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1.   ANSVAR FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

Ansvaret for den videregående opplæringen er fordelt i ulike organ som 
kunnskapsdepartementet og fylkeskommunen. 

 

1.1 Kunnskapsdepartementet 

Det er departementet som utarbeider forslag til fagplaner og lover som gjelder 
opplæring. Disse må vedtas i stortinget og gjelder hele landet. Departementet avgjør 
for eksempel om et fagområde skal legges inn under lov om fagopplæring i 
arbeidslivet eller tas ut av loven. Departementet fastsetter læreplanene. 

 

1.2 Fylkeskommunen 

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Det er seksjon for 
fagopplæring i fylkeskommunen Rogaland som har ansvaret for formidling av 
lærlinger til bedrifter. De skal godkjenne lærebedrifter, fører tilsyn med 
opplæringsforholdene i bedriften og administrerer fag- og svenneprøvene. Prøvene 
avlegges for og bedømmes av prøvenemd for faget. I hvert fylke er det opprettet en 
fylkeskommunal yrkesopplæringsnemnd. Deres oppgaver er hjemlet i 
opplæringsloven § 12-4. 

Innenfor hvert fagområde er det oppnevnt prøvenemnder. Medlemmene i nemnda er 
oppnevnt etter forslag fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Det er 
prøvenemndene som fastsetter tid for fagprøven. Prøvenemndas medlemmer er 
sensor for fagprøvene og har ansvar for sluttvurderingen. 
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2.  OPPLÆRINGSBEDRIFTEN EIGERSUND KOMMUNE 

 

2.1 Ulike aktørers rolle i lærlingeordningen 

Personalrådgiver/Lærling koordinator:  

Christin Nyheim tlf. 51 46 80 80 / 992 15 3 54  

E-mail: christin.nyheim@eigersund.kommune.no 

 

Fagledere: 

Helsearbeiderfaget:  

Sigrunn Ø. Vasbø, tlf. 415 64 479      

E-mail: Sigrunn.Vasbo@eigersund.kommune.no 

Barn og ungdomsarbeiderfaget: 

Lillian Løyning, tlf. 51 46 45 30 

E-mail:lillian.loeyning@eigersund.kommune.no 

 

Kontorfag:  

Kathrine Gravdal, tlf. 51 46 80 52         

E-mail: kathrine.gravdal@eigersund.kommune.no 

 

Institusjonskokkfaget:   

Janne Merete Håland, tlf. 474 82 596      

E-mail: Janne.merete.haaland@eigersund.kommune.no 

 

Byggdrifterfaget: 

Paul Gravdal, tlf. 957 74 283 

E-mail: Paul.Gravdal@eigersund.kommune.no 

 

mailto:christin.nyheim@eigersund.kommune.no
mailto:Sigrunn.Vasbo@eigersund.kommune.no
mailto:lillian.loeyning@eigersund.kommune.no
mailto:kathrine.gravdal@eigersund.kommune.no
mailto:Janne.merete.haaland@eigersund.kommune.no
mailto:Paul.Gravdal@eigersund.kommune.no
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Tilsynsrepresentant:  

Heidi Irene Gravdal, tlf 51 46 84 72/480 72 898 

E-mail: Heidi.Irene.Gravdal@eigersund.kommune.no 

  

2.2 Lærlingekoordinator 

Lærlingekoordinatoren er ansatt ved seksjon personal og organisasjonsutvikling. 
Lærlingekoordinators har følgene oppgaver: 

• Koordinator er arbeidsgivers kontaktperson og det koordinerende leddet 
mellom Eigersund kommune og Rogaland Fylkeskommunen.  

• Den har ansvar for overordnet lærlingearbeid knyttet inn mot Rogaland 
fylkeskommunen som kontraktinngåelse, opphøring av kontrakt, oppmelding til 
fagprøve med mer.   

• Lærlingekoordinatoren har ansvar for å intervjue og tilsette lærlinger,  
• Arrangere temadager for lærlinger og samlinger for instruktører.  
• I tett samarbeid med faglig ledere og instruktører skal en være med å sikre 

god kvalitet på opplæringen til Eigersund kommunes lærlinger.  
• Koordinatoren skal følge opp lærlinger når faglig leder/ enhetsleder eller 

lærlingen ber om støtte 
• Ansvar for arbeidskrevende personalsaker vedr. lærlinger. Oppfølging og 

iverksetting av tiltak. Eventuell opphøring av kontrakt. 
• Ansvar for å koordinere yrkeskonkurranser  
• Avslutningsmarkering for lærlinger 

 

2.3 Faglig leder for opplæringen 

Faglig leder er en fagutdannet person som har ansvar for opplæringen innen sitt fag i 
kommunen og er godkjent av seksjon fagopplæring ved Rogaland Fylkeskommune. 

Faglig leder har følgende oppgaver: 

• Signere som faglig leder på lærekontraktene. 
• Faglig leder er arbeidsgivers representant for det enkelte fag, og skal påse at 

lærlingen får opplæring etter lov, forskrifter og målene i læreplanen.   
• Stimulere til at læreplanen følges og at lærlingene får den opplærlingen de 

skal ha i følge lære mål. 
• Faglig leder har hovedansvaret for organiseringen av praksisplassene, samt 

den faglige veiledningen overfor lærling og instruktør. 
• En skal gi oppfølging og faglig støtte til lærlingen og instruktør på besøk ved 

lærestedet. 
• Faglig leder deltar bl.a. ved intervju under lærlingeinntak sammen med 

koordinator og tilsynsrepresentant. 

mailto:Heidi.Irene.Gravdal@eigersund.kommune.no
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• Delta på temadager for lærlinger 
• Gi veiledning til utarbeiding av fagprøve i samarbeid med instruktør. 
• Besøke lærlingene i henhold til retningslinjer 
• Delta på halvårsevalueringer og signere på evalueringsskjema 

Faglig leder skal besøke lærlingen noen uker etter oppstart på lærestedet. De skal 
delta på halvårsevaluering og sluttevalueringer.  

 

2.4 Tilsynsrepresentant 

For læringene i Eigersund kommune er det oppnevnt en tilsynsrepresentant. 
Hensikten med tilsynsordningen er i hovedsak å legge forholdene slik til rette i 
bedriften at opplæringssituasjonen fungerer mest mulig tilfredsstillende for alle parter.  

 

3. LÆRLINGEORDNINGEN 

Lærlingeordningen innebærer ulike rettigheter og plikter for lærling og lærebedrift. 
Ordningen bygger på opplæringsloven og læreplanen. 

 

3.1 Lærlingens rettigheter og plikter 

Opplæringsloven fra 17.07.98 (med endringer august 2018), sier noe om lærlingens 
rettigheter og plikter, bl.a. står det at: 

• Lærlingen har rett til å få den opplæring som læreplanen fastsetter 
• Lærlingen har plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og medvirke til 

å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold 
• Læringen plikter å stille opp til fagprøven 
• Lærlingen har plikt til å dokumentere sin opplæring og ansvar for å få 

bekreftelse på sin kompetanse fra instruktør 
• Lærlingen har plikt til å følge kommunens personalreglement 

Lærlingen har i prinsippet samme rettigheter/plikter som andre arbeidstakere i forhold 
til «håndbok, lønns- og personalpolitiske retningslinjer».  

 

3.2 Lærebedriftens rettigheter og plikter 

Lærebedriftens rettigheter og plikter er bl.a. at: 

• Lærebedriften skal sørge for at lærlingen får den opplærling som er nødvendig 
for å nå de fastsatte mål. 

• Lærebedriften skal sette av tid til veiledning og vurdering. 
• Lærebedriften skal behandle lærlingen som egne ansatte. 
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• Lærebedriften skal sørge for at det gjennomføres halvårsvurdering, disse skal 
dokumenteres. 

• Lærebedriften skal legge til rette for at delprøver og læringsoppdrag skal 
utarbeides, gjennomføres og vurderes. 

• Lærebedriften skal legge til rette for at lærlingen skal få avlegge fagprøven. 

 

4. ANSVARSOMRÅDER VED LÆREPLASSEN 

På en hver læreplass hvor lærlingene skal ha opplæring, vil det være en enhetsleder 
og lærlingeinstruktør. Disse har ulike ansvarsområder for opplæringen. 

4.1 Enhetsleders ansvar: 

• Mottakelse og introduksjon av nye lærlinger. Lærlingen skal tas i mot på 
samme måte som andre nyansatte. 

• Utarbeider rutiner og sørge for at nye lærlinger og instruktører får nødvendig 
informasjon og fast tid til veiledning. 

• Ivareta personalansvar for lærlingen, deriblant sykefravær, ferieavvikling, 
permisjoner. 

• Legge til rette for god kvalitet i lærlingens opplæring. 
• Se til at regelverket for lærlinger følges. 
• Oppfølging av lærling i forhold til IA-avtalen. Lærlingekoordinator kontaktes i 

slikt arbeid. 
• Ta kontakt med faglig leder eller lærlingekoordinator dersom ikke opplæringen 

blir gjennomført som forventet. 

 

4.2 Instruktørens ansvar: 

• Daglig oppfølging av lærlingen i arbeidet 
• Motivere til nye utfordringer 
• Støtte lærlingen til å arbeide forankret i relevant teori. 
• Tilrettelegge arbeidsoppgaver etter lærlingens modningsnivå og 

mestringsevne, tilpasse opplærlingen slik at lærlingen kan nyttiggjøre seg 
kunnskapen. 

• Utarbeide en plan for opplærling med utgangspunkt i fagplanens mål i 
samarbeid med lærling,  

• Planlegge å gjennomføre veiledning til fastsatt tid. Minst en time i uken. 
• Sammen med lærling å utarbeide planer for når ulike arbeidsoppgaver skal 

planlegges, gjennomføres og evalueres for og nå mål i opplæringsboken. 
• Samarbeide med faglig leder og lærlingen om halvårs evaluering av 

lærlingene  
• Gi støtte og veiledning til læringene. 
• Ansvar for å utarbeide delprøver i samarbeid med lærlingen og gi 

vurdering/fremover melding på arbeidet. 
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• Utarbeide forslag til fagprøver i samarbeid med faglig leder og prøvenemda. 
• Legge til rette slik at lærestedet ivaretar lærlingens rett til opplæring. 
• Signere for gjennomført mål i opplæringsboken. 
•  

5. HVEM KONTAKTES OM HVA 

Som lærling er det ikke alltid så lett å vite hvem som skal kontaktes hvis man har 
spørsmål eller opplever problemer på arbeidsplassen. 

 

5.1 Følg tjenestevei 

Lærlinger som har spørsmål eller problemer bør ta disse opp tjeneste vei, dvs. med 
instruktør eller nærmeste overordnede. De tar om nødvendig kontakt med faglig 
leder eller lærlingekoordinator. Dersom svar eller ting ikke løser seg på 
arbeidsstedet, kan lærling selv ta direkte kontakt med faglig leder eller 
lærlingekoordinator. 

 

5.2 Fylkeskommunens PP- tjeneste (PPT) 

Alle lærlinger har rett på å få bruke PP-tjenesten ved behov. Her kan de få hjelp med 
personlige, sosiale eller faglige problemer. PPT hjelper elever, skoler, lærlinger og 
lærebedrifter med å tilrettelegge forholdene når en elev eller lærling har spesielle 
behov. Ved å kontakte Rogaland Fylkeskommune, PPT-kontoret, kan lærlinger få råd 
om hvor de skal henvende seg ved spesielle problemer. 

Alle ansatte ved PPT-kontoret har taushetsplikt. 

Som lærling kan en ta kontakt med et PPT-kontor ved å ringe eller skrive. 
Arbeidsgiver kan være behjelpelige med henvendelser til PPT dersom lærlingen 
ønsker dette. Alle tjenestene ved PPT-kontoret er gratis.            
Telefon nummer: 51 92 17 00 
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6. MOTTAK AV NYE LÆRLINGER 

En god mottagelse ved nytt lærested er viktig for trivsel og opplevelsen av 
læreplassen. Det er lærestedets ansvar å ta kontakt med lærlingen og avtale tid for 
oppmøte. 

Lærlingen er en ansatt og har de samme rettigheter og plikter som andre ansatte i 
kommunen. Når lærlingen skal begynne i virksomheten tas de imot og behandles på 
samme måte som andre nyansatte. 

Målet med å tilrettelegge mottaket av nye lærlinger er at lærlingen snarest mulig skal 
finne seg til rette på arbeidsplassen. En god start og tilhørighet bidrar til at lærlingene 
får en yrkesidentitet og yrkesstolthet. 

Det skal før oppstart av læreforholdet være klarlagt hvem som skal være lærlingens 
instruktør. 

7. OPPLÆRING 

Målet med fagopplæring er å føre lærlingene fram til en fag- eller svenneprøve og 
bidra til å utvikle dyktige og ansvarsbevisste fagarbeidere. 

 

7.1 Plan for opplæringen 

Det er viktig å planlegge for å sikre at lærlingene får den praksisen de skal ha. Faglig 
leder har ansvar for å utarbeide en rulleringsplan som sikrer at alle fagplanens mål 
kan arbeides med og blir dekket. Det blir også arrangert temadager for lærlinger fra 
den generelle delen av læreplanen. 

Når det skal lages et opplæringsforløp for lærlingen, er det nødvendig å ta hensyn til: 

• Læreplanen i faget som et utgangspunkt for opplæringen 
• Hvordan en skal tilpasse opplæringen til arbeidsplassen 
• Hvordan en skal tilpasse opplæringen til den enkelte lærling 
• Tid til veiledning 

7.2 Rulleringsplaner i de ulike fagene 

Det skal lages et praksisløp for læringene som sikrer at de får den praksisen de skal 
ha i henhold til læreplanen. Dette er en individuell opplæringsplan som kalles 
rulleringsplan. Rulleringsplanen inneholder informasjon om praksisstedet, 
praksisperioden, praksistype og instruktør. 

På grunn av personlige hensyn og endringer som kan oppstå med hensyn til 
praksissted, vil ikke rulleringsplanen bli gjort tilgjengelig for lærling i sin helhet. 
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7.3 Praksisforløp for lærlinger i helsearbeiderfaget. 

Det legges opp til læretid i fire perioder der en er ett halvt år på hvert praksissted. I 
Eigersund kommune har man læretid på sykehjem, i serviceleiligheter, 
hjemmesykepleie og miljøtjeneste. 

Personer som ikke har sertifikat vil ikke få praksis i hjemmesykepleie. Annen praksis 
som dekker aktuelle mål vil være aktuelle.  

 

7.4 Praksisforløpet for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Læretiden deles vanligvis i to like lange perioder: Praksis 0-6 år gjennomføres i 
barnehager. Praksis 6-18 år kan gjennomføres på skoler som har trinn fra 1. -10. 
klasse.  

8. VEILEDNING 

Veiledning skjer både i formelle og uformelle læringssituasjoner. La lærlingen i størst 
mulig grad finne veien selv og ta ansvar for måloppnåelse. Instruktøren skal være 
tilgjengelig og gi lærlingen støtte i arbeidet for å få dette til i praksis må instruktøren 
ta seg tid til å lytte til lærlingen og våge å la lærlingen prøve seg selv. 

Veiledning skjer også som refleksjon over handling og det må settes av fast tid til 
dette, minst en time pr uke. 

Lærlinger skal hver uke få tid til å utføre det skriftlige arbeidet som følger med 
opplæringsboken. De skal beskrive arbeidet de har deltatt i og finne frem til hvilke 
kompetansemål som har vært mest sentrale osv. Det er ønskelig at veiledningstimen 
preges av refleksjon rundet dette arbeidet. Målet er å få anledning til å stoppe opp og 
reflektere sammen over hva som var positivt og hva som kunne vært gjort bedre, 
gjerne forankret i relevant teori for faget. 

9. ANSVAR FOR EGEN LÆRLING 

I opplæringsloven står det at lærlingen har plikt til å delta aktivt. 

Å ta ansvar for egen læring innebærer og: 

• Si fra når noe er uklart 
• Være aktiv, stille spørsmål 
• Søke kunnskap 
• Være oppsøkende, aktiv i å skaffe seg informasjon 
• Vise engasjement, nysgjerrighet og undring 
• Ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering 
• Bidra til godt arbeidsmiljø 

Hvordan tilrettelegge for at lærlingen tar ansvar for egen læring? 
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• Sørge for at lærlingen føler seg velkommen 
• Bidrar til at lærlingen får trygghet og selvtillit 
• Gi klar informasjon om forventinger og mål 
• Sørge for at de vet hvem de skal gå til når ting ikke fungerer 

 

10. LÆRLINGEN ER VERDISKAPER 

Etter hvert som lærlingen blir godt kjent med ulike arbeidsoppgaver kan de overta 
arbeidsoppgaver når personale er syke, på kurs, ferie og liknende. 

De to første månedene skal det som hovedregel alltid være en kontaktperson tilstede 
der lærlingen er i arbeid. Lærlingen skal i denne tiden ikke alene utføre oppgaver 
som normalt utføres av personer med erfaring. 

Etter dette skal instruktøren sammen med lærling vurdere hvilke arbeidsoppgaver og 
ansvarsområder lærlingen kan ha alene, eller når de går i stedet for andre ansatte. 
Dette må ikke gå ut over læretiden, og veiledning skal gjennomføres som normalt. 
Det skal være en naturlig progresjon i de to læreårene mht. hvilke krav som stilles til 
lærlingens selvstendighet. 

 

11. OPPLÆRINGSBOKEN 

Lærlinger i Eigersund kommune får en opplæringsbok/perm ved oppstart. Denne 
boken/permen står sentralt i opplæringen og er et hjelpemiddel for at lærlingen skal 
få den kompetanse som forventes. Den blir også et hjelpemiddel i veiledningstimen. 
Samtidig er boken/permen en dokumentasjon på gitt opplæring, både for læring og 
arbeidsgiver. Det er derfor viktig at den blir utfylt. Læringene har ansvar for at alle 
målene skal nåes i løpet av læretiden. I tillegg til veiledningstimen skal alle 
lærlingene ha minst en time per uke til å bygge sin kompetanse ved hjelp av arbeid 
med opplæringsbok/permen. Lærlingen avtaler med praksisstedet når dette skal skje. 
Det forutsettes også at lærlingen bruker tid hjemme til arbeid med boken/permen. 

11.1 Vurdering 

Utenom den skriftlige vurderingen skal lærlingen ha fortløpende, muntlig vurdering. 
De skal også ha skriftlig vurdering på læringsoppdrag. Det er utarbeidet 
evalueringsskjema for de ulike lærefagene. Skjema ligger som vedlegg i 
retningslinjene. 

Halvårs og sluttevaluering skjer i samarbeid mellom lærling, instruktør og fagligleder. 
Evalueringen skal ligge i opplæringsboken hos hver enkelt lærling. Denne skal ligge 
tilgjengelig for alle tre parter gjennom læretiden. Kopi av evalueringsskjema sendes 
til lærlingekoordinator.  
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12. KOMPETANSEHEVING 

Alle lærlinger skal i følge opplæringsboken ha en del informasjon rundt rettigheter og 
plikter, forventninger til lærlingen, helse, miljø og sikkerhet osv. For å dekke denne 
kunnskapen arrangeres det årlig to temadager for lærlingene. To for første- og to for 
andre-års lærlinger.  

På temadagene får lærlingene faglig påfyll, diskusjonsforum med andre lærlinger og 
arbeid med opplæringsboken. Siste temadag som arrangeres for andre års lærlinger 
har fokus på fagprøve. Det jobbes med oppgaver og lærlingen har anledning til å 
stille spørsmål. 

Lærlingene har møteplikt på temadagene, og har rett på fri fra arbeidsstedet til å 
delta. Temadagen regnes som en halv arbeidsdag. Dersom lærlingen har fri den 
aktuelle dagen, skal den ny ha halv fridag i erstatning. 

Lærlingen skal som andre ansatte på arbeidsplassen, delta på personalmøter. Dette 
er en god opplærlingsarena.  

Lærlinger i helsearbeiderfaget får tilbud om cosdoc-opplæring ved oppstart av 
læreløpet.  

12.1 Kurs for instruktører 

Det arrangeres hvert år samlingspunkter for instruktører. De aktuelle får informasjon 
om dette. Rogaland Fylkeskommune arrangerer egne kurs innen de ulike 
fagretningene som er mulig å melde seg på. 

Målsetningen med samlingene er å utvikle deltakernes evne til bevisst og 
systematisk arbeid med å tilrettelegge læringsforløp og å veilede og vurdere 
lærlinger i henhold til opplærlingens krav og lærlingens forutsetninger. 

Om høsten og våren tilbyr vi fagforum for instruktører der vi deler instruktører for barn 
og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfaget til to ulike samlinger. Innholdet er 
faglige diskusjoner, refleksjoner og erfaringer fra instruktørene rundt det å ha lærling. 

 

13. ANSETTELSE, ARBEIDSAVTALE OG HEVING AV ARBEIDSAVTALE 

Det ansettes lærlinger i hovedsak på våren, kontraktsignering har lærlingekoordinator 
ansvar for og sendes til Fagopplæringen i Rogaland fylkeskommune for godkjenning. 

Lærekontrakten har samme gyldighet som arbeidsavtale ved midlertidig ansettelser 
og gjelder som ansettelsesbrev. I tillegg får de en midlertidig arbeidsavtale for å 
bekrefte arbeidsforholdet. Underskrevet lærekontrakt innebærer altså samme plikter 
og rettigheter for lærlinger og kommune som for andre ansatte. I tillegg gjelder 
bestemmelser i opplæringsloven. 
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13.1 Signering ved ansettelse 

Når lærlingen kommer til kontraktsignering signeres samtidig taushetspliktskjema og 
spørreskjema for tuberkulose og MRSA fylles ut. 

Dersom det er ønskelig kan leder for virksomheten som er ansvarlig for lærlingen, be 
om undertegning av taushetsløftet på lærestedet også. 

13.2 Varighet 

Lærekontrakten inneholder start og sluttdato for læreforholdet. Arbeidet kan ikke 
fortsette etter lærekontraktens utløp. Unntak er ved forskyving og forlenging av 
lærekontrakt. 

13.3 Politiattest 

Ved arbeid i barnehage og skole. I fritidsklubber og andre virksomheter for barn, skal 
politiattest ikke eldre enn 3 måneder fremlegges. Politiattest får man ved å henvende 
seg på www.politi.no. Lærlingen må få en dokumentasjon fra lærlingekoordinator der 
en dokumenterer behovet for attest. Dette fås ved kontrakt-signering. Attesten 
leveres til koordinator for arkivering.  

 

13.4 Forskyving av læretid 

Hvis lærlingen søker om og får innvilget en lengre permisjon (eks 
svangerskapsperm) vil lærlingekoordinator søke Fagopplæringen i Rogaland 
fylkeskommune om forskjøvet læretid, tilsvarende permisjonens lengde. Lengre 
permisjoner som ikke er en rettighet, vil ikke bli innvilget uten at lærlingen aksepterer 
at det søkes om forskjøvet læretid tilsvarende permisjonens lengde. 

Forskyvning av læretid kan også være aktuelt dersom lærlingen har lengre 
sykefravær eller at en av andre årsaker kan være aktuelt å søke om å forskyve 
læretiden. Lærlingen skal godkjenne, skriftlig at det søkes om forskjøvet læretid. I 
noen tilfeller vil Eigersund kommune fraskrive seg ansvaret for deler av opplærlingen 
dersom lærlingen ikke godkjenner at en slik søknad sendes. 

13.5 Opphør av arbeidsavtale/lærekontrakt 

Læretiden opphører ved lærekontraktens utløp, eller den dato som er godkjent fra 
Fagopplæringsseksjonen ved forlenget/forskjøvet læretid. 

Hvis lærekontrakten skal heves før tiden, må dette godkjennes av Fagopplæringen i 
Rogaland fylkeskommune. 
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13.6 Heving av kontrakt 

Heving av lærekontrakt før utløp kan skje i henhold til Opplæringsloven § 4-6.  Etter 
samtykke fra Fylkeskommunen kan en kontrakt mellom Eigersund kommune og 
lærlingen heves dersom de er enige om det eller: 

• Lærlingen gjør seg vesentlig skyldig i brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet 
• Lærlingen eller lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet 
• Lærlingen sier det er en urimelig ulempe for han/henne å fortsette ut 

kontraktstiden 

Med «lærlingen gjør seg vesentlig skyldig i brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet» 
menes: 

• Brudd på arbeidsreglement eller lov/avtaleverk i arbeidslivet 
• Store mangler eller ingen oppfølging av opplæringsboken anses som brudd på 

avtale. 

I slike situasjoner har lærestedet ansvar for å innkalle lærlingen til de første 
samtalene og dokumentere disse. Dersom situasjonen forblir uendret, tas det kontakt 
med faglig leder. Det er viktig at reglene for advarsel følges og at det dokumenteres. 
Hvis ikke situasjonen bedrer seg, skal lærlingekoordinator ha en skriftlig orientering 
og innkalle lærlingen til samtale. Skriftlig advarsel kan sendes ut av koordinator. 
Heving av kontrakten skal godkjennes av Fagopplæringen i Rogaland 
fylkeskommune. Den enkelte læreplass kan ikke si opp lærlinger. 

13.7 Redusert læretid 

Lærling kan søke om å få godskrevet tidligere relevant praksis eller relevant høyere 
utdannelse. Lærling må senest 2,5 måneder etter påbegynt læretid søke om redusert 
læretid til lærlingekoordinator. Søknaden videresendes til Rogaland Fylkeskommune 
som avgjør søknaden. Dokumentasjon på praksis/utdannelse må medfølge i 
søknaden. 

14. LØNN 

Fag som følger hovedmodellen har 2 år opplæring i skole og 2 år i bedrift/virksomhet. 
Læretiden i bedrift/virksomhet består av 50 % opplæring og 50 % verdiskaping. I 
denne tiden lønnes lærlingen slik: 

Lønnen fastsettes som en prosentvis andel av begynnerlønnen til en fagarbeider 
med fagbrev. For lærlinger i fag som følger hovedmodellen med 2 års opplærling i 
videregående skole og 2 år i virksomhet, lønnes slik: 

1. halvår  30 % 
2. halvår 40 % 
3. halvår 50 % 
4. halvår  80 % 
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Lønn utbetales den 12. hver måned, og da utbetales lønn for hele måneden. Første 
lønnsutbetaling kan skjer måneden etter at læretiden starter, med etterbetaling for 
det en arbeidet forrige måned. Dersom noe er uklart med lønn, ta kontakt med 
lærlingekoordinator. 

 

14.1 Lønn under fødselspermisjon og sykdom 

I HTA § 8 gis rett til sykelønn og fødsels-/adopsjonspenger med beregningsgrunnlag 
i aktuell lønnsprosent når tilfellet oppstår. Slike fravær kan medføre at læretiden 
forskyves. 

Ved fødselspermisjon må lærling melde fra til arbeidsgiver på eget skjema om 
«varsel om foreldrepermisjon.» 

14.2 Ubekvem arbeidstid 

Lærlingene lønnes etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalens kapittel 6. Lærlinger. 

I henhold til Hovedtariffavtalen, skal lærlingen ha tillegg for ubekvem arbeidstid. Det 
vil si arbeid på kveldstid, helg og på helligdager. Slike tillegg belastes den enkelte 
virksomhet. Dette gjelder også for eventuell overtidsbetaling. Lærlingen arbeider i 
100 % stilling og skal dersom de tar ekstravakter ha overtidsbetaling. 

14.3 Overtid  

Lærlinger under 18 år kan ikke pålegges overtidsarbeid, jf. arbeidsmiljølovens § 11-2. 

Lærlinger over 18 år skal normalt ikke pålegges overtidsarbeid. Hvis lærlingen likevel 
pålegges overtidsarbeid utbetales lærlingen overtidsgodtgjøring etter HTA kapittel 1, 
§ 6.1 som for arbeidstakere i full stilling. 

14.4 Helligdager 

Lærlinger i helsearbeiderfaget kan jobbe helligdager, dersom disse dagene faller på 
lærlingenes vakter i turnusen. Helligdagstillegget betales av virksomheten.  

14.5 Klesgodtgjørelse  

I henhold til lokale forhandlinger for den enkelte yrkesgruppe, har ansatte på 
bestemte arbeidsplasser krav om klesgodtgjørelse. Dette utbetales som ett tillegg 
ved månedlig lønnsutbetaling. 
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14.6 Feriepenger 

Alle arbeidstakere har rett til 5 ukers ferie hvert år. 

Feriepenger utbetales i juni og samtidig trekkes alle for 5 uker vanlig lønn. 
Feriepenger beregnes som 12 % av brutto lønn fra foregående kalenderår. Dersom 
du ikke har arbeidet ett helt kalenderår, vil du få mye mindre penger utbetalt i juni 
enn en vanlig månedslønn. Du kan da søke om å få mindre ferie enn det du har rett 
på, og vil da bare bli trukket for det antall dager du skal ha ferie. Som 2- års lærling 
er det viktig å huske på å ta ut 5 ukers ferie før du slutter som lærling. Tidspunkt for 
ferieavvikling avtales på forhånd med leder på arbeidsstedet lærlingen skal være i. 
Alle har rett til minst tre uker ferie i sammenheng i sommerhalvåret. 

15. SYKDOM OG PERMISJONER 

Ved sykdom skal en så raskt som mulig melde om fravær til lærestedet. 
Sykefraværets sannsynlige varighet skal også meldes. Meldeplikt gjelder også når 
fravær gjelder sykemelding fra lege.  

Instruktør fører en logg for fravær til registrering på halvårsevalueringen 

Ved unormalt fraværshistorie tas det kontakt med faglig leder. Ved gjentatt fravær vil 
lærling bli innkalt til møte. 

15.1 Egenmelding 

Sykefravær med egenmelding kan ikke benyttes før etter 2 måneder i arbeid. Etter 
dette gjelder vanlige egenmeldingsdager med inn til 8 kalenderdager pr. 
fraværstilfelle med et samlet øvre tak på 24 kalenderdager pr. 12 måneders periode.  
Se utfyllende retningslinjer for bruk av egenmeldinger i Eigersund kommune. 

Egenmelding skal skje skriftlig første arbeidsdag etter egenmeldingsperiodens utløp. 
Leder har ansvar for å registrere fravær og oppfølging ved sykdom på lik linje som 
andre ansatte. 

Manglende innlevering av dokumentasjon på fravær (egenmelding og sykemelding), 
vil bli ansett som ugyldig fravær og medføre trekk i lønn 

15.2 Sykemelding 

Etter å ha brukt 8 egenmeldingsdager i en fraværsperiode, må sykemelding leveres. 
Sykemelding må leveres – med underskrift – snarest mulig til arbeidsplassen, og 
senest første arbeidsdag etter fraværsperioden. 

Hvis lærlingen har gått ut over regler for egenmelding, må sykemelding levers fra 
første fraværsdag. 

Når en har vært helt eller delvis sykemeldt i til sammen 16 kalenderdager eller mer, 
må det gå en arbeidsgiverperiode (16 kalenderdager) før egenmelding kan benyttes. 
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15.3 Permisjoner 

Lærlingene har samme rettigheter til permisjon som andre ansatte. Leder på den 
enkelte arbeidsplass behandler permisjonssøknader. Ved spørsmål kan leder ta 
kontakt med lærlingekoordinator. 

16. FAGPRØVE 

Fagprøven kan tidligst avlegges 2 måneder før læretiden er slutt og senest 2 
måneder etter læretidens utløp. Lærlinger som avlegger og består fagprøven før 
læretidens slutt, fortsetter i lære til lærekontraktens utløp. Lærlinger som eventuelt 
må avlegge fagprøven etter at de har sluttet i kommunen (etter lærekontraktens 
utløp), får ikke utbetalt lønn for fagprøvedagene.  

Fagprøven består av fire deler: Planlegging, gjennomføring, vurdering og 
dokumentasjon. 

 

16.1 Oppmelding til fagprøve 

Lærlingekoordinator melder opp lærlingene til praktisk fagprøve elektronisk i Vigo 
Bedrift. Instruktør blir oppført som kontaktperson for lærlingens fagprøve, og har den 
videre kontakten med prøvenemnda. Oppmeldingen sendes ca. to til fire måneder før 
utløp av læretiden.  

Instruktør med veiledning fra faglig leder lager ett forslag til fagprøve som sendes til 
prøvenemnda etter kontaktpersonen har tatt kontakt. Prøvedato avklares mellom 
instruktør og representant fra prøvenemnda. 

Dersom lærling skal ha tilrettelegging ved fagprøve, må lærlingen gi skriftlig 
dokumentasjon om behov 6 måneder før utløpsdato. Dokumentasjon leveres til 
lærlingekoordinator. 

 

17. MARKERING FOR FULLFØRT LÆRETID 

Ved endt læretid vil kommunen invitere til en felles markering for alle lærlingene som 
avslutter sitt læreforløp. Markeringen vil finne sted i månedsskriftet 
august/september. Lærlingene får skriftlig invitasjon til markeringen.  

I februar hvert år inviterer Rogaland Fylkeskommune til Fagbrevutdeling i Stavanger. 
Lærlingene får invitasjon om dette. Arrangementet er en hederlig og viktig markering 
for de nye fagarbeiderne i Rogaland. Det anbefales på det sterkeste å delta på 
arrangementet. 

 


