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August 2014 
Da er det klart for 2. utgave av nyhetsbrevet VEILEDER’N. Vi har fått noen 

tilbakemeldinger på første utgave, men ikke så veldig mange. Vi setter 

pris på tilbakemeldinger og innspill.  I denne utgaven kan du blant annet 

lese mer om startsamling for 1.årslærlinger, nytt fra Opplæringskontoret, 

workshop i OLKWEB, NM i yrkesfag, utveksling til utlandet og OLKWEB-

tips. Vi håper dere opplever dette som nyttig lesing. God høst!  

”Opplæringskontorets hjørne”: 
Det er mye som foregår på Opplæringskontoret. Vi jobber stadig med å 

gjøre våre tjenester bedre og enklere for dere ute på enhetene. I det siste 

har vi hatt fokus på en dom fra tingretten og sett på egne rutiner. I tillegg 

har vi også laget et nytt skjema; Plan for opplæring som vi håper bidrar til 

gode rammer for opplæringa på den enkelte enhet, samt hatt en 

startsamling for de nye lærlingene våre. 

Info om dom fra Sør-Trøndelag tingrett 23.05.14 

Sør-Trøndelag tingrett avsa dom 23.05.14 i en sak om heving av 

lærekontrakt. Saken omhandlet en lærling fra en annen lærebedrift som 

klaget til Sør-Trøndelag fylkeskommune på et vedtak om heving av 

lærekontrakt. Vedtaket om heving var bl.a begrunnet i at lærlingen 

hadde ubegrunnet fravær og at mye fravær førte til at lærlingen ikke var i 

stand til å fortsette læreforholdet. Lærlingen fikk medhold på klagen fra 

fylkeskommunen. På det tidspunktet var imidlertid lærekontrakten og 

arbeidsavtalen gått ut. Retten tok stilling til hvorvidt lærebedriften var 

forpliktet til å bidra til at læreløpet ble fullført etter at avtalte læretid var 

gått ut. Altså forlenge arbeidsavtalen utover avtalte sluttdato. Retten 

mente at lærebedriften ikke var forpliktet til å forlenge arbeidsavtalen. I 

tillegg tok retten stilling til hvorvidt lærlingens sykefravær var grunnlag 

for forlengelse av læreforholdet. Retten uttrykte at en eventuell 

forlengelse av avtalen pga. sykefravær må skje før avtaleperioden går ut 

og etter særskilt samtykke fra Fylkeskommunen. Med andre ord at det 

ikke er automatikk i at sykefraværet forlenger læreforholdet. Saken er 

anket til Frostating Lagmannsrett. Det vil si at dommen ikke er 

rettskraftig og at tingrettens syn på saken ikke kan legges til grunn. Når 

saken kommer opp i Lagmannsretten er ennå ikke avklart.   

I de aller fleste tilfellene forløper et læreforhold uten større 

personalmessige avvik. Dette fordrer ikke annen oppfølging enn normal 

veiledning. Dersom det skulle oppstå avvik enten i form av at 

lærlingen/lærekandidaten ikke overholder vanlige plikter i 

arbeidsforholdet eller har for dårlig progresjon i læreløpet (eks. kommer 

mye for sent på jobb, har ulegitimert fravær, ikke følger normalt 

opplæringsplan) må arbeidsgiver ta tak i saken. Ovennevnte tingrettsdom 

illustrerer hvilke følger slike avvik i ytterste konsekvens kan få; heving av 

lærekontrakten. Det er arbeidsgiver som må dokumentere at 

lærlingen/lærekandidaten har fått veiledning og oppfølging også i 

avvikssaker. Det er viktig at arbeidsgiver sikrer seg at 

lærlingen/lærekandidaten forstår hvorfor det ikke er greit med aktuelle 

avvik. I denne sammenheng må og skal lærlingen/lærekandidaten få 

mulighet til å forklare og uttale seg og tilbys å ha med en tillitsvalgt eller 

tillitsperson i møtet. Det er veldig viktig at alle samtaler, møter og avvik 

dokumenteres skriftlig og at lærlingen bekrefter innholdet i 

dokumentasjonen slik at det ikke oppstår misforståelser.           
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Plan for opplæring 

Nytt fra høsten av er at alle lærlingene skal i samarbeid med veilederen 

sin, lage en plan for opplæring. Skjemaet finner dere i OLKWEB og skal 

fylles ut og lastes opp hvert halvår, under halvårsplan. Dette er lærlingens 

ansvar. De nye lærlingene fikk informasjon om dette på startsamlingen, 

men for alle 2.årslærlinger er dette nytt. Målet med dette er å lage en 

helhetlig plan for hvilke kompetansemål man skal ha fokus på 

inneværende halvår (som før -halvårsplan), når man skal ha 

veiledningstimer, tidspunkt for kvartalsoppgaver og tidspunkt for 

halvårsvurdering og halvårssamtale. Det vi håper er at man gjennom en 

slik plan kan få en mer forutsigbar hverdag, både for lærling, veileder og 

enheten. Planen kan leveres til leder/fagleder, slik at alle på enheten vet 

når de ulike aktivitetene skal foregå. Husk at det er hele enheten som har 

lærling!  

Skjemat finner dere i OLKWEB under ressurssenter (punkt 

2.halvårsplan/plan for veiledning). 

 

 

 

Startsamling for 1.årslærlinger 

Under startsamlingen til årets 1.årslærlinger fikk de nødvendig 

informasjon om oppstart. De fikk også mulighet til å bli kjent med den 

nye refleksjonsgruppa si, der de blant annet fikk en legooppgave der de 

skulle bygge noe som symboliserte refleksjonsgruppa deres. Under er ett 

av de mange konstruksjonene. Denne figuren er laget av en gruppe med 

barne- og ungdomsarbeidere som ville beskrive gruppa si med ordene 

samhold og samarbeid. Flere bilder kan dere se på Facebooksiden vår 

”Lærling  i Trondheim – Mange muligheter”.  
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Yrkes-NM 2014 i Trondheim 
I uke 44, 28-30 oktober arrangeres Yrkes NM m/ Opplæringdagan i 

Trondheim Spektrum. Vi ønsker at alle lærlinger i Trondheim kommune 

som har mulighet er tilstede en av de tre dagene  

 

Trondheim kommune har lag som konkurrerer i barne- og 

ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget, og de fortjener støtte fra 

en flott heiagjeng. Vi heier selvsagt også på andre lag fra Trondheim og 

lag for øvrig som deltar i de ulike konkurransene. 

 

Dagen er også en fin anledning til å arrangere en utfluktsdag. Kanskje 

lærlingen kan planlegge en aktivitet? 

Alle lærlinger kan søke om èn dag permisjon med lønn for å delta. 

Hvilken dag avgjøres i dialog med enheten. 

 

 

Les mer om Yrkes NM på:  

http://worldskills.no/yrkes-nm-2014/category298.html 

 

 
Mari Røvik skal konkurrere i Helsearbeiderfaget under NM. 

 

Ina Andersen og Andrea Lian Olsen skal konkurrere i Barne- og 

ungdomsarbeiderfaget under NM.  

http://worldskills.no/yrkes-nm-2014/category298.html
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OLKWEB-tips 

Nå er de aller fleste i full gang med å benytte den nye, digitale 

opplæringsboka til lærlingene på nett – OLKWEB. For å gjøre hverdagen 

litt enklere for deg som veileder, har vi noen tips til hvordan du kan bruke 

OLKWEB på en effektiv og nyttig måte. 

Åpen aktivitet 

På dashbordet i OLKWEB (førstesida) ser du en oversikt over aktiviteter. 

De aktivitetene du er påmeldt (selv eller av oss) ligger fremst under Dine 

aktuelle. Når vi legger ut ting som er frivillig å melde seg på havner de 

under Alle åpne. Eksempler er infomøter, workshop i OLKWEB, fagdag for 

veiledere og lignende. Dere må selv oppsøke Alle åpne regelmessig for å 

få med dere hva som ligger der. Trykk på selve aktiviteten for å lese mer, 

og trykk Meld deg på øverst til venstre om du vil være med.  Det samme 

gjelder for lærlingene. 

 

 

OLKWEB - Workshop 
Det siste året gjennomførte Opplæringskontoret workshop i OLKWEB 1-2 

ganger pr. måned med varierende oppmøte.  I høst har vi åpnet for 

workshop i OLKWEB ca. hver annen uke for den som har behov for hjelp 

til dette opplæringsverktøyet. Vi minner om at det er lov å benytte 

tilbudet flere ganger. 

De dagene vi er tilstede på Leutenhaven er annonsert som ”Åpen 

aktivitet” inne på OLKWEB. Deltagerne kommer og går når de vil mellom 

de oppsatte klokkeslettene. Under workshopen setter du deg ved en 

maskin og begynner å jobbe i OLKWEB. Du ber om hjelp til det du trenger 

hjelp til. Opplæringskontoret bistår ut fra spørsmål fra den enkelte. 

Kanskje kan dere hjelpe hverandre / gi tips til hverandre også.  

Husk å melde deg på workshopen inne på åpne aktiviteter i OLKWEB  

Fagdager for lærlinger høsten 2014 
Her er en liten oversikt over kommende fagdager for lærlinger i noen fag, 

så langt vi har det klart. Lærlingene blir meldt på av oss, og vil finne 

informasjon om fagdagene sine under Dine aktuelle aktiviteter, når tiden 

er inne. 

1.års lærlinger  ALLE FAG         05.10.      Trondheim Spektrum 

2.årslærlinger  Helsearbeiderfaget      25.09.      Trondheim Spektrum 

2.årslærlinger Barne- og ungd.arb.fag      19.11.      Strinda VGS  

HEFFI 14-18         24.10 

HEFFI 12-16 med veiledere       20.10        Byåsen VGS 
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Utveksling i utlandet 
Som lærling i Trondheim kommune har man mulighet til å dra på 

utveksling til utlandet i løpet av læretiden. I høst har vi både 

2.årslærlinger i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeidefaget 

som har reist på utveksling til utlandet for 3 måneder. 30.august reiste 

Kristin, Renathe og Natthawut til Trondheim kommunes 

rehabiliteringssenter, Vistamar i Spania. 1.september reiste Mari 

gjennom utvekslingsprogrammet Leonardo Da Vinci til Højmeskolen i 

Odense i Danmark. Opplæringskontoret ønsker lærlingene våre lykke til, 

og håper de får en fin og lærerik høst i utlandet!     

 
Her er Mari som akkurat har kommet ned til Odense  

Nytt intranett fra 4.september 
4.september lanserte Trondheim kommune sitt nye intranett. All 

informasjon vedrørende lærlinger blir da å finne under lønn og personal 

øverst i menyen. Der kan enhetsledere, veiledere, merkantile, lærlinger 

og andre interesserte finne informasjon om blant annet retningslinjer, 

lønn, siste nytt, nyhetsbrevet Veileder’n osv. Vi ønsker at dette skal være 

et nyttig verktøy og enkelt å bruke for dere der ute.  

Spre gjerne det glade budskap!  

 

 

 

 

Vi vil ønske dere en riktig god og lærerik høst!  

NESTE UTGAVE AV VEILEDER’N KOMMER I LØPET AV DESEMBER. 


