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1.1. Hva er lærekandidat? 
 

Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som 

ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven.  

Det tegnes en opplæringskontrakt med en bedrift med sikte på kompetanse på lavere nivå enn 

fag- eller svennebrev. Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve. 

 

 
Lærekandidat kan være et alternativ for de som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller 
svennebrev. Innenfor lærekandidatordningen får de individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler 
av læreplanen. Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for 
varig arbeid, enten i ordinær virksomhet eller i varig tilrettelagt arbeid.    

Siden lærekandidatordningen er et individuelt tilpasset løp, er det viktig at det planlegges tidlig. Det 
kreves også en tett oppfølging av den enkelte elev/ lærekandidat, både i skole og i bedrift. For å få til 
dette må flere aktører samarbeide. Dette gjelder både elev/lærekandidat, foresatte, skole, PP-
tjenesten, fag- og yrkesopplæring, og bedrift/opplæringskontor. 

 

1.2. Søke lærekandidat 
Søknadsfrist for opplæringskontrakt som lærekandidat er 1. februar på Vigo.no for å komme med i 
den årlige formidlingen til læreplasser. I tillegg skal alle lærekandidater søke med «Vedleggsskjema 
for lærekandidater» her.  

Forsidefoto: Hentet fra NIFU Rapport 2018:8 

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0026/Vedlegg_for_lrekandidater
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Lærekandidater skal så langt det er mulig ha kontrakt i ordinære bedrifter. For lærekandidater med 

omfattende behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, kan de få tilbud om opplæringsplass 

gjennom opplæringskontoret for tilrettelagt opplæring, Oktav. Oktav tilbyr spesielt tilrettelagte 

opplæringsplasser i vekst-/arbeids- og inkluderingsbedrifter. 

Oktavs målgruppe 

• Målgruppa er søkere som har gått 2 år i skole og skal ha 2 år i bedrift 

• Søkere fra gruppe arbeidslivstrening i skole, og skal ha langsiktig målsetting om varig 

tilrettelagt arbeid etter endt videregående opplæring  

• Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som sier noe om at langsiktig målsetting er 

kompetansebevis og tilrettelagt arbeid 

• Lærekandidaten skal ha et tilbud i en medlemsbedrift i Oktav med spesiell kompetanse på 

individuell tilrettelegging (vekst-/arbeids- og inkluderingsbedrift) 

• Søkeren skal være bosatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og ha ungdomsrett  

 

Informasjonsbrosjyre «Lærekandidat i Oktav». (kommer) 

Se også Oktavs nettside her. 

 

1.3. Opplæring i bedrift 
Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav at du må 
ha bestått fag på videregående skole. Det er også mulig å få opplæringskontrakt rett etter 
ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense. 

Målet er at lærekandidaten skal: 

• ha opplæring etter en tilpasset læreplan 

• mestre opplæringssituasjonen 

• oppnå så høy kompetanse som mulig 

• bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet 

 

Den tilpassede læreplanen skal utarbeides ut fra en realistisk vurdering av lærekandidatens 
muligheter og ikke ut fra bedriftens behov. Planen kan og bør justeres underveis i læretiden.  

Dersom kandidatens forutsetninger endres i løpet av kontraktstiden, er det mulig å gå fra å være 
lærekandidat til å bli lærling. Dette må gjøres etter avtale med fylkeskommunen.  

1.4. Kompetanseprøve og kompetansebevis 
Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve. Fylkeskommunen har ansvaret for at prøven blir 

utarbeidet og vurdert. Kompetanseprøven lages og gjennomføres etter samme prinsipp som fag- og 

svenneprøver. Karakteren skal gi uttrykk for i hvilken grad kandidaten har nådd de fastsatte 

opplæringsmålene, og gis etter tredelt skala: Bestått meget godt, bestått eller ikke bestått. 

https://www.oktav.no/
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Dersom prøven blir bestått, får lærekandidaten et kompetansebevis.  

  

1.5. Muligheter for fag-/svennebrev etter fullført 

opplæringstid 
 

*Avhenger av innholdet i opplæringen i skolen og omfanget av mål i opplæringsperioden i bedrift  

Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. Etter noen års 
arbeidserfaring innenfor faget kan lærekandidaten fremstille seg til en fag-/svenneprøve, da som 
praksiskandidat. Les om praksiskandidat her. 

 

 

 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-bedrift/praksiskandidat/#heading-h2-1
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1.6. Likt og ulikt om lærekandidat og lærling 
Begrep Lærekandidat Lærling  

Kompetanse Får opplæring i et utvalg av 
læreplanmålene  - 
grunnkompetanse/ 
kompetanse på lavere nivå 

Skal nå alle målene i 
læreplanen – full kompetanse 

Søknad Søknad om opplæringsplass i 
Vigo innen 1. februar.  

«Vedleggsskjema for 
lærekandidater» må sendes 
inn i tillegg (gjelder alle 
lærekandidater) 

Søknad om læreplass i Vigo 
innen 1. mars 

«Vedleggsskjema for 
lærlinger» sendes inn i tillegg 
dersom lærlingen har behov 
for ekstra 
tilrettelegging/oppfølging 
(gjelder noen lærlinger) 

Kontrakt Opplæringskontrakt  Lærekontrakt 

Arbeidsforhold • Arbeidsavtale med lønn 
etter avtale eller gjeldende 
overenskomst 

• Oktav: Arbeidsavtale med 
bonuslønn 

Arbeidsavtale med lærlinglønn 

Læretid 2+2 år eller inntil 4 år med full 
opplæring i bedrift 

2+2 år eller inntil 4 år med full 
opplæring i bedrift 

Overgangsmuligheter Fra lærekandidat til lærling Fra lærling til lærekandidat 

Prøve Kompetanseprøve Fag-/ svenneprøve 

Karakterskala Bestått meget godt, bestått, 
ikke bestått 

Bestått meget godt, bestått, 
ikke bestått 

Dokumentasjon Kompetansebrev Fag-/ svennebrev 

 

https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0026/Vedlegg_for_lrekandidater
https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0026/Vedlegg_for_lrekandidater
https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0028/Vedlegg_for_lrlinger
https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0028/Vedlegg_for_lrlinger
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1.7. Styrende dokumenter  
Disse dokumentene er sentrale i arbeidet med lærekandidatene:  

Prosedyre Det 4-årige yrkesfagløpet 

Prosedyre for støttetiltak og tilretteleggingsmidler 
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Vestfold og Telemark fylkeskommune  

vtfk.no 

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien 

Besøksadresser: Fylkesbakken 10, Skien / Svend 

Foyns gate 9, Tønsberg 

Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no 


