
Seksjon for fag- og yrkesopplæring 

Søknad om tilskudd for flere læreplasser 
og økt gjennomføring 
Om bedriften 
Navn på bedrift/opplæringskontor Organisasjonsnummer 

Kontaktperson Epost Telefon 

Om kandidaten 
Navn Fødselsdato 

Lærefag Startdato 

Bakgrunn for søknad 
Velg hvilket søknadskriterie som ligger til grunn for søknaden. Husk å laste opp 
nødvendige vedlegg til søknad. 

Vi har tatt inn en elev som går VG3 fagopplæring i skole 
Vi har tatt inn en søker med voksen rett som stod uten tilbud om 
opplæring per 1.september 
Vi har tatt inn en søker med opplæringsrett som stod uten tilbud om 
opplæring per 1.september 

Vi er ny lærebedrift som har tatt inn vår første lærling/lærekandidat 

Vi har tatt inn flere kandidater med opplæringsrett enn vi gjorde i fjor 

Vi har tatt inn en søker uten læreplass per 1.september i et 
verdiskapningsfag 
Vi har en kandidat med opplæringsrett som har særlige utfordringer og 
behov for tilrettelegging for å kunne fullføre på normert læretid. 
Krever følgende vedlegg med søknad: 

• Beskrivelse av utfordringer som påvirker opplæringssituasjon
• Plan for tiltak for å få gjennomført opplæring
• Oversikt over antatte utgifter og søknadsbeløp

Vi har en kandidat med opplæringsrett som har fått innvilget forlengelse 
av læretid som skyldes særlige utfordringer i læreløpet. 
Krever følgende vedlegg med søknad: 

• Beskrivelse av utfordringer som har ført til behov for forlengelse
• Plan for opplæring i forlengelsesperioden

Alle søknader vil bli vurdert opp mot kriteriene som er satt og den dokumentasjon som foreligger ved søknad. Dersom 
fylkeskommunen under vurdering ikke finner grunnlag for å tildele tilskuddsmidler, vil det bli gitt avslag på søknad.  

I særskilte tilfeller kan det søkes om midler til mer enn et tiltak til samme lærling eller lærekandidat. 

Alle søknader må sendes inn via eDialog på www.rogfk.no
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