Overgang fra skole til bedrift 2020

Hvorfor denne økta?
• Informere alle dere om tilgjengelige
hjelpere
• Informere om nyttige nettsider
• Informere om aktiviteter fremover
• Samle inn og få oversikt over, din siste
NÅ- status fra skole

Din, klassens og skolens samlede prosess
status. Blir grunnlaget for videre arbeid
rundt og for deg (-:

• KORONA situasjon for
lærlinger og søkere til
opplæring i bedrift

Overgang fra skole til bedrift fortsetter etter skoleslutt
Dere har ulike behov:

• Hvem følger deg videre fra der
du nå er?
• Hva kan/bør du selv gjøre?
• Mål med økta: Gi deg relevant
informasjon, trygge og motivere
deg for veien videre (-:

Tilgjengelige
hjelpere gjennom
læretiden, det er
flere…

OT- oppfølgingstjenesten
• Besøksadresse: Breiliveien 45, 3217 Sandefjord
• Postadresse: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien
• Tom Mørk, fagkoordinator OT Sandefjord
91 12 28 69, tom.mork@vtfk.no
• Anita I. B. Lilleås, rådgiver OT Sandefjord
47 60 09 17, anita.lilleaas@vtfk.no
• Gunveig Bredal, rådgiver OT Sandefjord
99 02 31 12, gunveig.bredal@vtfk.no
NB! Vi har flere OT avdelinger i VTFK

Elev- og lærlingeombud
• Geir Eidsvåg
• geir.eidsvaag@vtfk.no
• Mobil: 481 79 742
• Kontor på fylkeshuset i Tønsberg, tlf.
sentralbord 35 91 70 00

• https://www.vtfk.no/meny/tjenester/op
plaring-og-folkehelse/elev-og-larlingmobbeombud/

PP-Tjenesten= Pedagogisk psykologisk tjeneste
Tønsberg

Telefon: 33 34 40 60

E post. Post-ppt@vtfk.no

Husk fylle ut henvisningsskjema…og send
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/oppfolgings--og-pp-tjenesten/pptjenesten/

• Godkjenningsprosess av kontrakt
og arbeidsavtale

• NB! Tilleggsvilkår- vær
oppmerksom
• Aktiviteter, kurs, samlinger

Fastsatt av Udanningsdirektoratet 22.04.2008 etter delegasjon i brev 04.07.2007 fra Kunnskapsdepartementet med
hjemmel i forskrift til opplæringsloven § 11-7 (nåværende § 11-6). Revidert 2.6.2008.

For deg med signert kontrakt:

LÆREKONTRAKT

Mottatt dato:

I hht Lov av 17.juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa
(opplæringslova). Lærlingen, bedriften og fylkeskommunen skal ha hvert sitt
originaleksemplar av denne kontrakten

Journalnr:
Region:

1. Lærlingen
Lærefag:

Kurskode:

Lærlingens etter- og fornavn:

Fødselsnr:

Bostedsadresse:

Postnr:

E-post:

Telefon:

Hjemstedsadresse per 1. mars:

Postnr:

2.

Lærebedrift,

Opplæringskontor,

Poststed:
Mobil:
Poststed:

Opplæringsring

Bedrift/opplæringskontor/opplæringsring:

Organisasjonsnr.:

Lokalt navn:
Postadresse:

Postnr.:

E-post:

Telefon:

Medlemsbedrift:

Poststed:
Bank-/Postgiro:

Org.nr:

Kompetansemål, koder:

(Ved endring av medlemsbedrift, se vedlegg til lærekontrakt)
Faglig leders fødselsdato: (6 siffer)
Faglig leder:

Representant for de ansatte:

Opplæringsring:

Ringnr.:

3. Arbeidsavtale
Det er inngått arbeidsavtale(r) i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6 datert:

Avtalen er vedlagt

4. Opplæring
Læretiden gjelder fra:

Utløper:

Lærlinger som har fylt 21 år og som inngår
lærekontrakt med full opplæring i bedrift, jf. oppll.
§ 3-3 fjerde ledd, skal ha ei prøvetid på seks
månader, jf. oppll. § 4-5 tredje ledd.

5. Godskriving
Vg 1/ GK

Kurskode:

Vg 2/ VK1

Kurskode:

Vg 3/ VK2

• Halvårssamtale og skriftlig
tilbakemelding

• Avklaringsmøte? For hva og hvem?
• Oppfølging gjennom bedrifts
perioden

Fylke:

Kurskode:

Annen godskriving:
Sum godkjent godskriving:
Manglende opplæring:

Vg1 Fellesfag

Vg1 Programfag

Vg2 Fellesfag

Vg2 Programfag

Vg3 Programfag

Opplæringsbestilling

6. Tilleggsvilkår/merknad

7. Hjemmel for kontrakt
Ungdomsrett:

Ja

Nei

Tilskuddsordning:

Basis 1

Basis 2

Kontrakten er tegnet jf. opplæringsloven §___________

Kontrakten opphører ved læretidens slutt. Eventuelle endringer eller hevinger skjer etter bestemmelser i opplæringsloven § 4-6.
Når læretiden etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir hevet etter Opplæringsloven § 4-6, faller også inngåtte
arbeidsavtale(r) bort, jf. opplæringsloven § 4-2 tredje ledd

8. Underskrifter
Sted, dato:

Faglig leders underskrift:

Lærlingens underskrift:

Ansvarlig leders underskrift:

Godkjent av……………………………………………………..Dato:…………………………….Signatur:…………..…………………………………………

For deg som pr nå, er uten kontrakt:
Hva kan og bør du gjøre?
• Har du registret deg og søkt via nettsiden
til et eller flere opplæringskontor?
• Har du skrevet og forbedret din CV?

• Har du skrevet søknader? åpen søknad?
levert? fulgt opp?
• Vær tilgjengelig på telefon og E post, du
vil bli kontaktet og av flere
• Vær tålmodig….
Foto: Van Tay Media

Hva skjer nå og fremover?
• SVGS YF avdelingene: samle inn siste status
og ferdigstiller oversikt over skolens søkere
• VTFK- seksjon for fag- og yrkesopplæringen

• Opplæringskontorene er mange:
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplari
ng-og-folkehelse/opplaring-i-bedrift/varesamarbeidspartnere/#heading-h2-2
• 5-12 august, VTFK med mange,
gjennomfører aksjonsuke for flere
læreplasser
• For kvalifiserte søkere uten læreplass og ved
behov, etablerers og tilbys Vg3 fagopplæring
i skole.

Hjelp til selvhjelp og aktuelle nettsider
• SVGS- Nyttig side for yrkesfag: https://nyweb.vfk.no/skoler/sandefjordvgs/meny/utdanningstilbud/yrkesfaglig/Fellesinformasjon-yrkesfag/
• Oversikt over opplæringskontorene mm: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-ogfolkehelse/opplaring-i-bedrift/vare-samarbeidspartnere/#heading-h2-2
• Oversikt over tjenester og hjelpere: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-ogfolkehelse/opplaring-i-bedrift/vare-samarbeidspartnere/#heading-h2-2

En hilsen fra opplæringskontorene
➢ Følg med på telefon og E post
➢ Vær tilgjengelig
➢ Vær aktiv, ta initiativ
➢ Gjør klar og forbedre din CV
➢ Gjør klar, send og lever søknad
➢ Registrer deg på nettsiden til opplæringskontorene for ditt fag
➢ Vær tålmodig…

➢ Det jobbes med å koble rett søker til rette plass
➢ NB! Dersom behov for støtte i læretiden. Fyll ut tilleggsskjema.
Dette kan gi deg og bedriften tilgang til spesial kompetanse og
ressurser og ut i fra individuelle behov.

KONTAKT 2020
Kontaktperson for søkere til opplæring i bedrift:
Susann Torgrimsen
Telefon: 90 11 77 75
E-post: susann.torgrimsen(at)vtfk.no
Er tilgjengelig for spørsmål, veileder og henviser til aktuelle samarbeidspartnere og tjenester i
fagopplæringssystemet. Har taushetsplikt og benytter samtykkeskjema ved behov.

Skole- og næringslivskoordinator:
Susann Torgrimsen
Telefon: 33 48 86 56. E-post: susann.torgrimsen(at)vtfk.no
Registrert og NY på: APP Elevtjenesten.no
Jeg tar sommerferie uke: 27, 28 og 30,31. På jobb uke 29(-:

SPØRSMÅL?

Bilder:
www.vtfk.no
www.unsplash.com
www.shutterstock.com
https://pixabay.com/no/illustrations/sp%C3%B8rsm%C3%A5l-svarsp%C3%B8rsm%C3%A5lstegn-hjelp-1014060/

Kilder:
www.svgs.no
www.vtfk.no
www.udir.no
Takk for lånet (-:

Lykke til og god sommer (-:

Vennlig hilsen Susann T

