
 
 

 

 
   

 

 

  

   

  
    

  

 

Vedleggsskjema til søknad til 
lærekandidatordningen. 

Søknadsfrist 1. februar. 

Personopplysninger: 
Etternavn Fornavn Personnummer 

Adresse: 

Mobil: E-post:

Foresattes navn: Telefon: E-post:

Søker opplæringskontrakt i (fag): 

Veilederinstans 
(Skole, institusjon eller annen instans som veileder søkeren): 
Navn på veilederinstans: Kontaktperson: 

e-post: Telefon: 



    

   

   

 

 

Beskriv målet med opplæring, forberedelser og status 

Noen viktige punkter: 

Navn på aktuell bedrift / opplæringskontor 

Bruk av YFF-faget, opplæringsavtale eller annen utplassering 

Opplæringsmålene 

Samarbeid med andre instanser 

(Bruk eget ark dersom nødvendig) 



   

 
 

  

  
  

  

  
 

 
  

   
   

  

      

  

 
 

 
   

   

__________________________ __________________________ 

Vedlegg til søknaden som kan være aktuelle for opplæringskontrakten 
• Sakkyndig vurdering 
• IOP 
• Pedagogisk rapport 
• Rapport om utplassering i bedrift 
• Avtale om opplæringskontrakt 
• Andre rapporter 

Kandidaten må søke i Vigo 

Vg3 fagopplæring i skole / alternativt løp 
Søkeren er kjent med at dersom det ikke lykkes å tegne opplæringskontrakt med 
bedrift vil søkeren få tilbud om Vg3. 

Evt. Kan skolen skissere et alternativt opplæringsløp for kandidaten, dersom 
kandidaten ikke få kontrakt. 

Samtykke 
Undertegnede søker er kjent med opplysningene som er gitt i forbindelse med 
søknaden og gir med dette sitt samtykke til at sakkyndig instans (PP-tjenesten), 
helseinstanser eller andre, uten hinder av taushetsplikten, kan gi de nødvendige 
opplysninger videre i forbindelse med behandlingen av søknaden til skole / bedrift. 
Opplysningene behandles konfidensielt. 

Sted: Dato: 

Søknaden m/ vedlegg sendes via e-dialog til Rogaland fylkeskommune: 
https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-sikkert/ 

Spørsmål? 
Ta kontakt med Inga Sandnes, Seksjon opplæring i bedrift. 
inga.sandnes@rogfk.no, telefon: 977 49 902 
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