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Rådgiversamling 2017

➢Hvordan gikk det i 2017?

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

➢ Tidsplan

➢Div info



Hvordan gikk det i 2017?
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Hvordan gikk det i 2017?
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Ikke fått tilbud Takket nei til
læreplass

Takket nei Vg3 eller
fagprøve

Får ikke tak i søker Ukvalifisert Fått skoleplass eller
AML

Trukket søknad

Hvor ble det av de som ikke startet i Fagopplæring



Formidlingen til læreplass  e-læringskurs



Formidlingen til læreplass  e-læringskurs

https://app.xtramile.no/Course/Course?courseId=6a7d8f66-e253-4a54-b9bc-b22783f00265


Tidsplan 

➢ Des 2017 – 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 noetilbud, får brev med tilbud om Vg3 
Fagopplæring i skole

➢ Desember – Rapportering og tilbakemelding til hver enkelt skole etter formidlingen



Informasjon

➢ E-læringskurs for rådgivere:
Formidling til læreplass for lærling, lærekandidat og full opplæring i bedrift:
https://app.xtramile.no/Course/Course?courseId=6a7d8f66-e253-4a54-b9bc-b22783f00265

➢ Oversikt over lærebedrifter: 
www.bfk.no/bedrift

➢ 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

https://app.xtramile.no/Course/Course?courseId=6a7d8f66-e253-4a54-b9bc-b22783f00265
http://www.bfk.no/bedrift
http://www.bfk.no/formidling
http://www.bfk.no/fagopplaering
https://www.facebook.com/Lærling-Buskerud-101113593295352/?fref=ts

