
Formidling til læreplass 2022

Fredag 18. februar 2022



Program

• Fagopplæring

• UDIR-tallene for 2021

• HYFU

• Formidling til læreplass

• Roller

• Tiltaksteamet







https://iktagder.sharepoint.com/sites/agda/sitepages/Formidling-og-Vg3.aspx


Utvikling i antall godkjente kontrakter fordelt på år



Utvikling i antall godkjente kontrakter fordelt på år – Vg3 FSK

• HO

• EL



Søkere og godkjente lærekontrakter – alle søkere
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Agder Nasjonalt

Lærekontrakt Opplæringskontrakt Vg3 fagopplæring i skole

Søkere og godkjente lærekontrakter - ungdomsrett









• Målet med HYFU er at alle våre elever skal motiveres til å

o realisere sitt potensiale,

onå sine opplæringsmål og

okvalifisere seg for arbeid og livet etter skolen,

o… bla. ved å sikre bedre kontinuitet i opplæringen og 
karriereoppfølgingen gjennom hele opplæringsløpet.



HYFU er en del av programmet «Flere i arbeid»

HYFU 1 – ungdom

• Oppstart av utviklingsarbeid H2021

oKarriereutvikling/oppfølging

oYFF/nettverksbygging

oFormidling

oVg3-opplæring/oppfølging 
(individrettet)

• Innføres på alle nivå (Vg1, Vg2 og Vg3)

HYFU 2 – voksne/flerspråklige

• Oppstart av utviklingsarbeid V2022

oUtvikle helhetlige utdanningsløp 
som er tilpasset målgruppen

oKoordinering og samarbeid med 
NAV og kommuner

oFordeling i et 4-årig løp?

oSpråkopplæring – helhetlig strategi

oModulstrukturert opplæring?

• Dagens Vg3-elever (unge/voksne) fullføres etter «gammel ordning»

• Tilbud til voksne H2022 bestilles etter «gammel ordning»

• Holdninger, kompetanse, systemer/struktur  Kvalitetsutvikling i alle ledd





Søknad om læreplass

• Søknadsfrister:

• 1. februar – lærekandidater

• 1. mars – lærlinger

• NB! Voksne

• Det kan kun søkes læreplass i lærefag som bygger videre på gjennomført 

eller pågående Vg2-program (særløp/avviksfag)

oEn lærebedrift kan likevel ta inn lærlinger på tvers av strukturen

• Lærekandidater søker læreplass i henhold til planlagt grunnkompetanse

• Elever som valgte påbygg H2020 og H2021 fikk ikke forbruk av rett

• Noen nettsider: AgerFK / Vilbli / Finn lærebedrift

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-og-larekandidat/hvordan-soker-du-lareplass/
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laerling-laerekandidat-og-bedrift/a/031260
https://finnlarebedrift.no/#&fag=&sted=
https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/midlertidig-regelverk-for-utdanningssektoren-covid-19/?depth=0&print=1#3.4.3-rett-til-vg3-pabygging-til-generell-studiekompetanse


Kvalifisert for neste nivå/oppmelding til fagprøve/Vg3

• Alle fag skal være bestått

• Ved oppmelding til fagprøve kan kandidaten ha karakteren 1 i inntil to 

fellesfag – dette må da dokumenteres bestått innen 2 år

• Kandidater kan ikke meldes opp til fagprøve med:

o IV i fellesfag eller programfag

oKarakteren 1 i programfag

• Betingelser for søknad om fritak (fellesfag):

oKarakteren 1

oDokumentasjon på tilrettelegging av opplæringen i faget

oSakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler fritak

oBør gjennomføres og fullføres av skolen som gir undervisningen i faget



§ 6A-7 Avtale om anna organisering av opplæringa

• Fylkeskommunen kan godkjenne lærekontraktar og opplæringskontraktar 

som inneheld ei anna organisering… Anna organisering kan vere at:

• a. Lærebedrifta tek ansvar for ein større del av opplæringa i faget enn 

det som følgjer av Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

• b. Skolen i samarbeid med lærebedrifta tek ansvar for ein større del av 

opplæringa enn det som følgjer av Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

• c. Opplæringa i skole og bedrift skjer i ei anna rekkjefølgje enn det 

som følgjer av Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

• Det skal gå fram av lærekontrakten og opplæringskontrakten kva 

opplæringsansvar bedrifta har for lærlingen, praksisbrevkandidaten eller 

lærekandidaten….

• Godskrivningsregler: § 11-8 til 11-15



Lokal forskrift: § 23. Vg3 fagopplæring i skole

• Søkere til læreplass med ungdomsrett etter opplæringsloven § 3-1, som 

innen 15. august ikke har fått tilbud om læreplass, gis tilbud om Vg3 

fagopplæring i skole, jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-9.

• Innen 15. september vil alle som har takket ja til Vg3 fagopplæring i skole 

få et konkret tilbud om skoleplass basert på søkers Vg2.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9


Veiledning til sentral forskrift § 6A-9

• Dersom søkeren ikke er formidlet innen 1. september så skal 

fylkeskommunen tilby søkeren videregående opplæring i skole.

• Dette betyr ikke at fylkeskommunene har en plikt til å starte tilbud den 2. 

september.

• Det vil også her være mulig å starte med opplæring i skole for å tegne en 

lærekontrakt senere når en lærebedrift er plass.

• Det er her viktig at fylkeskommunen følger søkeren opp slik at søkeren 

ikke mister motivasjonen og faller fra fordi det tar for lang tid før 

fylkeskommunen oppfyller søkerens rett til videregående opplæring.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/inntak-videregaende-opplaring-formidling-lareplass-udir-2-2021/kapittel-6a/6a-9/


Vg2/Vg3 YF

Søkere med avgiverskole i Agder FK: 1129 (alle) / 879 (U)





Skolenes ansvar/rolle i formidlingen

• Har stafettpinnen og er initiativtakeren i det praktiske formidlingsarbeidet 

frem mot ferien

oVurderer fortløpende hva elevene trenger for å lykkes i det praktiske 
formidlingsarbeidet

oBruker YFF-faget, bredden i vifta og nettverket av bedrifter aktivt i 
formidlingsarbeidet

o Invitere inn fagteam/OK til formidlingsmøter på gruppe/individnivå



Formidlingskoordinator – rolle/oppgaver

• Koordinere skolens samarbeid om formidling til læreplass internt/eksternt

oFormidlingsmøter med OK/fagopplæring på gruppe og individnivå

• Sørge for at relevant informasjon når ut til lærere og rådgivere, samt 

koordinere hvem på skolen som tar ansvar for hva, eks.:

oSærskilte behov/pedagogiske rapporter/virkemiddelapparat/ 
rapportering/formidlingssmøter, osv.

• Hovedansvaret for at formidlingslistene på teams holdes oppdatert

• Bidra til å utvikle skolens formidlingsarbeid; YFF, bruke hele vifta, 

bedriftsnettverk, samarbeid med opplæringskontor osv.



Skolerådgivere – rolle/oppgaver

• Være en del av skolens «formidlingsteam»

oBidra med yrkesrådgivning – hva er riktig vei videre?

• Koordinere innsatsen overfor elever som har særskilte behov i 

overgangen til læreplass og oppdatere formidlingslistene på teams under 

kolonnen for pedagogisk rapport

• Ferdigstille pedagogiske rapporter innen 15. april

• Bidra til at neste ledd får nødvendig informasjon slik at eleven blir best 

mulig ivaretatt i overgangen (relevante skjema/overføringsmøter)



Fagopplæring, fagteamenes rolle

• Rådgivning og systemansvar for formidling (vigo, koordinering av info, 

godkjenning av bedrifter/kontrakter/alternative løp)

oFølger formidlingen både i vigo og i formidlingslistene som er delt med 
skolene

oForvaltning av virkemiddelapparatet

oKoordinere samarbeid med OK-ene i formidlingsmøter med skolene



Opplæringskontorenes rolle

• Bidra i samarbeidet om formidling med sin kjennskap til bransjen/ 

bedriftene og sin erfaring med å finne løsninger for enkeltsøkere

oSamarbeider med sine medlemmer om formidling av søkerne

oDeltar på informasjonsmøter med elever på skolene

oDeltar på samarbeidsmøter mellom skole, fagopplæring og OK



https://iktagder.sharepoint.com/teams/Formidling
https://iktagder.sharepoint.com/teams/Formidling/SitePages/Home.aspx


Formidlingsteam



Virkemiddelapparatet

• Stimuleringsmidler

• Støtte til oppfølging av lærlinger/lærekandidater med særskilte behov

Tiltaksteam – fagopplæring/PPT



Pedagogisk rapport -

fagopplæring



Ekstra støtte til oppfølging i bedrift

• Gjelder for ungdom under 25 år

o Inkl. minoritetsspråklige, kort botid (6 år)

• Grunnlag: pedagogisk rapport og øvrig informasjon i 

elevmappa – ny SV ved behov…

• Søknader om støtte behandles ukentlig i tiltaksteamet

• Det kan innvilges støtte innenfor en maksimal ramme 

på kr. 117 030,- pr år. (6 timer pr uke i 47 uker)

FagrådgiverTiltaksteam
Støtte til 

bedrift



Stimuleringsmidler (Ungdomsrett)

• Ungdom med svake resultater fra skolen – kr. 40 000,-

• Lærekandidater – kr. 40 000,-

• Søkbar formidlingspott

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/tilskudd-til-opplaring-i-bedrift/


Takk for oppmerksomheten!


