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Lærekandidat gjennom 
opplæringskontoret Oktav

Yrkesfaglig opplæring

De fleste ungdommer som velger 
yrkesfag, følger hovedmodellen 
som er 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Som lærekandidat gjennom 
opplæringskontoret Oktav vil du få 
det samme tilbudet med 2 år i skole 
og 2 år med praktisk opplæring i 
bedrift. 

Opplæringen avsluttes med en 
kompetanseprøve. 

Etter du har bestått prøven, får du 
et kompetansebrev som viser hvilke 
områder du har jobbet med 
innenfor lærefaget ditt.

Foto forside: breakfast.no 

Vil du vite mer?

Om Oktav?
Se nettsiden www.oktav.no

Om å være lærekandidat?
Se veilederen «Lærekandidat i 
Vestfold og Telemark 
fylkeskommune» på www.vtfk.no

http://www.oktav.no/
http://www.vtfk.no/


Kan jeg få tilbud om å være 

lærekandidat gjennom 

opplæringskontoret Oktav?  

Dersom målsettingen for din 

videregående opplæring er 

kompetansebevis og tilrettelagt 

arbeid, kan ordningen være noe for 

deg. I medlemsbedriftene til Oktav 

jobber det mange mennesker med 

ulike funksjonsvariasjoner. 

Hva er yrkesfaglig fordypning (YFF)?

YFF er et praktisk fag i skolen der du 

kan få prøve deg i arbeidslivet før du 

søker om å bli lærekandidat. Mens du 

går andre året på videregående, skal 

du prøve deg i minst en av bedriftene 

til Oktav i YFF. Du kan få tilbud om 

inntil 20 dager i løpet av vg2. 

Hva er forutsetningene for å få 

tilbudet? 

Du må gjennomføre og mestre en 

praksisperiode gjennom YFF. Vanlig 

oppfølging i bedriftene til Oktav er 1 

arbeidsleder per 5 arbeidstakere. 

Når du er i YFF, må du øve på å 

komme deg til og fra arbeidsstedet 

på egen hånd. Dette vil være et krav 

når du starter som lærekandidat, 

siden de som har opplæring i bedrift 

ikke har krav på skyss. 

Etter praksisperioden evaluerer du 

YFF sammen med bedriften du har 

vært i. Å være lærekandidat er et 

aktivt valg. Du skal selv være med å 

vurdere hvilket lærefag som passer 

deg best, avhengig av kapasitet i 

bedriften. 

Lærekandidat gjennom Oktav
Opplæringsløpet planlegges i samarbeid med PP-tjenesten 

fra oppstart av videregående, og innebærer 2 år i skole og 

2 år i bedrift. Tilbudet er for ungdom som trenger spesiell 

tilrettelegging i sin yrkesfaglige opplæring og framtidige 

arbeidsliv. Er du lærekandidat gjennom opplæringskontoret 

Oktav, får du individuell tilrettelegging i bedrifter med 

spesiell kompetanse på dette. 

Hvordan søker jeg?
Du må søke om å bli lærekandidat innen 1. februar det siste året du går på 
skole. Dette hjelper skolen deg med. Etter du har søkt, har fag- og 
yrkesopplæring, skolen og Oktav et møte med deg (og foresatte hvis du 
ønsker). I møtet avgjør vi sammen om dette er det riktige tilbudet for deg, 
og hvilket lærefag som er aktuelt.  

Hva får du som lærekandidat i en av Oktavs medlemsbedrifter? 
Lærekandidater i Oktav møter ikke de samme produksjonsmålene i  
medlemsbedriftene i Oktav, som i andre bedrifter. Derfor er det kun en 
motivasjonslønn som gis lærekandidater i Oktav. Dette betyr at bedriftene 
har mulighet til tettere oppfølging, både faglig og sosialt, og opplæringen 
kan tilpasses til ditt tempo og dine evner. Du blir ansatt i bedriften, og følger 
vanlige regler for arbeidslivet, som blant annet innebærer 5 uker ferie. 

Du får opplæring i utvalgte kompetansemål i lærefaget. Det utarbeides en 
tilrettelagt lærekandidatplan (TLKP), i samarbeid med deg og faglig leder i 
bedriften. Planen vurderes jevnlig og kan endres underveis i 
opplæringsløpet. Det er denne planen som danner grunnlag for den 
avsluttende kompetanseprøven du skal ha på slutten av læretida di. 

Hos disse bedriftene kan du ha opplæring: 


