
 

Nyhetsbrev #1, 17.09.21 
  

Fagopplæringens informasjons- og nyhetsbrev 

  

  

 

Forslag til Årets lærebedrift og Årets 

hederspris 

  
For å kunne dele ut prisene til verdige vinnere 

ønsker vi forslag på gode kandidater.  
  
Har du forslag til vinner av Årets lærebedrift 2021 

og Årets hederspris 2021? Les mer om kriteriene 

her. 
  
Kontaktperson: Jofrid Fludal 
  

 

  

  

Hva er fagfornyelsen?  

  
Alle læreplaner for fag i grunnskolen og 

videregående opplæring blir fornyet, og 

opplæringen skal tilpasses deretter. 

  
Læreplanene for Vg3 opplæring i 

bedrift inneholder: Fagrelevans og 

sentrale verdier, kjerneelement, 

tverrfaglige tema og grunnleggende 

ferdigheter. Videre er kompetansemål 

og vurdering, vurderingsordning, 

fagkoder og gyldighet og innføring 

definert. Se eksempel. 

  

 

Læreplanene i særløpsfagene er gyldige fra og med 1. august 2021. Mens læreplanene i øvrige 

lærefag er gyldige fra og med 1. august 2022. Det betyr at opplæringskontor og lærebedrifter 

tidligst kan starte med å gi opplæring etter nye læreplaner i øvrige lærefag august neste år. 
  
Opplæringskontor og lærebedrifter må gjøre seg kjent med overordnet del i fagfornyelsen. Tre 

prinsipper skal ivaretas i opplæring i bedrift; «folkehelse og livsmestring, «demokrati og 

medborgerskap» og «bærekraftig utvikling». Utdanningsdirektoratet har publisert flere kortfilmer 

som gir rask innføring i hvilke verdier og prinsipper som skal prege opplæring i bedrift. 

Overordnet del er, sammen med nye læreplaner, en forskrift til opplæringsloven. Altså, en 

lovfestet tekst som beskriver hva innholdet i opplæringen skal være. 
  

https://rogaland.pameldingssystem.no/arets-laerebedrift
https://rogaland.pameldingssystem.no/arets-hederspris
https://www.rogfk.no/aktuelt/nominer-kandidater-til-arets-larebedrift-og-arets-hederspris.112565.aspx
mailto:jofrid.fludal@rogfk.no
https://www.udir.no/lk20/tmf03-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/saerlop/a/031061
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=nob
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=nob


Nye læreplaner er tilgjengelig på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet. Det blir fortløpende 

lagt ut informasjon om læreplaner som ikke er ferdigstilt. Lærebedriftene bør nå gå i gang med å 

utarbeide nye interne opplæringsplaner for læreplanverket LK20. 
  
Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om innføring og overgangsordninger fra LK06 og 

LK20. Alle opplæringskontor og lærebedrifter må gjøre seg kjent med hva dette innebærer. 
  
Fylkeskommunen vil gi nærmere informasjon om fagfornyelsen, så snart nødvendige avklaringer 

med Utdanningsdirektoratet er på plass. 
  
Kontaktperson: Stian Veland 
  

 

  

  

Kompetansekrav til faglig leder 

  
  

 
  

  
En lærebedrift skal etter opplæringsloven ha 

en eller flere faglig kvalifiserte personer (faglig 

leder) som har ansvaret for opplæringen.  

  
Krav til faglig leders kompetanse er nærmere 

presisert av Det kongelige kirke-, utdannings- 

og forsknings-departement den 13.02.1995, i 

rundskriv F-21-95. Her vises det til «Avlagt fag-

/svenneprøve i det aktuelle fag» eller «I 

spesielle tilfeller kan det også godkjennes 

faglig leder uten formell status i faget, men 

med lang (minst 6 år) adekvat allsidig praksis i 

faget». 
  
I rundskrivet er det videre presisert at det er 

faglig leder som har ansvaret for opplæringen i 

lærebedriften. Derfor er det formelle krav til 

fagkompetansen til faglig leder.  

Dersom en lærebedrift har mistet godkjenningen, som følge av «2 års regelen», anbefaler vi at 

opplæringskontor og lærebedrifter kontakter oss direkte. Da kan vi vurdere om vi kan gjenåpne 

og forlenge gyldighetsperioden til faglig leder. Det betyr at opplæringskontor og lærebedrifter 

ikke trenger å dokumentene faglig leders kompetanse på nytt. Dersom det søkes om ny faglig 

leder skal alltid faglig leders kompetanse dokumenteres.  
  
Faglig leders kompetanse kan dokumenteres slik: 
  

• Fag-/svennebrev i det aktuelle lærefaget – unntak: bestått fagopplæring i Rogaland. 
• Arbeidsattest fra arbeidsgiver(e) – 6 år allsidig praksis i lærefaget. 
• Arbeidsattest egenerklæring – kan kun benyttes dersom faglig leder eier egen bedrift. 
• Fag-/svennebrev i et beslektet lærefag. I søknaden må det i tillegg legges ved 

arbeidsattest som viser til allsidig praksis i det aktuelle lærefaget. Supplerende vedlegg 
kan vise til felleskomponenter i lærefagene, sammen med en faglig vurdering. 

  
På hjemmesiden til fylkeskommunen finner dere webskjema som brukes for å melde inn ny 

faglig leder. 
  
Kontaktpersoner: Siri Håland og Stian Veland  
  

 

  

  

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?fltypefiltermulti=Kunnskapsl%C3%B8ftet%202020&nivaa=Vg3
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/publisering-av-nye-lareplaner/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/nye_lareplaner_og_overgangsordninger_eksamen_/
mailto:stian.veland@rogfk.no
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§4-3
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§11-5
https://arbeidsmiljoloven.com/paragraf/attest/
https://arbeidsmiljoloven.com/paragraf/attest/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/endring-i-larebedrift/
mailto:siri.haaland@rogfk.no
mailto:stian.veland@rogfk.no


  

Kontakt fagopplæringen 

  
Ansatte i fagopplæringen er delt inn i ulike 

ansvarsområder.  
  
Du finner enkelt frem til rett kontaktperson ved 

å trykke på aktuelt ansvarsområde.  
  
Kontaktinformasjon og oversikt finner du her.  
  
Er du usikker på hvem du skal snakke med er 

det bare å ta kontakt med sentralbord for 

fagopplæring på telefon: 
  

 
 

  
  
  

www.rogfk.no | 51 51 67 50 
  

 

 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/kontakt-fagopplaringen/
http://www.rogfk.no/

