
Lærekandidatordningen

Rådgiversamling



Seksjon opplæring i bedrift:

INGA SANDNES
• Hovedansvar for 

lærekandidatordningen i Rogaland

• Inga.sandnes@rogfk.no

• 977 49 902

TA GJERNE KONTAKT FOR 
UTFYLLENDE INFORMASJON 
OG SPRØSMÅL OM ORDNINGEN
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Kontaktperson 

i Rogaland 

fylkeskommune

mailto:Inga.sandnes@rogfk.no


1 av 8 består ikke læretiden:

Hvem er disse elevene? 

- Karakterpoeng fra grunnskole: 

- Mangler poeng: 35 % består med 

yrkeskompetanse

- 10-29 poeng: 49.5 % består med 

yrkeskompetanse

- Vi kjenner elevene med svake karakterpoeng fra 

grunnskolen.

Inntak 2021/22: 

- 383 elever med rett til spesialundervisning og som er 

tatt inn i ordning med mål på sikt om opplæring i 

bedrift. 

- 1052 elever med meldeskjema (informasjon fra 

avgiverskole om en vanske). 

(*3 opplæringsår: over 3000 med meldeskjema)   
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Kunne vi hjulpet en til?

10,7 prosent av de som startet opplæringen i 2014 har i løpet av 
fem/seks år enten gjennomført uten å bestå, eller sluttet
underveis i opplæringsløpet sitt.

- 469 på yrkesfaglig utdanningsprogram. Av disse:

• 23 % gjennomført Vg3 men har ikke bestått

• 22 % registrert i Vg3 men sluttet underveis

• 14 % bestått Vg2 men ikke registrert i vg3

• 11% gjennomført Vg2 men ikke bestått

• 10 % registrert I Vg2 men sluttet underveis.

Andel lærlinger med lærekontrakt som ikke består 
opplæringen:

• 1 av 8 

Burde noen vært Lærekandidater???
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• Mange veier til målet

• Helhetlig yrkesfagopplæring

• Hva er målet med videregående opplæring

• Må ha kunnskap om ulike veier 

til yrkeskompetanse ETTER videregående 

opplæring.

• Må ha holdning og vilje til å hjelpe elever 

med individuelle behov.

• Ca. 10,7 prosent fullfører uten oppnådd 

yrkeskompetanse.
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Kan 

sluttkompetanse 

planlegges?
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Videregående opplæring

2 år i 

lære

2 år i skole

Alt. Vg3 i skole

2 år i skole
I opplæringsavtale (OLA)

=Grunnkompetanse

2 år lærekandidat (LK)

I opplæringskontrakt (OLK)

Kompetansebevis

= Grunnkompetanse 

FAGBREV eller SVENNEBREV

2 år i praksisbrev = 

grunnkompetanse

Praksisbrevprøve

2 år i 

lære

2 år i 

LK, 

OLK

Praksiskandidat-

ordningen

5 års praksis

+

tverrfaglig 

eksamen 

vg3 nivå

Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole



Veier til sluttkompetanse - yrkesfaglig utdanning

3 år 

lære-kandidat

1 år 

skole

4 år 

lære-

kandidat

1 + 3

Kompetansebevis

2 år 

skole

2 år 
lære-

kandidat

2 + 2 0 + 4

Kompetansebrev 

Kompetanseprøve



Hva er lærekandidatordningen: 

- Ordinær opplæring i bedrift – Vg3.

- Utvalgte kompetansemål (i spesifikt 

Vg3 lærefag) tilpasset kandidaten.

- Tilpasset læreplan kan justeres 

underveis, samt endres til ordinær 

lærekontrakt. 

- Kan bygges på til fagbrev via 

praksiskandidatordningen

Målsetting:

- Oppnå kompetanse på Vg3 nivå som 

er kvalifiserende for ordinært arbeid.
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Lærling Lærekandidat

Alle kompetansemål lærefag Tilpassede kompetansemål

Lærekontrakt Opplæringskontrakt

Arbeidsavtale Arbeidsavtale

Fulle rettigheter som 

arbeidstaker 

Opplæringsloven og 

Arbeidsmiljøloven

Fulle rettigheter som 

arbeidstaker

Opplæringsloven og 

Arbeidsmiljøloven

Lønn (etter tariff) -

fagarbeiderlønn

Lønn (etter tariff) -

hjelpearbeiderlønn

Oppfølging opplæringskontor Oppfølging opplæringskontor

Fag- /Svenneprøve

- Ansvar: Prøvenemnd

Kompetanseprøve

- Ansvar: Prøvenemnd

Fag-/Svennebrev Kompetansebrev

LÆREKANDIDATORDNINGEN

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62


Målgruppen for lærekandidatordningen er 
først og fremst ungdom som en vurderer 
ikke har forutsetninger for å kunne oppnå 
full kompetanse.

Årsakene kan ha sin bakgrunn i 
både teoretiske og praktiske forhold.

• Elever med rett til spesialundervisning

• Elever med svake/få karakterer i ordinær 
opplæring

• Elever som vil slite med den praktiske 
opplæringen i bedrift

• Det kan også være elever som har bestått Vg1 
og Vg2, men som av ulike årsaker trenger en 
tilpasset læreplan ute i bedrift.
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STATUS ROGALAND

LÆREKANDIDATER

- 2018: 90 

- 2020: 112

- 2021: 140

- 2022: 179
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HVORFOR SNAKKER VI OM 

LÆREKANDIDATORDNINGEN

- Lærekandidatordningen er en gyllen ordning 

for unge til å oppnå en yrkeskompetanse 

som er jobbkvalifiserende.

- Burde flere som ikke fullfører fått mulighet 

via Lærekandidatordningen?

- Kunne flere fullført vgo. om de hadde vært 

lærekandidater?
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Hvordan bli 

lærekandidat?

VEILEDNING

• Kandidater som vurderes som aktuelle for 

lærekandidatordningen SKAL får god 

informasjon om ordningen.

• Kandidaten må samtykke til å bli 

lærekandidat, og kan på bakgrunn av 

informasjon takke nei til opplæringskontrakt.

FORMIDLING

• Ingen elever får kontrakt som lærekandidat 

uten at relasjon til bedrift er etablert.
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13.12.2022

LÆREPLASSKOORDINATOR

- Alle yrkesfagskoler har f.o.m. skoleåret 2022/23 

ansatt egen læreplasskoordinator

- FAGOPPLÆRING I SKOLE

- LÆREKANDIDAT ANSVARLIG



TIL SLUTT

• For at vi skal lykkes i opplæring for 

lærekandidater må vi:

• Starte en plan tidlig. 
Kanskje lærekandidatordningen skal 
presenteres for elever allerede på 
ungdomsskolen?

• Finne elevens talent, ønsker og mål for 
fremtidig yrke tidlig, slik at opplæringen 
blir kvalitetssikret og målrettet.

• Jobbe tidlig mot praksis, og aktuell 
lærebedrift.
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