
LÆRLINGETJENESTEN
B

ud
dy

 o
g 

R
as

m
us

 B
ri

ng
sl

i



2 3

Sølvi Irene Bertnsen sib@bodo.kommune.no / 958 15 084
Camilla Baglo Holten cbh@bodo.kommune.no / 413 54 634
Karine Johansen kajo@bodo.kommune.no / 930 68 043

F.v.



2 3

Lærlingetjenesten i Bodø kommune, HR-kontoret

Samfunnsoppdraget:
HR-strategien i Bodø kommune uttrykker 
et samfunnsoppdrag hvor det å være 
en moderne kompetanseorganisasjon 
er avgjørende for å rekruttere, beholde, 
anvende og utvikle kompetansen vi trenger 
for å løse kommunens oppgaver. 

Lærlingetjenesten skal være en intern 
ressurs for alle avdelinger i Bodø 
kommune i rekruttering, oppfølging og 
utvikling av fremtidige fagarbeidere.

Lærlingetjenesten skal bidra med 
kompetanse og dele erfaringer med andre 
relevante samarbeidsaktører for å utvikle 
en best mulig opplæring for kommende 
fagarbeidere.

Bodø kommune skal gjennom sin 
lærlingeordning være en betydningsfull 
bidragsyter for opplæringen av 
fagarbeidere i regionen.

Mål:
Gjennom lærlingeordningen skal 
Lærlingetjenesten rekruttere og utdanne 
det antall lærlinger som er vedtatt av 
bystyret, eller administrasjonen i Bodø 
kommune.

Fagarbeidere utdannet av Bodø kommune 
skal ha kunnskaper og holdninger etter 
endt læretid som gjør dem kompetente og 
attraktive i arbeidsmarkedet.

80% av de som starter et læreløp i Bodø 
kommune skal fullføre i løpet av 3 år.

60% av lærlingene som går opp til fagprøve 
skal oppnå karakteren «Bestått meget 
godt».

Lærlingetjenesten benytter 
kvalitetssikringssystemet OLKweb.
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Lærling

I begynnelsen av læretiden går det meste 
av tiden til opplæring, men etter hvert øker 
verdiskapingen og tjenesteproduksjonen 
på arbeidsplassen. To års læretid er i 
gjennomsnitt ett år opplæring, og ett år 
verdiskapning. 

Lærlinger tjener ett års begynnerlønn for 
fagarbeider, fordelt på 2 år læretid. I Bodø 
kommune tjener lærlinger 50% fast av 
fagarbeiderlønn gjennom hele læretiden.

Lærlinger har sitt arbeidsforhold i Bodø 
kommune og skriver arbeidsavtale med 
HR-kontoret. Personalansvaret ligger i 
virksomheten der lærlingen har sitt arbeid 
og opplæring. Lærlingen er midlertidig 
tilsatt i Bodø kommune og skal følge 
kommunens lov- og avtaleverk på lik linje 
med øvrige medarbeidere.

Lærlingen er ansvarlig for å yte sitt beste 
for å gjennomføre fagutdanningen.

Å være lærling i Bodø kommune betyr at man utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en 
virksomhet. I virksomheten får lærlingen både opplæring og praksis i et fag.
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Instruktør

Instruktøren skal ivareta lærlingen og 
sørge for at den får kompetanse innenfor 
faget. Det krever inngående fagkunnskap 
og instruktøren må sette seg godt inn i 
læreplanen og kompetansemål. 

Instruktøren følger opp og hjelper 
lærlingen i det daglig arbeidet, og skal 
legge til rette for lærerike arbeidsoppgaver 
og faglige samtaler underveis og i 
etterkant av arbeidet. I løpet av uken 
skal instruktør og lærling sette av tid til 
veiledning.

En velfungerende fagopplæring avhenger av 
faglig sterke og dedikerte instruktører. 
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Faglig leder

Faglig leder har det overordnede 
ansvaret for at lærlingen får opplæring 
i læreplanmål som kreves for å gå opp 
til fagprøven. I tillegg er faglig leder 
ansvarlig for å gi lærlingen kunnskaper i 
arbeidslivets regler og rutiner. Fagleder 
skriver under på lærekontrakten og er den 
personen godkjenningen som lærested er 
knyttet til. 

Faglig leder skal sørge for at lærlingen får 
avsatt tid i hverdagen til å dokumentere 
sitt arbeid og oppdatere seg på teori. 
Sammen med instruktør skal faglig leder 

lage åtte mappeoppgaver til lærlingen i 
læretiden. Personalansvaret for lærlingen 
ligger i virksomheten, slik at det er 
viktig å informere virksomhetsleder og 
Lærlingetjenesten om forhold rundt 
lærlingen.

Faglig leder skal selv være en aktiv bruker 
av kvalitetssystemet OLKWEB og delta 
på intern og ekstern opplæring i henhold 
til samarbeidsavtalen. Faglig leder skal 
delta på lærlingens halsvårsvurderinger 
og godkjenne at lærlingen meldes opp til 
fagprøven mot slutten av læretiden.

Alle virksomheter som har en lærling er pliktig til å ha en faglig kvalifisert leder som 
er ansvarlig for opplæringen.
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Lærlingetjenesten har regelmessig 
oppfølging av lærlingen. I starten av 
læretiden gjennomføres et oppstartmøte 
og på slutten av læretiden et sluttmøte. 
Andre lærlingemøter gjennomføres 
etter behov. I tillegg kommer lovpålagte 
Halvårsamtaler som gjennomføres i 
samarbeid med tjenestestedet. 

I løpet av læretiden arrangerer 
Lærlingetjenesten kompetansefremmende 
kurs og sosiale sammenkomster for våre 
lærlinger. I de største lærefagene er det 
etablert arbeidsgrupper som medvirker til 
innhold i læreplaner og tema på fagdager.

Lærlingetjenestens 
oppfølging av lærlinger

Oppfølging

Rekruttering

Lærlingemøter

Halvårs-
vurderinger

Sluttmøte

Lærlingens dager

Oppstartsmøte

Lærlingemøter
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