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Velkommen til 
Bedriften som opplæringsarena 

Et digitalt kurs for instruktører/veiledere og faglige ledere



Et digitalt kurs for instruktører/veiledere og faglige ledere 

VELKOMMEN TIL 
BEDRIFTEN SOM OPPLÆRINGSARENA



Mål for kurset 

• Deres kunnskap skal sikre god kvalitet i fagopplæringen og bidra 
til at flere 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, nye læreplaner og 
justeringer i rollen som følger av dette (LK20)

Bedriften som opplæringsarena



Innhold i kurset 
Målet med yrkesopplæringen

Hvordan bli en godkjent lærebedrift?
Hva gjør fylkeskommunen? 
Kriterier for godkjenning
Roller i bedriften
Intern plan

Den gode oppstarten
Hvem kommer til dere?
Overgangen fra skole til bedrift
Mottaksplan

Fagfornyelsen og nye læreplaner vg3 opplæring i bedrift 
Konsekvenser for opplæring i skole og bedrift
Overordnet del
Å lære å lære

Oppfølging av lærlinger I Viken fylkeskommune



Gruppeoppgave
Tid 10 minutter 

Hils på gruppa, navn, bedrift og erfaringer med 

lærlinger.



Målet med yrkesopplæringen

Gode fagfolk – reflekterte, samfunnsbevisste praktikere – med yrkesstolthet, som kan gjøre 

og begrunne helhetlige yrkesoppgaver, finne løsning på utfordringer, reflektere over og 

vurdere kvaliteten på eget arbeid,  samt lære av erfaringer

Grete Haaland 

Ulike perspektiver Behov
KUNDE/ BRUKER Gode produkter/tjenester
SAMFUNN Bærekraftig og samfunnstjenlig utvikling (bærekraft, livsmestring, 

samfunnsøkonomi)
ARBEIDS-/NÆRINGSLIV Lønnsomt arbeid
FAGARBEIDEREN Mulighet til helhetlig arbeidsoppgaver

- Meningsfullt arbeid
- Innflytelse over egen hverdag
- Ansvar
- Utvikling



Hvordan bli en godkjent 
lærebedrift?





Vg1 Vg2

Lærling i bedrift

Lærekandidat, med tilpasset intern plan

Kandidat for fagbrev på jobb

Fag-/svenneprøve 
kompetanseprøve

Hvem har dere et opplæringsansvar for?

Lærling med full opplæring i bedrift  4 år

Kompetanseprøve

Elev Vg3 i skole 



De mest sentrale 
begrepene knyttet til 
lærlinge- og 
lærekandidatordningen



Rolleavklaring i bedriften

• Ansvarlig/daglig leder – en som har det formelle ansvaret for at 
godkjenningskriteriene til enhver tid oppfylles av bedriften 
eller opplæringskontor, kommune

• Faglig leder – en som har ansvaret for at opplæringen er i henhold til 
opplæringslova

• Veileder/instruktør – en som skal følge opp den daglige opplæringen av 
lærling/lærekandidat

• Arbeidstakerrepresentant – skal se til at opplæringsforholdene er 
tilfredsstillende

http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/merkeordning-for-larebedrifter/




Gruppeoppgave
Tid 10 minutter 

Hva kjennetegner en god instruktør?

Vi deler i plenum fra noen grupper. Den som 

hadde bursdag sist er ordstyrer og presenterer to 

stikkord i plenum.

TA BILDE AV OPPGAVEN



Pause









Fra bedriftens intern plan til 
intern plan for lærlingen 

• Arbeidsoppgaver i virksomheten 

• Hva skal til for at lærlingen lærer?

• Sikrer at lærlingen får opplæring som tilfredsstiller 

kravene i læreplanen



Fra bedriftens intern plan 
til intern plan for 
lærekandidaten 

• Arbeidsoppgaver i virksomheten 

• Hva skal til for at lærekandidaten lærer?

• Sikrer at lærekandidaten får opplæring som 

tilfredsstiller kravene i individuell plan



Den gode oppstarten



Hvem kommer til dere?



Orientering om kontraktens innhold

• Læretidsstart og læretidsslutt

• Endring i kontrakt permisjon, heving

• Endring i kontraktstype

• Tilleggsopplysninger for eksempel krav til dokumentasjon

• Ikke bestått og manglende teori programfag

• Ikke bestått og manglende teori fellesfag

• Faglig leder

Lærekontrakter og opplæringskontrakt

Arbeidsavtale og 
lærekontrakt



Ikke bestått og manglende teori

• Lærlingen må selv sørge for å ta opp igjen fellesfag som ikke er bestått på vg1 og vg2

• Bedriften har ansvaret for manglende teori

• Som hovedregel må alle skolefag være bestått før fag- eller svenneprøven. Det finnes 
enkelte unntak

• Det kan søkes om å få vitnemål med ikke bestått karakter i inntil to fellesfag, dette 
krever uttalelse fra PPT. Gjelder ikke fag som ikke er vurdert. (IV)



Godkjent lærekontrakt

• Lærlingen får sms om signering av lærekontrakt

• Bedriften får e-post om at kontrakten er godkjent

• Lærekontrakten ligger i Vigo Bedrift

• Under merknader finner lærling og bedrift informasjon om:

- Opplæringsbestilling

- Realkompetansevurdering

- Fag lærlingen må melde seg opp i selv



• Gjøre klar arbeidsplassen, pc, tilganger, inngangskort og nøkler, 

garderobe, informere at dere får en lærling

• Legge en plan for mottaket og hvem som har ansvar

• Noen informasjon som bør sendes ut  på forhånd? Informasjon om 

bedriften, HMS m.m

Hva må 
forberedes 

før lærlingen 
kommer?



• Er det avdelingsleder eller instruktør som møter lærlingen første dag?

• Ha en forventningssamtale, lærlingens forventninger til bedriften og 

omvendt

• Ha en plan for de første dagene og ukene

• Orientere om veiledning og vurdering

• Bedriften eller opplæringskontoret har felles oppstart for sine lærlinger

Hvordan vil 
bedriften ta 

imot 
lærlingen?



Eksempel på 
mottaksplan 

Punkter som det skal informeres om Ansvarlig Dato for gjennomføring og 
signatur 

Bedriftsinformasjon:

Hilse på:

Lærlingforhold:

Personalforhold:

Orientering om HMS:

Velferdstiltak:

Orientering om annet:



Gruppeoppgave- den gode 
lærebedriften
Tid 15 minutter 

Bruk to minutter og jobb individuelt med spørsmålene. Resten av tiden jobber dere sammen. 

1. Vi er en god lærebedrift fordi……

2. Vi kan bli enda bedre som lærebedrift hvis vi……

3. Å ha lærling/lærekandidat i bedriften er positivt fordi………

4. Å ha lærling/lærekandidat i bedriften betyr at vi må skjerpe oss når det gjelder……

En på gruppa noterer og legger frem stikkord i plenum. Legg til rette for at alle får snakket. 

Ta bilde av oppgaven



Pause



Fagfornyelsen og nye  læreplaner vg3 
opplæring i bedrift



Hvorfor nye 
læreplaner



Konsekvenser for opplæring 
i skole og bedrift

• Læring gjennom helhetlige arbeidsprosesser – åpne 
oppgaver/oppdrag 

• Involvere elever og lærlinger mer

• Bruke åpne spørsmål som får lærlinger til å reflekterer og 
kritisk vurderer begrunnelser og alternative løsninger

• Gi underveisvurdering som skaper lærelyst, nysgjerrighet og 
utforskertrang – verdsetter kreativitet og at de tør å prøve 
nye løsninger

• Tverrfaglige temaer 

• Samarbeid mellom skole og bedrift nødvendig 



Læreplan for ulike fag
• Læreplaner Kunnskapsløftet 2006, utgår gradvis fra 2022

• Læreplan for vg3/opplæring i bedrift LK 20, gyldig fra 1.8.2022

• Overordnet del 

• Om faget

• Kjerneelement

• Tverrfaglig tema

• Grunnleggende ferdigheter

• Kompetansemål og vurdering



Nytt kompetansebegrep

Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

(Meld. St. nr. 28 (2015-2016), s. 28)





Viken viser vei. viken.no

Bedriften som opplæringsaren 2023

Du har nå deltatt på et digitalt kurs for 
instruktører/veiledere og faglige ledere

Målet med yrkesopplæringen
Hvordan bli en godkjent lærebedrift?

Hva gjør fylkeskommunen? 
Kriterier for godkjenning
Roller i bedriften
Intern plan

Den gode oppstarten
Hvem kommer til dere?
Overgangen fra skole til bedrift
Mottaksplan

Fagfornyelsen og nye læreplaner vg3 opplæring i bedrift 
Konsekvenser for opplæring i skole og bedrift
Overordnet del
Å lære å lære

Oppfølging av lærlinger I Viken fylkeskommune



Vil du vite mer?

• Lærebedrift - Viken fylkeskommune

• Kurs for lærebedrifter - Viken fylkeskommune

• Håndbok for lærekandidatordningen i Viken

• Skjema for opplæring i bedrift - Viken fylkeskommune

• Oppfølgingstjenesten - Viken fylkeskommune

• Læretid i Europa - Viken fylkeskommune

• Ombudet for barn og unge i Viken - Viken fylkeskommune

• Følge opp lærling i bedrift (udir.no)

• Læreplanverket (udir.no)

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/hva-er-en-larebedrift/
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/kurs-for-larebedrifter/
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/skjema/
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ppt-oppfolgingstjenesten/oppfolgingstjenesten/
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-og-larekandidat/laretid-i-europa/
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ombudet-for-barn-og-unge-i-viken/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/folg-opp-larlinger/#planlegge
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/


www.viken.no

http://www.viken.no/
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