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Seksjon for fag- og yrkesopplæring 

MELDING OM ENDRING AV LÆREKONTRAKT 
Opplæringskontor sender inn skjema for sine medlemsbedrifter. 

Opplæringskontor/selvstendig lærebedrift Organisasjonsnummer 

☐ Lærling ☐ Lærekandidat Fødselsnummer 
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t Ny medlemsbedrift Organisasjonsnummer 

Navn faglig leder Fødselsnummer 

Gjelder fra dato ☐ søknad om ny medlemsbedrift er sendt inn på
eget webskjema

Begrunnelse 

For søknad om godkjenning av ny medlemsbedrift i opplæringskontoret, bruk eget webskjema. 
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Navn faglig leder Fødselsnummer 

Gjelder fra dato ☐ søknad om ny faglig leder er sendt inn på eget
webskjema

For søknad om godkjenning av ny faglig leder i lærebedriften, bruk eget webskjema. 
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Ny stillingsprosent Gjelder fra dato Til dato 
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 Begrunnelse 
☐ militærtjeneste     ☐  foreldrepermisjon     ☐  utenlandsopphold     ☐  skolegang     ☐  permittering     ☐  covid-19
☐ personlige årsaker      ☐  sykdom     ☐  tillegg i læretiden uten tilskudd     ☐  annen årsak, se kommentar

Kommentar 

Fra dato Til dato 

Dato Signatur lærling/lærekandidat Signatur lærebedrift 

Begge parter samtykker med sin underskrift til endring av lærekontrakten. 

Skjemaet skal ikke sendes via e-post. Send sikkert og elektronisk via eDialog. 

https://kommune24-7.no/11008/11008_15
https://kommune24-7.no/11008/11008_15
https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-sikkert/
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