
13.12.2022

Rådgiversamling 2022

Formidling til læreplass
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Hva er formidling?

■ Alle bedrifter/opplæringskontor får via 
nettstedet Vigobedrift tilgang til alle søkerne i 
de lærefag som de er godkjent for å gi 
opplæring i. Kontaktopplysninger, skole 
historikk og resultater. 3. mars

■ Alle søkerne ser godkjente lærebedrifter de er 
gjort kjent for/formidlet til. + www.vilbli.no

■ Grunntanken er at de på bakgrunn av dette 
skal finne hverandre

■ Seksjon opplæring i bedrift og 
opplæringskontor er aktive i prosessen
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http://www.vilbli.no/


Etter 1. mars

■ Søker: Søke læreplass i bedrift som om en søker jobb. Følg opp søknader, ikke svar etter 
3 uker, ta kontakt. Ta telefonen. Følg med på Vigo + endre e-postadresse og 
mobilnummer om de får nytt. Gjør det selv i Vigo eller vigo app 

■ RFK: Info brev til alle søkere i mars. Oppfølgingsbrev og SMS i sesongen. Følger 
utviklingen og informerer OK, politikere, YON, opplæringsutvalg, rektorer, andre, ukentlig 
om status

■ Opplæringskontorer/kommuner: Forskjellig vinkling fra enkelt instans på oppfølging 
underveis. Flere oppleves veldig tett på.

■ Avgiverskolene: Følger og bistår egne elever. Lærer/rådgiver/andre. Vg1, Vg2 

■ Regionskolekontakter: Vg3 i skole, læreplass. Forsøker å finne/bistå søkere som kan ha 
utfordringer tidlig i sesongen



Viktig

■ Søkeren sjekker sine registrerte opplysninger på 

Vigo

■ Fornuftig melding/CV om seg selv til bedrift

■ Dokumentere fravær

■ Være en aktiv søker, ikke nok å bare søke i Vigo

■ Søke læreplass som andre søker ordinær jobb, 

forskjellen er at en får en lærekontrakt i tillegg

■ Læreplassen er ikke alltid i nærmiljø, utenfor 

komfortsonen, andre fylker



Formidlingsstatistikk

Alle retter Ungdomsrett Ungdomsrett Rogaland Voksenrett Andre fylker

Søkere 1. ønske 2645 1906 1905 201 324

Alle ønsker 3067 2302 2256 201 345

Lærefag topp 3 1. ønske Alle ønsker

Helsefagarbeiderfaget 328 388

Elektrikerfaget 190 230

Barne- og 

ungdomsarbeiderfaget 173 206



Søkere andre fylker

Søker fylke Søkere

344

Agder fylkeskommune 69

Innlandet fylkeskommune 10

Møre og Romsdal fylkeskommune 16

Nordland fylkeskommune 19

Oslo kommune 8

Troms og Finnmark fylkeskommune 12

Trøndelag fylkeskommune 11

Vestfold og Telemark fylkeskommune 23

Vestland fylkeskommune 156

Viken fylkeskommune 20



347 kontrakter oppstart 2022



Fagopplæring i Rogaland:

■ 6170 løpende kontrakter per 11.11.22 (245 under 
opprettelse)

■ Cirka 3000 nye kontrakter i 2022

■ 3718 avlagte prøver i 2021 (93,7 % besto)

■ 3051 søkere til læreplass, 2625 som førsteønske

■ 2474 formidlet per 13.10.22 (81,1%)

■ 870 prøvenemndsmedlemmer

■ 109 fag representert i Rogaland
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Hvor mangler, ikke nok, læreplasser i 
«vanlige fag»? 

■ Helsearbeiderfaget

■ Barne- og ungdomsarbeiderfaget

■ Verdiskapingsfag. Automatiseringsfaget, Dataelektronikerfaget, 
Anleggsmaskinmekanikerfaget, Flyfagene.

■ IKT-Servicefaget (svinger)

■ Kjemiprosessfaget (svinger)

■ Nye fag som Mediedesignfaget og Dyrefaget

■ Læreplasser til søkere med utfordringer

■ «Alle» andre fag bra med læreplasser



Fremtiden

■ Lyst. Arbeidsmarkedet viser til bra behov fremover. Bygg og anlegg 30000 flere i 

2030

■ Bra med læreplasser innenfor de fleste fag for søkere med «gode» resultater.

■ Utfordringer i små fag eksempelvis, Design- og håndverksfag mangler læreplasser. 

Eks. Mediedesignfaget kun 2 i lære. Dyrefaget, Smed. Info til klassen plan B



Veier til fag/svennebrev

■ 2 +2 ordning

■ FOB, FOB1, FOB2 full opplæring i bedrift. Må ta alle fag utenom YFF og Kroppsøving

■ Lærekandidat + praksiskandidat

■ Praksisbrev + modul 2 fagbrev

■ Fagbrev på jobb

■ Praksiskandidat

■ Ikke mikse ordningene



Søkertips

■ Aktiv/stå på hele sesongen, ikke bare søke Vigo. Mange som ikke skjønner det  

■ Plan B

■ Hvorfor får jeg ikke læreplass? Resultater, fravær, holdninger. Vil du ansette deg 

selv?

■ Øve på intervju. Hvordan søker jeg egentlig læreplass? Aldri gjort det før, selvfølge 

for oss voksne. Digital søking/webcruiter/oppmøte med CV

■ Utfordring at så mange bryter inngått avtale om læreplass, lærebedrift.



Opplæringskontorer/kommuner

Møter med restgrupper. Inviterer dem som står igjen i slutten av juni/begynnelsen av 

august. Eks. alle med Vg2 Industriteknologi

Forfall fra søkerne også i disse møtene som er/kan være effektive. Eksempel på 

læreplass samme dag.



Vg3 i skole
(Ikke søkbart!)

■ 361 (404) fikk tilbud om Vg3 i skole 15. august 228 (267) Ungdom, 107 (137) Voksne

■ 123 (190) takket ja voksne/ungdom

■ 80 (81) takket nei

■ 125 (138) svarte ikke

■ 32 fått læreplass

■ 35 (38) i Vg3 i skole klasser. Helsefag. Haugaland, Bergeland og Jåttå 

■ 39 (68) på skreddersøm

■ 6 i Portørklasse

■ Utfordringer: Personlig egenhet/holdninger, svake resultater og 
norsk/engelskkunnskaper + mangel på plasser helsearbeiderfaget



2023

■ Søkere finner ikke lærebedrifter å søke på i 2022/23 i Vigo. Kan kun søke lærefag. 

Vi formidler til alle lærebedrifter. Fagfornyelsen kommer med nye koder og fag, må 

legges inn. Rutiner har vært noen år nå at alle blir formidlet til alle. Vises i 

www.vigobedrift.no

Kan som før avhake for allerede avtalt læreplass med lærebedrift. Er det reelt? Må søke 

uansett. Blir ikke formidlet. Eksempler på tidlig inngått avtale om læreplass som bedrift 

bryter senere.

http://www.vigobedrift.no/


Læreplasskoordinatorene

■ Hver skole får større ansvar til å følge opp egne elever til læreplasser. 

Læreplasskoordinatorene er tilsatt allerede. Arbeider sammen med Seksjon 

opplæring i bedrift og Regionskolekontaktene. 

■ Mål, flere tidligere med læreplass og færre i Vg3 i skole. Opparbeide 

bedriftsnettverk, YFF. Læreplassregnskapet, dokumentere opplæring underveis fra 
Vg1 til formidling + bedriftregister

■ SOTS, Karmsund og Bryne har fått større ressurs, grunnet voksenopplæringssenter.



■ Vigo app, søker modul kommer

■ Påbygg via Nettskolen + læreplass


