Fag- og yrkesopplæringen
Informasjon om heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt
Vi anbefaler å lese denne informasjonen før skjemaet fylles ut.
Å heve en lære-/opplæringskontrakt betyr å avslutte læreforholdet før læretiden har gått ut, og før fag/svenne-/kompetanseprøve er avlagt. Det skal alltid sendes søknad til fylkeskommunen om heving av
kontrakt, og det er fylkeskommunen som avgjør om, og eventuelt når, læreforholdet skal ta slutt. Etter
samtykke fra fylkeskommunen kan kontrakten heves av den ene partene alene, altså både av
lærebedriften og av lærlingen/lærekandidaten, hvis:
A. den andre parten gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet
B. lærlingen/ lærekandidaten eller lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette i læreforholdet
C. lærlingen/ lærekandidaten skriftlig sier ifra at det er en urimelig ulempe for ham eller henne å stå
ut tiden i lærekontrakten
Lære- og arbeidsforholdet består inntil søknaden er behandlet og vedtak om heving er fattet.

Avklaringsmøte
Før hevingsskjemaet fylles ut, skal fylkeskommunen involveres for å vurdere om det finnes måter å
løse problemet på. Lærebedriften kan ta initiativ til et avklaringsmøte, hvor enhet oppfølging og
eventuelt oppfølgingstjenesten deltar.

Utfylling av skjemaet
Når lærebedriften og lærlingen/lærekandidaten er klare til å gi beskjed til fylkeskommunen, skal
hevingsskjemaet fylles ut og underskrives av begge parter.
Krav til dokumentasjon som legges ved søknaden: Den parten som ønsker å avslutte kontrakten/
læreforholdet, skal legge ved en skriftlig begrunnelse på hvorfor. Denne dokumentasjonen er med å
danne grunnlag for fylkeskommunens vedtak.
Lærebedriften har ansvar for å sende inn skjemaet. Fylkeskommunen fatter enkeltvedtak som begge
parter kan klage på. Dette er omtalt i forvaltningsloven.

Sikker innsending av skjemaet
Skjemaet, som blir unntatt offentlighet, skal sendes inn via eDialog. Med eDialog er det trygt å oppgi
fødselsnummer og eventuelle sensitive opplysninger som f. eks helseopplysninger.
Kontakt oss på eDialog - Viken fylkeskommune
Eventuelt kan skjemaet sendes per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg

Viktig for lærlingen/lærekandidaten å vite:
•

Du har rett til å uttale deg muntlig til fylkeskommunen ved seksjon fag- og yrkesopplæring
før vedtak om heving av lærekontrakten.

•

Du har også rett til å benytte deg av elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken. Ombudet er et
lavterskeltilbud som skal hjelpe ungdom i vanskelige situasjoner.

•

En heving av lære-/opplæringskontrakt vil kunne påvirke retten din til videre videregående
opplæring.

•

Dersom du er under 21 år, har ungdomsrett og står uten opplæringstilbud, vil
oppfølgingstjenesten ta kontakt med deg. Du kan også ta kontakt med oppfølgingstjenesten.

•

Dersom lærekontrakten blir vedtatt hevet, får du tilsendt kompetansebevis fra fylkeskommunen
som viser hvor lang læretid du har hatt.

•

Lærebedriften skal skrive en attest til deg for den tiden du har vært i lære. Den skal vise hvilke
arbeidsoppgaver du har jobbet med i læretiden.
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Søknad om heving av lære-/opplæringskontrakt ved uenighet
Personopplysninger om lærlingen/lærekandidaten
Fødselsnummer

Lærefag

Fornavn

Etternavn

Informasjon om lærebedriften/opplæringskontoret
Organisasjonsnummer

Organisasjonsnavn

Hvem er det som ønsker å heve/avslutte kontrakten
Lærlingen/lærekandidaten

Bedriften

Årsak til heving: En lærekontrakt/opplæringskontrakt kan kun heves med hjemmel i Opplæringslova §4-6.
Fått annet arbeid

Feilvalg

Økonomiske årsaker

Annet

Brudd på arbeidsavtalen

Personlige årsaker/sykdom

Annet

Sjekkliste før/for innsending av skjema:

Ja

Nei

Det har vært et avklaringsmøte mellom lærling/lærekandidat, lærebedrift og
fylkeskommune før skjemaet er sendt inn?
Lærlingen/lærekandidaten er informert om sine rettigheter i forbindelse med
hevingen
Lærlingen/lærekandidaten har vært i kontakt med fylkeskommunen i
forbindelse med hevingen av kontrakten
Oppfølgingstjenesten er involvert i forbindelse med hevingen hvis kandidaten
er under 21 år.
Relevant dokumentasjon er vedlagt søknaden
Andre kommentarer

Dato

Signatur lærling/lærekandidat
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Signatur bedrift
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