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Fra elev til lærling 
Informasjon og råd til deg som  
skal søke læreplass i Viken.

Viken viser vei.
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Hvordan søker  
du læreplass?
Vil du ha læreplass, må du registrere ønskene dine på vigo.no.  
Du må også søke direkte til bedrifter og opplæringskontor.  
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 › For å søke læreplass i Viken, må du være  
folkeregistrert i Viken innen 1. mars. 

 › Registrer ønskene dine om læreplass på  
vigo.no ved å bruke  MinID eller BankID. 

 › Fristen for å søke er 1. mars for lærlinger  
og 1. februar for lærekandidater. 

 › I tillegg til å registrere ønskene dine på  
vigo.no, må du også søke direkte til bedrifter 
og opplæringskontor. Se viken.no/bedrift. 

 › Du søker på bakgrunn av karakterer, orden  
og fravær fra Vg1 og første termin på Vg2. 
Aktuelle bedrifter får tilgang til disse opplys-
ningene. 

 › Du bør laste opp en generell søknad og CV  
på vigo.no som lærebedriftene får  
tilgang til. 

 › Søk så mange lærefag som mulig. Det gir deg 
større mulighet for å få læreplass! 

 › Bedrifter er avhengig av at de ansatte er på 
jobb og er derfor svært opptatt av fraværet 
ditt.  

 › Kan du dokumentere fraværet ditt?  
Skriv i så fall at fraværet kan begrunnes i  
søknaden.

1. mars

Søknadsfrist
 
Registrer ønskene dine på  vigo.no
innen 1. mars. 

http://vigo.no
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-og-larekandidat/hva-vil-det-si-a-vare-larling/
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-og-larekandidat/hva-vil-det-si-a-vare-larekandidat/
https://www.vilbli.no/nb/nb/viken/laerebedrifter-opplaeringskontor-og-medlemsbedrifter/a/034574
http://vigo.no


6    Viken fylkeskommune

Tips for å få læreplass 

 › Kontakt bedriftene du ønsker å jobbe i.  
Det er bedriften som bestemmer hvem som 
skal få læreplass hos dem. 

 › Oppsøk aktuelle lærebedrifter og vis at du  
er rett person til læreplassen. 

 › Det er lurt å sende egne søknader til  
bedrifter som du kan tenke deg å bli  
lærling eller lærekandidat i.  

 › Den informasjonen fylkeskommunen sender 
til bedriften inneholder kun navn, adresse, 
karakterer og fravær. Du kan i egen søknad 
fortelle mer om deg selv og dine gode sider. 

 › Vær tidlig ute. Flest læreplasser er ledig på 
våren. De som er mest aktive, har størst  
sjanse til å lykkes. 

 › Du har sikkert hørt det før. Karakterer og  
fravær har mye å si når du skal søke lære-
plass. Hold fraværet ditt på et minimum! 

 › I tillegg er det viktig å benytte seg av de  
kontaktene du har. Snakk med familie, venner 
eller andre som har yrker du interesserer deg 
for. De kan hjelpe deg på vei i jakten på lære-
plassen du ønsker. 

 › Yrkesfaglig fordypning (YFF) er den beste og 
viktigste «søknaden» til læreplass. Der blir 
du kjent med faget og bedriften. Det er lurt å 
forhøre seg om læreplass mens du er i yrkes-
faglig fordypning.

 › Husk at du kan få referanser fra du var i 
yrkesfaglig fordypning, sommerjobb eller ek-
strajobb. Dette kan du legge ved søknaden.

Du må selv være aktiv!

NB! Det er ikke sikkert du får læreplass hos den bedriften du ønsker, så send flere søknader.  

Gjerne også til bedrifter utenfor Viken!
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Unngå e-postadresse som wtf@hotmail.com 
Bruk heller navnet ditt. For eksempel slik:  
ola.nordmann@gmail.com

 › vigo.no
 › vilbli.no
 › viken.no/bedrift
 › stillingsannonser på finn.no og nav.no.  

Bruk søkeordet lærling.

Tenk gjennom hva slags e-post  
og mobilsvarer du har.

Hvor finner jeg lærebedrifter?

Sjekkliste

 › Registrer læreplassønskene dine på vigo.no 
innen søknadsfristen. 

 › Send søknad direkte til opplæringskontoret  
eller bedriftene du ønsker å jobbe i.

 › Møt opp personlig hos bedriftene.
 › Forbered deg til intervjuet.
 › Vis deg fra din beste side: vær høflig, 

hyggelig og kle deg ordentlig.
 › Hold kontakt med bedrift eller opplærings-

kontor du har søkt læreplass hos.

https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
https://www.vilbli.no/nb/nb/no?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/viken/laerebedrifter-opplaeringskontor-og-medlemsbedrifter/a/034574
https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
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Vær tilgjengelig  
 
Vær tilgjengelig på telefon og e-post under 
hele perioden du søker læreplass i tilfelle 
bedrifter tar kontakt med deg. Ring opp tapte 
anrop! 
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Hvordan behandles  
ønskene dine om læreplass  
som er registrert på vigo.no? 

 › Aktuelle lærebedrifter vil få tilgang til  
karakterutskriften din fra Vg1 og 1. termin 
Vg2 i løpet av mars. Lærebedriftene vil se at 
du ønsker deg læreplass. 

 › Du vil se hvilke lærebedrifter som har  
tilgang til ønskene dine på vigo.no etter  
søknadsfristen! Du vil motta en sms når  
informasjonen er tilgjengelig. 

 › Lærebedriftene avgjør hvem de ønsker til  
intervju og hvem de vil ansette som lærling.  
Du må selv være en aktiv søker til læreplass. 

 › Du må selv følge opp søknaden din underveis. 
Det betyr at du må svare på henvendelser fra 
bedrifter og fylkeskommunen. 

 › Har du opplæringsrett, har du også rett til 
å få et opplæringstilbud som bygger på den 
skolegangen du har. Dersom du ikke får tilbud 
i bedrift, vil du få tilbud om Vg3 fagopplæring 
i skole. Du kan også ta et venteår og bruke 
tiden på å jobbe og skaffe deg en læreplass.

 › Formidling til læreplass foregår i perioden 
mars til oktober.  

 › Lærekontrakter kan likevel inngås hele året. 
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Er du garantert  
å få læreplass? 

 › Lærebedriften avgjør hvem de ønsker å  
ansette, så du har ingen garantier for å få  
læreplass. Det er derfor viktig at du er  
aktiv og tar kontakt med bedrifter du ønsker 
å være lærling. 

 › Har du rett til videregående opplæring og 
ikke har fått et tilbud om læreplass når  
formidlingen avsluttes? Da kan du få tilbud 
om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på 
det Vg2 du har gjennomført. 

 › Du kan også få tilbud om læreplass i et annet 
fylke enn det du har søkt. 

 › Takker du nei til tilbud fra en lærebedrift, har 
du ikke krav på tilbud om ny læreplass eller 
Vg3 Fagopplæring i skole samme skoleår. 

 › Hvis du ikke har fått tilbud om læreplass i  
lærefagene dataelektroniker, automatisering 
eller anleggsmaskinmekaniker, kan du få  
tilbud om å avlegge fagprøven på skolen. 
Det er skolen som skal melde deg opp til  
fagprøven.

Du er en av minst 5000 søkere til læreplass. Alt bedriften vet 

om deg er karakterene dine og fraværet ditt. Du som er aktiv 

og sender egen søknad, der du forteller om deg selv, blir  

oftere prioritert til intervju!
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Hva skjer når du 
får læreplass? 

 › Fylkeskommunen vil lage en lære- eller  
opplæringskontrakt til deg. Den skal du  
signere digitalt via Postens signerings-
portal. 

 › Bedriften vil skrive en arbeidsavtale 
med deg. Arbeidsavtalen skal inngås i 
løpet av den første måneden.

 › Standard arbeidsavtale finner du på  
arbeidstilsynet.no 

 › Det er fylkeskommunen eller opplæ-
ringskontoret som følger deg opp når 
du er ute i bedrift. 

 › Lærlinger og lærekandidater blir ansatt  
i bedriften med de samme rettigheter 
og plikter som andre ansatte.

Arbeidsavtale: 
 
En arbeidsavtale skal inneholde blant annet  
opplysninger om lønn, arbeidstid og ferie.  
Arbeidstiden skal gjelde for samme tidsperiode 
som lære- eller opplæringskontrakten. 

Lære- og opplæringskontrakt:

Lære- og opplæringskontrakten er en bindende  
avtale mellom deg, lærebedriften og fylkes- 
kommunen. Ved signering av kontrakten  
forplikter lærebedriften seg til å gi opplæring 
etter læreplanen for faget. I kontrakten står det 
også hva som er godkjent av utdanning og prak-
sis og hvor lang læretiden skal være.

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidsavtale/
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Søknad og intervju 

Søknad
 › Skriv til bedrifter og fortell hvorfor du  

har valgt faget og hvorfor du ønsker  
læreplass i den bedriften.

 › Lag en CV som kort beskriver din bakgrunn, 
skolegang, arbeidserfaring, hobbyer og  
interesser. Fortell også hva du har gjort i  
faget «yrkesfaglig fordypning».

 › Gode attester, eller referanser fra  
utplasseringsbedrifter (YFF) og andre  
jobber er verdifulle vedlegg. 

 › Du finner informasjon om hvordan  
skrive søknad og CV på utdanning.no  
Søk på «Slik søker du jobb».  
 
 

Intervju 

 

Forberedelser 

 › Øv på å fortelle litt om deg selv, dine  
interesser og ekstrajobber du har hatt.  

 › Gå inn på nettsiden til bedriften og les deg 
opp. 

 › Forbered noen spørsmål.  
Det viser interesse og initiativ.  

 › Ta med kopi av karakterutskrifter, CV,  
attester og noe å notere på til intervjuet.

Bedriftene ser etter interesserte søkere 
som har lite fravær og bestått i alle fag. 

Når du blir innkalt til intervju, betyr det at  

bedriften allerede kan være interessert i å  

ansette deg som lærling. Gjør ditt beste for at 

de skal velge nettopp deg!  
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Under intervjuet 

 › Møt presis og sett mobilen på lydløs. 

 › Førsteinntrykket er viktig. Et fast  
håndtrykk og øyekontakt virker positivt. 

 › Fortell hvorfor du har valgt akkurat  
dette yrket. 

 › Vær aktiv og vis at du har lyst på jobben. 

 

 › Husk å avslutte intervjuet positivt.  
Takk for deg og for at de tok seg tid. 

 › Det er lurt å spørre om når du kan  
forvente et svar om du får læreplassen! 

 › Hvis du ikke har hørt fra bedriften innen  
1-2 uker, bør du ta kontakt og etterlyse svar.
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Her finner du mer 
informasjon:  

Kontaktinformasjon til  
enhet Læreplassformidling:  

E-post: formidling@viken.no

Telefon: 32 30 00 00

 › viken.no

 › vilbli.no 

 › læreplassjegerne.no 

Lærling i Viken 

Læreplass i Viken

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-og-larekandidat/
https://www.vilbli.no/nb/nb/no?rev=lk06
https://xn--lreplassjegerne-xlb.no/
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Returadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg


