
ALTERNATIVE VEIER TIL 
YRKESKOMPETANSE

MARIANN GUSTAVSEN, FORMIDLINGSLEDER 

Rådgiversamling 7. desember 2017



Alternative veier til yrkeskompetanse

➢ Praksisbrev

➢ Lærekandidat

➢ Full opplæring i bedrift

➢ Praksiskandidat



Praksisbrev

Målgruppen for ordningen er elever fra grunnskolen som kan 
ha svake karakterer og høyt fravær. 

➢ 2 år i bedrift rett fra grunnskolen

➢ Fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag.

➢ Læreplan vedtas i hvert fylke 

➢ De fleste fylker tilbyr praksisbrev i kun ett eller to lærefag

➢ Delmål mot fullt fagbrev. 

Ikke i drift i Buskerud ennå, trolig først med Viken i 2020. 



Lærekandidat

Hva er en lærekandidat?

Likestilt ordning med lærling, men lærekandidaten får 
opplæring i deler av Vg3 læreplanen for bedrift

Målet er at lærekandidaten skal:

➢ ha opplæring etter en individuell plan

➢ mestre opplæringssituasjonen

➢ oppnå så høy kompetanse som mulig

➢ bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

Læretiden avsluttes med en kompetanseprøve i stedet for 
fag-/svenneprøve



Lærekandidat

Hvem kan være lærekandidat?

➢ Elever som gjennom Vg1 og Vg2 har et opplæringsløp 
mot grunnkompetanse

➢ Elever som ikke kan nå alle målene i Vg3 læreplanen på 
normal læretid i bedrift

➢ Elever som ikke har bestått alle fagene på  Vg1 eller Vg2

➢ De fleste blir lærekandidater etter gjennomført Vg1 og 
vg2

➢ Man kan være lærekandidat med full opplæring i bedrift



Full opplæring i bedrift

Hva er Full opplæring i bedrift?

➢ En alternativ organisering av opplæring i skole og bedrift 
for lærling og lærekandidat.

➢ Eleven kan være lærling i 4 år rett fra grunnskolen, men 
læretiden kan bli kortere pga gjennomført skolegang og 
arbeidspraksis

➢ Krav til at fellesfag og en skriftlig sentralt gitt Vg3 
eksamen i lærefaget bestås før oppmelding til fag-
/svenneprøve



Full opplæring i bedrift

Hvem er Full opplæring i bedrift aktuelt for?

➢ Sluttmål lærling eller lærekandidat

➢ Mulighet i alle lærefag

➢ Elever kan søke dette rett fra ungdomsskolen eller Vg1

➢ Alle andre som skaffer seg læreplass men som ikke har 
riktig skolegang



Praksiskandidat

Hva er en praksiskandidat?

➢ En praksiskandidat er en voksen som tar sikte på fag- eller 
svennebrev uten å være elev eller lærling

➢ For de fleste lærefag kreves 5 års dokumentert praksis eller 
relevant skolegang

➢ Tverrfaglig sentralt gitt prøve på Vg3 nivå i lærefaget må bestås 
som privatist før oppmelding til fag-/svenneprøve



Praksiskandidat

Hvem er ordningen for?

➢ Voksne som har mye arbeidspraksis

➢ Noen lærekandidater har dette som sluttmål

➢ Tidligere lærlinger som ikke besto fagprøven

Her finner du mer info: 
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Fagopplaring/Praksiskandidat/

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Fagopplaring/Praksiskandidat/

