Skaper resultater gjennom samhandling

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

GRIP MULIGHETEN
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– BLI EN LÆREBEDRIFT

… Det aller beste med å
ha lærlinger er at du er
med å forme fremtidens
fagarbeidere …
Grete Moe, faglig ansvarlig,
Drammen sykehus

MYTER OG FAKTA OM DET Å VÆRE EN
LÆREBEDRIFT
Å VÆRE EN LÆREBEDRIFT INNEBÆRER MASSE PAPIRARBEID!

VI KAN IKKE GI OPPLÆRING I HELE LÆREPLANEN I FAGET

FAKTA. Bedrift og lærling dokumenterer opplæringen og lager planer

OG DA KAN VI VEL IKKE TA INN LÆRLINGER HELLER?

for et godt opplæringsløp, men dette er lite arbeidskrevende og

FAKTA. Som lærebedrift kan du velge å samarbeide med andre

krever mer struktur enn mye tid. I tillegg er det utviklet gode

bedrifter om opplæringen. Du kan også melde deg inn i et

digitale løsninger som gjør det enkelt å håndtere lærlingordningen.

opplæringskontor eller du kan tegne kontrakt med en lærekandidat
i deler av faget!

DET KOSTER MYE Å HA EN LÆRLING ANSATT I BEDRIFTEN.
FAKTA. En lærling tjener normalt en halv årslønn, eller en
nyutdannet fagarbeiders årslønn fordelt på to år. Lærebedriften
mottar normalt kr 148 030,- i tilskudd i læretiden (per 1.1.2017).
EN LÆRLING HAR VELDIG MANGE SPESIELLE RETTIGHETER
OG JEG FÅR IKKE VELGE HVEM JEG VIL ANSETTE OG HVEM JEG
ØNSKER Å BEHOLDE ETTER LÆRETIDEN.
FAKTA. Det er bedriften selv som etter en vanlig ansettelsesprosess
velger om de vil tilby læreplass til noen av søkerne. Når lærekontrakten utløper er partene frie til å gå hver til sitt og det løper
ingen forpliktelser til videre ansettelser, men 95 % av lærebedriftene
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synes lærlingeordningen er en god måte å rekruttere ansatte på.

Kunnskapsskolen i Buskerud skal skape
et fleksibelt og sammenhengende
opplæringsløp i samspill med arbeidslivet.
Et hovedmål for Buskerud fylkeskommune
er å sørge for at flest mulig elever får
læreplass.
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“For å ha elektrikere nok,
må vi ansette og rekruttere
via lærlingeordningen.
Vi utdanner sjøl og former
dem som vi ønsker! I løpet
av 2,5 år får vi da gode
fagarbeidere og et
ungdommelig miljø.”
Vegard Jelstad

Daglig leder Krøderen Elektro AS

“Frisørfaget er gøy fordi jeg kan
jobbe kreativt med farger, klipp
og frisyrer. Jeg blir aldri utlært og
er derfor ofte på kurs for å lære
om nye trender. Fantastisk å
møte blide og fornøyde kunder!”
Natalia Markowska

Lærling hos Frisørenes opplæringskontor
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Krøderen Elektro AS er en elektroentrepenør og
bredbåndsleverandør som har avdelingskontorer i
Krødsherad, Modum, Sigdal og Kongsberg.
Firmaet har over 105 ansatte, og med 28 lærlinger er
de Buskeruds største lærebedrift innen elektrofagene.
Krøderen Elektro AS er en medlemsbedrift hos
El-fagenes opplæringskontor Buskerud. Tildelt prisen
som årets lærebedrift i Buskerud for 2016.
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OPPLÆRINGSKONTOR
I Buskerud er det mange opplæringskontorer. Flere bedrifter kan gå sammen i et
opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger.
Det finnes opplæringskontor innen de fleste fagområder. Når opplæringen skjer i en bedrift
som er medlem i et opplæringskontor, har opplæringskontoret det faglige og administrative
ansvaret for lærlingen.
70 % av lærebedriftene i Buskerud er medlemmer i et opplæringskontor.

DET ER ENKELT Å BLI EN GODKJENT
LÆREBEDRIFT!
Hvis din bedrift
• Enten alene eller i samarbeid med andre kan gi opplæring i læreplanen i lærefaget.
• Har en ansatt med fag-/svennebrev eller lang praksis i faget som kan ta ansvaret for
opplæringen av lærlingene. Denne personen blir bedriftens faglige leder.
• Har utstyr og lokaler som er egnet for opplæring av lærlinger.

↓

DA KAN DERE FYLLE UT SKJEMAET
C8 – Søknad om godkjenning som lærebedrift, som du finner her:
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På www.bfk.no/bedrift finnes oversikt
over godkjente lærebedrifter og
opplæringskontor i Buskerud.

www.bfk.no/larebedrift, og sende det inn til:
Buskerud fylkeskommune, Fagopplæringsseksjonen
Postboks 3563 – 3007 Drammen
eller utdanning@bfk.no
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LÆRETIDEN
En fagutdanning tar normalt 4 år. De fleste lærlinger følger hovedmodellen,
med 2 år i videregående skole og 2 år i bedrift.
Noen lærefag har en annen opplæringsmodell.
Læretiden i bedrift kan variere for lærlinger som inngår lærekontrakt
uten å ha riktig skolebakgrunn. En større del av opplæringen
kan skje i bedriften. Lærlinger kan få utdanningen i mer enn
180 lærefag innen 8 utdanningsprogram.

Videregående trinn 1
Vg1

Videregående trinn 2
Vg2

HVA GJØR FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN?

Opplæring i bedrift
(1 år opplæring og
1 år verdiskapning)

• Godkjenner lærebedrifter
• Godkjenner og samarbeider tett med opplæringskontorene
• Formidler søkere til læreplass
• Godkjenner lærekontrakter
• Følger opp og gir veiledning om opplæring til lærlinger og
bedrifter

UTDANNINGSPROGRAM:

• Administrerer fag- og svenneprøver
• Utsteder kompetansebevis og fag-/svennebrev
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• Bygg- og anleggsteknikk

• Naturbruk

• Tilbyr kompetansehevende kurs til lærebedrifter

• Design- og håndverk

• Restaurant- og matfag

• Utbetaler lærlingtilskudd

• Elektrofag

• Service- og samferdsel

• Helse- og oppvekstfag

• Teknikk og industriell produksjon

Følg Fagopplæring i Buskerud på facebook
Kontaktpersoner på fagopplæring finner du
her www.bfk.no/fagopplaering

• Administrerer praksiskandidatordningen
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“Jeg liker å hjelpe og å jobbe
med mennesker. Pasientene
gir meg mye motivasjon – jeg
lærer noe nytt hele tiden.
Jeg liker å jobbe tverrfaglig og
i et hektisk miljø, og ser at i
dette yrket blir vi aldri utlært.”
Rushanthan Jegatheeswaran
Lærling i helsefag, Drammen sykehus

“Det aller beste med å ha lærlinger
er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere. Jeg blir utfordret både faglig
og medmenneskelig. Det er viktig å holde
seg oppdatert, være et godt forbilde og ha
en forståelig formidlingsevne – og tørre å
være modig i veiledningsprosesser.”
Grete Moe

Faglig ansvarlig, Drammen sykehus
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Vestre Viken består av 4 sykehus i regionen. På Drammen sykehus
tar de inn 8 lærlinger pr. år. De har samling hver 14. dag for 1-årslærlinger og samling hver måned for 2-årslærlinger. Samlingene består av
ulike tema, foredrag og selvstudier. Lærlingene har læretiden på ulike
avdelinger og det gis muligheter for å hospitere utenfor sykehuset.
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Telefon: 32 80 85 00
E-post: utdanning@bfk.no
Bfk.no/fagopplaering

Foto: Torbjørn Tandberg og Buskerud fylkeskommune

Utdanningsavdelingen
Fagopplæringsseksjonen

Buskerud fylkeskommune
Postboks 3563
3007 Drammen
Besøksadresse
Hauges gate 89
3019 Drammen
Telefon
32 80 85 00
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E-post
postmottak@bfk.no
bfk.no

