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Lærekandidat

• Lærekandidatordningen skal først og fremst være et tilbud for å sikre at ungdom 

som ikke har mulighet til å få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet, og kan gå ut av videregående opplæring med dokumentert 

kompetanse

• Lærekandidater som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet i bedriften, har rett til spesialundervisning (opplæringsloven §

4-2)

• En lærekandidat bør ha en verdiskapning for bedriften

• Den mest fleksible ordninga

• Ulike lærevansker, ulike diagnoser

• 2+2, 1+3 eller opplæringskontrakt direkte etter ungdomsskolen er mulig, og 

lengden på læretida kan variere



Lærekandidat

• Ungdomsskole, videregående skole og foreldre bør tidlig samarbeide om planer 

og muligheter

• Lærekandidater inngår ei opplæringskontrakt med en lærebedrift og planen for 

opplæringa tilpasses lærekandidatens forutsetninger

• Det er ikke krav om bestått fag/fellesfag fra skoledelen, mange lærekandidater 

har hatt IOP i skolen i ett eller flere fag

• Lærekandidaten går mot en grunnkompetanse, og dokumenteres med 

kompetansebevis og kompetansebrev



Målet er at lærekandidaten skal:

• Få en god opplæring fra skole til bedrift

• Få opplæring etter evner og forutsetninger ved hjelp av blant annet en individuell 

opplæringsplan

• Mestre opplæringssituasjonen

• Oppnå så høy kompetanse som mulig

• Bli kvalifisert for arbeidslivet
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Praksisbrevkandidat

• Praksisbrevordningen ble innført i 2016 som en ny ordning i videregående opplæring–

hjemlet i OL §3-1 andre ledd

• Målgruppa for ordninga er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake 

karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte 

opplæringsbehov, og som man antar over tid vil kunne oppnå kompetansemålene ved 

en mer praktisk opplæring i bedrift

• Ungdom (16-åringer) som er motivert for å gå ut i arbeidslivet, men ikke har lyst på mer 

skole

• Et toårig løp i bedrift, men med samtidig elevstatus på skole i norsk, matematikk og 

samfunnsfag, plan må være på plass før skolestart



Praksisbrevkandidat

• Krever samarbeid mellom bedrift (opplæringskontor), og skole for å samordne 

opplæring i bedrift 

• Ungdomsskole, videregående skole og foreldre bør tidlig samarbeide om planer 

og muligheter 

• Må ha opplæringsplass i bedrift klar ved utgangen av tiende klasse



Kan være krevende å skille mellom lærekandidat og praksisbrevkandidat

Lærekandidat

• Lærekandidatordninga skal gi 

individuelt tilpassa opplæring til 

ungdom med lærevansker eller 

særskilte behov

• Individuell opplæringsplan

• Svært fleksibel ordning med 

hensyn til innhold, lengde og 

organisering av opplæringa

• Ikke krav om fellesfag

Praksisbrevkandidat

• Praksisbrevordninga er ei 

standardisert og gruppebasert 

ordning

• Toårig opplæringsløp som fører til 

standardisert grunnkompetanse

• Fastsatt felles nasjonal læreplan 

(evt læreplan utvikla i fylke for fag 

uten nasjonal læreplan) – ikke 

individuell tilpasning av læreplan

• Ordinær læreplan i tre fellesfag



Innsøking og formidling til opplæringskontrakt

• For å sikre at rettighetselever får et tilbud og ikke faller utenfor systemet, er det 

viktig at søking skjer på korrekt måte på www.vigo.no innen søknadsfristen

• Før søknad om formidling til opplæringskontrakt bør det være etablert kontakt 

med bedrift med sikte på kontraktsinngåelse

• Det kan tegnes forhåndsavtale med en bedrift mens man er elev i skolen

• Søknad skal gjøres elektronisk på www.vigo.no

• Videre formidlingsarbeid forutsetter tett samarbeid mellom skole avd for 

utdanning og kompetanse og Opplæringskontor/bedrift

• Dersom det ikke lykkes å få en opplæringskontrakt vil søkeren få tilbud om 

alternativ Vg3 opplæring i skole

• Søknadsfrist er 1 februar
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Formidling

• VIKTIG! Alle MÅ søk i Vigo selv om de har forhåndsavtale om læreplass

• Søk læreplass i Vigo og legg inn hake for avtale med bedrift

• Info til bedrift

• Læreplass som 1. ønske
– Læreplassgaranti

– Tilbud om Alternativ vg3 i skole

• Viktig å bruke YFF-faget for å velge rett retning og erfaringer i faget

• Nærmere 60% velger yrkesfag

• De fleste får læreplass i Nordland

• Etter bestått fag-/svenneprøve har de påbyggingsrett frem til utgangen av året de 
er 24 år



Læreplassregnskapet

• Kom inn i Vigo skole i år og er helt i startfasen

• Godt verktøy for YFF-lærere og formidlingskoordinatorer

• Registrere inn informasjon om eleven når han/hun er ute i YFF

• Flytter ungdommen eller endrer programområde så vil denne nyttige 

informasjonen følge eleven



Læreplassgarantien

• Det er Nordland fylkeskommune som eier garantien

• Læreplassgarantien er enda et prosjekt men skal på sikt gjelde for alle fag

• Elever innenfor de prioriterte fagområdene som består vg1 og vg2 vil fra juni 2024 ha en 

læreplassgaranti

• Elektrofag

• Bygg- og anleggsfag

• Helse- og oppvekstfag

• Kjøretøyfagene

• Den gjelder for kandidater med folkeregistret adresse i Nordland og læreplass som 

1. ønske



Kriterier for å få læreplassgaranti

• Den gjelder for kandidater med folkeregistret adresse i Nordland og læreplass 

som 1. ønske

• Alle fagene må være bestått, både programfag og fellesfag

• Søker må være aktiv søker til læreplass

• Må delta på yrkes/karrieremesser og annen aktivitet i skolens regi

• Må sende søknader også andre steder og i andre fag enn førsteønsket

• Man må stille til intervju dersom man blir invitert



Andre punkter for å få en læreplassgaranti

• Man må søke om læreplass gjennom Vigo innen 1. mars

• Vil da være garantert plass i løpet av året dersom de kan dokumentere kriteriene

• Læreplassgarantien gis ut fra det Vg2 som kandidaten har fullført og bestått

• Mer opplysninger www.laereplassgaranti.no

• Det er viktig å understreke at læreplassgarantien gjelder for 

Nordland fylke. Læreplassøkerene må derfor være mobile og villige til å flytte til de 

deler av fylket hvor det finnes læreplass

http://www.laereplassgaranti.no/


Formidling til læreplass i Nordland 2021 i korte trekk

•Over 1200 søkere og av disse er det 1017 som har læreplass som førsteønske

•870 av søkere til læreplass har ungdomsrett

•Søker til 88 forskjellige lærefag

Godkjente kontrakter

•1418 kontrakter er godkjent og 154 kontrakter i prosess for godkjenning

•111 har fått læreplass i annet fylke

•30 startet i Alternativ vg3 i skole


