TIPS OG RÅD TIL
DEG SOM SKAL
SØKE LÆREPLASS

Hva kan du selv gjøre?
START NÅ!
Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor
betydning
Husk at læreplassene ikke tildeles på samme måte som skoleplass
Du må alltid søke elektronisk om formidling til læreplass via vigo.no selv
om du søker direkte til bedrift, eller allerede har fått avtale om læreplass.
Søknadsfrister:
1. februar (fortrinnsrett og individuell behandling)
1. mars (ordinær frist)
Du kan gjøre avtale om læreplass i løpet av skoleåret, for eksempel
gjennom faget Yrkesfaglig fordypning. Skjema for forhåndsavtale finnes
på nfk.no, se under tjenester, utdanning, opplæring i bedrift og skjema
Vær aktiv, ta kontakt med bedrifter og opplæringskontor. Ring og avtal
besøk (intervju) hos mindre bedrifter. Større bedrifter og offentlige etater
ønsker ofte skriftlig søknad med CV vedlagt attester og karakterer. Følg
opp kontaktene og avtalene som du gjør
Legg din flid i søknadsskrivingen. Fortell om deg selv og dine gode
sider. Husk at læreplass er en jobb! Har du referanser, bruk dem!
Møt godt forberedt til jobbintervju. Vær presis, høflig og presentabel
Bruk nettverket ditt - slekt, venner og naboer. Fortell at du er på jakt
etter læreplass. Følg med i aviser og søk informasjon om bransjer og
bedrifter på Internett
Vær tilgjengelig på telefon og oppgitt adresse. Du får ikke læreplass
hvis bedriftene ikke får tak i deg. Det er viktig å tenke på førsteinntrykket,
og at du fremstår som seriøs når du søker jobb. Vær kritisk til innhold
på din mobilsvar - "kule" meldinger blant venner hjelper kanskje ikke
ved søknad om læreplass. Ha også nøytral epostadresse
Det er lurt å ha alle fag i orden. Husk å meld deg opp til eksamen i fag
som ikke er bestått
Du finner nyttig informasjon på nordland.vilbli.no
Gi beskjed hvis du endrer adresse, e-post eller telefonnummer. Følg
med på dine oppgitte adresser. Nyttig informasjon kan bli gitt på e-post

Meld fra på formidling@nfk.no så snart du har ordnet deg
læreplass
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Hvor er lærebedriftene i Nordland?
Oversikt over godkjente lærebedrifter og opplæringskontor finner du på
nordland.vilbli.no
Bedrifter som ikke finnes i oversikten kan også ta inn lærlinger, men de
må søke fylkeskommunen om godkjenning som lærebedrift før avtale
om læreplass kan inngås
Opplæringskontorene i fylket har mye nyttig informasjon om muligheter
for læreplass
Link til vilbli.no med godkjente bedrifter og opplæringskontor finnes
også på fylkeskommunens nettside, nfk.no

Hva legger bedriftene vekt på når de
ansetter lærlinger?
Initiativ til jobbsøking, både i skriftlig søknad og personlig fremmøte
Førsteinntrykket
Gode holdninger og tydelig interesse for faget
Lite fravær, god ordenskarakter og karakter i kroppsøving
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Hva gjør fylkeskommunen?
Sørger for at godkjente lærebedrifter og opplæringskontor får oversikt
over årets søkere ca. 1. april
Igangsetter prosesser for å koble søkere og lærebedrifter
Godkjenner nye lærebedrifter
Godkjenner lære- og opplæringskontrakter når læreforholdene er
avklart

Hva gjør lærebedriftene?
Gir veiledning og råd om opplæring til lærlinger og bedrifter
Avgjør selv om de ønsker lærling, hvem de skal ta inn og når
læreforholdet skal starte
Kontakter aktuelle søkere og innkaller til intervju

Hva med læreplass i andre fylker?
Hvis du ønsker læreplass i annet fylke, må du selv gjøre avtale med en
lærebedrift
Kontakt aktuelle fylkeskommuner, eller sjekk ut vilbli.no og fylkets
nettsider for å få oversikt over godkjente bedrifter og opplæringskontor
du kan søke til
Selv om du ønsker eller har skaffet deg læreplass i annet fylke, må du
søke hjemfylket på vigo.no innen søknadsfristen
Meld fra på formidling@nfk.no straks du har gjort avtale om læreplass.
Husk å oppgi navn på lærebedrift og lærefag
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Hva skjer videre ut over året?
Utdanningsavdelingen vil sende deg informasjon om formidlingsprosessen på e-post, SMS og post
Les informasjonen nøye
Husk å svar innen de fristene som oppgis! Dersom du ikke svarer, eller
svarer NEI til tilbud om læreplass, kan du miste retten til å være med i
årets formidling, og må søke på nytt året etter
Dersom du har opplæringsrett, har du rett på et tilbud som bygger på
den skolegangen du har. Har du ikke fått læreplass i bedrift innen
august, vil du få tilbud om alternativ opplæring i skole i et lærefag som
bygger på det Vg2 du har gjennomført. Opplæringen i skole avsluttes
normalt med praktisk fag-, svenne- eller kompetanseprøve
Nærmere informasjon og tilbud om alternativt Vg3 blir gitt i løpet av
august
Du kan også velge å ta et venteår og bruke tiden på å jobbe/skaffe deg
en læreplass
Formidlingen avsluttes når alle søkere med opplæringsrett har fått et
tilbud
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Nyttige sider
Søknadsweb: vigo.no
Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående
opplæring: vilbli.no
Informasjon fra Nordland: nordland.vilbli.no
Nordland fylkeskommune: nfk.no
Informasjonskanal for ungdom: ung.no
Elev- og lærlingombud i Nordland: nfk.no/elevombud
utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og
yrke
Du kan også få hjelp av lærer/rådgiver/formidlingskoordinator på skolen

Kontakt
e-post
telefon

formidling@nfk.no
75 65 02 00

Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 Bodø
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