Unntatt offentlighet §13

Søking til Lærekandidat – Vedlegg til søknad i Vigo
Søker
Etternavn

Fornavn

Personnummer

Adresse

Postnr.-/sted

Mobil

E-postadresse

Foresattes navn

Telefon

Avgiverskole

Etternavn

Fornavn

Fagfunksjon

Mobil/telefonnummer

E-postadresse

Søker opplæringskontrakt i (fag):

Kontaktperson skole:

Opplysninger om yrkesrelatert jobbing i skoleløpet
Hvilke forberedelser til opplæringskontrakt er foretatt til nå? Har eleven vært utplassert i bedrift?
Har eleven vært i bedrift i YFF eller hatt opplæringsavtale i bedrift?
Opplæringsavtale / YFF:

Ja:

Hvor lenge?

I hvilken bedrift?

Opplæringsavtale / YFF:

Ja:

Hvor lenge?

I hvilken bedrift?

Opplæringsavtale / YFF:

Ja:

Hvor lenge?

I hvilken bedrift?

Nei: Hvis nei, hvorfor?

Nei: Hvis nei, hvorfor?

Nei: Hvis nei, hvorfor?

Skolen har aktivt forespurt bedrift/bedrifter om opplæringsplass:

Ja: �

Bedrifter som har blitt forspurt?

Mulighet for opplæringskontrakt:

Nei: �

Ja: �

Nei: �

Ja: �

Nei: �

Ja: �

Nei: �

Ja: �

Nei: �

Opplysninger om aktuell lærebedrift:
Søker har fått tilsagn om opplæringsplass:
Navn på bedrift dersom ja ovenfor:

Kontaktperson i bedrift:

Ja: �
Direkte tlf..:

Navn på Opplæringskontor:

Kontaktperson på Opplæringskontor:

Direkte tlf.:

Nei: �

Fyll ut skjema for avtale om opplæringskontrakt - se eget skjema på www.rogfk.no

Returadresse Stavanger - Seksjon for fag- og yrkesopplæring, Postboks 130, 4001 STAVANGER
Returadresse Haugesund – Seksjon for fag- og yrkesopplæring, Postboks 4084, 5506 HAUGESUND

15.01.2018

Unntatt offentlighet §13

Vedlagt dokumentasjon:

�
�
�
�
�
�
�

Sakkyndig vurdering
Vedtak om grunnkompetanse
IOP
Pedagogisk rapport
Rapport om utplassering i bedrift
Avtale om opplæringskontrakt
Arbeidsavtale (Hvis lærekandidaten skal ha stønad fra NAV, må bekreftelse fra NAV legges ved kontrakten)

NB! Vedleggene blir ikke distribuert til bedriftene, bare til informasjon til fagopplæringsseksjonen

Avgiverskole sin kontakt med seksjon for fag- og yrkesopplæringen ang. lærekandidater
Når dato:

Med person navn:

Dersom små muligheter for opplæringskontrakt, skisser et alternativt opplæringsløp - Vg3
fagopplæring i skole:

Vg3 fagopplæring i skole

� Søker er inne forstått med at dersom det ikke lykkes søker å tegne avtale om opplæringskontrakt med bedrift innen
1.april vil søker få tilbud om Vg3 fagopplæring i regi av avgiverskole.

� Skole er inne forstått med at dersom det ikke lykkes søker å tegne avtale om opplæringskontrakt med bedrift innen
1.april vil søker få tilbud om Vg3 fagopplæring i regi av avgiverskole.

Samtykke
Antall vedlegg:

� Jeg samtykker i at opplysningene i dette skjemaet deles i den grad det er nødvendig for å bedre
mine muligheter i formidlingsprosessen.

Sted, dato

Sted, dato

Underskrift ungdom

Underskrift fra begge foresatte hvis ungdommen er under 18 år

Underskrift ansvarlig ved avgiverskolen

Returadresse Stavanger - Seksjon for fag- og yrkesopplæring, Postboks 130, 4001 STAVANGER
Returadresse Haugesund – Seksjon for fag- og yrkesopplæring, Postboks 4084, 5506 HAUGESUND

15.01.2018

