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Rådgiversamling 5. desember 2018



Vi som jobber med formidlingen

› Mariann Gustavsen, Formidlingsleder
Lisbeth Paulsen, konsulent formidling
Heidi Kongsjorden, konsulent formidling

› Bjørg Skaar, fagkonsulent lærekandidat
Lena Røed Ask, fagkonsulent lærekandidat

Oversikt over alle som jobber i Fagopplæringen epost og 
tlf nr:  www.bfk.no/fagopplaering



› Film: Forspranget 
https://www.youtube.com/watch?v=foXyauxYHyM

https://www.youtube.com/watch?v=foXyauxYHyM


Rådgiversamling 2018

Hvordan gikk det i 2018?

 Formidling til læreplass
-søknad om læreplass som lærling
-søknad om læreplass som lærekandidat
-søknad om læreplass med full opplæring i bedrift

 Tidsplan

Div info

Pause…

Gruppearbeid



Hvordan gikk det i 2018?

1099; 75 %

70; 5 %

25; 2 %

265; 18 %

Formidling til fag/svennebrev 2018

Fått læreplass

Vg3 Fagopplæring i skole

Uten tilbud

Avsluttet uaktuell



Hvordan gikk det i 2018?

44; 46 %

29; 30 %

23; 24 %

Formidling lærekandidat 2018

Fått læreplass

Vg3 Fagopplæring i skole

Avsluttet uaktuell søker



Formidlingen til læreplass  e-læringskurs



Formidlingen til læreplass  e-læringskurs



https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=95f73ad0-1a86-479f-9b8a-9ffc52a598e0
https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=95f73ad0-1a86-479f-9b8a-9ffc52a598e0
https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=a773751f-1379-448f-8851-c16e1e6421b9
https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=a773751f-1379-448f-8851-c16e1e6421b9
https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=7039c839-647a-4617-b600-792fa6875532
https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=7039c839-647a-4617-b600-792fa6875532


Tidsplan 

 Des 2018 – Møter med lærekandidatkoordinatorer ved skolene

 Uke 2 – Brosjyren «Fra elev til lærling» sendes hjem til eleven m/foresatte

 Uke 2 – Vigo åpner for søking

 Januar – «Jakten på læreplass» Fagopplæringsseksjonen gir råd til elever/ lærere

 1. februar - søknadsfrist lærekandidat og full opplæring i bedrift

 1. mars – søknadsfrist formidling til læreplass og frist for å sende inne C4 skjema ved mangler i 
karakterer

 Ca 20.mars – Bedriftene får oversikt over aktuelle søkere

 1. april – Skolene får lister over søkere og deres status

 1.mai – frist for endring av søknad

 Ca 20. mai – frist for innsending av meldekort til formidlingen 

 1.juni – Nye oppdaterte lister over søkere og deres status til skolene

 1. uke september – Søkere med rett som ikke har hatt noe tilbud, får brev med tilbud om Vg3 
Fagopplæring i skole

 Desember – Rapportering og tilbakemelding til hver enkelt skole etter formidlingen



Diverse info

› Påbygg 3 / påbygg 4

› Y-veien

› Arbeidstillatelse

› Lærling i utlandet, bare som utveksling…

› Teoriundervisning i fellesfag for de med 1 og IV
Vær rask, har startet! 
Se info på Facebook: Lærling Buskerud



Ulike veier til fagopplæring

›
-Hovedmodellen lærling 2+2= Fag-/svenneprøve
-Hovedmodellen lærekandidat 2+2- Kompetanseprøve
-Full opplæring i bedrift lærling eller lærekandidat
-»kryssløp»
-Praksisbrev
-Fagbrev på jobb
-Menn i helse
-4 årige løp studiekompetanse + fagbrev
-Vg2 yrkesfag fra Vg1 studieforberedende med faglig 
innhenting

-Praksiskandidat



Informasjon

› E-læringskurs for rådgivere:

Formidling til læreplass for lærlinger
https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=9
5f73ad0-1a86-479f-9b8a-9ffc52a598e0

Formidling til læreplass for lærekandidater
https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=a
773751f-1379-448f-8851-c16e1e6421b9

Full opplæring i bedrift
https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=7
039c839-647a-4617-b600-792fa6875532

 Oversikt over lærebedrifter: 
www.bfk.no/bedrift

https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=95f73ad0-1a86-479f-9b8a-9ffc52a598e0
https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=a773751f-1379-448f-8851-c16e1e6421b9
https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequest?t=Lesson&o=7039c839-647a-4617-b600-792fa6875532
http://www.bfk.no/bedrift


Informasjon

 Hjemmesider med bla følgende info: 
-Forskrifter om formidling
-Statistikk tidligere års formidling
-Sak om behov for fagarbeidere og lærlinger de neste årene
-Brosjyren «Fra elev til lærling»
-Div info om fagopplæring
-Kontaktinfo
www.bfk.no/formidling
www.bfk.no/fagopplaring

 Fagsbookside
Ukentlige råd til søkere som skolen skal benytte i 
undervisning
Lærling Buskerud

 Kontakt oss på epost formidling@bfk.no

http://www.bfk.no/formidling
http://www.bfk.no/fagopplaering
https://www.facebook.com/Lærling-Buskerud-101113593295352/?fref=ts


Bygg- og anleggsteknikk



Design og håndverk / medieproduksjon



Desig og håndverk / medieproduksjon



Elektrofag



Elektrofag fortsatt…



Helse- og oppvekstfag



Naturbruk



Restaurant- og matfag



Servise og samferdsel



Teknikk og industriell produksjon



Teknikk og industriell produksjon fortsatt…



Teknikk og industriell produksjon fortsatt…





Historier om ungdommer som ikke får læreplass

Å lykkes i et 

voksent 

arbeidsliv

Hjelp og 

personlig 

oppfølging

Praksis og 

utplassering



Yrkesfag krever guts

Ungdom som ikke får 
læreplass strever med å 
innfri forventningene fra 
arbeidslivet:

› Mangler motivasjon

› Mangler arbeidstakerkompetanse

› Psykiske utfordringer

› Særskilte behov



Betydningen av praksis

Ungdom som ikke får læreplass har 
ikke klart å utnytte de mulighetene 
en praksisplass gir:

• Har ikke vært i praksis

• Har vært i «feil» praksis

• Viser lite interesse og motivasjon

• Har ikke forstått hvordan «oppføre seg» 
som arbeidstaker

• Lite tilbakemelding og oppfølging



Betydningen av hjelp 
og støtte

Suksesshistoriene handler om 
enkeltpersoner som har strukket seg 
det lille ekstra for ungdommen:

• Hjelp til å velge riktig

• Hjelp til kommunikasjon 

• Opplæring i arbeidstakerkompetanse

• Et alternativt tilbud til læreplass



Gruppearbeid

Runde rundt bordet

Del eksempler på hvordan skolen jobber for å aktivisere 
elever/søkere for at de skal få læreplass? 
Bruker dere «lærlingpraten» systematisk på din skole? 
Hvordan?

Deling av noen eksempler i plenum

Tilbakemelding fra alle grupper til formidling@bfk.no
Vi lager en idebank som sendes ut til alle etter konferansen

mailto:formidling@bfk.no


Gruppearbeid

› Hvordan kan skolene jobbe systematisk for aktivisere 
elever/søkere slik at flere får læreplass.

› Hvordan kan «lærlingpraten» benyttes systematisk? 
Forslag til nye temaer? 

› Har dere andre forslag til hvordan formidlingstjenesten 
kan legge til rette for aktivitet, f.eks temaer og materiell

› Tilbakemelding på skolens erfaringer med «jakten på 
læreplass»

Deling av noen ideer i plenum 

Tilbakemelding fra alle grupper til formidling@bfk.no
Vi lager en idebank som sendes ut til alle etter konferansen

mailto:formidling@bfk.no

