
 
 
INFORMASJONSHEFTE 
TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT 
 
 
 
Ver. 2.1 -  mai 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

Forord 
 
Dette er et hefte både for lærling og bedriften ved faglig leder / instruktør.  Faglig leder er ansvarlig 
for å lese gjennom informasjon fra opplæringskontoret som gjelder lærlinger. 
 
Heftet skal sikre at mottak og oppfølging av lærlinger / lærekandidater skjer etter læreplan for faget, 
fastsatte lover, forskrifter og andre rammevilkår, og i tråd med interessene til OKFH sine 
medlemsbedrifter. 
 
Målet med opplæringen er å gi lærlingen kompetanse innen det aktuelle faget og forberede han/hun 
til fagprøven.   Opplæringen skal kvalifisere til utøvelse av det aktuelle yrket. Etter bestått fagprøve 
har lærlingen blitt fagarbeider og kan jobbe videre eller søke høyere utdanning. En kan også ta 
påbygg og få generell studiekompetanse i tillegg til fagbrevet. 
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OKFH 

Opplæringskontoret for fiskeri og havbruksfag i Sogn og Fjordane er et samarbeidsorgan for 

fagopplæring innen fiskeri og havbruksfag og andre relaterte fag som matros, motormenn, 

laboratoriefaget, motormekanikere og industrimekanikere. 

Lærlinger/ lærekandidater inngår lærekontrakt/ opplæringskontrakt med OKFH. Opplæringskontoret 

har det formelle opplæringsansvaret, og påser at opplæringen skjer i samsvar med gjeldende lover, 

forskrifter og læreplan for det aktuelle faget.  

OKFH har kontor på Maritim Park – Raudeberg. 

 

OKFH   Postboks. 89 6707 Raudeberg 

E-post   post@okfh.no 

Nettside  http://www.okfh.no 

Facebook side  https://www.facebook.com/pages/OKFH/253250144726268 

Facebook side lærling https://www.facebook.com/groups/675570099151018/  (be om tilgang) 

Vg. 3 opplæring i bedrift 

Vg.3 opplæring i bedrift (lærling ordningen) inngår i yrkesfaglig videregående opplæring. 

Hovedmodellen for yrkesfaglig opplæring er 2 års skolegang etterfulgt av 2 års læretid i bedrift.  

Målet med opplæringen er å gi lærlingen kompetanse innen det aktuelle faget og forberede 

vedkommende til fagprøven. Opplæringen skal kvalifisere til utøvelse av det aktuelle yrket. Etter 

bestått fagprøve har lærlingen blitt fagarbeider, og kan jobbe videre eller søke høyere utdanning. 

 

 

 

mailto:post@okfh.no
http://www.okfh.no/
https://www.facebook.com/pages/OKFH/253250144726268
https://www.facebook.com/groups/675570099151018/
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Lærekontrakt/ opplæringskontrakt  

En lærling tegner lærekontrakt med sikte på å ta fagbrev. En lærekandidat inngår 
opplæringskontrakt, en mindre omfattende opplæring, som gir kompetansebevis. 
 
 

 Læretid  
Læretid er den tiden en lærling skal ha opplæring i bedrift før fagprøven kan avlegges. 
Utdanningsdepartementet fastsetter lengden på læretiden for de enkelte fagene. Læretiden er som 
regel 2 år.  
For fiske og fangst, matros og motormann lærlinger er det ikke bare lengden på læretiden som er 
relevant, men også fartstiden ”faktisk tid om bord”. Sjøfartsdirektoratet krever at lærlingen skal 
dokumentere 360 dagers fartstid i løpet av læretiden. Om lærlingen opparbeider seg 360 dagers 
fartstid før læretiden utløper så kan ikke lærlingen gå opp til fagprøve før inntil 2 måneder før 
læretidens slutt. Fagbrevet utstedes ikke før læretiden er ferdig.  
Lærlinger som skal bli dekksoffiser eller maskinoffiser, må etter endt fag- eller høyskole være kadett i 
en periode for å få løse første offiser sertifikatet. En kadett skal gjennom et godkjent systematisk 
opplæringsprogram, og opplæringen skal dokumenteres i elektronisk opplæringsbok for kadetter, 
Webcadet. Kadett tiden for dekksoffiser er minimum 12 måneders fartstid, men kadett tiden 
reduseres til 6 måneder for de som har fagbrev som matros/ fisker og kan dokumentere at de som 
lærling har fulgt et godkjent opplæringsprogram (utfylt opplæringsbok) med 360 dagers fartstid. 
Kadett tiden for maskinoffiser er minimum 12 måneder, men kadett tiden reduseres til minimum 6 
måned for de som har fagbrev som motormann og kan dokumentere at de som lærling har fulgt et 
godkjent opplæringsprogram (utfylt opplæringsbok) med 360 dagers fartstid.  

Det er fortsatt fagbrev (og ikke ferdighetssertifikat) som er inntakskravet til fag- og 
høyskoleutdanning for de som skal bli dekksoffiser (styrmann/ skipper) eller maskinoffiser 
(maskinist). 

NB!  
Endring i kvalifikasjonsforskriftens § 16 (9) fra 11.05.2016 der det åpner for å godkjenne båter under 
500 brt og som går i fartsområde 1 og 2  (matros) samt for maskinstørrelser under 750 kw 
(motormann)  Rev. Rsv. 06-2016 -  Ta kontakt med OKFH for mer info om dette.  
 

Fylkeskommunen sitt ansvar i læreforholdet. 

• Eier og drifter den videregående skole/ utdanning  

• Godkjenner lærebedrifter og faglig leder  

• Godkjenner lærekontrakter  

• Godkjenner oppmeldinger til fagprøver  

• Administrerer prøvenemndene (sensorer til fagprøvene)  

• Utsteder fagbrev etter bestått fagprøve  
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OKFH sitt ansvar i læreforholdet 

 
Lærlinger/ lærekandidater inngår henholdsvis lærekontrakt/ opplæringskontrakt med 
opplæringskontoret. Opplæringskontoret har det formelle opplæringsansvaret, og påser at 
opplæringen skjer i samsvar med lover, forskrifter og læreplan for det aktuelle faget.  
Ellers har OKFH ansvar for:  
 

 Utvikling og oppdatering av opplæringsverktøy  

 Sørge for at læringen får tilstrekkelig info om læreforholdet. 

 Oppfølging av lærlinger i læretiden.  

 Gjennomføre lærling samlinger ved behov. 

 Påvirke medlemsbedriften til å sende faglig leder på instruktørkurs.  

 Å bistå ved konflikter mellom lærling og lærebedrift  

 Endring og eventuelt heving av lærekontrakter  

 Oppmelding til fagprøve og avvikling av fagprøve  
 

Lærlingens ansvar i læreforholdet  

Lærlingen  

 Skal følge ordninger og turnuser i lærebedriften  

 Plikter å gjøre seg kjent med læreplanen i faget (opplæringsboken)  

 Er ansvarlig for egen læring, og skal dermed delta aktivt i opplæringen, vise interesse og ta 
initiativ.  

 Skal registrere/ dokumentere opplæringen i elektronisk opplæringsbok.   (Papirlogg kan 
også brukes)   http://kompetanseboka.no  

 Skal gjennomføre halvårsvurderinger  

 Er pliktige til å møte på lærling samlinger når OKFH kaller inn til det. 

 Plikter å gi beskjed til opplæringskontoret dersom han/ hun blir sykmeldt eller om 
læreforholdet ikke fungerer  

 Skal melde seg opp i fag som ikke er bestått på vg.1 og vg.2  

 Må selv søke stipend i Lånekassen. Lærlinger på båt har krav på borteboerstipend for den 
tiden de er på sjøen.  

 Må selv melde seg på aktuelle ordninger  

 For eksempel Fiskermanntallet/ Blad B for de som er på fiskebåt  
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Lærebedriftens ansvar i læreforholdet  

• Har arbeidsgiveransvar for lærlingen og/ eller lærekandidaten, og skal dermed inngå 
arbeidsavtale med vedkommende.  

• Betaler lønn og ordner med forsikring.  

• Har ansvar for den daglige oppfølgingen av lærlingen.  

• Skal stille med faglig leder/ instruktør.  

• Skal gi beskjed til opplæringskontoret dersom bedriften ikke kan gi tilfredsstillende 
opplæring i alle kompetansemål i læreplanen/ opplæringsboken.  

• Skal ved faglig leder gjennomføre halvårsvurderinger  

• Skal gi beskjed til opplæringskontoret dersom lærlingen blir langtids sykmeldt, eller 
dersom det oppstår problemer i læreforholdet. Dødsfall skal meldes til 
opplæringskontoret umiddelbart.  

• Skal legge til rette for den praktiske fagprøven i de fag hvor det ikke er egne 
prøvestasjoner.  

• Bør sende faglig leder på instruktørkurs i regi av fylkeskommunen. 
 

Arbeidsavtale  
Arbeidsavtale inngås mellom lærling og lærebedrift. Avtalen er midlertidig og har varighet innenfor 
tidsrammen til lærekontrakten.  
En lærling er ansatt i lærebedriften og har de samme plikter og rettigheter som de andre ansatte ved 
bedriften, men i tillegg skal lærlingen sikres opplæring i henhold til læreplan i faget 
(logg/kompetanseboka.no).  
 

Faglig leder  
Lærlingen skal ha en faglig leder ved lærebedriften som er hovedansvarlig for opplæringen. Faglig 
leder skal plassere lærlingen på rett sted i bedriften, og sørge for at lærlingen får arbeidsoppgaver 
som er i samsvar med opplæringsboken, og som lærlingen mestrer. Faglig leder kan delegere 
ansvaret for selve opplæringen til instruktører. Opplæringen skal følge normale driftsrutiner. Faglig 
leder skal godkjenne at opplæring er gitt og forstått. 
 
Faglig leder skal være en person som enten:  

 

 Har hatt fagbrev i faget i minst 2 år  

 Har høyere utdanning i det aktuelle faget  

 Har minst 6 års arbeidserfaring fra faget  

 Har sertitifikat på samme nivå eller høyere enn det lærlingen skal ha. (gjelder for instruktør 
også  når det er snakk om ferdighetssertifikat på båter) 

 
 
Fra 01.01.2017 blir det krav til ferdighetssertifikat som matros på skip over 500 bruttotonn som er 
godkjent for fartsområde 3 eller høyere, og krav til ferdighetssertifikat som motormann for 
maskinassistenter på fartøy med maskinkraft på 750 kW eller høyere.  

Lærlinger som skal løse ferdighetssertifikat skal ha en faglig leder og evt. en instruktør med 
ferdighetssertifikat på samme nivå eller høyere i faget han er faglig leder eller instruktør for. 
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Mottak av nye lærlinger  

Lærebedriften skal legge til rette for en god mottakelse av nye lærlinger. Sett av tid. Det er viktig at 
lærlingen føler seg velkommen. Faglig leder/ instruktør bør være med på mottakelse og introduksjon. 
Om ikke det er mulig må lærling få møte faglig leder så raskt det lar seg gjøre.  
Opplæringskontoret deltar ved behov. 
Ved mottakelse skal lærlingen få omvisning, bli informert om regler og arbeidsrutiner, samt få 
arbeidsavtale. Det er samtidig viktig å informere andre ansatte ved bedriften om at det skal begynne 
en ny lærling. Ved oppstart bør faglig leder avklare hvilke forventninger de har til lærlingen. Men 
lærebedrift og faglig leder må ta hensyn til at lærlingen er 17 – 18 år når de starter. Mange lærlinger 
har liten eller ingen arbeidserfaring fra før. Det kan være ekstra belastende/ spesielt å være lærling 
på havet, mht. at de er lenge hjemmefra, skift arbeid/ nye døgnrytmer, tett på kolleger, og ingen 
nettilgang eller mobildekning. Gi lærlingen tid til å venne seg til alt nytt.  
 

Sjekkliste ved mottak av ny lærling:  
 

• Avtal oppmøtested og tidspunkt, avklar hvem fra bedriften som møter lærlingen  

• Ansatte som skal ha med lærlingen å gjøre, må informeres om at det kommer en ny  

   Lærling.  

• Introduser faglig leder/ instruktør  

• Presenter lærlingen for de nærmeste kollegene  

• Informer om hvem som er tillitsvalgt og verneombud  

• Informasjon om bedriften; organisering, arbeidsrutiner, arbeidsoppgaver,     

    produkter/tjenester,  regler (f.eks. bruk av privat mobiltelefon i arbeidstiden),    

     spisepauser, kaffepauser, kantine,  garderobeforhold m.m. 

• Arbeidsavtale for læretiden  

• Informasjon om lærling lønn  

• Presentasjon av bedriftens kvalitetshåndbok, sikkerhetsstyringssystem eller tilsvarende.  

• Forventninger de har til lærlingen  

• Utlevering av eventuelt arbeidstøy, verktøy og verneutstyr  
• Info om finansiering av lærlingens utstyr  
• Opplæring i bruk av nødvendig verneutstyr  

• Omvisning.  
 

Alle lærlinger på båt skal sende oppstarts rapport til OKFH. Gjelder også ved bytte av båt. 
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Opplæringsboken / loggen. 

Kompetanseboka.no  

I løpet av læretiden skal lærlingen gjennom en læreplan/ opplæringslogg som beskriver hva lærlingen 
skal lære. Dette finnes på http://kompetanseboka.no/ eller i OKFH sin papirutgave av loggen for 
faget. 
Opplæringsboken/loggen i det enkelte lærefag fra OKFH er utarbeidet med utgangspunkt i den 
offisielle læreplanen i faget fra Utdanningsdirektoratet for vg 3. (Se www.udir.no)  
Opplæringsboken / loggen skal benyttes aktivt i læretiden av både lærling og faglig leder. Her skal 
lærlingen dokumentere at han/ hun har fått opplæring og mestrer målene, og faglig leder skal 
godkjenne at det er tilfelle. OKFH benytter kompetanseboka.no til å sjekke progresjonen i 
opplæringen. Opplæringsboken inneholder kompetansemål med utfyllende underpunkter. 
Underpunktene består av spørsmål som lærlingen må besvare, praktiske oppgaver som skal 
gjennomføres og emne som lærlingen kvitterer på at han har kjennskap til. Spørsmålene kan 
besvares direkte eller ved å legge ved filer og/ eller bilder.  
Alle lærlinger og faglige ledere som ønsker å bruke den elektroniske utgaven får tilgang til 
Kompetanseboka, http://kompetanseboka.no/, via eget brukernavn og passord. Første gang du skal 
logge inn på Kompetanseboka får du en e-post med en link som du skal følge og opprette passord. 
Ditt brukernavn er din e-post adresse, mens passordet oppretter du selv.   Lærling og faglig leder er 
nå linket sammen og får tilgang til lærlingens logg. 

For mer informasjon om bruk av Kompetanseboka se egen brukerveiledning på 
http://kompetanseboka.no. Du må være innlogget for å få tilgang til veiledningen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kompetanseboka.no/
http://www.udir.no/
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Oppfølging av lærlinger  

Halvårsårs vurdering/ læresamtale  

I tillegg til den daglige oppfølgingen/ opplæringen ved lærebedriften, har lærlingen krav på en mer 
formell og nøyaktig gjennomgang av hvordan læretiden forløper. I følge Opplæringsloven skal det 
minimum hvert halvår gjennomføres en halvårsvurdering hvor lærlingens arbeid, innsats og fremdrift 
i opplæringen vurderes.  
Faglig leder skal sørge for at det blir gjennomført halvårs vurderinger. Opplæringskontoret deltar ved 
behov, men det skal tilstrebes at lærebedrift ved faglig leder og lærling gjennomfører dette selv. 
Lærlinger skal ha minst 3 men helst 4 halvårsvurderinger i løpet av en 2 års lærekontrakt.  
 
Passiv lærling  

• En passiv lærling er en av de største utfordringene en faglig leder/ instruktør kan ha. I 
tillegg til å gi lærlingen konkrete arbeidsoppgaver, kan det i slike tilfeller være aktuelt å 
stille seg selv noen spørsmål:  

• Har lærlingen fått vite hva som forventes av han/ henne?  

• Er lærlingen uinteressert eller rett og slett utrygg?  

• Har lærlingen fått tilstrekkelig opplæring/ veiledning?  

• Har lærlingen fått klare tilbakemeldinger?  
 
Halvårsrapporten ligger i mappa til lærlingen, på Facebook gruppen til Lærlinger og kan også fås ved 
å henvende seg til OKFH.  Sendes også på e-post når det nærmer seg tid for gjennomgang.  Normal 
ved nyttår og til sommeren.  Det er lærlingens ansvar å passe på at det blir avsatt tid og gjennomført. 
Ligger også som pdf fil på vår hjemmeside  http://okfh.no/  under Lærling/Faglig leder.    

Permittering  

Lærlinger skal som hovedregel ikke permitteres så lenge det er aktivitet ved bedriften. Det er viktig at 
bedriften tar kontakt med opplæringskontoret, som kan være behjelpelig med omplassering i tilfeller 
hvor det blir nødvendig. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://okfh.no/
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Lånekassen  

Som lærling eller lærekandidat kan du søke om stipend fra Lånekassen.  
På internettsiden http://www.lanekassen.no finner du mer informasjon om de ulike stipendene.  
Lærlinger kan ikke søke støtte i Lånekassen før de har fått godkjent lærekontrakten. Det tar 2 - 3 uker 
fra lærekontrakten sendes inn til godkjenning hos fylkeskommunen til Lånekassen har tilgang på den.  

Borteboer stipend  

 
Lærlinger på båt får borteboer stipend for den tiden de er på sjøen.  
Lærlinger som må bo borte i læretiden har rett til borteboerstipend. Du får stipend når avstanden 
mellom foreldrehjemmet og arbeidsgiver er 40 km eller mer hver vei, eller hvis samlet reisetid 
mellom foreldrehjemmet og arbeidsgiver er tre timer eller mer tur-retur.  
Fra 2016/17 blir borteboerstipendet  behovsprøvd.  Reduksjon dersom du tjener mer enn 13200 
brt/mnd.    (les mer på hjemmesiden til lånekassen / skriv i OKFH mappa 

Søknadsskjema  

 
Alle som søker lån og stipend fra Lånekassen må søke på nettet. Søknadsskjema finnes på 
http://www.lanekassen. no.  
For lærlinger med lovfestet rett til videregående opplæring (ungdomsrett), gjelder ”Stipend og lån for 
videregående opplæring”. Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år (eventuelt flere år 
hvis utdanningen varer lenger). Du må bruke ungdomsretten innen utløpet av det året du fyller 24 år.  
For lærlinger uten ungdomsrett gjelder «Stipend og lån for høyere og annen utdanning». Lærlinger 
uten ungdomsrett kan få støtte til videregående opplæring etter regelverket som gjelder for høyere 
og annen utdanning. Det betyr at en får støtten utbetalt som lån i første omgang, og når en består 
eksamen blir en del omgjort til stipend. NB! Inntekten og formuen til lærlingen avgjør hvor mye lån 
en får omgjort til stipend. Er inntekten/ formuen høyere enn grensene, får en mindre stipend.  
Når du søker stipend eller lån fra Lånekassen, så benytter du ”Min id” (din offentlige id), så du må ha 
tilgjengelig fødselsnummer og passord.  
 
NB! Lærlinger på båt får denne beskjeden når de søker borteboer stipend. ”Send inn dokumentasjon 
fra arbeidsgiver, opplæringskontor, opplæringsavdelingen eller fagopplæringsnemnda som viser 
turnusen din”.  
 
Her må du legge ved dokument fra opplæringskontoret som bekrefter turnusen din. Denne 
bekreftelsen sendes til din e-post. Ta kontakt med OKFH og be om denne. 
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Fiskermanntall - Blad B (Gjelder kun lærlinger på fiskebåt)  
Ansatte på fiskebåter som får en stor del av inntekten sin ved lott, regnes som selvstendig 
næringsdrivende i forhold til folketrygden. For å ha rettigheter mht. trygdeytelser og 
pensjonsordning m.m. må du melde deg inn i fiskermanntallet. Det er ditt ansvar å melde deg inn.  
Personer som er oppført i manntallet har rett til sykepenger fra første fraværsdag med 100 % av 
inntektsgrunnlaget, ytelser ved yrkesskade, arbeidsledighetstrygd, pensjonstrygd for fiskere, 
garantilott, svangerskapspenger m.m. Flere av disse ordningene blir administrert av Garantikassen 
for fiskere.  
 

Innmelding  
Gå på nettsiden http://www.altinn.no og velg menyen «Skjema og tjenester». Velg tema «Fisk og 
akvakultur» og Tjenester/ etat «Fiskeridirektoratet». 
 

 

 

 

 

Velg skjemanavn ”Søknad om opptak i fiskermanntallet” nede på siden.  
For å komme til skjemaet må du logge deg inn i Altinn med din elektroniske Id som for eksempel 
«Min Id».  
Lærekontrakten må lastes opp som vedlegg eller ettersendes til Fiskeridirektoratet.  
Medlemspremien  
Lærlinger har rett på redusert premie. For å få det må lærekontrakten ligge ved i søknaden.  
Mer informasjon om de ulike ordningene finnes på internettsiden www.garantikassen.no eller det 
fås ved henvendelse til Fiskeridirektoratet eller Garantikassen. 
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Lønn  

Lærlinger har krav på lønn. Dersom lærebedriften har inngått tariffavtale, har lærling rett til tariff 
festet lærling lønn. Dersom arbeidsforholdet ikke er regulert gjennom tariffavtale, skal lønn og 
arbeidstid angis i arbeidsavtalen.  
I første delen av læretiden er det mest opplæring og på slutten er det mest verdiskaping. Derfor er 
det gjerne mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læretiden. Nedenfor er en oversikt over 
hovedmodellene til lærling lønnen.  

Lærlinger på fiskefartøy  

 
Lærling lønn på fartøy som er medlem i Norges Fiskarlag:  
 
1 året: 0,4 lott  
2 året: 0,6 lott  
Ved 3 og/ eller 4 årig utdanningsløp blir lønnen 3 året: 0,75 lott og 4 året: 1,0 lott.  
 
Medlemmer i Norges Fiskarlag er både kystbåter og store havfiskefartøy.  

 
 
Lærling lønn på fartøy som er medlem i Fiskebåt:  
 
Lærlingens lønn er beskrevet i tariff mellom Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund § 28.  
I henhold til tariffen mellom Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund kan ikke et fartøy bemannes med 
mer enn 2 «halvlottinger» og/ eller lærlinger. Vi tolker det som 2 «halvlottinger»/ lærlinger per skift.  
I henhold til tariffen mellom Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund skal lærlinger ha dreiende hyre, det 
vil si utbetaling hver måned med tanke på 1:1 ordning.  
Lærlingens arbeidstøy dekkes av rederiet.  
I følge tariff for 2014:  
 

 Første læreår/ praksisår: 13.429 kr/ mnd.  

 Andre læreår/praksisår: 18.594 kr/ mnd.  
 
NB! Det skal ikke betales feriepenger på disse satsene.  
 
NB! Hyresatsene ovenfor er basert på 12 timers arbeidsdag man - søn. Arbeid utover dette skal 
godtgjøres med overtidsbetaling. Lærlinger som arbeider utover 12 timer per dag skal ha 
overtidsbetaling på 147 kr pr time (denne satsen er inklusiv feriepenger).  
Arbeidstiden i hele liggedøgn i havn, dvs. når skipet er fortøyd, er 8 timer, og skal ikke legges etter kl. 
17.00. Arbeid utover 8 timer pr. dag mandag t.o.m. lørdag betales med et tillegg på 50 %. Arbeid på 
søndag betales med et tillegg på 100%.  
 
Lærlingens arbeid i tilknytning til turens start og avslutning skal inngå som en del av den ordinære 
turen og betales med vanlig hyre etter § 28. Rett til overtidsbetaling har lærlingen først når han 
jobber mer enn 8/12 timer innenfor ett døgn.  
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I tariffen står det: «Dersom lærlingen utfører arbeid som faller utenfor arbeidsplikten og sin ordinære 
1:1 turnusordning, betales det kr. 147 pr. time.» 1:1 ordning er hovedregelen, men det er ikke noe i 
veien for å gjøre fravik fra dette dersom driftsmønsteret tilsier det. Det sentrale for lærlingen er at de 
får en månedlig utbetaling, og denne er basert på at de skal være om bord seks måneder i løpet av 
året. Videre må arbeidet være innenfor lærlingens arbeidsplikt. Lærlingens arbeidsplikt er ikke klart 
definert i tariffen, men i henhold til fagplanen skal lærlingen ha opplæring i både drift og vedlikehold. 
Det er derfor ikke unaturlig at lærlingen deltar på verkstedopphold, men det er samtidig klart at 
adgangen til å sette fiske og fangst lærlinger i arbeid mens fartøyet er i land uten ekstrabetaling, er 
mer begrenset enn for motormann (og matros) lærlinger.  

Medlemmer i Fiskebåt er den norske havfiskeflåten.  
 

Andre lærlinger  

 
Du skal normalt ha 1 ordinær årslønn i løpet av 2 år. Lærlingens lønn utgjør en prosentandel av 
ordinær lønn for nyansatte fagarbeidere i bedriften. Prosentandelen kan variere noe det enkelte 
halvår avhengig av bransje og fagområde.  
 
Hovedmodell:  
1 halvår: 30 %  
2 halvår: 40 %  
3 halvår: 50 %  
4 halvår: 80 %  
 

Overtid  
Som lærling er du arbeidstaker i bedriften med rettigheter og plikter som følger av lover og 
tariffavtale. Dette gjelder også overtid.  
Jobber du overtid har du rett til overtidsbetalt. Noen bedrifter lønner etter lærling tariffen, mens 
andre lønner etter den tariffen ufaglært arbeidskraft har når de arbeider overtid. Her finnes ingen 
regel.  
 
 

Lærekandidater  

Lærekandidater lønnes som regel på samme måte som lærlingen, men da ut fra årslønnen til 
hjelpearbeidere eller assistenter i stedet for fagarbeidere. 
 

Klager. 

Er det saker du er misfornøyd med rundt læreforholdet ditt kan du klage dette inn til OKFH. Ved å 
henvende deg til Opplæringskontoret får du tilsendt et klageskjema hvor du beskriver forholdet og 
grunnen til at du klager. Dette sender du til OKFH som er forpliktet til å behandle klagen din. 
Klageskjema finnes også på vår hjemmeside under Lærling/Faglig leder.  
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Heving/ oppsigelse av lærekontrakten  

Dersom en lærling ønsker å heve lærekontrakten, må vedkommende sende en bekreftelse til 
opplæringskontoret  
Dersom lærebedriften vil si opp lærekontrakten må det begrunnes skriftlig med en eller flere av 
følgende årsaker:  
 

• Brudd på arbeidsavtale  

• Lærlingens tilpasning til arbeidet  

• Ferdigheter/ evner  

• Pålitelighet  
 
Opplæringskontoret sender melding om heving av lærekontrakt til Fylkeskommunen ved 
Utdanningsavdelingen som skal godkjenne alle hevinger.  
Ved heving vil opplæringskontoret sende opplæringsboken/ Kompetanseboken til lærlingen. 
Kompetanseboken dokumenterer den opplæringen lærlingen har vært gjennom.  
Dersom situasjonen tilsier det skal opplæringskontoret før en heving først forsøke å omplassere 
lærling til annen lærebedrift.  
 

Instruktørkurs  

Faglig ledere og instruktører bør gjennomgå instruktørkurs.  I Sogn og Fjordane er det Fagskulen i 
Førde som arrangerer disse kursene.   
Oversikt over kurs finnes på: 
http://www.fagskulen.no/Kurs/Kursforfaglegleiaroginstruktør/tabid/3350/Default.aspx 
 

 
Lærlingkvoter.    
 
Fra 2015 ble det innført lærlingekvoter for fiske og fangst lærlinger tilsvarende kr. 30.000 / år.  
Lærlingen må søke om dette gjennom Altinn.  Samkjør søknaden med din faglig leder om bord så 
fikset passer med fiskeslag. 
Lærlingen skal være om bord når kvoten fiskes og den skal føres på egen seddel.  Se ellers info om 
lærlingekvoten på   http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/skjema/laerlingekvote  
 
 

Nettadresser:  
Lærlingene bør knytte seg til OKFH sin lukkede Facebook side OKFH lærlinger / lærekandidater siden 
vi her ofte legger ut relevant informasjon knyttet opp mot læreforholdet.  Be om tilgang til denne 
siden. 
 

Nyhetsbrev:  
OKFH prøver å sende ut et månedlig nyhetsbrev til alle lærlingene.  Dette skjer på e-post og via FB 
siden. Så vær aktiv og les e-post av og til samt gå inn på FB gruppen.  

 
 
 

http://www.fagskulen.no/Kurs/Kursforfaglegleiaroginstruktør/tabid/3350/Default.aspx
http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/skjema/laerlingekvote
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Norsk Maritim Kompetanse (gjelder kun for båter) 
 
Stiftelsen Maritim Kompetanse gir tilskudd til 
opplæringsstillinger for norske lærlinger, kadetter under 
opplæring til sertifikat klasse 4 eller 3 og junioroffiserer under opplæring til klasse 2. 
 
Søknad om tilskudd skjer 2 ganger om året. 
 
Gruppe A: Lærlinger (fagbrev) 

A1) Lærlinger utenfor nettolønnsordningene kr. 175,- pr. dag (kr. 5 250,- pr. måned/30 dager) om 
bord som gir kvalifisert opplæring til fagbrev. 

A2) Lærlinger innenfor nettolønnsordningene kr. 125,- pr. dag (kr. 3 750,- pr. måned/30 dager) om 
bord som gir kvalifisert opplæring til fagbrev. 
 
 
Mer info og krav til vedlegg finner du her:   http://www.snmk.no/ 
 

Privatisteksamen   

Det vert arrangert eksamen to gonger for året: i mai og juni, og i november og 

desember.  Oppmelding til privatisteksamen må gjerast på https://www.privatistweb.no/ 

På PrivatistWeb finn du også opplysningar om oppmeldingsfrister, lenke til tidlegare sentralt gjevne 

eksamensoppgåver m.m. Eksamensoppmelding vert også annonsert i lokalavisene. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i 

vidaregåande skule og tverrfagleg eksamen for praksiskandidatar og lærlingar. 

Team for eksamen og dokumentasjon avviklar eksamen i alle fag med sentralt gjeven eksamen og i 

tillegg i alle fag med lokalt gjeven eksamen når det let seg gjere å skaffe sensorar og/eller få laga 

oppgåver i fylket. 

Oppmelding til eksamen: 1. februar og 15. september 

E-post: Eksamenskontoret@sfj.no 

 

Fagprøve 

OKFH kan melde deg opp til fagprøve frå 2 mnd. før læretidslutt om du er i rute med kompetanse 
målene dine. Se eget skriv i mappa di om gjennomføringen av selve prøven, eller e-post i forkant av 
fagprøven fra OKFH.  Ta kontakt om du har noen spørsmål knyttet til fagprøven. 

Prøvenemda kan komme til å spørje etter loggboken din på fagprøven så pass på å fyll ut denne. 

Ved søknad om ferdighetssertifikat skal alle læremålene være dokumentert gjennomført. 

http://www.snmk.no/
https://www.privatistweb.no/
mailto:Eksamenskontoret@sfj.no
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