
Vedlegg 3 

Retningslinjer for godkjenning av opplæringsringer i Trøndelag 
 
En opplæringsring er et organ for samarbeid mellom bedrifter om opplæring der arbeidsgiveren og 
partene i lærekontrakten er en av bedriftene, men deler av opplæringen skjer i en eller flere andre 
bedrift. Det er regnet som et samarbeid mellom bedrifter, og ikke en sammenslutning av bedrifter.  
 
Bedriftene i opplæringsringen må i fellesskap utarbeide en plan for opplæringen og skal ha en 
skriftlig avtale seg imellom, som regulerer hvem som har ansvar for hva i opplæringen, og fordeling 
av tilskudd. En av bedriftene skal ha hovedansvar for opplæringen og signere 
lærekontrakt/opplæringskontrakt.  
 
Lærebedriften må være faglig vurdert for å se til at bedriftens produksjon tilfredsstiller de krav som 
ligger i læreplanen for faget, før fylkeskommunen kan godkjenne bedriften. 
 
Bedriftene må ha en eller flere faglige kvalifiserte personer (heretter kalt faglig leder) som skal se til 
at opplæringen er i henhold til læreplan, og at lov og forskrifter blir fulgt. Opplæringsringens 
godkjenning er knyttet til faglig leder/es kompetanse. 

Godkjenning av faglige ledere  
Se retningslinjer for godkjenning av faglig leder.  

Søknad 
Hovedbedrift søker fylkeskommunen om godkjenning som lærebedrift, sammen med kopi av avtalen 
mellom bedriftene som inngår i opplæringsringen. 
 

Internkontroll, kvalitetssikring og rapportering 
Opplæringsringen må utarbeide en intern plan for opplæringen som viser hvordan lærlinger, 
lærekandidater og praksisbrevkandidater får opplæring iht. lov og forskrift, herunder den generelle 
delen av læreplanen, prinsipper for opplæring og fagspesifikke læreplanen.  
 

Opplæringsringen må utarbeide og etablere internt kvalitetssikring som påser at 

lærling/lærekandidat og praksisbrevkandidat får opplæring iht. lov og forskrift. 

 
Hovedbedrift oppfordres til å delta i den årlige lærebedriftsundersøkelsen, og legge til rette for at 
lærling/lærekandidat og praksisbrevkandidat også deltar i lærlingeundersøkelsen. Dette inngår som 
en del av bedriftens årlige rapportering til fylkeskommunen.  
 

Kontroll, veiledning, rådgiving og oppfølging fra fylkeskommunen  
Som del av fylkeskommunens oppgaver forutsetter godkjenning av opplæringsring at 
fylkeskommunen inviteres og informeres om saker som har betydning for opplæring, slik at 
fylkeskommunen kan ivareta sine plikter.  
 

Tap av godkjenning  
Fylkeskommunen kan trekke tilbake godkjenningen dersom opplæringsringen ikke lenger oppfyller 
kravene. Et tap av godkjenning skal drøftes i yrkesopplæringsnemnda før et vedtak fattes i 
fylkeskommunen. Lærebedriften må ha ny godkjenning dersom det har gått mer enn 2 år fra siste 
avslutta lærekontrakt eller opplæringskontrakt. 



  
 

Endring av retningslinjene 
Endring av lov og forskrift kan medføre endring av retningslinjene.  
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