
SØKNADSSKJEMA  
UTENLANDSOPPHOLD FOR LÆRLINGER 

ERASMUS+ 

Ved å sende inn dette søknadsskjemaet samtykker du i at personopplysningene du oppgir kan 
anvendes av fylkeskommunen i behandlingen av søknaden jf. Personvernforordningen art. 6, nr. 
1, bokstav a. Fylkeskommunen har også behov for å behandle og formidle personopplysningene 
videre ved et eventuelt tilbud om utenlandsopphold. 

Samtykke kan trekkes tilbake. Tilbaketrekning av samtykke fører automatisk til at også 
søknaden trekkes tilbake.  

Fylkeskommunen vil på bakgrunn av innsendte opplysninger kunne innhente informasjon fra 
fylkeskommunens interne datasystemer. Fylkeskommunen forholder seg til forvaltningslovens 
bestemmelser om taushetsplikt.  

Før du sender inn søknadsskjemaet må du ha avklart med din lærebedrift at et eventuelt 
utenlandsopphold lar seg tilpasse til din planlagte opplæring i bedriften.   

Søknaden sendes til: 
Trøndelag fylkeskommune 
Att. Ingunn Strugstad 
Fylkets hus 
Postboks 2560 
7735 Steinkjer 

1 NAVN OG ADRESSE 

Navn: 

Adresse: 

Postnummer: Poststed: 

Fødselsdato: 

Skriv inn kun fødselsdato på formatet dd.mm.åååå. 

NB! For de som er under 18 år er det behov for samtykke fra foresatte for å få læreplass i utlandet. 
Det vil bli innhentet foresattes underskrift før søknaden behandles.  



2 KONTAKTINFORMASJON 

Telefon: 

E-postadresse:

3 FAG OG LÆRESTED 

Lærefag: Navn på lærested: 

Sluttdato for lærekontrakten: 

Adresse lærested: 

Postnummer lærested: Poststed lærested: 

Kontaktperson lærested: 

Telefonnummer til kontaktperson lærested: 

E-postadresse til kontaktperson lærested:

Er bedriften tilknyttet opplæringskontor? I tilfelle hvilket?: 

Kontaktperson opplæringskontor: 

Telefonnummer til kontaktperson opplæringskontor: 

E-postadresse til kontaktperson opplæringskontor:

4 UTDANNING OG ARBEIDSPRAKSIS 

Gi en kort oversikt over din videregående skolegang: 

Eventuell arbeidspraksis: 



5 OM DEG SELV 

Skriv noen ord om deg selv (fritidsinteresser, hva du er opptatt av osv.): 

6 MOTIVASON OG UTBYTTE 

Hvorfor ønsker du å ta deler av læretida i et annet europeisk land? 

7 BORTE FRA NORGE 

Dine tanker om å være borte fra Norge over en lengre periode: 

8 SOSIALT 

Dine tanker om å bli kjent med nye mennesker i utlandet: 



9 FORBEREDELSER 

Hvordan vil du forberede deg til oppholdet? 

10 SPRÅKKUNNSKAPER 

Ferdigheter i fremmedspråk: 

11 ØNSKET REISEMÅL OG REISETIDSPUNKT 

Hvilke(t) land kunne du tenkt deg å bli utplassert i? 

I hvilken periode vil en utplassering kunne passe deg og din lærebedrift? 

12 REFERANSER 

Oppgi en eller flere referanser (navn, funksjon, telefonnummer): 

NB! Husk at du må ha gjort en avtale om samtykke med den du oppgir som referanse. 



13  Utfyllende kommentarer 

Ble det for liten plass på de forrige sidene, kan du skrive mer nedenfor. Husk å henvis til spørsmålet. 
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