Unntatt offentlighet
Off. l. §13 jfr. Forv.l. §3

Søkere til læreplass med antatt behov for tilrettelegging i læretiden.
Søknadsfrist 1. februar.
Innsøkende instans(skole/OT) kan bruke et eller flere av de foreslåtte tiltaksområdene som fremgår av skjema
under. Skjemaet fylles ut elektronisk og signeres av søker og innsøkende instans

Søkenes navn

Personnummer

Behov for tilrettelegging i læretiden:
Føre opplæringsbok / annen dokumentasjon i læretiden
Beskriv søkers utfordringer:

Beskriv planlagte tiltak:

Antatt tidsressurs:

Tilrettelegging av lærlingens arbeidsoppgaver i lærebedrift
Beskriv søkers utfordringer:

Beskriv planlagte tiltak:

Antatt tidsressurs:

Tilrettelegging av bedriftens produksjon i læretiden
Beskriv søkers utfordringer:

Beskriv planlagte tiltak:

Antatt tidsressurs:

Andre tilretteleggingstiltak
Beskriv søkers utfordringer:
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Beskriv planlagte tiltak:

Antatt tidsressurs:
Skjema behovsbeskrivelse utarbeides av innsøkende instans på bakgrunn av de erfaringene som er gjort i
bedriftsutplassering gjennom skole eller NAV(OT ungdom).
HUSKELISTE
For lærlinger og lærekandidater med dokumentert behov for tilrettelegging forberedes søknad om læreplass
slik:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Innsøkende instans utarbeider en behovsbeskrivelse som skal vise antatt behov for tilrettelegging. Det
ytes ressurs for å dekke ekstra instruktørtid i læretiden med 1 – 6 timer pr. uke. Frist 1. februar.
Innsøkende instans sjekker at søkere til læreplass med søknadsfrist 1. februar er tilmeldt PPT
Søkere til læreplass som lærekandidat vedlegger i tillegg en kompetanseplan. Frist 1. Februar
Seksjon fagopplæring sender kopi av søkerpapirer til alle opplæringskontor og enkeltstående
lærebedrifter. Frist 1. Mars
Inntaksmøte med drøfting av enkeltsøkere til læreplass der også opplæringskontor og PPT deltar.
Avholdes ultimo april.
Sakkyndig uttalelse fra PPT skrives i perioden ultimo april – 1, juni. Kopi sendes lærebedrift. Søknad
om tilskudd for elever/ OT-målgruppen med svake norskkunnskaper og kort botid har ikke krav om
uttalelse fra PPT.
Søkere formidles til læreplass og lærebedriften søker om ekstra ressurser innen 1. oktober. Søknaden
vedlegges følgende dokumenter:

Behovsbeskrivelse som viser hvordan tilskuddet er planlagt brukt(skjemaet over)

Godkjent lære- eller opplæringskontrakt

Sakkyndig uttalelse fra PPT

Lærebedriftens søknad om tilskudd

For søkere med svake norskkunnskaper vedlegges dokumentasjon for karakteren 2 eller dårligere
eller dokumentasjon på vedtak om særskilt språkopplæring. I tillegg må det før søknad om
tilretteleggingsmidler kan sendes Utdanningsdirektoratet fremlegges en bostedsattest fra
Folkeregisteret.

Følgende målgruppe kan søke midler.
Dei under 25 år som oppfyller eit av desse kriteria.

•
•
•

Lærlingar og lærekandidatar med særskilde behov. Med særskilde behov meiner vi
lærlingar/lærekandidatar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet.
Kandidatar som fram til no har vore innanfor forsøksordninga med praksisbrev.
Lærlingar og lærekandidatar med kort butid i landet og svake norskdugleikar. Med kort butid i landet
meiner vi inntil 6 års butid i Noreg ved søknad om tilskott.

Se utfyllende regler for tilskuddsordningen under.
http://www.udir.no/globalassets/upload/tilskuddsordninger/retningslinjer_tilskudd/5/retningslinjer-tilskuddlarlinger-larekandidater-31052013.pdf
Innsøkende instans kan benytte annet skjemaoppsett eller levere behovsbeskrivelsen for tilrettelegging i
lærebedrift i fritekst.

Sted

Dato

Innsøkende instans

Søker til læreplass
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