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Velkommen til 
Lærekandidaten i sentrum
Kurset er for alle bedrifter som har eller skal ha lærekandidat. 



Mål for kurset 

• Deres kunnskap skal sikre god kvalitet i fagopplæringen og bidra til at 
lærekandidatene lykkes og gjennomfører videregående opplæring 

• Du skal få kjennskap til din rolle som instruktør/veileder eller faglig 
leder

• Din økte kompetanse skal gi trygghet i opplæringsarbeidet i egen 
virksomhet

• Du skal få kunnskap om fagfornyelsen og nye læreplaner 

• Du skal kjenne til lærekandidatordningen og hvilke muligheter som 
ligger i den

• Du skal få verktøy til å følge opp lærekandidaten og gode tips for å 
lykkes i hverdagen

Lærekandidaten i sentrum



Innhold i kurset 
• Hvem er lærekandidaten? 

• Hva er lærekandidatordningen og hvilke muligheter ligger i den? 

• Hvordan få til den gode overgangen fra skole til bedrift?

• Hvilke rettigheter og plikter har lærekandidaten og lærebedriften?

• Hva skal til for at lærekandidaten lærer? 

• Tips og triks for tilrettelegging

• Hvordan tilpasse dokumentasjonsarbeidet av opplæringen?

• Hvordan forberede og gjennomføre kompetanseprøven?

• Veien videre etter læretiden

• Presentasjon av kompetansepakka 



Nye læreplaner LK20
• Læreplaner Kunnskapsløftet 2006, utgår 31.juli 2022

• Læreplan for vg3/opplæring i bedrift LK 20 trer i kraft 1.8.2022

– Overordnet del (verdigrunnlaget og prinsipper for læring) NB! Hovedmålgruppen for overordnet del 
er alle som har et ansvar for opplæringen

– Om faget

▪ Kjerneelement

▪ Tverrfaglig tema(Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig 
utvikling)

▪ Grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale 
ferdigheter)

– Kompetansemål og vurdering





Hvem er lærekandidaten?



Hvem er lærekandidaten…

Ungdom som har eller vil få utfordringer med å oppnå full yrkes- eller 
studiekompetanse, kan legge opp et løp mot grunnkompetanse. Dette kan være 
elever:

› som har hatt spesialundervisning med avvik fa læreplanverket i Vg1 og 2

› som har manglende karaktergrunnlag eller ikke vurdering ved overgang til 
opplæring i bedrift.

› som har bestått vg1 og vg2, men som av ulike årsaker skal ha en tilpasset 
læreplan i bedrift.

Avklaring angående opplæringsløp mot grunnkompetanse skjer mellom elev, 
foresatte, skole og eventuelt PPT/fagopplæring.



Når er han/hun lærekandidat?

• Når han har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre 
omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve.

• Når han sikter mot et begrenset antall mål innenfor læreplan, og 
avlegger en kompetanse prøve etter endt læretid.

• Etter endt opplæringstid:

• Avlegges kompetanseprøve, og dersom/når kandidaten består denne 
prøven utstedes et kompetansebevis



Noen eksempler?



Hva er lærekandidatordningen og 
hvilke muligheter ligger i den?



Lærekandidatordningen er fagopplæring tilpasset den enkelte..

• Er en ordinær ordning innen fagopplæring -> Den er sidestilt med lærlingene.

• Har som formål å tilpasse fagopplæring til enkeltpersoner basert på 
kandidatens individuelle forutsetninger for å lære et fag.

• Målsetting å oppnå så høy kompetanse som mulig

• Bli best mulig kvalifisert til arbeidslivet

• Bidra til bedriftens verdiskaping

• Opplæringen planlegges med sikte på å gi kandidaten faglig kompetanse på et 
lavere nivå enn det som er fastsatt i læreplanen for faget (= grunnkompetanse)
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Hvordan få til den gode overgangen fra 
skole til bedrift?



Oppstarten har stor betydning

• YFF/arbeidspraksis?

• Relevant informasjon/samtykke

• Overgangsmøte med skolen?

• Starte der man er for å komme dit man vil

• Avklare målet for læretiden?

• De første månedene er viktig

• Informasjon om oppstart til kandidaten-
hvor, når, hvem og hva



og lærlingens reise on VimeoFølg opp lærlingen i bedrift: 
Overgangen 

Overgangen fra skole til bedrift

https://vimeo.com/242223771


Hvilke rettigheter og plikter har 
lærekandidaten og lærebedriften?



Lærebedriftens plikter

• Har full eller begrenset godkjenning i 
lærefaget

• Har en faglig leder og veileder/instruktør

• Har en arbeidstakerrepresentant

• Er en god arbeidsgiver

• Betaler lønn



Lærebedriften plikter forts.

• Ha en signert arbeidsavtale

• Har en intern plan for opplæringen

• Gir opplæring etter valgte mål i læreplanen NB! Nye læreplaner 

• Gir veiledning

• Gjennomfører halvårsvurdering

• Har system som kvalitetssikrer opplæringen

• Tilpasser opplæringen til kandidatens behov
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Lærekandidatens rettigheter

Samme rettigheter når det gjelder fysisk og psykososial tilrettelegging 
som andre ansatte

Behov utover dette?

For eksempel

• Mer tid til å lære/produsere

• Tettere oppfølging/veiledning

• Økt materialforbruk

Søke om tilretteleggingstilskudd ?



Lærekandidatens plikter

Som andre ansatte – jmf. Arbeidsavtale ogArbeidsmiljølov AML

Være i dialog om unntak fra enkelte oppgaver og ansvar

• Dokumentere opplæringen

• Delta og være aktiv i arbeidsprosesser

• Stille reflekterende spørsmål



Hva skal til for at lærekandidaten lærer?



Hva skal til for at lærekandidaten lærer?

• Trygghet – tidlig mestring

• Forventninger - avklaring

• Interesser

• Bedriften kjenner lærekandidaten og blir inkludert

• Har forutsigbare rammer i arbeidshverdagen

• Kjenne læreplanen og intern plan for opplæringen



Intern plan for 
opplæring
•En plan som skal sikre at opplæringen blir 
gitt i læreplanen for faget.

•Den skal si noe om 
hvordan lærlingen/lærekandidaten kan utføre 
oppgavene

•Klargjøre hensikten med hver oppgave – Hva 
skal lærlingen/lærekandidaten lære av å 
gjennomføre jobben?



Pedagogisk-psykologisk tjeneste

• Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utreder og vurderer vansker og behov for 
tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, 
lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

• PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din opplæringssituasjon. Vi utreder og 
foretar sakkyndige vurderinger etter opplæringslova blant annet på følgende 
områder:

‒ Behov for spesialundervisning
‒ Utredning av spesifikke vansker som lese- og skrivevansker
‒ Behov for tilrettelegging i undervisning, og ved prøver og eksamen

• I tillegg kan vi tilby veiledning i andre saker som omfatter din opplæringssituasjon, 
som psykososiale vansker, lære- og fagvansker og læringsmiljø.

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A75-6


Tips og triks for tilrettelegging



Relasjon+ Trygghet + Mestring = Motivasjon

• Tempo

• Struktur

• Forutsigbarhet

• Noen å spørre

• Utfordringer/ansvar



"Nøkler" til mestring

• Fysisk styrke/begrensning?

• Muntlig/skriftlig?

• Sosial kompetanse?

• Struktur?

• Arbeid - nav.no

• appbiblioteket.no

• Tilrettelegging på arbeidsplass

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/tilrettelegging/arbeid-og-utdanning/arbeid
http://appbiblioteket.no


Hvordan tilpasse dokumentasjonsarbeidet 
av opplæringen?



Dokumentasjon av 
opplæring 

• Lærekandidaten dokumenterer utført arbeid:

– Hva jeg har gjort.

– Hvordan jeg gjorde det. 

– Hvorfor jeg valgte å gjøre det slik. 

• Dokumentasjonen kan være:

– Skriftlig gjennom en beskrivelse.

– Tatt bilde underveis og i avslutning.

– Lydopptak.

– Produktet.



Hva er logg?

• En kort nedtegnelse av hva som har skjedd i en læringssituasjon, og 
lærlingens refleksjoner og reaksjoner rundt dette –å skrive logg er å stille 
seg selv spørsmål som fremmer læring, refleksjon og utvikling

• Hva skjedde? Beskrivelse av hendelse/forløp
• Hva lærte jeg? Hva var nytt for meg? 
• Noe som gjorde særlig inntrykk på meg?
• Hva tar jeg med meg videre? Noe jeg skal følge opp/prøve ut?



Dokumenter opplæringen

Side 31





LOGG 3-2-1

LOGGSKJEMA
Dato:

3 ting jeg har lært

2 ting jeg synes er vanskelig å forstå

1 ting jeg vil lære mer om



LOGG en annen 3-2-1

LOGGSKJEMA
Dato:

3 ting jeg var god på i dag

2 ting jeg ikke har gjort ennå

1 ting jeg vil videreutvikle



Hvordan forberede og gjennomføre 
kompetanseprøven?



Kompetanseprøve
• Bedriften melder kandidaten opp via VIGO Bedrift sammen med 

tilpasset lærekandidatplan, TLKP (kompetansemål plukket ut 
fra læreplanen)

• Prøvens varighet - individuelt tilpasset kandidatens mål i 
opplæringen

• Innhold i prøven - basert på arbeidsoppgaver som kandidaten er 
kjent med

• Legger til rette for mestring, BESTÅTT



Kompetanseprøve forts.

• Det søkes ikke om tilrettelegging til kompetanseprøven, det å være 
lærekandidat er tilrettelegging i seg selv

• Viktig at kontaktpersonen på prøvestedet har dialog med 
prøvenemnden, slik at de er kjent med om kandidaten har behov som 
må hensyntas
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Kompetansebrev





Veien videre etter læretiden



Mange muligheter...

• Samarbeid med andre etater i læretiden for å sikre veien videre 
etter kompetanseprøven og læretidens slutt

• Fortsette å jobbe i bedriften?

• Lønnstilskudd? VTO/VTA?

• Melde seg som jobbsøker via NAV?

• Ta fagprøven som Praksiskandidat? - Viken.no/praksiskandidat



Nye læreplaner og kometansepakke



Hvorfor nye 
læreplaner?



Hva er nytt 
• Hva er nytt i bygg- og anleggsteknikk? (Lenker til en ekstern side.)

• Hva er nytt i elektro og datateknologi? (Lenker til en ekstern side.)

• Hva er nytt i frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign? (Lenker til en ekstern side.)

• Hva er nytt i helse- og oppvekstfag? (Lenker til en ekstern side.)

• Hva er nytt i håndverk, design og produktutvikling? (Lenker til en ekstern side.)

• Hva er nytt i informasjonsteknologi og medieproduksjon? (Lenker til en ekstern side.)

• Hva er nytt i naturbruk? (Lenker til en ekstern side.)

• Hva er nytt i restaurant- og matfag? (Lenker til en ekstern side.)

• Hva er nytt i salg, service og reiseliv? (Lenker til en ekstern side.)

• Hva er nytt i teknologi- og industrifag? (Lenker til en ekstern side.)

Kompetansepakken 1.1.5 eller søk på udir.no: Hva er nytt.…

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-bygg--og-anleggsteknikk/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-elektrofag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-frisor-blomster-interior-og-eksponeringsdesign/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-helse--og-oppvekstfag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-handverk-design-og-produktutvikling/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-informasjonsteknologi-og-medieproduksjon/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-naturbruk/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-restaurant--og-matfag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-salg-service-og-reiseliv/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-teknikk-og-industriell-produksjon/


Yrkeskompetanse etter fagfornyelsen handler 
om å kunne ...

• utføre en nødvendig bredde av relevante og helhetlige yrkesoppgaver

• begrunne valg av løsninger

• reflektere over eget arbeid og valg som gjøres underveis i arbeidsprosessen

• diskutere og argumentere for og imot ulike løsninger

• vurdere kvalitet på eget arbeid

• dokumentere faglig arbeid på en hensiktsmessig måte

• vurdere eget kompetansebehov og systematisk kunne videreutvikle egen kompetanse

• lytte til andre og bidra til fellesskapet med meninger, støtte og hjelp ved behov

• bidra til en bærekraftig utvikling gjennom videreutvikling av eget arbeid, i egen lærebedrift, eget yrke og 
egen bransje



Kompetansepakke
Høsten 2022 innføres det nye læreplaner i alle fag for vg3 opplæring i bedrift. Dette er en 
del av Kunnskapsløftet 2020 (fagfornyelsen). Dette har konsekvenser for opplæring i 
bedrift, og denne kompetansepakken viser modul for modul hva dette kan bety for ditt 
arbeid som instruktør/faglig leder:

1.Fagfornyelsen og nye læreplaner

2.Kompetanse lærlingen skal utvikle

3.Planlegge opplæringen

4.Gjennomføre opplæringen

5.Vurdere underveis og dokumentere opplæringen

6.Forbedre opplæringen



Her finner du mer informasjon

• Hva vil det si å være lærekandidat? - Viken fylkeskommune

• brosjyre-larekandidater-2021-22.pdf (viken.no)

• Håndbok for lærekandidatordningen i Viken

• https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-
bedrift/fagbrev-som-voksen/fagbrev-som-praksiskandidat/

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-og-larekandidat/hva-vil-det-si-a-vare-larekandidat/
https://viken.no/_f/p1/id76a180b-971b-4b2b-908d-328f81553e35/brosjyre-larekandidater-2021-22.pdf
https://viken.no/_f/p1/i6cfb739f-25a2-4257-8185-7d7a0fd81aae/larekandidatordningen-i-viken-en-handbok.pdf
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/fagbrev-som-praksiskandidat/

