
Velkommen 



Agenda

• Velkommen ved studierektor

• Presentasjon av oss. Hvem er vi?

• Informasjon om VG3 fagopplæring i 

skole

• Hva skal skje i dag og fremover?

• Registrering/opprop av 

elever/søkere, straks etter 

presentasjonen. 

• Info om nytt oppmøte, tid og sted…… 



Uten lære- eller 
opplæringsplass? 
Hva nå?

Alle kvalifiserte elever som ikke har fått 

lærlingplass får tilbud om :

➢Vg3 fagopplæring i skole

➢Hva er det? 
➢Hvordan er det organisert?



Hva er Vg3 fagopplæring og hva er forskjellen?

Vg3 lærling 2+2 år        

.

Vg3 elev 2+1½ år 

Vg1

Vg2

Vg3 i bedrift

Vg3 i bedrift

Vg1

Vg2

Vg3 i skole

Fagbrev / Svennebrev / kompetansebevis



Forklaring på opplærings løpene…
Lærling/lærekandidat

• Inngår arbeidsavtale og 
lærekontrakt med bedrift.

• Har gjennomført Vg1 og Vg2,   
går 2 år i lære i bedrift. ( El-fag 
2 ½ år).           

• Har rettigheter som 
lærling/lærekandidat. 

• Lønn
• Følge læreplan for faget
• Følge arbeidslivets regler: 

fravær/sykdom/ferie. 

Elev i Vg3 fagopplæring
• Inngår avtale med skole.
• Har gjennomført Vg1 og Vg2, 

får opplæring i skole/ bedrift i  
15 mnd eller for El-fag 20mnd.

• Har elevstatus
• Ikke krav på lønn, men kan 

søke om lån/ stipend i 
lånekassen.

• Følger læreplan for faget
• Følger arbeidslivets regler: 

fravær/sykdom /ferie. 



Ulike skoler –
har ansvar for 
ulike fag……



Færder videregående skole:

• TIP fagene

Horten videregående skole:

• FrisørThor Heyerdahl videregående skole

• Byggfagene

Sandefjord videregående skole:

• HO

• Salg, Reiseliv, IKT

• Elektro

Ulike skoler – har ansvar for ulike fag……



Greveskogen videregående skole:

• RM fagene.



Vg3 info fortsetter…

• Skolen har det helhetlige ansvaret for Vg3 fagopplæring 
i skole. 
• Eleven og skolen samarbeider eventuelt om å skaffe 

opplæring/praksisbedrift evt. opplæring på skole.
• Eleven og skolen har ansvar for dokumentasjon av 

opplæringen. Er viktig for kvalitetssikringen.  
• Eleven plikter å delta aktiv i egen opplæring. 



En elev i Vg3 fagopplæring

• Avtalen kan endres fra Vg3 fagopplæring i skole til lære- eller 
opplæringskontrakt innen halvgått tid, 8 mnd (10mnd for elektrofag) 
Du får da ny status som lærling eller lærekandidat.  

• Endringen skal dokumenteres og det avholdes et avklaringsmøte.
• Viktig: opplæring som er gitt skal/må dokumenteres og følge med 

eleven. (bl.a. Intern plan). For å få godkjent opplæringen fra Vg3 
fagopplæring i skole



Vg3 info fortsetter…

• Du kan mangle inntil to fellesfag, skolen kan tilrettelegge for 
kvalifiseringen i løpet av opplæringsløpet. Meldes opp til 
privatisteksamen eller sommerskole / høsteksamen (ny utsatt 
prøve)

• Etter endt Vg3 meldes du opp til fag-/svenneprøve eller 
kompetanseprøve. 

• Når du har bestått fagprøven får du utdelt et fagbrev, 
svennebrev eller kompetansebevis☺



Takker du ja…
- Dersom du takker ja til Vg3 fagopplæring i skole:
- Oppmøtedatoer i Peder Bogens gate 6:

Mandag 24.8 kl 9: Ikt og Salgsfaget
Onsdag 26.8 kl 9: HO
Torsdag 27.8 kl 9: DH,RM, Tip og EL

- Frem til tilbudet starter- oppmøte og forberedelser til å 
søke praksisplass.

- Tilbudet skal være i gang innen 01.10.19 

Vel hjem og på gjensyn til Vg3 fagopplæring i skole☺


