Hva skal jeg gjøre hvis…

..jeg ikke får læreplass?
Da møter du ved din avgiverskole på det tidspunktet 			
du har fått beskjed om. Her vil du få hjelp til å finne ut
hvilke muligheter du har videre.

•

..jeg ikke lenger ønsker læreplass?
Dersom du ikke lenger ønsker læreplass, er det viktig
at du gir beskjed om dette skriftlig til formidling@afk.no

•

..jeg allerede har fått læreplass?
Da bør du melde fra med en gang til 					
formidling@afk.no
slik at informasjonen om deg er oppdatert
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•

Fra Vg2 til læreplass
– hva nå?

Ved utgangen av Vg2 skal alle elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer ha søkt læreplass eller
skoleplass for neste år. Ønske om læreplass skal være lagt inn i VIGO før 1. mars. Nå nærmer det seg
slutten av skoleåret og det lønner seg å være aktiv og søke aktuelle bedrifter om læreplass, dette
kan kontaktlæreren din hjelpe deg med.
Dersom du ikke har fått læreplass innen skolestart vil du få disse tilbudene fra Akershus 		
fylkeskommune:

Dersom du har fullført og bestått Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram, men fremdeles ikke har
fått læreplass eller annet tilbud, har du rett til å ta bedriftsdelen av opplæringen i skole (alternativ
Vg3 i skole). Dette gjelder om du er folkeregistret i Akershus fylkeskommune. Vi kan ikke garantere
oppstart i alle regioner fordi det avhenger av antall elever dette er aktuelt for.
Hva er Vg3 i skole?
Opplæringen varer i 12 måneder og er ulønnet. Du blir registrert som elev ved skolen.

Veien til læreplass

Dette kurset skal hjelpe deg til å lære mer om det å søke læreplass. Innholdet i kurset vil være;
Arbeidskompetanse
Skrive søknad og CV
Øve på intervju/opptreden,
Hva er læreplassmulighetene?

Vg3 i skole

Motivasjon
Kjenn deg selv
Bygge personlig nettverk
Mobilitet – utfordringer

Kurset vil foregå i regi av veiledningssentret i din region. Påmelding skjer fra skolen din. Snakk med
din kontaktlærer for informasjon om påmelding eller ta kontakt med veiledningssenteret: 		
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/veiledningssentre/

Læreplasskurs

Dersom du står uten skole- eller læreplass etter sommerferien, vil du bli innkalt til skolen du gikk
på i Vg2. Du skal møte på skolen «din» for informasjon om dine muligheter, blant annet et fire ukers
læreplasskurs.
Dette kurset skal bidra til å kvalifisere deg til læreplass. Innholdet i kurset vil være:
Motivasjon og bevisstgjøring:		
Arbeidskompetanse:
Individuell kartlegging			Søkeprosessen
Relasjoner og nettverk			
Innsikt i arbeidslivet
					Arbeidspraksis/utplassering
Kurset vil bli holdt på følgende skoler, og du vil få tilbud i din region:
Romerike		Follo			Asker og Bærum		
Jessheim 		Vestby			Bleiker
Skedsmo

Dersom du ikke har et fullstendig kompetansebevis vil det tilrettelegges for:
Intensivkurs i fag
Eksamen

•
•
•
•

du bør ha minst 50 % av opplæringen i bedrift
dersom du ikke får praksisplass, vil all opplæringen foregå på skolen
målet er at du skal gå opp til fag- eller svenneprøve etter endt opplæring
får du tilbud om læreplass i løpet av perioden, og signerer lærekontrakt, 			
registreres du som lærling

Ikke bestått i alle fellesfag?

Hvis du har stryk i fellesfag, så benytt anledningen til intensivkurs i august og eksamen i september.
Påmelding for Romerike; kristina.samsing@jessheim.vgs.no
Påmelding for Follo; post@vestby.vgs.no
Påmelding for Asker og Bærum: post@bleiker.vgs.no

