Kontakt og informasjon
Utdanningsetaten
Tore Arnesen, koordinator for tilbudet
E-post: tore.arnesen@tromsfylke.no

Praksisnær opplæring
Et opplæringstilbud for ungdom der størst mulig del av
opplæringen foregår gjennom praktisk arbeid i bedrift

Skoler
Bruk skolenes e-postadresse for kontakt med skolene:
post.skolensnavn@tromsfylke.no
(Sett inn den respektive skoles navn der det står skolens navn.)

Mål: Grunnkompetanse/Full kompetanse

Oversikt over tilbud pr. skole
Teknikk og
Utdanningsprogram/ industriell Helse- og Service og Restaurant- Bygg og
Design og
Vidergående skole
produksjon sosialfag Samferdsel og matfag anleggsteknikk håndverk Naturbruk
Stangnes vgs
X
X
X
X
X
Rå vgs
X
X
Sjøvegan
X
X
X
Bardufoss Høgtun vgs
X
X
X
X
Senja vgs
X
X
X
X
Nordkjosbotn vgs
X
X
X
Breivika vgs
X
X
X
Tromsø Maritim vgs
X
Breivang vgs
X
X
Kvaløya vgs
X
Nord-Troms vgs
X
X
X
X
X
X

Tilbys i alle regioner i Troms 2012-2013:
Sør-Troms: Stangnes og Rå videregående skoler
Midt-Troms: Bardufoss Høgtun, Sjøvegan og Senja videregående skoler
Tromsø: Breivika, Breivang, Tromsø Maritim, Kvaløya og Nordkjosbotn videregående
skoler
Nord-Troms: Nord-Troms videregående skole

Tilbudet er sammensatt av tre trinn. Lengden på hvert trinn vil variere for
hver enkelt deltaker.

Om tilbudet
Tilbudet går ut på å lære faget gjennom praktisk arbeid i bedrift. I tillegg kan
eleven få tilbud om kompetansegivende kurs og noe opplæring i de
grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning og bruk av digitale
verktøy. Det skal lages en kompetanseplan for hele opplæringsløpet. Denne
skal inneholde kompetansemål som fører til en planlagt grunnkompetanse
innenfor lærefaget. Grunnkompetansen skal normalt nås i løpet av 3 år,
eventuelt 4 år dersom deler av opplæringen gjennomføres i bedrift. Det vil
være mulig å gjøre omvalg til et ordinært
opplæringsløp.

Trinn 1 - Avklaringsfase 1-2 mnd
Skolen har ansvar for avklaringsfasen.
Karriereveiledning og motivasjonsarbeid:
•
Sette opp CV
•
Kartlegge arbeidsmarkedet
•
Mulighetsorientering
•
Finne mulig arbeidspraksis
Hvilken grunnkompetanse skal oppnås?
•
Lage en individuell kompetanseplan ut fra valgt kompetansenivå.

Trinn 2 - Opplæring skole/bedrift
I denne fasen har skolen ansvar for opplæringen. Opplæringen bør så langt som mulig
skje i samarbeid med bedriften.

Viktige fellesopplysninger:






Tilbudet kan søkes både med frist 1. februar og 1. mars.
Alle som søker dette tilbudet, må sette dette som første ønske
av tre valgte utdanningsprogram.
Tilbudet kan tilbys som et tiltak for ungdom i aldersgruppen 1619 år som er registrert hos Oppfølgingstjenesten
eller hos NAV.
Tilbudet kan også benyttes som et alternativ til elever som av
ulike grunner ønsker å avbryte videregående opplæring.
De som søker eller blir tilbudt dette tilbudet må kunne
samhandle i arbeidslivet uten betydelige tilleggsressurser.

Skolen tilbyr i denne fasen:

Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Opplæring innenfor programfag

Kompetansegivende kurs

Sosial trening
Bedrift tilbyr i denne fasen:

Arbeidspraksis

Trinn 3 - Opplæring bedrift/skole
I denne fasen har bedriften ansvar for opplæringen. Opplæringen kan skje i samarbeid
med skolen.
Kontraktfestet opplæring er innholdet i denne fasen. Kontrakten kan være:

Opplæringskontrakt som lærekandidat – inneholder utvalgte opplæringsmål
fra et lærefag og kompetansebevis som mål.

Praksisbrev (opplæring i to år).

Lærekontrakt - full opplæring i bedrift i fire år med fag-/svennebrev som mål.
Det legges en plan for den teoretiske delen av opplæringen ved inngåelse av kontrakten.
Planen vil ha individuelle tilpasninger innenfor regelverket. Kompetansebevis eller praksisbrev
kan senere bygges ut til fullt fag-/svennebrev.

