Utvidet opplæring i bedrift – lærlinger i 1+3 ordning med nettbasert undervisning i fellesfag.
Sist revidert juni 2016
Det blir igangsatt nettbasert opplæring (=distribuert undervisning) i fellesfagene for lærlinger i 1+3
ordningen. Opptak forutsetter at eleven har bestått alle fagene på vg1, samt tegnet lærekontrakt i
1+3 ordningen. Andre kandidater kan også få tilbud dersom ledig kapasitet (eks lærlinger i 0+4
ordning, eller elever/lærlinger med strykfag).
Kontaktperson for tilbudet er Gunhild Pedersen gunhild.pedersen@ffk.no, Elisabeth Hegge
Elisabeth.Klogh.Hegge@ffk.no eller Hilde S. Bersvendsen hsb@ffk.no
Beskrivelse av tilbudet:
Fellesfagene
Finnmark fylkeskommune er ansvarlig for
opplæring i fellesfagene.

Programfagene
Opplæringskontoret / lærebedriften er ansvarlig
for opplæring i programfagene.

Kandidaten skal ha opplæring i følgende fag:
- Norsk, samfunnsfag, engelsk

Kandidaten skal ha opplæring i følgende fag:
- Programfag fra vg2

Opplæringen vil bli gitt over to år med
standpunkt i alle fag.
År 1 (2016/17)
- Norsk
- Samfunnsfag
År 2 (2017/18)
- Engelsk
Kandidaten får undervisning 1 – 2 dager hver 2.
uke og samt veiledning og vurdering på samme
måte som «ordinære» elever.

Kandidaten skal opp til skriftlig tverrfaglig prøve
(3102).

Kandidaten følger undervisningen i en virtuell
klasse hvor andre lærlinger i 1+3 kontrakt deltar,
samt elever i Helsefagarbeider –
vekslingsmodellen (LOSA ordningen).
Læringsplattform: Fronter
Finansiering:
Skolen mottar undervisningsgebyr (trekkes fra
basistilskuddet til opplæringskontor/lærebedrift)
Undervisningsgebyret for skoleåret 2016/17
utgjør kr 98,- pr time for lærlinger med
basistilskudd 1 og kr 67,- for lærlinger med
basistilskudd 2.
Eksempelvis:
 engelsk 56 timer = 5488 kr
 norsk 56 timer = 5488 kr
 samfunnsfag 84 timer = 8232 kr

Før lærekontrakten godkjennes må
opplæringskontoret/ lærebedrift beskrive
hvordan opplæringen i programfagene skal
foregå.

Finansiering:
Opplæringskontor/lærebedrift mottar
basistilskudd, for basistilskudd 1 pt 7 726 kroner
i 36 måneder, med fradrag for
undervisningsgebyr i fellesfagene.
Lærlingen mottar lønn etter avtale med
lærebedriften. Den totale lønnsutbetalingen skal
minst utgjøre en årslønn for fagarbeider, fordelt
over 3 år.

