Læretiden

Bedrift / Lærling

L2L

Fagopplæringskontoret HFK

Tidlig start, note 1 *. Lærlingen
begynner i lære, og det er
bedriften som har den daglige
oppfølgingen. Bedriften forplikter
å utarbeide en intern
opplæringsplan sammen med
lærlingen. Lærlingen får tildelt en
eller flere instruktører / faddre. De
må delta på instruktørkurs som
arrangeres i regi av Hordaland
Fylkeskommune.

L2L legger opp til en plan for ca 8
oppfølgingssamtaler i læreperioden.
Vi ønsker at fagansvarlig og eller
instruktør deltar. Lærlingen får en
opplæringsperm hvor alle delmål er
beskrevet med tilhørende oppgaver.
Lærlingen har ansvar for å løse
oppgavene, og få dem godkjent og
signert av instruktør. Under
oppfølging av lærling blir det blir
skrevet og signert en
tilbakemeldingsrapport som blir
lagret i OLKWeb. Viktig at lærling og
instruktør forholder seg til denne
rapporten.

Dersom lærekontrakten av
ulike årsaker (sykemelding /
fødselspermisjon) må
forlenges, vil
fagopplæringskontoret
beregne ny sluttdato for
læretid. Ved heving av
lærekontrakt er det
fagopplæringskontoret som
vedtar og eventuelt
avslutter kontrakten.
For mer info se
opplæringsloven.

Lærlingen kan ikke sies opp, og
lærekontrakten kan ikke avsluttes
/ heves uten at L2L er involvert.

L2L står for høy standard og
profesjonalitet i blant annet
opplæring av lærlinger!

I forbindelse med gjennomføring av læretiden kan de dukke opp forskjellige
utfordringer, og L2L vil kunne bidra med ulike tiltak. (Det kan være ”den
vanskelige samtalen”, utfordringer ved å gi tilstrekkelig opplæring, avslutning
av lærekontrakt eller omplassering av lærling for å nevne noe) Dersom en
lærling ikke har fullført / gått rett utdanningsvei, skal L2L be om å få
karakterutskrift minimum 8 mnd. før læretid slutt.

HFK informeres hvis
nødvendig.

Fagprøve og avsluttning av læretid
HFK = Hordaland Fylkeskommune
* note 1) Ved hovedinntak av lærlinger anbefaler vi start av læretid i juni, grunnet endt læretid / fagprøve i
god tid før skolestart medio august.

