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Foranalyse forvaltningsrevisjon
Til foranalysen har Innlandet revisjon IKS har bedt om en redegjørelse som inneholder informasjon om
•
Hvor stor andel av søkere til læreplass som har fått plass tidligere år. Denne oversikten bør helst gå fem år tilbake,
vise ulike fag/utdanningsretninger og være fordelt på Hedmark og Oppland.
•
Hvordan koronasituasjonen påvirker de aktuelle ungdommenes muligheter for å få læreplass i år.
•
Hvordan Innlandet fylkeskommunes arbeid med å tilveiebringe lærlinge-/lærekandidatplasser påvirkes av
koronasituasjonen, og på hvilken måte arbeidet innrettes for at flest mulig unge skal få oppfylt sitt ønske om
læreplass

Avdeling for kompetanse og tannhelse, Enhet for fag- og yrkesopplæring, vil svare opp henvendelsen gjennom denne
redegjørelsen, inndelt i følgende kapitler:
1. Oppfølging og ivaretakelse av rettighetene til lærlinger som hadde en løpende lærekontrakt ved inngangen av året
2020. Opplæring, fullføring, sluttvurdering og dokumentasjon.
2. Oppfølging og ivaretakelse av rettigheter til søkere til læreplass i 2020. Formidling, nye læreplasser og iverksettelse
av alternative tilbud.
3. Statistikk som viser formidling totalt og per utdanningsprogram til læreplass inneværende år sett opp mot de 5
siste år i Hedmark og Oppland.

Vi har valgt å skille mellom lærlinger(1) som hadde lærekontrakt(2) i en lærebedrift(3) ved inngangen av året, og elever
som søker læreplass fra høsten 2020. Disse gruppene er ulikt rammet av koronapandemien, og tiltakene for å ivareta
rettigheter til disse gruppene vil være forskjellige.

1.
2.
3.

Med lærlinger menes både lærlinger og lærekandidater
Med lærekontrakt menes både lærekontrakt for lærlinger og opplæringskontrakt for lærekandidater
Med lærebedrift menes både selvstendig godkjent lærebedrift og opplæringskontor

Noen nøkkeltall Innlandet
•
•
•
•

3063 lærlinger (forventer inntil 3500 nærmeste årene)

•
•
•
•

375 frittstående lærebedrifter

5600 elever i yrkesfag
Nærmere 60 godkjente opplæringskontorer
Over 2000 bedrifter godkjent som medlem i
opplæringskontor

525 prøvenemndsmedlemmer
Nærmere 1800 aktive faglige ledere
Minst 2500 instruktører

Lærling utgjør en forskjell

Omfang lærekontrakter
•
•

3064 løpende kontrakter
Store variasjoner gjennom året (2900-3600 løpende kontrakter)

Innlandet fylkeskommune – kompetanse og tannhelse
- Relevante seksjoner/ enheter

Kvalitetssystem
eHåndbok
• eHåndboken gir alle ansatte
enkel oversikt over
styringsdokumenter, prosedyrer,
retningslinjer, skjema osv.
• Med innebygget versjonskontroll
og tilgangsstyring har man til
enhver tid oppdaterte
dokumenter.

Hvordan korona påvirker lærlingsituasjonen…
• Koronaviruset har satt enorme spor i verden. Både for virksomheter, den globale
økonomien og for folks helse og liv. Utbruddet av koronaviruset har hatt store og
akutte konsekvenser for arbeidslivet i Norge.
• Det er flere ting som gjør at lærlingsituasjonen i fylket påvirkes av korona-krisen.
Blant annet har pålegg om å stenge virksomheter, restriksjoner og den store andelen
hjemmekontor påvirket situasjonen kraftig.
• Vi har flere bransjer som står sterkt i fylket, som alle er rammet av situasjonen.
• Eksportrettet næringsliv er rammet av krisen.
• Nasjonale undersøkelser viser at nærmere 30 % av virksomhetene i enkelte regioner
har måttet endre sin forretningsmodell som følge av krisen.

Oppfølging og ivaretakelse av rettighetene til lærlinger som
hadde en løpende lærekontrakt ved inngangen av året 2020
- Opplæring, fullføring, sluttvurdering og dokumentasjon
Etter nedstengingen av Norge i mars 2020 ble mange
lærlinger rammet da lærebedriften ble helt eller delvis
stengt. Langvarig permittering har konsekvenser blant
annet for læringsutbytte og muligheten til å fullføre
opplæringen innen avtalte tidsramme. Behovet for å sette
inn nasjonale og lokale tiltak for å begrense
skadevirkningene ble raskt synlig.
Fylkeskommunen gikk tidlig ut med informasjon til alle
opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter om
permitteringsregler for lærlinger. Blant annet ble det
etablert en egen informasjonsside på nett for
fagopplæringsområdet. Det ble gitt klare råd om hvordan
bedriftene bør håndtere situasjonen for å begrense
skadevirkningene mest mulig.

Følgende tiltak ble iverksatt:
• Det ble innført regelmessige informasjonsmøter mellom yrkesopplæringsnemnda, opplæringskontorer, større
selvstendige lærebedrifter og rektorer/yrkesfagkoordinatorer.
• Yrkesopplæringsnemnda gikk 23.mars ut med en oppfordring til alle lærebedrifter om å strekke seg langt før
det gås til det skritt å permittere lærlinger. Hovedregelen bør være at «lærlingen skal forlate virksomheten
sammen med siste fagarbeider»
• Det ble etablerert en meldingstjeneste for permitteringer av lærlinger slik at fylkeskommunen og nasjonale
myndigheter kunne få oversikt over situasjonen i de ulike lærefagene. På det meste var 11 % (342) lærlinger
permittert. Alle er nå tilbake i jobb eller har avlagt fag-/svenneprøve. Pr 10.05.2021 er 6 lærlinger permittert.
• Alle lærebedrifter med permitterte lærlinger ble kontaktet av fagrådgiver fra fylkeskommunen for individuell
bistand gjennom våren, sommeren og høsten/vinteren.
• Opplæringskontorene ble bedt om å gjennomføre opplæringsaktiviteter i relevante kompetansemål på
alternative arenaer for permitterte lærlinger, slik at forsinkelser og utsatte fag- og svenneprøver kunne unngås.
• Det ble innført adgang til å avlegge fag-/svenneprøver for de permitterte lærlingene som hadde planlagt å gå
opp til avsluttende prøve denne våren og sommeren.
• Det ble innført adgang til å avkorte læretiden for lærlinger som hadde bestått fag-/svenneprøve selv om det var
inntil 3 mnd. gjenstående læretid på lærekontrakten.
• Det ble innført mulighet til å forlenge læretiden ved frivillighet mellom bedrift og lærling.
• Det ble innført ny nasjonal kompensasjonsordning for lærlinger som mister læreplassen eller blir permitterte.
• Gjennomføring av fagprøver for lærlinger ble opprettholdt i hele vårhalvåret, til tross for utfordringer i enkelte
lærebedrifter under koronapandemien. Prøver for lærlinger ble prioritert foran prøver for praksiskandidater
(privatister). Alternative prøvestasjoner og skoler ble tatt i bruk for å gi alle mulighet til å avlegge avsluttende
prøve selv om lærebedriften var stengt. Vi evnet å gjennomførte fag-svenneprøver for lærlinger i både første og
andre halvår 2020 i forhold til samme periode i 2019.

Formidling av lærlinger
Overgangen fra skole til bedrift kan være utfordrende for mange. Det å bidra til en trygg
overgang er ofte det som skal til for å lykkes. I formidlingsarbeidet er tilgjengelighet og
tidlig innsats for iverksettelse av tiltak en suksessfaktor. Forventninger fra
arbeidsmarkedet er viktig for å kunne drive målrettet utvikling av programfag, og for å
kunne svare opp arbeidsgiveres behov for kvalifisert arbeidskraft. Formidlingsarbeidet
er særdeles viktig for våre elever.

Karriere Oppland / Senter for voksnes læring
• Påvirke partene innenfor Samfunnskontrakten for å tilgjengeliggjøre
læreplasser for voksne
• Ha nært samarbeid med opplæringskontor, fagopplæring og videregående
skole når voksne over 25 år søker læreplass
• Alternativt Vg.3 i skole/ bedrift (bidra til å arrangere oppstartskurs)

Enhet for Fag og yrkesopplæring
• Hovedaktør for koordinering av formidlingsprosessene
• Formidler søkere til læreplass. Gi tilbud til søkere uten læreplass (Alternativt Vg.3)
• Godkjenner kontrakter
• Utbetaler tilskudd til lærebedrifter
• Bidra til et tett samarbeid mellom skole og bedrift
• Kvalitetssikre opplæring i bedrift
• Styrke veilederkompetansen i bedriftene

Opplæringskontor
Oppfordres til å:
• ha oversikt over tilgjengelige læreplasser hos medlemsbedrifter
• gjøre alle ledige læreplasser kjent på en slik måte at alle aktuelle søkere kan
nås
• informere Vg.1 og Vg.2 om muligheter, gjennomføring av læretid og
læreplasser
• ha tett samarbeid med fag- og yrkesopplæring i formidling og gjennomføring
av læreløp

Skole (Faglærer, YFF, YFK)
• Formidling av ledige læreplasser til aktuelle elever
• Ha kontinuerlig kontakt med og oversikt over aktuelle lærebedrifter
• Sikre elevene på Vg.2 relevante praksisplasser i YFF, med formål for overgang til
læreplass
• Delta i møter i faglige fora og benytte hospiteringsordningene
• Fremsnakke fagarbeideren ovenfor elever og bedrifter
• Bidra til at elev søker fag, bransje og bedrift etter interesse og etterspørsel
• Trene elevene opp på grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet
• Forberede elevene på en ny sosial arena

Oppfølging og ivaretakelse av rettigheter til søkere til
læreplass i 2020
- Formidling, nye læreplasser og iverksettelse av alternative tilbud
• Det ble forventet at koronapandemien ville påvirke formidlingen til læreplass i 2020
negativt. Statistikk over formidlingen fram til 26.august 2020 viser imidlertid at antall
søkere som har fått læreplass er omtrent på høyde med tidligere år i de fleste
utdanningsprogrammene i Innlandet. Konsekvensene av pandemien så ut til å bli
mindre enn fryktet for årets søkere til læreplass.
• Formidling til læreplass er noe som pågår hele året. De fleste får naturlig nok
læreplass fra etter avsluttet skoleår Vg2, men mange søkere får læreplass utover
høsten og vinteren påfølgende år. En stor andel av de søkerne som starter på
fylkeskommunens alternative Vg3 1.september går over til ordinær læreplass i løpet
av det første halvåret.
• Fra og med 2020 blir alle nye lærekontrakter håndtert digitalt i Innlandet
fylkeskommune. Overgang til digital behandling av lærekontrakt har medført at aldri
tidligere har så mange søkere fått avklart sin kontraktssituasjon med en signert
lærekontrakt på et tidlig stadium. Signert kontrakt før skoleslutt har bidratt til større
forutsigbarhet for lærlingene.
• Både nasjonale og regionale myndigheter har innført ulike støtteordninger og andre
tiltak for å begrense skadevirkningene for årets søkere til læreplass.

Hvilke tiltak har bidratt til
å ivareta søkernes
rettigheter i overgangen
mellom Vg2 og læretid i
bedrift?

Tiltak og aktiviteter
• Læreplassjegerkampanjen 2020 (nasjonal/ fylkesvis)
• Målrettede stillingsressurser - Yrkesfagkoordinator (formidling og
organisering alternativt Vg.3)
• Øke kapasitet alternativt Vg3 ved behov
• Øke kpasitet for påbygg Vg3 ved behov
• Endringssøknad for komplettere søknader utover læreplass
• Etablerer stimuleringstilskudd til lærebedrifter i 2020
• Etablerer ordning med lokalt ekstratilskudd for lærlinger/
lærekandidater med behov for tilrettelegging i 2020
• Særskilt oppfølging av utsatte bransjer
• Økning økonomisk ramme for Fagbrev på jobb
• Videreutviklet web-site
• Ny statistikk og database for yrkesfagkoordinatorer

Oppfølging og ivaretakelse av rettigheter til søkere til
læreplass i 2020
- Formidling, nye læreplasser og iverksettelse av alternative tilbud
Læreplassjegerkampanjen 2020

•

En landsomfattende kampanje som skal understøtte fylkeskommunenes arbeid med å
rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund,
bransjeorganisasjoner, opplæringskontor og skoler invitert til å bli læreplassjegere. Det er laget
felles markedsføringsmateriell som kan brukes av alle.

•

Innlandet fylkeskommune startet kampanjen i juni 2020 med å gjennomføre en ringerunde til
frittstående bedrifter uten lærling siste to år. Disse ble oppfordret til å ta inn ny lærling. I august
ble det gjennomført bedriftsbesøk med samme formål. Ut fra formidlingstallene og innspill fra
næringslivet, konsentrerte besøkene som om fagene tømrer, rørlegger og elektriker.

•

Informasjon om kampanjen ble sendt til alle kontakter, i tillegg til informasjon på
fylkeskommunens nettsider og annonsere på busser og i sosiale medier. Arbeidet med å
rekruttere nye lærebedrifter fortsetter høsten 2020 med kampanjer på nettsiden og i sosiale
medier, video og trykket materiell. Innlandet fylkeskommune har laget en egen
promoteringsvideo for å øke interessen og sikre flere nye lærebedrifter.

•

På revisjonstidspunktet hadde fylkeskommunen mottatt 142 søknader om godkjenning av «nye
bedriftskurs», dvs. godkjenning som lærebedrift, medlemsbedrift og nye lærefag. I perioden
01.07-24.08 har vi mottatt 15 søknader på tross av at dette primært er en «ferieperiode». Totalt
i 2020 lyktes vi med 417 godkjenninger!!

Oppfølging og ivaretakelse av rettigheter til søkere til
læreplass i 2020
- Formidling, nye læreplasser og iverksettelse av alternative tilbud
Økt kapasitet på alternative tilbud til læreplass i bedrift
•

Utdanningsløftet innebærer en stor satsing på videregående opplæring, flere studieplasser i fagskoler,
universiteter og høyskoler og kompetansehevende tiltak i arbeidslivet. Fylkesutvalget fordelte i FU-sak
140/20 et økt rammetilskudd på 17,35 mill.kr. til kompetanserettet innsats: 8,7 mill.kr. ble bevilget til
bedriftsintern opplæring, «BIO-ordningen», og 8,65 mill.kr. ble delt på tre innsatsområder:
•
•
•

Økt kurs- og opplæringsaktivitet for permitterte i regi av Fagskolen Innlandet.
Styrking av den regionale karriereveiledningen i Innlandet fylkeskommune.
Økt kapasitet i videregående opplæring med særlig fokus på lærlinger og voksne.

•

Fordelingen av midler for økt kapasitet i videregående opplæring med særlig fokus på lærlinger og voksne
er primært avsatt til å sikre økt kapasitet på alternativt Vg3 og påbygg Vg3.

•

Alternativt Vg3 er et tilbud til søkere som står uten læreplass pr. 1.august. Søkerne tas inn som elever ved
sin avgiverskole fra ca. 1.september, hvor de får opplæring og praksis som skal gjøre det mulig å bestå
fagprøve uten å ha vært lærling i en bedrift. Erfaringer fra tidligere år viser at de fleste som begynner på
dette tilbudet får læreplass i løpet av det første halvåret. I år har 366 søkere fått tilbud om alternativt Vg3,
og pr. 31.08 har 111 søkere takket ja til å starte opp. De øvrige har enten fått læreplass i ettertid eller har
gjort andre utdanningsvalg. En del velger også å fortsette å søke læreplass i egen regi utover høsten.
Disse blir fulgt opp av Oppfølgingstjenesten.

•

Påbygg 3 er et ettårig skoleløp som skal ende med generell studiekompetanse. I år er kapasiteten utvidet
med 30 plasser, fordelt på ulike skoler.

Oppfølging og ivaretakelse av rettigheter til søkere til
læreplass i 2020
- Formidling, nye læreplasser og iverksettelse av alternative tilbud

Yrkesfagkoordinatorer på skolene

• Fylkestinget vedtok i april 2020 og etablere en løsning med
«yrkesfagkoordinatorer». Fagopplæringsenheten finansierer ordningen med
et stillingsgrunnlag på 7 millioner kroner for alle videregående skoler med
yrkesfaglige utdanningsprogram.
• Særlig ansvar for å styrke formidlingen av søkere fra videregående skole til
læreplass, koordinering og etablering av tilbud om alternativt Vg3.
• Sørge for samarbeid med lokalt næringsliv om praksisplasser og
rekruttering av nye lærebedrifter. Målet er å redusere frafall og øke
gjennomføring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående skole.

Covid-19 – bølge 2

Innføring av nytt stimuleringstilskudd til lærebedrifter
Innlandet fylkeskommune har fått tildelt 12.8 millioner kroner til stimuleringstilskudd til lærebedrifter. Målet er å øke antall læreplasser, slik at alle søkere med
ungdomsrett får lærekontrakt. Tiltaket retter seg mot lærlinger som står i fare for å bli permittert, eller som står i fare for å miste læreplassen sin. Tiltaket skal bidra til at
flere får en læreplass høsten 2020.
Det er etablert fire kategorier for tilskuddssøknader:
1.
Godkjente lærebedrifter som øker sitt inntak av lærlinger i 2020, får et tilskudd på 25 000 kroner per ekstra lærling. Lærekontrakter i særlig hardt rammede
lærefag utløser 35 000 kroner pr lærling. Dette gjelder elektrikerfaget, kokkfaget, servitørfaget, reiselivsfaget, resepsjonsfaget, frisørfaget og skogfaget.
2.
Nye lærebedrifter som godkjennes etter 1. juli 2020, og som inngår lærekontrakt, får 25 000 kroner. I tillegg får de 25.000 kroner per lærling de tar inn i 2020
3.
Tidligere godkjente lærebedrifter som ikke har hatt lærling siste to årene, kan søke om ny godkjenning som lærebedrift. Ved ny godkjenning og inntak av en
lærling i 2020, får bedriften 30 000 kroner i stimuleringstilskudd. I tillegg får de 25 000 kroner for påfølgende lærlinger.
4.
Lærebedrifter som overtar en lærling fra en permitteringssituasjon eller opphørt virksomhet, får 10 000 kroner i stimuleringstilskudd.
Det tar noe tid å gjøre en ny stimuleringsordning kjent for nye og eksisterende lærebedrifter.
Ordningen er gjort kjent gjennom ulike kanaler, og det er planlagt ytterligere informasjonsaktiviteter utover sensommer/tidlig høst.
Per 26.8.2020 var det mottatt totalt 37 søknader:
• 7 stk - ny lærebedrift som godkjennes etter 1. juli 2020, og som tar inn lærling(er)
• 9 stk - tidligere godkjent lærebedrift som søker om re-godkjenning, og som tar inn lærling(er)
• 15 stk - godkjent lærebedrift som tar inn ekstra lærling(er)
• 7 stk - eksisterende lærebedrift som søker om godkjenning i nytt fag
Anslag på tilskuddstildeling for gjeldende søknader er kr. 1.520.000,-, ca. 12% av rammetilskuddet. Det var forventet en større etterspørsel/effekt etter hvert som
aktiviteten i arbeidsmarkedet tar seg opp etter ferien. Dagens innretning og kategorisering av tilskuddsbetingelser ble revurdert i oktober 2020.

Stimuleringstilskudd til lærebedrifter
Status etter søknadsfristen per 01.12.2020
•

Totalt 202 søknader er kommet inn, hvorav følgende tilskuddet er innvilget:
• Eksisterende lærebedrift som søker om godkjenning i nytt fag: 15 stk
• Godkjent lærebedrift som tar inn ekstra lærling(er): 88 stk
• Lærebedrift som overtar en førsteårs lærling fra annen bedrift med
permitteringer eller opphørt virksomhet: 7 stk
• Ny lærebedrift som godkjennes etter 1. juli 2020, og som tar inn
lærling(er): 65 stk
• Tidligere godkjent lærebedrift som søker om re-godkjenning, og som
tar inn lærling(er): 28 stk

• Det er bevilget tilskudd på totalt kr 7.775.000.
Fylkeskommunen har i løpende dialog med opplæringskontor og større
selvstendige lærebedrifter fått bekreftet behovet for stimuleringstilskudd.
Dagens innretning og kategorisering av tilskuddsbetingelser ble revurdert i
oktober 2020.

Ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater
Lærebedrifter/opplæringskontor i Innlandet kan søke om tilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater med ekstra behov.
Bedriften kan søke før lærekontrakten blir inngått, eller underveis i læretiden. Tilskuddet skal brukes til ekstra tilrettelegging og
oppfølging i lærebedriften.
Hvem kan søke?
• Lærebedrifter som vurderer å ta inn søkere til læreplass med utfordringer/spesielle behov som er kjent for skolen og
lærebedriften på forhånd. Ekstra tilskudd gis for å sikre søkeren læreplass.
• Lærebedrifter som opplever uforutsigbare utfordringer med lærlinger og lærekandidater underveis i læretiden.
Tilskuddets størrelse og varighet
• Tilskuddet er på 5000 kroner per måned, og kan innvilges for inntil seks måneder av gangen. Dersom det er behov for tilskudd
i mer enn seks måneder for samme kandidat, må lærebedriften søke på nytt.
• Maksimalt 30 000 kroner per halvår.
• Tilskuddet er rammestyrt. Det betyr at når rammen for tilskuddet er brukt, vil det ikke bli innvilget nye søknader i samme
kalenderår.
Rettet mot ungdom
• Tilskuddet er spesielt rettet mot ungdom, og kan gis for både lærekandidater og lærlinger.
• Kandidater i andre opplæringsordninger, for eksempel «fagbrev på jobb», og «modulstrukturert fag- og yrkesopplæring»
omfattes ikke av ordningen.
Tilskuddet kan brukes til:
• Tettere oppfølging
• Ekstra personellressurs
• Fysisk tilrettelegging
• Nødvendig utstyr
• Digitale hjelpemidler

Oppfølging og ivaretakelse av rettigheter til søkere til
læreplass i 2020
- Formidling, nye læreplasser og iverksettelse av alternative tilbud
Mulighet for endringssøknader
• I denne krevende situasjonen var det nødvendig å skape fleksibilitet for elevene. Flere av elevene
våre hadde kun søkt læreplass. Disse elevene fikk mulighet til å legge til flere ønsker på sin søknad
i Vigo etter søknadsfristens utløp, f. eks. Vg3 Påbygging.
Flere læreplasser i kommunene
• Kommunene har fått styrket økonomisk handlingsrom for å kunne øke sitt inntak av nye lærlinger til
denne sektoren. Usikkert!

Formidling totalt og per utdanningsprogram til læreplass
inneværende år sett opp mot de 5 siste år i Hedmark og
Oppland
August 2020

November 2020

Alle utdanningsprogrammer

Tabellen viser at antall nye
lærekontrakter er omtrent
på samme nivå som
tidligere år. Forskjellen
mellom to siste årene er
begrenset til totalt 85
saker.

Formidling 11.2020

87.8%

Permitteringssituasjonen 12.2020

Permitteringssituasjonen 05.2021

Progresjon godkjenning kontrakter 11.2020
PROGRESJON GODKJENNING AV KONTRAKTER

Figuren viser progresjon på
godkjenning (signert av alle
parter) av nye kontrakter de siste
tre årene.

1 800
1 600
1 400

Den grafiske fremstillingen tyder
på at formidlingen bedre enn
tidligere år. Imidlertid er grafen et
uttrykk av nye digitaliserte
løsninger.

1 200
1 000
800

Aldri tidligere har elever fått
avklart kontraktssituasjonen
tidligere (rent formelt – før
sommerferie og skoleslutt). Dette
har vært en målsetting for
fylkeskommunen.

600
400
200
0
2018
2019
2020

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

47
55
75

71
102
147

105
157
234

158
230
359

233
393
569

563
604
920

850
892
990

1 187
1 212
1 265

1 387
1 429
1 423

1 499
1 564
1 505

1 583
1 650
1 574

1 637
1 652
1 574

Progresjon godkjenning kontrakter
1 800

Figuren viser progresjon på
godkjenning av nye kontrakter de
siste årene.
Positiv trend siste måned. Samlet
sett bedre enn fjorårets
godkjenning av kontrakter.
Betydelig økning i signerte
kontrakter i uke 17 og 18.

1 600
1 400
1 200
1 000
800
600

Effekten av digital signatur er
fortsatt tilstede.

400

Kontraksreserve er økende.

200
0
2018
2019
2020
2021

Jan
47
55
74
42

Feb
71
102
146
91

Mar
105
157
233
172

Apr
158
230
358
399

Mai
233
393
568
420

Jun
563
604
919
420

Jul
850
892
989
420

Aug
1 187
1 212
1 264
420

Sep
1 387
1 429
1 422
420

Okt
1 499
1 564
1 504
420

Nov
1 583
1 650
1 576
420

Des
1 637
1 652
1 621
420

Gjennomføring av læretiden
Nær 86 prosent av lærlingene oppnår fagbrev
innen fem år etter at de starter i lære, viser tall
for 2015-kullet nasjonalt. Lærlinger innen elektro
og datateknologi har høyest gjennomføring.

Hovedfunn
• Flere tall om gjennomføring av læretiden
• 86 prosent av lærlingene i 2015-kullet oppnår fageller svennebrev i løpet av fem år.
• Det er høyest gjennomføring på elektro- og
datateknologi, hvor 93 prosent oppnår fagbrev
innen fem år.
• For elever som starter fagopplæring i skole
oppnår 61 prosent fagbrev.
• 67 prosent av lærekandidatene fullfører med
kompetansebevis.
9 av 10 lærlinger får fagbrev i Oppland og Hedmark
Det er også forskjeller mellom fylkene i gjennomføring av læretiden. Fem år etter påbegynt læretid har
90 prosent av lærlingene i Oppland og Hedmark oppnådd fag- eller svennebrev, mens dette gjelder 80
prosent av lærlingene som startet i Oslo.

Endringsbilde: nye lærebedrifter, medlemsbedrifter og lærefag

Totalt 417 godkjenning av «nye bedriftskurs» i
2020
• 19 nye frittstående lærebedrifter
• 135 nye medlemsbedrifter
• 235 nye fag i medlemsbedrifter
• 28 nye fag i frittstående lærebedrifter
Alt tyder på at Innlandet ikke har fått en «stans» i
rekrutteringen av lærebedrifter, medlemsbedrifter og
nye lærefag i 2020. Spesielt er utvikling av
godkjenning av nye lærefag hos eksisterende
lærebedrifter god.

18.09.2020 FRIOS FRISØRENES OPPLÆRINGSKONTOR
17.09.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
17.09.2020 OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORT SA
14.09.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
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10.09.2020 BYGGOPP INNLANDET
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07.09.2020 FAGOPPLÆRING I FJELLREGIONEN
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10.08.2020 BILBRANSJENS OPPL.KTR. I HEDMARK
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07.09.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
01.09.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
OPPLÆRINGSKONTORET FOR HESTE- OG
31.08.2020
HOVSLAGERFAGET
27.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
27.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
27.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
25.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
24.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
24.08.2020 MEF OKAB Hedmark og Oppland
20.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
OPPLÆRINGSKONTOR FOR HÅNDVERK OG
20.08.2020
INDUSTRIFAG HADELAND
19.08.2020 MEF OKAB Hedmark og Oppland
18.08.2020 MEF OKAB Hedmark og Oppland
17.08.2020 MEF OKAB Hedmark og Oppland
13.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET

Tilskuddsordningene synes å ha gitt en positiv effekt.

BA

Sysselsetting av fagutdannede
- Fagutdannede for 2018+2019
Hovedfunn
• 8 av 10 fagutdannede er i jobb første år
etter fag- eller svenneprøven
• Av de som tok fagprøven som lærling, er
75 prosent i jobb første året etter
fagprøven
• Nesten alle praksiskandidater er i jobb
første året etter fagprøven
• Bygg- og anleggsteknikk har høyest
sysselsettingsgrad, hvor 9 av 10
nyutdannede er i jobb første år etter fageller svenneprøven
• 54 prosent av de nyutdannede
lærekandidatene er i jobb
• 33 prosent av de som får vitnemål med
yrkeskompetanse fortsetter i utdanning

https://www.udir.no/tall-ogforskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/tallfor-sysselsetting-av-fagutdannede/

Gjennomføring fag- og svenneprøver
- Per 04.05.2021 - totalt

Resultater av fag og svenneprøver i 2020

Totalt antall gjennomførte prøver i
2020 var 2149.
• Bestått 1303 (61%)
• Bestått meget godt 736 (34%)

• Ikke bestått 110 (5%)

Alternativt Vg.3 - nøkkeldata
Antall elever i Vg3 skole som alternativ for lære i 2020/21,
og også for 2019/2020. Begge deler fordelt på fag
• I skoleåret 2020/2021 har Innlandet Fylkeskommune per
dags dato kontrakt med 80 elever i Alternativt vg3 i skole.
• Til sammenligning kan vi se på tallene fra november 2019.
På dette tidspunktet besto den gamle fylkesinndelingen, så
her må vi se på Hedmark og Oppland, og legge sammen
disse tallene. Til sammen hadde Hedmark og Oppland
fylke 67 elever i alternativt vg3 i skole i skoleåret
2019/2020. 41 elever i Oppland og 26 elever i Hedmark.
Løpende kontrakter per 24.02.2021

Sammendrag
Koronakrisen har påvirket næringslivet i Innlandet, noe som har påvirket situasjonen
både for lærlinger med løpende lærekontrakt ved inngangen til mars måned, og for årets
avgangselever/ søkere til læreplass. Den største utfordringen har vært risikoen for at
formidling av avgangselever til læreplass skulle bli vesentlig lavere enn tidligere år.
Pandemien førte til at videregående skoler ikke kunne gjennomføre opplæring og
vurdering i faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) ute i bedrift som planlagt. Tradisjonelt har
de fleste elever på yrkesfaglig utdanningsprogram fått læreplass i bedrift som følge
gjennomført praksisperiode i bedrift i faget YFF.

•

•

•
•

Koronapandemien har fått konsekvenser for gjennomføring av fag- og svenneprøver i Innlandet. Selv om lærlingene i hovedsak har fått
gjennomført sine fag- og svenneprøver i 2020, fikk vi et betydelig etterslep i avvikling av prøver for praksiskandidater og deltakere i andre
opplæringsordninger. Vi har hentet inn etterslepet i løpet av våren 2021, og heldigvis har utviklingen av pandemien ikke forverret
arbeidsvilkårene til prøvenemndene.
Lærebedriftene har på en god måte ivaretatt sitt samfunnsansvar i denne krevende perioden. Lærebedriftene har bidratt med støttende
tiltak for permitterte lærlinger, og har tatt inn nye lærlinger selv om framtidsutsiktene i mange lærebedrifter nå er mer usikre.
Kvalitetssystemet til fagopplæring – prosedyrer og rutiner – har bidratt til en ensartet praksis i fylkeskommunens oppfølging av
lærebedrifters og lærlingers rettigheter.
Den samlede effekten av samhandling, aktiviteter, tiltak og virkemidler synes å være positiv, men det er for tidlig å konkludere på
langsiktige effekter av koronapandemien. Innlandet fylkeskommune vil bruke erfaringene fra denne perioden for å planlegge videre
formidlingsarbeid utover høsten og planlegging av kommende skoleår.

Møte med Statsforvalteren i Innlandet
17.02.2021

2021 02 17
Jørn Olav Bekkelund
Seksjonssjef for Fagopplæring og skoletilbud

Bakgrunn for møtet
Bestilling

•

Statsforvalteren i Innlandet har fått et
oppdrag fra Utdanningsdirektoratet om å
øke vår kompetanse på
fagopplæringsområdet og sørge for økt
regelverksetterlevelse i sektor. Dette
gjelder særlig lærekandidatordningen.

•

Statsforvalteren har et oppfølgingsansvar
for fylkeskommunen og i den forbindelse
ønsker vi et møte hvor vi fokuserer på
fagopplæring og lærekandidatordningen.

•

Statsforvalteren ønsker innsikt i hvordan
fylkeskommunen arbeider med
regelverksetterlevelsen generelt på
fagopplæringsområdet og spesielt med
lærekandidatordningen.

Spørsmål til avklaring
Lærlinger
• Hvordan arbeider fylkeskommunen for å formidle lærlinger til lærebedrifter?
• Hvor stor andel av lærlinger får opplæring i lærebedrift?
• Hva gjør fylkeskommunen for å ivareta retten til opplæring for lærlinger som ikke får
lærekontrakt med lærebedrift?
• Hvor stor andel lærlinger får opplæring i skole?
• Hva gjør fylkeskommunen for å følge opp retten lærlingen har til opplæring i
samsvar med lærekontrakt etter opplæringsloven § 4-2 første ledd?
• Hvilke rutiner har fylkeskommunen ved endring og heving av lærekontrakt, både når
det gjelder lærebedrift og lærling, etter opplæringsloven § 4-6?
• Hvordan ivaretar fylkeskommunen lærlingers rett til tilgang til PPT etter
opplæringsloven § 4-2 fjerde ledd?
• Hva gjør fylkeskommunen for elever som ikke har bestått (karakteren 1) i mer enn
to fellesfag eller elever med IV i fag, og derfor ikke har rett til å gå opp til fag- eller
svenneprøve?

Etter gjennomgangen av systemet, takket Aasa for et godt og interessant møte, og at
Statsforvalteren ikke ser for seg noe tilsyn med fagopplæringen inneværende år. Vi satser på et nytt
om ca. et år.

Lærekandidater
• Hvor mange lærekandidater har Innlandet fylkeskommune?
• Hvordan arbeider fylkeskommunen for å formidle lærekandidater til lærebedrifter?
• Hva gjør fylkeskommunen for å ivareta retten til opplæring for lærekandidater som
ikke får opplæringskontrakt med lærebedrift?
• Hvor stor andel lærekandidater får opplæring i skole?
• Hvordan ivaretar fylkeskommunen lærekandidaters rett til tilgang til PPT etter
opplæringsloven § 4-2 fjerde ledd?
• • Hvordan ivaretar fylkeskommunen lærekandidater med behov for
spesialundervisning etter opplæringsloven § 4-2 femte ledd?
• • Hva gjør fylkeskommunen for å følge opp retten lærekandidaten har til opplæring i
samsvar med opplæringskontrakten etter opplæringsloven § 4-2 første ledd?
• • Hvilke rutiner har fylkeskommunen ved endring og heving av opplæringskontrakt,
både når det gjelder lærebedrift og lærekandidat, etter opplæringsloven § 4-6?
Andre spørsmål
• Hvordan arbeider fylkeskommunen med praksisbrevkandidater og voksne i
yrkesfaglig utdanningsprogram?
• Hvordan arbeider fylkeskommunen med å formidle lærlinger eller lærekandidater fra
friskoler?
• Fylkeskommunen har ansvaret for opplæring i fengsel etter opplæringsloven § 13-2
a. Hvordan arbeider fylkeskommunen med lærlinger eller lærekandidater som får
opplæring i fengsel?

Hvordan arbeider fylkeskommunen for
å formidle lærlinger til lærebedrifter?
• Rammedokument for markedsarbeid og
arbeidslivskontakt (Vedlegg 1)
• Prosedyrer i e-håndbok for skoler og ansatte i
sentraladministrasjonen. (Vedlegg 2-6)

• Regulære møter med opplæringskontor og lærebedrifter

Rammedokument for markedsarbeid
og arbeidslivskontakt
Tilnærming

•

Rammedokumentet skal bidra til å systematisere og
profesjonalisere markeds- og arbeidslivskontakten
innenfor fag- og yrkesopplæringsområdet. Samtidig skal
det sikre at fagområdet ses i sammenheng med hele
opplæringsløpet, skole, fag- og yrkesopplæring og
næringsliv.

•

Dokumentet er et internt arbeidsverktøy som synliggjør
hvordan man arbeider på målområdet.

•

Dokumentet gir føringer, setter mål og
resultatforventninger, samt synliggjør hvordan
samhandlingen mellom skole, næringsliv og fag- og
yrkesopplæring bør løses i Innlandet fylkeskommune.

•

Rammedokumentet viser hvem som har ansvar for ulike
områder i arbeidet med å øke innsøkingen til
yrkesfaglige utdanningsprogram, rekrutteringen av
lærebedrifter og formidlingen av lærlinger.

Mål
Rammedokumentet skal bidra til å vise hvordan de
ulike partene skal jobbe for å oppnå følgende mål:

• I Innlandet fylkeskommune skal vi møte
næringslivets behov og forventninger, og tilby den
kompetansen som etterspørres.

1.

Øke rekruttering til yrkesfag

2.

Øke rekruttering av lærebedrifter

• Markeds- og arbeidslivskunnskap benyttes som
grunnlag for planlegging av tiltak og tjenester som
skal øke gjennomføringsprosenten i videregående
opplæring, forsterke læringsutbytte og læringsmiljø,
samt sikre kvalifisert arbeidskraft til næringslivet.

3.

Øke formidling av lærlinger og lærekandidater

• Det må legges til rette for at medarbeiderne på
videregående skoler systematisk og kontinuerlig kan
tilegne seg kompetanse om arbeidsmarkedet
regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
• Det skal det ytes målrettet bistand til arbeidsgivere,
eksempelvis:
•
•

•
•

Møte den enkelte virksomhets samlede behov for tjenester på
en helhetlig og samordnet måte.
Informasjon om Internasjonalt servicekontor sitt tilbud om
praksisopphold i Europa for lærlinger og faglærere.
Dialog med virksomheter/bransjer for å bedre kunnskap om
etterspørsel av arbeidskraft og deres kompetansebehov
Skolering av faglig ledere og veiledere.

Endringsbilde: nye lærebedrifter, medlemsbedrifter og lærefag

Totalt 417 godkjenning av «nye
bedriftskurs» i 2020

• 19 nye frittstående lærebedrifter
• 135 nye medlemsbedrifter
• 235 nye fag i medlemsbedrifter
• 28 nye fag i frittstående lærebedrifter
Alt tyder på at Innlandet ikke har fått en
«stans» i rekrutteringen av lærebedrifter,
medlemsbedrifter og nye lærefag. Spesielt er
utvikling av godkjenning av nye lærefag hos
eksisterende lærebedrifter god.
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10.08.2020 BILBRANSJENS OPPL.KTR. I HEDMARK

HEDMARK SERVICE AS
VA ENTREPRENØR AS
TEAM HUDDIG AS
WOLDEN SVEIN-ERIK TØMRERMESTER
AS
BIL & DEKKSERVICE SLOMARKA AS

TP

07.08.2020 INNLANDET KOMPETANSESENTER AS

KELI AS
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Bilfaget, lette kjøretøy
Kulde- og
varmepumpemontørfaget

07.09.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
01.09.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
OPPLÆRINGSKONTORET FOR HESTE- OG
31.08.2020
HOVSLAGERFAGET
27.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
27.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
27.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
25.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
24.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
24.08.2020 MEF OKAB Hedmark og Oppland
20.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
OPPLÆRINGSKONTOR FOR HÅNDVERK OG
20.08.2020
INDUSTRIFAG HADELAND
19.08.2020 MEF OKAB Hedmark og Oppland
18.08.2020 MEF OKAB Hedmark og Oppland
17.08.2020 MEF OKAB Hedmark og Oppland
13.08.2020 LÆRLINGSENTERET INNLANDET
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Sysselsetting av fagutdannede
- Fagutdannede for 2018+2019
Hovedfunn
• 8 av 10 fagutdannede er i jobb første år etter
fag- eller svenneprøven
• Av de som tok fagprøven som lærling, er 75
prosent i jobb første året etter fagprøven
• Nesten alle praksiskandidater er i jobb første
året etter fagprøven
• Bygg- og anleggsteknikk har høyest
sysselsettingsgrad, hvor 9 av 10 nyutdannede
er i jobb første år etter fag- eller
svenneprøven
• 54 prosent av de nyutdannede
lærekandidatene er i jobb

• 33 prosent av de som får vitnemål med
yrkeskompetanse fortsetter i utdanning

https://www.udir.no/tall-ogforskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/tallfor-sysselsetting-av-fagutdannede/

Hvor stor andel av lærlinger får opplæring i lærebedrift?
•

87,8 % av ungdomsretts-søkere har fått læreplass pr. desember 2020.

Godkjente kontrakter, læretid fra
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Aldri tidligere har elever fått
avklart kontraktssituasjonen
tidligere (rent formelt – før
sommerferie og skoleslutt).
Dette har vært en målsetting
for fylkeskommunen.

Fagprøver – gjennomføring
Per 01.12.2020 har vi følgende oversikt:
• 1998 gjennomførte fagprøver for lærlinger og 29 gjennomførte kompetanseprøver for lærekandidater hittil i 2020.
• 11 avlyste/utsatte prøver, av ulike årsaker knyttet til progresjon i opplæringen. Det er registrert en avlyst prøver for lærlinger med kontrakt, knyttet til Covid-19.
• Av totalt 342 registrerte permitteringer av lærlinger, er nå alle tilbake i arbeid. Vi samarbeider forløpende med lærebedrifter og opplæringskontorer i registreringen
og enkelte steder meldes det om noe forsinkelse i rapportering.
• Vi gjennomfører fagprøver i samsvar med framdriftsplan, men har noe forsinkelse – 73 prøver mindre enn i utgangen av november 2019. Imidlertid er ikke avviket
større enn at man evner å opprettholde en god gjennomføring av fagprøver for lærlinger med løpende kontrakt.
• Det er imidlertid i mindre grad gjennomført prøver for praksiskandidater. Ved utgangen av november har vi mottatt protokoll for 702 gjennomførte prøver for
praksiskandidater, mot 922 på samme tidspunkt i 2019, 280 prøver mindre enn i utgangen av november 2019 der 140 av disse er innen helse og oppvekst
fagene. Det er opparbeidet et totalt etterslep som tvilsomt vil bli lukket 2021.

Statistikk over avlagte fag-/svenneprøver for lærlinger (alle kandidattyper unntatt
praksiskandidater) i 2020 vs. 2019. Frem til utgangen av november 2020 har 1296
lærlinger gjennomført prøve mot 1369 på samme tid i 2019. Koronapandemien ikke har
hatt vesentlige negative konsekvenser for gjennomføring av lærlingenes sluttvurdering.

Utviklingen av gjennomførte fag og svenneprøver for praksiskandidater

Hva gjør fylkeskommunen for å ivareta retten til opplæring
for lærlinger som ikke får lærekontrakt med lærebedrift?
•

Tilbud om 2 (1) års opplæring i regi av avgiverskole
og «Yrkesfagkoordinator»

•

Dokument «Alternativt Vg3. Inntak og gjennomføring»
beskriver modellen.
(Vedlegg 7 og 2)

•

Hvilke tilbud som gis til den enkelte søker avhenger
av søknad og skolebakgrunn.

Hvor stor andel lærlinger får opplæring i skole?
• Av 1301 ungdomsretts-søkere til lærling (1.mars-søkere) har 1142 fått læreplass i bedrift, 87 får
opplæring i skole i et alternativt Vg3 (Fagbrev som elev). 100 av søkerne med ungdomsrett har
takket nei til tilbud om Vg3 i skole. (pr. desember 2020)
• Andel: I denne gruppen utgjør elever i skole 6,7 % av søkerne.

Hva gjør fylkeskommunen for å følge opp retten lærlingen har til
opplæring i samsvar med lærekontrakt etter opplæringsloven § 4-2
første ledd?
«Lærlingen, praksisbrevkandidaten, lærekandidaten og kandidaten for fagbrev på jobb har
rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten, opplæringskontrakten og kontrakten om
fagbrev på jobb.»

(Gjelder altså alle som har fått en godkjent kontrakt med en godkjent lærebedrift)
•
•
•
•
•
•

Prosedyre for godkjenning av lærekontrakter (Vedlegg 3)
Rutiner for godkjenning av lærebedrifter
Årlige rapporteringer fra lærebedrifter
Kvalitetsvurdering: systemkvalitet, prosesskvalitet, resultatkvalitet
Oppfølging og veiledning ihht § 4-8
Dialogmøter med større frittstående lærebedrifter (kommuner) og opplæringskontor

Hvilke rutiner har fylkeskommunen ved endring og heving av
lærekontrakt, både når det gjelder lærebedrift og lærling, etter
opplæringsloven § 4-6?

Rutiner:

•

Prosedyre -Heving av kontrakt (Vedlegg 8)

•

Melding om heving – Skjema med veiledning
(Vedlegg 9)

•

Involvering fra fylkeskommunen og OT der det er
ønske om heving fra kun en av partene. (ikke
enighet)

•

Fleksibelt opptak til Vg3-opplæring i skole
(fullføring)

Endring av kontrakt:

•

Prosedyre –Endring av kontraktstype underveis i
læretiden (Vedlegg 14)

•

Prosedyre – Forlengelse av læretid (Vedlegg 15)
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utfordringer

Møter med
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iverksetting av
tiltak for å
avhjelpe. OT

Melding om
heving

Innhenting av
informasjon /
uttalelser

Vedtak og
bekjentgjøring

Tilbud om ny
læreplass eller
alternativt
restopplæring i
skole

Hvordan ivaretar fylkeskommunen lærlingers rett til tilgang til PPT
etter opplæringsloven § 4-2 fjerde ledd? (Vedlegg 16)
Lærlinger har ikke rett til spesialundervisning, men
er omfattet av det alminnelige prinsippet om
tilpasset opplæring, og har samme tilgang til PPtjeneste som elever i videregående opplæring.
Hvordan ta kontakt med PPT?
Lærlinger kan ta direkte kontakt, eller via veileder i
bedriften.
Nettside med informasjon:
https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-ogopplaring/elev-og-ungdomstjenesten/pedagogiskpsykologisk-tjeneste/

Hva gjør fylkeskommunen for elever som ikke har bestått (karakteren
1) i mer enn to fellesfag eller elever med IV i fag, og derfor ikke har rett
til å gå opp til fag- eller svenneprøve?
De som får læreplass i bedrift kan gis
opplæringskontrakt (lærekandidat). De
øvrige gis tilbud i skole slik:

Hvor mange lærekandidater har Innlandet fylkeskommune?
• Det er for tiden 113 løpende
opplæringskontrakter i Innlandet.
• Man kan dele kandidatene inn i 4
hovedgrupper, basert på skolebakgrunn og mål
om sluttkompetanse. Elever som tilhører
gruppe 3 og 4 (vedtak om IOP) har i svært liten
grad kontrakt med bedrift i Innlandet i dag.
Denne gruppen ivaretas nesten utelukkende
gjennom 3-5 års opplæring i skole.

1.

Kandidaten har ikke bestått alle programfag fra Vg1/Vg2 eller har ikke bestått
i mer enn to fellesfag. (Ukvalifisert til ordinær lærekontrakt) Kandidaten er
praktisk anlagt og har allikevel fått læreplass i bedrift med opplæring i alle
kompetansemål fra Vg3. Målsetting er fullt fag-/svennebrev etter at
nødvendige fag/eksamener er bestått. Noen kontraktsforhold omgjøres til
ordinære lærekontrakter underveis og avsluttes med fagprøve.

2.

Kandidaten har hatt tilpasset løp i skole over ett eller to år. Alle fellesfag og
de fleste programfag er valgt bort til fordel for praksis i bedrift. Kandidaten er
praktisk anlagt og går ofte ut i et 2-3-års løp i bedrift med opplæring i alle
kompetansemål fra Vg3. Består ofte xxx3102-eksamen i programfag i løpet
av læretiden, noe som gjør de kvalifisert til å ta fullt fagbrev som
praksiskandidat når de har oppnådd 5 års praksis. Opplæring i ordinære
lærebedrifter uten ekstra finansiering.

3.

Kandidaten kan ha bestått alle fag i Vg1 og Vg2, og kan ha hatt IOP i skole.
Har utfordringer/diagnose som utløser behov for å velge bort noen
kompetansemål fra Vg3-læreplanen. (Tilpasset læreplan) Opplæring i
ordinære lærebedrifter.

4.

Kandidaten har manglende karakter flere programfag og fellesfag i skole, og
har behov for redusert omfang/dybde på opplæringen fra Vg3-læreplanen.
Kandidaten har hatt IOP i vgo/grunnskole og har tilpasset læreplan i bedrift.
Opplæring i ordinære bedrifter, men noen har også kontrakt med en Vekstbedrift. De fleste har hatt tilleggsfinansiering gjennom det tidligere «UDIRtilskuddet». Kandidaten går ofte over i et arbeidsforhold (VTA) med en vekstbedrift etter endt opplæring. (Denne gruppen utgjør kun et fåtall kontrakter i
Innlandet, da de er svært vanskelig å formidle til ordinære lærebedrifter.)

Hvem er lærekandidatordningen for?
• UDIR: Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker
videregående opplæring i bedrift, men som ikke har
forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven.
• Innenfor lærekandidatordningen får de individuelt tilpasset
opplæring i utvalgte deler av læreplanen. Grunnkompetansen
skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for
varig arbeid.
• Lærekandidat er etter denne lova den som har skrive ein
opplæringskontrakt med sikte på ei mindre omfattande prøve
enn fag- eller sveineprøve. (oppl.lov §4-1)

Hvordan arbeider fylkeskommunen for å formidle
lærekandidater til lærebedrifter?

• Veileder for lærekandidatordningen (Vedlegg 10)

• Vedleggsskjema til 1.februar-søknad (Vedlegg 11)
• Prosedyre for formidling av lærekandidater (Vedlegg 12)

Veileder for lærekandidatordningen i Innlandet

Hva gjør fylkeskommunen for å ivareta retten til opplæring for
lærekandidater som ikke får opplæringskontrakt med lærebedrift?
• Alternativt Vg3. i skole 1 år
• Nytt Vg1/Vg2 på grunnkompetansenivå
• Omvalg
• Deltidselev

Hvor stor andel lærekandidater får opplæring i skole? (2020)
• Av 23 ungdomsretts-søkere til lærekandidat (1.februar-søkere) har 13 fått læreplass i bedrift, 3 får
opplæring i skole i et alternativt Vg3. 7 av søkerne med ungdomsrett har takket nei til tilbud om Vg3
i skole. I tillegg har 2 uten ungdomsrett takket nei til alternativt tilbud i skole.
• Andel: I denne gruppen utgjør elever i skole 13 % av søkerne. (3 av 23)
• Pr februar 2021 går 11 elever i alternativt Vg3 på et grunnkompetanseløp. De fleste som er tatt inn
har altså ikke søkt lærekandidat 1.februar, men gjerne søkt som lærling, men har vært/blitt
ukvalifisert til å søke som lærling.

Hvordan ivaretar fylkeskommunen lærekandidaters rett til tilgang til
PPT etter opplæringsloven § 4-2 fjerde ledd? (Vedlegg 16)
Lærekandidater som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. I utgangspunktet gjelder de samme vilkårene for
lærekandidater som for elever.
Det er først når lærekandidaten ikke har et tilfredsstillende utbytte av et ordinært opplæringstilbud
etter den redusert læreplanen, at han eller hun har rett til spesialundervisning.
PP-tjenesten utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det. Det er ingen forskjell om man er
elev eller lærekandidat.

Hvordan ta kontakt med PPT?
Lærekandidater kan ta direkte kontakt, eller via veileder i bedriften.
Nettside med informasjon:

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-opplaring/elev-og-ungdomstjenesten/pedagogiskpsykologisk-tjeneste/

Hvordan ivaretar fylkeskommunen lærekandidater med behov for
spesialundervisning etter opplæringsloven § 4-2 femte ledd?
• Foreløpig har ingen lærekandidater hatt vedtak om
spesialundervisning i bedrift i Innlandet.

• Det arbeides med å utvikle et formelt samarbeid med
Opplæringskontor for Vekst-bedrifter med mål om å
implementere «Østfold-modellen» i Innlandet, slik at flere som i
dag får opplæring i skole, isteden kan få opplæring i bedrift.
Noen av disse vil kunne ha behov for spesialundervisning. Det
vil bli utarbeidet rutiner for søknadsprosess dersom dette
samarbeidet blir formalisert. Politisk prosess etablert, sak for
fylkestinget 15.juni.

Hva gjør fylkeskommunen for å følge opp retten lærekandidaten har til
opplæring i samsvar med opplæringskontrakten etter opplæringsloven
§ 4-2 første ledd?
«Lærlingen, praksisbrevkandidaten, lærekandidaten og kandidaten for fagbrev på jobb har
rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten, opplæringskontrakten og kontrakten om
fagbrev på jobb.»

(Gjelder altså alle som har fått en godkjent kontrakt med en godkjent lærebedrift)
•
•
•
•
•
•

Prosedyre for godkjenning av opplæringskontrakter (Vedlegg 4)
Rutiner for godkjenning av lærebedrifter
Årlige rapporteringer fra lærebedrifter
Kvalitetsvurdering: systemkvalitet, prosesskvalitet, resultatkvalitet
Oppfølging og veiledning ihht § 4-8
Dialogmøter med større frittstående lærebedrifter (kommuner) og opplæringskontor

Hvilke rutiner har fylkeskommunen ved endring og heving av
opplæringskontrakt, både når det gjelder lærebedrift og lærekandidat,
etter opplæringsloven § 4-6?
• Prosedyre -Heving av kontrakt (Vedlegg 8)
• Melding om heving – Skjema med veiledning (Vedlegg 9)
• Involvering fra fylkeskommunen og OT der det er ønske om heving fra kun en av partene.
(ikke enighet)
• Fleksibelt opptak til Vg3-opplæring i skole (fullføring)
Endring av kontrakt:

• Prosedyre –Endring av kontraktstype underveis i læretiden (Vedlegg 14)
• Prosedyre – Forlengelse av læretid (Vedlegg 15)

Prosess - Heving av opplæringskontrakt
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Hvordan arbeider fylkeskommunen med å formidle lærlinger eller
lærekandidater fra friskoler?
• Søkere med ungdomsrett som kommer fra en friskole får samme tilbud som søkere fra offentlig
skole. Hvilket tilbud som gis avhenger av den enkeltes søknad og skolebakgrunn.

• Søkere fra en bestemt friskole i Innlandet som driver med yrkesfag er vanligvis voksne søkere uten
rett, som er tatt inn på Vg2 nivå uten å ha gått Vg1. Denne inntakspraksisen skaper utfordringer for
fylkeskommunen ved overgang til Vg3.

Fylkeskommunen har ansvaret for opplæring i fengsel etter
opplæringsloven § 13-2 a. Hvordan arbeider fylkeskommunen med
lærlinger eller lærekandidater som får opplæring i fengsel? (Vedlegg 17)
• Fylkeskommunen har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og videregående
opplæring til innsatte, jf. opplæringsloven § 13-2a.
• Kriminalomsorgen skal sørge for nødvendige lokaler til opplæringen som skjer i fengsel. Fengslene
i Oppland og Hedmark, samt Friomsorgen, ble fra 01.01.20 slått sammen til Kriminalomsorgen
Innlandet.
• Antallet soningsplasser i fengsel i Innlandet er til sammen 303, fordelt på 159 plasser med lavere
sikkerhetsnivå og 144 soningsplasser med høyere sikkerhetsnivå, inkludert 20 plasser for kvinner.
• På Hamar er det en oppfølgingsklasse der det gis tilbud om å fortsette påbegynt opplæring etter
endt soning. Gjøvik, Skarnes, Storhamar og Valdres videregående skoler står for gjennomføringen
av opplæringen som skjer i fengslene. Opplæringstilbudet er tilpasset målgruppa.
• Koronapandemien har skapt utfordringer for opplæringen inne i fengslene. Et nært samarbeid
mellom skole og fengsel har gjort det mulig å opprettholde noe opplæringsaktivitet under perioden
med strenge tiltak knyttet til smittevern.
• Ingen innsatte i fengsler i Innlandet har lærekontrakt eller opplæringskontrakt pr. dato.

Følgende fengsler er/ har vært godkjente medlemsbedrifter i
opplæringskontor i disse lærefagene:

Vedlegg

