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Velkommen til
Lærlingen i sentrum

Et digitalt kurs for instruktører/veiledere og faglige ledere



Et digitalt kurs for instruktører/veiledere og faglige ledere

LÆRLINGEN I SENTRUM 



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)

Lærlingen i sentrum



Kursets innhold
• Hva vil det si å ha lærling og lærekandidat?

• Hva skal lærlingen lære? 

• Hva skal til for at lærlingen lærer?

• Hvilke rettigheter og plikter har lærlingen 
og lærebedriften?

• Hvordan har lærlingene det i Viken fylke? 

• Hvilke forventninger er det til faglig ledere 
og instruktører?

• Dokumentasjon av opplæringen

• Læretid i Europa
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Hva vil det si å ha lærling og lærekandidat?



Menneskesyn Holdninger

• Alle mennesker er unike og likeverdige

• Alle mennesker har potensiale for læring og utvikling 

• Alle mennesker lærer og utvikler seg individuelt og i 

samspill med andre

• Alle mennesker lærer og utvikler seg gjennom mestring 

og utfordringer

• Alle mennesker har behov for trygghet og tilhørighet

• Alle mennesker har behov for å bli møtt med tillit

• Alle mennesker har behov for anerkjennelse

• Alle mennesker kan påvirke egen læring og utvikling

• Vi er opptatt av at alle lærlinger gjennomfører 
opplæringen

• Vi er opptatt av at lærlinger med ulike utfordringer blir 
møtt på ulike måter

• Vi er opptatt av at alle lærlinger blir best mulig rustet for 
videre liv

Side 6

Sammenhengen mellom menneskesyn og holdninger



Hva vil det si å ha lærlinger 
og lærekandidater?

• samfunnsansvar

• skaper framtidige fagarbeidere og tilfører bedriften 

ny kompetanse

• gir bevissthet om kvalitet i arbeidet bedriften utfører

• krever refleksjon over egen praksis

• ansatte i bedriften får mulighet til å prøve seg i ny 

rolle
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Hva skal lærlingen lære?



Hva skal lærlingen lære?

• Arbeidsoppgaver

• Læreplanen med overordnet del

• Intern plan

• Lærlingen skal gjøre det samme som deg. Helst 

bli en enda bedre fagarbeider om mulig ;-) 







Hva er fagfornyelsen



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 



Fagprøver etter fagfornyelsen

• Helhetlige åpne oppgaver

• Involvere kandidat og lærebedrift mer?

• Innbefatter «personlig kompetanse» (elementer fra overordnet del –

tverrfaglige tema)



Hva skal til for at lærlingen lærer? 

• Trygg

• Forventninger

• Interesser

• Bedriften kjenner lærlingen (språk, forstår lærlingen hva du sier)

• Har forutsigbare rammer

• Kjenne læreplanen



Etablere en god relasjon med lærlingen 

• Håndhilse 

• Øyekontakt 

• De 5 f-ene (familie, fag, framtid, fritid, fortid)

• Dialog 

• Humor 

• Hyppige samtaler 



TILLIT
• Tosidig arbeid

• Hyppige samtaler

• Vis at du har tid

• Ærlighet 

• Åpenhet

• Lojal

• Forpliktende avtaler

• Gi anerkjennelse

• Gi ansvar

lærlingen får tillit til deg

du viser at du har tillit til 
lærlingen





Kjennetegn på god læring og utvikling Praksisprinsipp for instruktører

1- Lærlingen opplever å bli møtt med høye forventninger. Instruktøren har høye ambisjoner for lærlingen og uttrykker tro på at de 
kan lære mye og stadig mer.

2 - Lærlingen opplever utfordringer og mestring. Instruktøren kjenner lærlingens utvikling og ståsted, og tilpasser aktiviteter 
og nivået til lærlingen.

3 - Lærlingen er hovedaktør i egen læring. Instruktøren gir veiledning og legger til rette for at lærlingen aktivt 
medvirker i sin opplæring.

4 - Lærlingen reflekterer over egen læring, og bruker denne 
forståelsen til å utvikle egne læringsstrategier.

Instruktøren legger til rette for at lærlingen reflekterer over, og utvikler 
varierte læringsstrategier.

5 - Lærlingen opplever variasjon i arbeidsoppgaver, metoder 
og vurderingsformer.

Instruktøren varierer arbeidsoppgaver, metoder og vurderingsformer.

6 - Lærlingen opplever det som trygt å prøve og feile. Instruktøren legger til rette for at det skal være trygt for lærlingen å prøve 
og feile.

7 - Lærlingen vet hva som skal til for å lære mer. Instruktøren gir hyppige tilbake- og fremovermeldinger som lærlingen 
forstår og kan bruke.

8 - Lærlingen opplever å bli anerkjent og sett på som en faglig 
og sosial ressurs på arbeidsplassen.

Instruktøren legger til rette for at lærlingen utvikler seg som menneske, og 
bidrar i arbeids- og læringsmiljøet.

Hva øker sannsynligheten for at lærlingene
lærer og utvikler seg best mulig?
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Hvilke rettigheter og plikter har lærlingen og lærebedriften?



Rettigheter og plikter i læreforholdet

Lærlingen er 
arbeidstaker med 

rettigheter og plikter 
som andre 

arbeidstakere 

Lønn og 
arbeidstid etter 
tariffavtale, eller 

annen avtale

Arbeidsmiljøloven

Ferieloven

Bedriftens 
arbeidsreglement



Rettigheter og plikter i læreforholdet –
Opplæringslova §4.4 

Gjøre seg kjent 
med 

læreplanverket

Bedriften har ansvar 
for tilrettelegging

Planlegge
Gjennomføre

Vurdere
Dokumentere

Halvårsvurdering skal 
gjennomføres



• Tilbyr tjenester til lærlinger og lærekandidater

– Behov for spesialundervisning

– Utredning av spesifikke vansker som lese- og skrivevansker

– Behov for tilrettelegging i undervisning, og ved prøver og 
eksamen

– I tillegg tilbyr PPT veiledning i saker som omfatter 
lærlingsituasjonen, som psykososiale vansker, lære- og 
fagvansker og læringsmiljø

– Sakkyndig vurdering som kan føre til tilrettelegging er viktig å få 
på plass tidlig 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 



Det fireårige løpet
Opplæring og verdiskapning

YFF
YFF



YFF yrkesfaglig fordypning

Elevene får mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag

Grunnlag for å velge lærefag

Introduserer elevene for arbeidslivet

Elevene opplever realistiske arbeidssituasjoner



Hvordan har lærlingene i Viken det?



«Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, 

mot en elev som kan ha vansker med å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle 

en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte 

eller holde fast»
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Hvilke forventinger er det til faglig leder og instruktør?



Oppgaver til faglig leder

• Lovpålagt hovedansvarlig for opplæringen av lærlinger

• Ansvar for å lage og justere en intern plan for opplæring

• Ansvar for fremdrift og evaluering av opplæringen i 
samarbeid med lærling og instruktør

• Tilrettelegge for testfagprøver 

• Ansvar for oppmelding til fag-, svenne- eller 
kompetanseprøve

• Støtte instruktøren i arbeidet



Tips til oppgaver for instruktør/veileder

• Gjennomføre forventningssamtale/kartleggingssamtale

• Følge intern plan og gjennomfører opplæring etter læreplan for faget

• Motivere lærlingen for å nå målene, sørge for varierte 
arbeidsoppgaver og nye utfordringer 

• Instruktøren skal legge til rette for lærlingmedvirkning og stimulere til 
lærelyst gjennom varierte arbeidsoppgaver.

• Planlegge og vurdere i samarbeid med faglig leder og lærling

• Halvårsvurdering minst en gang hvert halvår

• Være tilgjengelig for lærlingen

• Legge til rette slik at lærlingen får tid til dokumentasjon og refleksjon

• Følge HMS-rutiner, og legge til rette for et trygt og godt arbeidsmiljø



Felles for alle i bedriften

• Lærlingen vår 

• Lærebedriften skal stimulere til motivasjon, lærelyst 

og tro på egen mestring

• Skape et læringsmiljø med rom for å prøve å feile

• Lære lærlingen å håndtere medgang og motgang

• Være med å forebygge mobbing og urettferdighet



Gruppeoppgave. 
Tid 10 minutter 

Hvordan legger dere til rette for at lærlingen deres 

opplever mestring? 

Kom med eksempler og ideer fra egen praksis. 

Vi deler i plenum fra noen grupper. Den som hadde 

bursdag sist er ordstyrer og presenterer kort i plenum.

TA BILDE AV OPPGAVEN
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Dokumentasjon av opplæringen



Hva er hensikten med dokumentasjonen?

• Vise tankene bak arbeidet? 

• Vise kvalitet på arbeidet?

• Gi grunnlag for faglig samtale?

Hvor mye må/bør de skrive?



Dokumentasjon av 
opplæring 
• Formelle krav til dokumentasjon:

– Intern plan

– Halvårssamtale (kan være muntlig eller skriftlig)

– Rapportering til fylke

• Lærlingen kan 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.



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
LOGGSKJEMA
Dato:

Hva gjorde du?
Jeg har…

Hva tenkte du på?
Jeg tenkte….

Hva følte du?
Jeg følte….

Hvordan opplevde du det?
Jeg opplevde….

Hva har du oppdaget?
Jeg oppdaget…

Hva er det lurt å gjøre?
I fremtiden mener jeg det vil være lurt å …





Kompetansepakken

Tre måter å bruke kompetansepakken på : 

▪ gjennomføre hele pakken og få kursbevis

▪ innføring og oversikt over hva fagfornyelsen er og bli kjent med de nye 

læreplanene i ditt lærefag, gjennomfør modul 1

▪ oppslagsverk og idébank



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

• Fagbrev som voksen - Viken fylkeskommune

• Følge opp lærling i bedrift (udir.no)

• Læreplanverket (udir.no)

• Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen (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://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/folg-opp-larlinger/#planlegge
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/


www.viken.no

http://www.viken.no/
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