiellet for fag- og yrkesopplæring

7

5

3

1

8

2

4

Å være 
lærebedrift 
- roller og
oppgaver

Fag- og
svenneprøve

Læreplanen
i bruk

Tilpasset
opplæring

Bedriften som
lærested

Veiledning 
til bruk av materiellet

Instruksjon
og

veiledning

Vurdering og 
dokumentasjon

Tema

Tema

Tema

Tema

Tem
a

Tema

Tema Tema

Fagfilm
4, 5, 7

Fagfilm
1, 3, 9

Fagfilm
3, 4, 6

Felles materiell for tema 1 til 7: 
Triggerfilm, temahefte, kurslederhefte, lydfil og huskekort.

Fagfilm
4, 5, 6, 7

Fagfilm
6, 7, 8

Introduksjonsfilmer
Fagfilm 1, 9

Fagfilm
1, 2, 4, 66
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Filmliste

Introduksjonsfilmer

• Proff fagopplæring – hvordan lærlingen kan bli en ressurs for bedriften

• Respekt og toleranse hos alle i bedriften

• Trygghet og mestring som likeverdig medarbeider

Fagfilmer

1. De første 14 dagene – om møtet mellom lærling og bedrift.

2. Lokal tilpasning og tilpasset opplæring – to sider av samme sak.

3. Hvordan skape et godt læringsmiljø?

4. Veiledning og vurdering underveis i læretiden.

5. Halvårsvurderingen.

6. Den gode samtalen. Kunsten å stille åpne spørsmål.

7. Fag- og svenneprøven. Veien mot mål.

8. Fag og svenneprøven. Gjennomføringen.

9. Samspillet skole-bedrift.

Triggerfilmer

• «Viktig at jeg er et godt forbilde»

• «HMS? Vi kaller det sunn fornuft»

• «Der er lov å gjøre feil, men…»

• «Alt dette papiret!»

• «Respekt for brukeren»

• «Ikke mitt bord»

• «Viktig å begrunne det vi gjør»

• «En god start»

• «Relevante oppgaver»

• «Arbeid? Nei, dette er en livsstil!»
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