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• Mulighetene videre

• Karriereaktiviteter  

• Bli lærling

• Vurdering 

• Fravær 
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Fremtidens yrker…..

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

Kapital aug 21.
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Ulike veier til 

Fagbrev

Ordinært 
løp

2 år i skole

+ 2 år i bedrift

Lære-
kontrakt

Lærling

Praktisk fag-
svenne-prøve

Fag-
svennebrev

Særløp

Gjelder 
noen fag. 

1 år skole

+ 3 år i bedrift

og Lærling-
skolen

Lære-
kontrakt

Lærling

Praktisk fag-
svenne-prøve

Fag-
svennebrev

Full 
opplæring 

i bedrift

4 år i bedrift

og

Lærling-
skolen

Lære-
kontrakt

Lærling

Praktisk fag-
svenne-prøve

Fag-
svennebrev

Praksisbrev

2 år i skole og 
bedrift 

Opplærings-
kontrakt

Elev / 
praksisbrev –

kandidat

Kompetanse-
prøve

-------

2 år i bedrift + 
lærlingskolen

Lærekontrakt 

Lærling

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-svennebrev

Grunn-
kompetanse 

(Ordinær 
klasse/tilrettelagt 

opplæring)

2 år i skole

2 år i bedrift

Opplærings-
kontrakt

Lærekandidat

Kompetanse-prøve

---------

Praksiskandidat

+ praksis i faget 

1 - 3 år. 

Tverrfaglig
yrkesteori –

eksamen

(vg3)

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-svennebrev

Fagbrev på 
jobb

(for voksne i 
jobb)

4 år i 
heltidsstilling

(Minst 1 års 
praksis før du 
kan søke, og 

minst 1 år 
«læretid»)

Fagbrev på 
jobbkontrakt. 

(full lønn i hele 
kontraktstiden)

Kandidat

Tverrfaglig 
yrkesteori-
eksamen

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-
svennebrev

Praksis-
kandidat

5 år i bedrift  
heltidsstilling 

Assistent/

Hjelpearbeider

Tverrfaglig
yrkesteori –

eksamen

(vg3)

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-
svennebrev
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Ulike veier til 

Fagbrev

Ordinært løp

2 år i skole

+ 2 år i bedrift

Lære-kontrakt

Lærling

Praktisk fag- svenne-prøve

Fag-svennebrev

Særløp

Gjelder noen fag. 

1 år skole

+ 3 år i bedrift

og Lærling-skolen

Lære-kontrakt

Lærling

Praktisk fag- svenne-
prøve

Fag-svennebrev

Full opplæring 

i bedrift

4 år i bedrift

og

Lærling-skolen

Lære-kontrakt

Lærling

Praktisk fag- svenne-prøve

Fag-svennebrev



Fullføringsreformen

Målet er at alle som går inn i 
videregående opplæring faktisk blir 
kvalifisert til læreplass, arbeid, 
utdanning og livslang læring.
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Karrierelæring :
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Hvem er 

jeg?

Utforske 

Interesser 

Hvilke 

muligheter?-

Utforske yrker 

og utdannelser 

Hvordan

gjøre valg?                

Hvordan 

takle 

overganger?



Egenskaper – styrker 
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Karriereaktiviteter.

 Tilbud om veiledning etter avtale – hele året 

 «Speed samtale» med alle på vg1

 Info om Søknad på VIGO, skoleplass / læreplass. Hva en kan søke 
etter videregående opplæring – januar og februar.

 Bedriftsbesøk  +  Yrkesfaglig Fordypning (YFF)

 Besøk av opplæringskontor / bedrifter 

 Yrkesmessa ; Tysvær tirsdag 13.september 22.  - dagtid
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Videregående opplæring
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30t/uka 23t/uka

Vg3 Vg4

Begge 

deler!

Fag-skolen

Høyskole

Universitet 

www.vilbli.no

Lærling 

Y-veien

Lærling 

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

Oversikt over 

valgmuligheter

✓ Valg av 

vg2 program.

✓ Oversikt over 
godkjente 
lærebedrifter

✓ Poenggrenser 
ved inntak siste 
år.

www.vilbli.no

https://rfka-my.sharepoint.com/personal/ruth_odland_skole_rogfk_no/Documents/Foreldremøte_høsten/Foreldremøte 2022/Oversikt_Utdanningsprogram_2022.pdf
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/poenggrense-ved-inntak-til-videregaende-skoler-2022-2023/a/034699
http://www.vilbli.no/
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✓ Oversikt over 
godkjente 
lærebedrifter

Skriv et yrke!

www.utdanning.no

http://www.utdanning.no/


Lærling  

Høsten 2022

12

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
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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

