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SLÅ AV KAMERA SLÅ AV MIKROFON HAR DU SPØRSMÅL, SKRIV I 
CHATTEN

Kjøreregler for Teamsmøtet:

1

Mail: post@komopp.no

Nettside: www.komopp.no

Oppstartssamling 2020
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HVEM ER 
KOMOPP?

ROLLER: FAGLIG LEDER, 
VEILEDER, 

OPPLÆRINGSKONTOR

OPPLÆRINGSPLAN DOKUMENTASJON 

– OLKWEB

Tema:
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Presentasjon av ansatte
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IVARETAR INNTAK OG 

OPPFØLGING AV 

LÆRLINGER/LÆREKANDIDATER I 

TROMS.

VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 
ER KOMMUNER I TROMS, TROMS 
OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 
(UTDANNING VEST) OG UNN HF

ANTALL LÆRLINGER HAR DE 

SISTE ÅRENE VARIERT MELLOM 

270-300 LÆRLINGER FORDELT PÅ 

ULIKE FAG.

Opplæringskontoret
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Lærekontrakt/
opplæringskontrakt 

Opplæring 
iht. målene i  
læreplanen

OlkWeb Oppfølging på 
arbeidsplassen 

og per 
telefon/mail

Melder 
lærlingen opp 
til fagprøven

Hva gjør KomOpp:
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Læreplan - Fagfornyelsen

•Fagspesifikk
•Ny læreplan opplæring 
i bedrift 2022
•2020 – ny overordnet 
del
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Å være lærling

DOBBELTROLLE –
ANSATT OG UNDER 

OPPLÆRING

FAGLIG OPPFØLGING 

AV GODKJENT 

FAGLIG LEDER,  

VEILEDER(E) OG 

RÅDGIVER I KOMOPP

OPPLÆRING IHT. 
MÅLENE I  

LÆREPLANEN

DOKUMENTASJON 
I LÆRETIDEN –

OLKWEB
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§ Viser engasjement og er nysgjerrig, lyst til 
å lære

§ Tar ansvar for egen læring
§ Følger reglene på arbeidsplassen
§ Bidrar til et godt miljø på arbeidsplassen
§ Ansvar i forhold til sykdom/egenmelding
§ Pliktig oppmøte ved lærlingebesøk

Forventninger til deg
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Rettigheter og plikter

• Under 18 år?
• Taushetsplikt
• Politiattest
• Arbeidstid
• Skatt
• Feriepenger
• Turnus, overtid, avspasering
• Pensjonsordning
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Verdiskaping er det 
lærlingen/lærekandidaten får 
lønn for!

Opplæringstid:

• Lærlingen er ekstra ressurs på 
arbeidsplassen, men skal også ha 
selvstendige arbeidsoppgaver

Verdiskapning:
• Utfører arbeid på lik linje med de and 

arbeidstakere i bedriften.

Opplæring og verdiskaping
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Forholdet mellom opplæring og verdiskaping

Opplæring

Verdiskaping

2 år i lære (arbeid) = 1 år 
fagarbeiderlønn
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Lønn
Lønnen beregnes av begynnerlønn for fagarbeider 350 800,-

1. halvår (30%) 8 770,- pr. mnd
2. halvår (40%) 11 693,- pr. mnd
3. halvår (50%) 14 617,- pr. mnd
4. halvår (80%) 23 387,- pr. mnd

Lærekandidatene har individuell avlønning
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Som lærling har du rett til å søke lån og stipend.

•Når kan du søke?
-når lærekontrakten din er godkjent hos fylket

14

Som lærling har du rett til å søke lån og stipend.

• Når kan du søke?
-når lærekontrakten din er godkjent hos fylket

Mangler du karakter i et fag

• Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til privatisteksamen
• Elektronisk påmelding via www.privatisweb.no
• Åpen for oppmelding 15.januar - 1.februar og 1.september -15.september
• Mer info på Troms og Finnmark fylkes hjemmeside www.tffk.no
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• Ha forventninger til lærlingen og være tydelig på disse gjennom hele læretiden

• Instruere/gi råd/veilede – gi daglig oppfølging

• Veiledningssamtale - Ukentlig en til en veiledning (tid, sted)

• Ved lite faglig utvikling – varsle faglig leder

• Høyt fravær – varsle faglig leder

• Halvårsvurdering

• Kvartalsoppdrag

• Gi tilbakemelding på skriftlig dokumentasjon

Veileder sin rolle
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• Signere lærekontrakt 

• Overordna ansvar for at lærling får opplæring i forhold til læreplan

• Egnethet (§ 1-1 opplæringslova)

• Delta på halvårsvurderingen

• Fremdriftsplan - individuell opplæringsplan

• Ved bytte av lærested – varsle KomOpp om ny veileder

• Lite faglig utvikling/høyt fravær – KomOpp skal varsles

Faglig leder sin rolle
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Holdninger

• Vise respekt

• Starte med blanke ark

• Møte folk der de er

• Bry seg
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Rutiner ved fare for heving av lærekontrakt 
• Veileder gir beskjed til faglig leder

• Faglig leder har samtale med lærlingen

• Hvis ikke bedring – kontakt KomOpp

• KomOpp avklarer om det skal gis muntlig varsel

• Nytt møte etter 3 uker for å se etter bedring
ØHvis ikke bedring – gis skriftlig varsel med nye 3 uker til forbedring

ØFortsatt ikke bedring – lærekontrakten heves
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Dokumentasjon
• Hva er hensikten med 

dokumentasjon?

• Repetere praksis

• Begrunne

• Reflektere og evaluere eget arbeid

• Trygghet i læreplanen
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Dokumentasjon fortsettelse

• Dokumentasjon av praksis gjøres en gang i uka

ØLærlingens ansvar

• Kvartalsoppgave skal gjøres en gang i kvartalet (hver tredje 

måned)

ØVeileders ansvar
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Tegn på måloppnåelse:

• Høy måloppnåelse: 
Vurdere, drøfte, være 
løsningsorientert, reflektere, mestre, 
velge ut, være kritisk til eget arbeid 

• Middels måloppnåelse: 
Vise, forklare, utføre, beherske, 
vurdere, (forståelse for eget arbeid)

• Lav måloppnåelse: 
Beskriver, presenterer, kopierer og 
gjentar

Kunnskap/
gjenkjenne

Forståelse/
anvende

Analysere/
evaluering

22

Halvårsvurdering
• Lovpålagt
• Skal si noe om lærlingens 

faglige utvikling og 
arbeidsevne

• Fremovermelding – hva skal 
jobbes videre med?

• Gjennomføres i OlkWeb -
skal gjøres sammen med 
lærlingen

23

Innføring OlkWeb

•Alle logger seg inn –
endre personlige 
opplysninger

• Finn dine lærlinger

•Gjør deg kjent med 
OlkWeb
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Oppgave
i OlkWeb

Oppgaven skal gjøres etter kurset:

• Lærling:
• Gå inn på «ressurssenter»
• Klikk på mappen med ditt fag
• Last ned og lagre dokumentet «dokumentasjon av 

praksis»
• Last dette dokumentet opp under «dokumentasjon» på

OlkWeb

• Veileder:
• Legg inn kommentar under dokumentet lærlingen har 

lagt inn
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Intern opplæringsplan
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Smartbøker

• 400,- per år
• Vipps: 18575

Vi gjør oss kjent med 
plattformen: 
www.gyldendal.no
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Fagprøven består av 4 deler

• Planlegging med 
begrunnelser
• Gjennomføring av faglig

arbeid
• Vurdering av eget

prøvearbeid
• Dokumentasjon av eget

prøvearbeid
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Sluttvurdering/fagprøve

Hvordan forberede deg til 
fag/kompetanseprøven?

• Tidlig informasjon til lærlingen!
• Hvordan gjennomføres den?
• Øver på fagprøven hele læreløpet
•Oppmelding
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Evaluering

• Hva var nyttig for deg på dette kurset?

• Var det noe tema du synes manglet?

• Har du andre tilbakemeldinger som kan gjøre kurset 

enda bedre?
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Besøk vår
hjemmeside:
www.komopp.no
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