Ulike veier til fagopplæring i Finnmark

Ordinær fagopplæring

2+ vg3

2 år i skole
+
2 år lærling

2 år i skole
+
1 år fagopplæring
skole (vg3)

Arbeid

Kombinasjonstiltak
for voksne

Vekslingsmodell

2+2

Praksisnær fagopplæring

Praksiskandidat

KOMPETANSEBEVIS
(grunnkompetanse)

FAG-/SVENNEBREV

Modellen beskriver ulike veier som fører til enten fullt fag-/svennebrev
eller kompetansebevis. Under hver av hovedoverskriftene er det skissert
en rekke ulike opplæringsmodeller.
Ordinær fagopplæring

Praksisnær fagopplæring

2 + Vg3 fagopplæring i skole. Elever som ikke får
tilbud om læreplass i bedrift, vil få tilbud om fagopplæring i skole innen 1. september. Normalt tar
opplæringen 12 - 14 mnd. Noen særordninger
eksisterer. For å ha denne retten må elevene: ha
søkt om læreplass som 1. ønske i vigo og ha
ungdomsrett. Søkere som takker nei til læreplass,
mister retten til vg3 i skole. Opplæringen fører til
fag-/svennebrev.

Vekslingsmodell: Vekslingsmodellen baserer seg på
at eleven totalt skal være 2 år i skole og 2 år lærling.
Årene er ikke sammenhengene og eleven veksler
mellom å være elev og lærling i bedrift gjennom alle
de 4 årene opplæringen varer. I Finnmark tilbys
denne ordningen pt innenfor LOSA – Helsefagarbeider. Opplæringen fører til fag-/svennebrev.

2 + 2. Den mest vanlige fagopplæringen er å gå to
år teoretisk fagopplæring i den videregående
skolen, og deretter ha to års praktisk opplæring i
bedrift som lærling. Opplæringen fører til fag-/
svennebrev.

Sluttkompetanse

Når kandidaten har oppfylt læreplanmål og
gjennomført og bestått nødvendige
prøver/eksamener, utstedes et fag-/svennebrev.
Grunnkompetanse beskriver alle nivåer for
kompetanse som er under fullt fag-/svennebrev. Det utstedes et kompetansebevis
som beskriver hva kandidaten har lært.
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Lærekontrakt (0 + 4 eller 1 + 3) er fagopplæring
hvor en større del av opplæringen er lagt til bedrift.
Det kan dermed være mulig å få lærekontrakt rett
etter ungdomsskolen (0 + 4), eller etter ett år i
videregående skole (1 + 3). Opplæringen fører til
fag-/svennebrev.

Praksisbrev er fagopplæring over to år. Det meste
av opplæringen foregår i bedrift, i tillegg skal
kandidaten ha ordinær undervisning i fellesfagene
matematikk, norsk og samfunnsfag. Praksisbrevet
kan være et delmål på vei til fag-/svennebrev. Det er
utarbeidet nasjonale læreplaner i totalt 16 fag.
Forsøksordning t.o.m 2017. Praksisbrevet fører til
kompetansebevis.
Lærekandidat er fagopplæring over 2 - 4 år. Læreplaner blir individuelt tilpasset den enkelte kandidat.
Opplæringen fører til kompetansebevis. Det er mulig
å omgjøre kontrakten til en lærekontrakt.
Kombinasjonstiltak for ungdom. Ungdom som står
utenfor arbeid og opplæring kan få tilbud om
kombinasjonstiltak. Tiltaket er et samarbeid mellom
NAV og Oppfølgingstjenesten/videregående skole
og gjør det mulig å kombinere elementer fra
videregående opplæring med NAV-tiltak (vanligvis
en praksisplass). Tilbudet innebærer blant annet
tettere oppfølging og opplæring enten i skole eller
bedrift. Målet for tiltaket er at kandidaten går over
til videregående opplæring, eksempelvis lærekontrakt. Ved overgang til lærekontrakt kan ungdommen søke om reduksjon i læretid.

Arbeid

Kombinasjonstiltak for voksne: Voksne arbeidssøkere kan få tilbud om kombinasjonstiltak. Tiltaket er
et samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen, hvor
store deler av opplæringen er ute i bedrift. Målsettingen er fag-/svennebrev. Kombinasjonstiltaket gjør
det mulig å kombinere videregående opplæring,
med støtte fra NAV. Det blir utarbeidet egen
opplæringsmodell ut fra individuelle forutsetninger.
Kandidaten får tilbud om relevant praksisplass
(NAV) og teoretisk opplæring rettet mot teorieksamen (Vg3 nivå). Målet for tiltaket er at kandidaten går opp til fagprøven som praksiskandidat.
Praksiskandidat: Har du lang og allsidig yrkespraksis, kan du ta fag-/svennebrev gjennom praksiskandidatordningen. Dette krever dokumentasjon på
minst 5 års yrkespraksis, og en godkjent 5-timers
skriftlig teorieksamen før oppmelding til fag-/svenneprøve. Tidligere gjennomført deler av
videregående opplæring gir fradrag i praksistiden.
Kandidaten søker om godkjenning av sin realkompetanse gjennom Godkjenningssentralen i Fylkeskommunen.

Mer informasjon på www.ffk.no/opplaring

