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• Mulighetene videre 

• Karriereaktiviteter 

• Bli lærling

• Vurdering

• Fravær 



Bli lærling !!

Søknad jan 2022   Ruth Odland 2

https://www.h-avis.no/utdanning/nyheter/jobb/en-lareplass-er-et-springbrett-ut-i-arbeidslivet/s/5-62-533495
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Fremtidens yrker…..

Nøkkelkompetansen vi trenger og som 
vi skal styrke er kreativitet, empati, 
kritisk og strategisk tenkning.

Kapital aug 21.



Videregående opplæring

Høst 2022 4

30t/uka 23t/uka

Vg3 Vg4

Begge 

deler!

Fag-skole

Høyskole

Universitet 

www.vilbli.no

Lærling 

Y-veien

Lærling 

http://www.vilbli.no/
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Mulighetene videre…..

✓ Valg av 

vg2 program.

✓ Oversikt over 
godkjente 
lærebedrifter

www.vilbli.no

Oversikt over 

valgmuligheter →

http://www.vilbli.no/
https://rfka-my.sharepoint.com/personal/ruth_odland_skole_rogfk_no/Documents/Foreldremøte_høsten/Foreldremøte 2022/Oversikt_Utdanningsprogram_2022.pptx


Karriereaktiviteter.

 Tilbud om veiledning etter avtale – hele året 

 Info om Søknad på VIGO, skoleplass / læreplass. –

jan og feb.

 Facebook og teams – læreplass annonser 

 Norsk (vg2) skrive søknad, CV, trene intervju. 

 Bedriftsbesøk + Yrkesfaglig Fordypning (YFF)

 Besøk av opplæringskontor / bedrifter / Forsvaret 
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7www.utdanning.no

Skriv et yrke!

http://www.utdanning.no/
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Oversikt over 

bedrifter og 

opplæringskontor 

i de ulike fylkene 

og kommunen.



Lærling  
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Lite fravær

Orden og 

atferd - GOD

Motivert for yrke

Egnethet 

Sosial kompetanse 

God vandel

God helse

Ingen stryk 

Alle fellesfag 

må være 

bestått for å få 

fagbrev 

2 år i skole +  2 år i lærebedrift

Ingen har krav på læreplass

Søker med: 

✓ Karakterer fra vg1 

✓ Karakterer for 1. termin 

på vg2

✓ Yrkesfaglig fordypning 

(YFF) - praksis  

✓ Intervju teller mye!

Kroppsøving; 

et viktig fag



Rett til videregående opplæring 

➢Rett til vg3 lærefag organisert av skolen 

hvis du IKKE får læreplass. Ikke søkbart. 

(12 mnd.) 

➢Rett til å komme inn på Vg4 Påbygg x

(innen 2 år)

➢Ungdomsretten kan utvides etter søknad
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Vurdering.Stryk = karakter 1 IV = Ikke vurdering 

Ukvalifisert.
✓ Vansker med å få læreplass 
✓ Stiller bakerst i køen ved inntak til neste skoleår
✓ Får kanskje ikke gå videre  (antall stryk/IV avgjør)
✓ Får ikke vitnemål før alle fag er bestått.

Faget YFF er veldig vanskelig å ta som privatist. 



Fraværsreglement

Å motivere til jevn innsats, og å forhindre 

skulk

Vitnemålsfravær:

• Alt fravær, i dager og timer kommer på 

vitnemålet, selv om det er dokumentert.

– Unntak: Inntil 10 dager fratrekk ved særskilte 

grunner

• Søknad til rektor



Fagfravær (timer):
• Kan ikke overstige 10 prosent i enkeltfag

– Unntak: Spesielt urimelige tilfeller. Rektor kan 
etter søknad godkjenne 15 prosent.

– Unntas fagfravær v/dokumentasjon

– Dokumentasjon må være fra helsepersonell, 
eller andre sakkyndige

– Elevene kan søke om permisjon

• Kjøretimer.
– Heldagspakkene kan unntas fagfravær 

(langkjøring, glattkjøring, landevegskjøring).

– Gjelder ikke andre kjøretimer, eller oppkjøring 
og teoriprøve

• For seint. Mer enn 15 min – fravær i en økt 

Dette gir IKKE 
fravær.

• Rådgivning og PP-
tjenesten.

• Elevrådsarbeid 

• Intervju til 
læreplass

• Sesjon ( forsvaret)



Ta gjerne kontakt
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Takk for meg.Ruth Odland

Epost; ruth.odland@skole.rogfk.no

Tlf; 51 92 33 26 / 928 92 379 

Chat på teams i lag med elev.

mailto:ruth.odland@skole.rogfk.no

