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SØKNAD OM GODKJENNING SOM LÆREBEDRIFT 

Opplysninger om bedriften 

Navn Org. nr 

Postadresse Postnr 

E-post Poststed 

Telefon Telefaks 

Daglig leder Kontonr

Besøksadresse 

Er medlem i opplæringskontor, evt. hvilket? 

Selvstendige lærebedrifter må oppgi hvem som skal være systemadministrator for 
VIGObedrift, som er nettstedet hvor man skriver lærekontrakter, finner søkerlister 

og oversikt over lærlingtilskudd. 

For mer info om VIGObedrift, se våre hjemmesider: nfk.no 

Systemadministrators person nr 

Systemadministrators navn 

Opplysninger om faglig leder 

Lærefag 

Faglig leder 

Person nr. (11 siffer) 

E-post 

Mobiltelefon 

Ant. ansatte i faget 

Lærefag 

Faglig leder 

Person nr. (11 siffer) 

E-post 

Mobiltelefon 

Ant. ansatte i faget 



Faglig leder skal ha fag - /svennebrev.  
Faglig leder med 6 års allsidig praksis i faget, eller høyere relevant utdanning og minimum 3 
års praksis knyttet til utøving i faget/fagområdet, kan unntaksvis godkjennes.  

Endringer i bedriften som kan ha betydning for opplæringen skal meldes til NFK, 
utdanningsavdelingen omgående. Det gjelder for eksempel endring av faglig leder, 
bankkontonummer, organisasjonsnummer, adresse og liknende. 

Teori og praksis til faglig leder skal dokumenteres og vedlegges søknaden. 

I flg. Opplæringslova (Ol) § 4-3 skal bedrifter som tar ansvar for opplæring av en eller flere 

lærlinger eller lærekandidater være godkjent av fylkeskommunen 

En godkjent lærebedrift må: 

• ha en kvalifisert leder som har ansvar for opplæringen, og som skal se til at
opplæringsloven med forskrift blir fulgt. I tillegg skal bedriften ha en eller flere
instruktører som står for opplæringen av lærlingen/lærekandidaten (Ol § 4-3)

• legge til rette produksjonen og opplæringa slik at lærlingen/lærekandidaten kan nå
målene i den fastsatte læreplanen (Ol § 4-4)

• utvikle en intern plan for opplæring i bedrift for å sikre at lærling/lærekandidat får
opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen eller individuell opplæringsplanen
(Ol § 4-4)

• gi læringen/lærekandidaten en kontinuerlig vurdering underveis (forskrift til Ol § 3-
11). Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, og kan være både muntlig
og skriftlig (forskrift til Ol § 3-14)

• ha en intern kvalitetssikring slik at lærling/lærekandidat får opplæring i samsvar med
lov og forskrift (Ol § 4-7)

• årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringen av lærlinger/lærekandidater (Ol
§4-7)

Nordland fylkeskommune vil be om årlig rapportering fra bedriften om opplæringen 
etter fastsatt skjema. Spørsmålene under ønskes besvart av bedriften før godkjenning, 
men vil også gjenkjennes i den årlige rapporten. 

Hvem i bedriften vil ha ansvar for rapportering til fylkeskommunen? 

Daglig leder 

Faglig leder 

Andre 

Beskriv 

Har bedriften rutiner for mottak og introduksjon av nytilsatte som også kan brukes på 
lærlinger/lærekandidater? 



 
 

 

Ja 
 

Nei 
 
Beskriv 
 
For å sikre at lærlingen/lærekandidaten deltar i planlegging, gjennomføring, vurdering 
og dokumentasjon av opplæringen, skal et dokumentasjonssystem brukes. Hvilket 
dokumentasjonssystem vil bedriften bruke? 
 

Opplæringsbok utarbeidet av bransje, opplæringskontor, lærebedrift eller Nordland 
fylkeskommune 
 

   Annet dokumentasjonssystem 
 
Beskriv 
 
Bedriften skal minimum hvert halvår gjennomføre en vurderingssamtale med 
lærlingen/lærekandidaten. Samtalen skal brukes som et redskap i opplæringen og skal 
gjennomføres og dokumenteres. 
 
Hvordan? 
 
 
Kan bedriften gi opplæringen i hele læreplanen for faget? 
 

Ja 
 

Nei 
 
Beskriv (hvis nei) 
 
 
Vi viser ellers til vårt kvalitetsdokument: ”Kvalitet i videregående opplæring” 
 
Bedriften bekrefter herved at den kan gi opplæring i samsvar med Opplæringsloven, forskrift 
og læreplanen for faget/ene. 
 
 
Sted      Dato 
 
Daglig leder ……………………………………………………………….. Signatur og stempel  
Nordland fylkeskommune har tilbud om ulike kurs for lærebedriftene. Nye godkjente 
lærebedrifter vil bli innkalt til godkjenningskurs.  For nærmere informasjon om kurstilbud og  
andre hjelpemidler til bruk i opplæringen se våre hjemmesider: http://www.nfk.no – 
Utdanning – Opplæring i bedrift. Her finner man også brukerveiledning for VIGObedrift. 
 
Utfylt og signert skjema sendes til post@nfk.no 
Eller til Nordland fylkeskommune, Utdanning, 8048 Bodø 
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