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Slik søker du læreplass
Søknadsfrist:
1. mars
For særskilte søkere:
1. februar

For å få læreplass i Rogaland må du ha folkeregistrert adresse i Rogaland 1. mars
og være kvalifisert til fagene du søker. Du søker gjennom www.vigo.no og logger
på med MinID.
For å være kvalifisert søker til læreplass i VIGO, må du ha bestått i alle programfag.
Du kan ha stryk i inntil 2 fellesfag. Er du ikke kvalifisert søker får du brev om det.
Når du søker i VIGO er det viktig å sette opp ønskene i prioritert rekkefølge. Er det læreplass
du ønsker må du sette dette som førsteønske og ikke påbygg. Lærebedriftene er opptatt av
hva du har som førsteønske og prioriterer vanligvis disse søkerne. Du bør/må søke flere fag
som bygger på ditt Vg2. Se vilbli.no.
Dersom du får tilbud om påbygg eller annet Vg2 som ditt førsteønske stoppes
læreplassønskene dine i VIGO. Takker du nei til skoleplassen, får du ikke tilbud
om Vg3. Du kan fortsette å søke læreplass direkte til bedrifter uten å være registrert
som søker i VIGO.
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Hva skjer etter søknad?
Seksjon for fag- og yrkesopplæring følger opp søknaden din på VIGO.
Kontaktinformasjonen din som er registrert på VIGO blir sammen med karakterutskrift fra
Vg1 og 1. termin Vg2 sendt til bedrifter i de fagene du har søkt læreplass. Du får et eget brev
om hvilke bedrifter du er formidlet til i april i tillegg til bedrifter du selv har lagt inn i VIGO.
Seksjon for fag- og yrkesopplæring, bedrifter og opplæringskontor benytter telefon, epost og
SMS for å komme i kontakt med deg. Det er viktig at du til enhver tid har oppgitt riktig
kontaktinformasjon på vigo.no. Har du endret kontaktinfo sendes dette til vigo@rogfk.no.
.
Du må alltid være tilgjengelig på telefon. Ring opp ubesvarte anrop selv om du ikke kjenner
nummeret.
Bedriftene bestemmer selv hvem som får læreplass. Vanligvis blir aktuelle søkere kalt inn til
intervju. Viktig at du er godt forberedt.
Dersom du ikke får drømmen din oppfylt er det viktig å ha en plan B. Hvilke andre bedrifter
eller fag kan du tenke deg læreplass i?

* Formidling betyr i dette tilfellet:
Å sende søknaden din med karakterer og fravær til bedrifter.
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Vær aktiv!
For å få læreplass må du søke hos aktuelle lærebedrifter tidlig på våren! Du bør også følge
opp søknaden din etter ca. 3 uker dersom du ikke hører noe fra bedriften. Søk flere bedrifter
samtidig, det er ikke lurt å bare søke en om gangen. Du bør/må også søke til bedrifter selv
om de har adresse et stykke fra der du bor.

Forslag til hvor du kan finne læreplass:
Hjemmesiden til aktuelt opplæringskontor
www.vilbli.no
Hjemmesiden til Rogaland fylkeskommune
www.finn.no
www.nav.no
Aviser og tidsskrifter
Facebooksiden «Fagopplæring i Rogaland»
Bruk nettverket ditt – snakk med familie, venner og kjente

Dersom favorittbedriften din ikke har lyst ut ledige læreplasser, ta kontakt og
overbevis om at de trenger akkurat deg.
Flere får læreplass etter prosjekt til fordypning eller yrkesfaglig fordypning som det nå heter.
Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med bedriften hvor du var utplassert i og hører om de har
ledig læreplass. Mulighetene for en læreplass er større når de kjenner deg. Har de ikke ledig
læreplass bør du forhøre deg om du kan oppgi dem som referanse i andre søknader.
Du bør også ta kontakt med bedrifter som ikke står på listen over godkjente lærebedrifter.
Vi hjelper bedrifter med å bli godkjent lærebedrift dersom de ønsker å tilby deg læreplass.
Det er også mulig å søke læreplass hos bedrifter i andre fylker. Se vilbli.no
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Tips til søknad og intervju
Når du har funnet aktuelle bedrifter må du sende søknad og CV.
Da får bedriften mer informasjon om deg og du viser interesse.
Du kan gjerne følge opp med en epost og en telefonsamtale.
Bedriftene prioriterer søkere som virker «spennende»,
har lite fravær og bestått i alle fag.
Forbered deg.
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Hvordan skriver jeg
søknad og CV?
Skriv en kort søknad til bedriften der du forteller hvorfor
du har valgt faget ditt og hvorfor du ønsker læreplass i
akkurat den bedriften.
Lag en kortfattet CV som beskriver;
- bakgrunn,
- skolegang,
- arbeidserfaring,
- hobbyer og
- interesser.

Fortell også hva du har gjort i prosjekt til fordypning/yrkesfaglig fordypning
Pass på at søknad og CV ikke har skrivefeil.
Attester eller referanser fra prosjekt til fordypning/yrkesfaglig fordypning eller
andre jobber du har hatt bør legges ved.
Informer om årsaken til høyt fravær om du har det.
Det er lov å spørre foresatte eller lærere om hjelp.

7

Bedriften har kalt deg inn
til intervju – så flott!
Når du innkalles til intervju betyr det at bedriften ønsker
å vite mer om deg. Prøv å vise bedriften hvorfor de bør
velge akkurat deg.
Forberedelser:
Øv på å fortelle litt om deg selv, for eksempel:
- hobbyer
- interesser
- hva du liker å gjøre på fritiden
- ekstrajobber du har hatt
- hva som gjorde at du valgte akkurat denne utdanningen
- hvor du var/hva du gjorde i prosjekt til fordypning eller yrkesfaglig fordypning
- om dine framtidsplaner
Les på hjemmesiden til bedriften slik at du kjenner litt til dem.
Du kan for eksempel forbedrede noen spørsmål til bedriften
Tenk over fraværet ditt. Tror du bedriften synes fraværet ditt er høyt?
Hvis ja, bør du forklare årsaken til fraværet under intervjuet.
Har du bestått i alle fag? Hvis ikke, har du en plan for når du skal ta faget opp igjen?
Tenk gjennom førsteinntrykket bedriften får av deg.

Under intervjuet:
Møt presist og slå av mobiltelefonen.
Prøv å slappe av. Bedriften vet at du er ung og ikke har mye erfaring
med intervju tidligere.
Fortell hvorfor du har valgt utdanningen din.
Fortell hvorfor du ønsker læreplass hos nettopp denne bedriften.
Vær aktiv og vis at du er interessert.
Dersom du får tilbud om læreplass vil bedriften ta kontakt med deg. Synes du det har gått
lang tid uten at du har hørt noe fra bedriften bør du sende en e-post eller ta en telefon og
høre hvordan du ligger an til en læreplass. Det er også lov å spørre om en begrunnelse
dersom du ikke blir valgt. Det kan du lære av til neste gang.
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Jeg har fått læreplass – hva gjør jeg?
Gratulerer med læreplass!
Lærebedriften skal fylle ut skjemaet «avtale om læreplass» som også du skal signere på.
Skjemaet finner dere på hjemmesiden til Rogaland fylkeskommune, www.rogfk.no.
Når vi mottar skjemaet vil vi opprette en lærekontrakt som sendes til lærebedriften.
I tillegg til lærekontrakten skal det tegnes en ansettelsesavtale mellom deg og lærebedriften.
Vi setter stor pris på om du også sender en epost til vigo@rogfk.no så snart som mulig.
Vi vil gjerne vite hvor du har fått læreplass, hvilket fag og når du skal starte.
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Tenk om jeg ikke får
læreplass – hva skjer da?
De som har rett til videregående opplæring vil få tilbud
om alternativ Vg3 yrkesopplæring ca. 15. august.
Svarfrist 1. september.
Hvis du som har rett til videregående opplæring i august måned fortsatt står uten læreplass,
vil du per e-post og sms få tilbud om alternativ Vg3 yrkesopplæring.
Du må svare skriftlig innen en gitt frist for å komme med i dette opplæringstilbudet
som gis i tilknytning til en videregående skole. Tilbudet går ut på lite teori og mye yrkespraksis.
Organisering og oppstart av opplæringstilbudet kan først komme i gang når vi vet hvor mange
av dere som takker ja til dette tilbudet. De fleste kommer i gang i løpet av september/oktober.
Takker du nei til dette vil du ikke kunne få noen andre tilbud fra fylkeskommunen samme år.
Læreplassønskene dine tas vekk fra søkerregisteret. Dersom du ønsker læreplass neste år,
må du søke på ny i VIGO
Tilbudet går ut på at du registreres som elev ved en videregående skole.
Du får yrkesopplæring i 12 måneder i et fag som bygger på det Vg2 du har tatt.
Opplæringen avsluttes med at du går opp til fag- eller svenneprøve.
Dersom du får tilbud om læreplass før oppstart eller i løpet av alternativ Vg3 yrkesopplæring,
må du takke ja til det.
Alternativ Vg3 yrkesopplæring vil variere i innhold og opplegg
avhengig av yrkesfag og antall elever med samme Vg2.
Når det er mange elever fra samme Vg2 opprettes det ekstra Vg3 klasser på ulike skoler i
fylket vårt. Du kan ikke velge skole selv for tilbudet er knyttet til en bestemt skole.
Når det er for få elever til å opprette en klasse, må det inngås avtale om praksisplass i en
bedrift i 12 måneder samtidig som du får tilknytning til en skole. Det vil normalt være den
skolen du har gått på i Vg2.
Det er ikke lønn til de som går Vg3 i skole, men det kan søkes lån og stipend i lånekassen.
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Jeg har gått tre år på yrkesfag og står uten læreplass
– hva skjer?
Noen utdanningsprogram har tre års skolegang før læretiden. Dersom du ikke får læreplass
ha du rett på å få tilbud om å avlegge fag- eller svenneprøven etter Vg3. Fagprøven kan
tidligst avlegges etter 15. oktober, (jf. § 22 i formidlingsforskriften for Rogaland).
Det betyr at du i løpet av september vil få tilbud om alternativ Vg3 yrkesopplæring per e-post
og sms. Du må svare skriftlig innen en gitt frist for å komme med.
Fagprøven vil normalt avlegges på den skolen du har fullført Vg3.
Du vil bli kontaktet av skolen når de er klar for å forberede og organisere fagprøven.
Lykke til!
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