
Hva er en lærebedrift? 
En lærebedrift er en bedrift som er godkjent til  
å utdanne nye  fagarbeidere gjennom lærlinge- 
ordningen. Lærlingen blir ansatt i læretiden, som  
normalt sett er to år.  Å være lærling betyr at man  
utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en bedrift.  
I bedriften får man både  opplæring og praksis i et  
fag. En lærlingebedrift velger selv sine lærlinger

WorldSkills Norway
WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som  
arbeider for å høyne statusen, interessen for og  
kvaliteten på norsk yrkesutdanning. Vi jobber  
også for få flere bedrifter til å bli interesserte  
i å bli lærebedrift. I denne brosjyren gir vi deg  
5 gode grunner for å bli lærebedrift.

Bli en lærebedrift!
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1. Dere tar i bruk landets beste 
rekrutteringsordning 
Å være lærebedrift bidrar til å 
sikre rekruttering av kompetente 
medarbeidere til egen bedrift. 
 
Gjennom læretida avdekkes 
lærlingens kompetanse både 
faglig og personlig, og gjen-
nom lokal tilpasning kan bed-
riften sikre at lærlingen er godt 
kvalifisert for å jobbe videre i 
bedriften. 95 prosent av norske 
lærebedrifter synes lærlingord-
ningen er en god måte å  
rekruttere ansatte på, og flertallet 
ansetter lærlingene når lære- 
tiden er over.

2. Dere viser at bedriften  
tar et samfunnsansvar
Norge vil frem mot 2035 mangle 
opp mot 70.000 fagarbeidere.  
Det betyr at flere ungdommer 
må velge yrkesfag i årene som 
kommer, og vi trenger flere  
læreplasser. 

For å gi lærebedriftene en 
mulighet til å synliggjøre at de tar 
samfunnsansvar, er det etablert 
en merkeordning for godkjente 
lærebedrifter som har minst én 
lærling i staben.

3. Dere tilfører bedriften  
ny kompetanse 
Når dere tilbyr læreplass til  
ungdommer, får dere «digitale 
innfødte» inn i bedriften. Den 
digitale kompetansen ungdom-
mene besitter er i dag etterspurt 
 i de aller fleste bedrifter. Mange 
voksne ansatte i lærebedrifter 
sier også at de setter pris på 
energien og entusiasmen som 
ungdommene bringer med seg.

4. Ansatte i bedriften får  
prøvd seg i en ny rolle
Lærlinger har krav på oppfølging 
fra en faglig leder og en eller 
flere instruktører i læretiden. Å 
være faglig leder eller instruktør 
er en viktig oppgave. Ved å lære 
opp andre, utvikler man også sin 

5 gode grunner  
til å bli lærebedrift
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egen kompetanse. Når dere tar 
inn lærlinger i bedriften, eta-
blerer dere samtidig to nye roller 
– faglig ledere og instruktør. 
Rollene kan være attraktive for 
erfarne fagarbeidere som ønsker 
seg nye utfordringer og har lyst 
til å prøve seg på nye oppgaver. 
En slik mulighet kan virke moti-
verende.

5. Få økonomisk tilskudd  
for å drive opplæring
Bedrifter som tar inn lærlinger 
mottar tilskudd fra myndig- 
hetene. Tilskuddet gis fordi  
bedriften påtar seg opplærings- 
ansvar. Størrelsen på lærling- 
tilskuddet fastsettes av 

Kunnskapsdepartementet, og 
endres vanligvis hvert år.  
Basistilskuddet for 2019 er på 
157.339 kr pr. lærling, praksis-
brevkandidat eller lærekandidat 
for ett år med fulltidsopplæring. 

Læretiden etter “hovedmodell- 
en” er to år i bedrift, hvorav  
det ene året defineres som et 
opplæringsår og det andre som 
et verdiskapingsår. Det gis ikke 
tilskudd for verdiskapingsdelen, 
men tilskuddet fordeles jevnt 
over hele læretiden i bedrift,  
det vil si også for verdiskapings-
delen. Kontraktene er tilskudds- 
berettigede fra den dato  
læreforholdet begynner.

Vi håper din bedrift vil bli en lærebedrift.
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Slik går du frem:
Gå til www.worldskills.no/larebedrift

Her vil du finne kontaktinformasjon til  
fagopplæringskontoret i din fylkeskommune.
 
Ta kontakt for å melde din interesse eller be om 
mer informasjon.

Meld din interesse!
Er du interessert i å bli lærebedrift? Eller i hvert fall klar 
for å ta en nærmere samtale om mulighetene for å bli 
lærebedrift? Da vil vi høre fra deg.

De fleste lærebedriftene er 
tilknyttet et opplæringskontor. 
Opplæringskontorene bistår 
med formidling og oppfølging av 
lærlingene, og tilrettelegger også 
for samarbeidet mellom skolene 
og lærebedriftene.  

Fagopplæringskontoret i din 
fylkeskommune har oversikt  
over lærebedriftene og opplær- 
ingskontorene i din region.  

Det er ikke vanskelig å bli 
lærebedrift, men godkjenning 
som lærebedrift forutsetter at 
virksomheten din har relevante 
arbeidsoppgaver for lærlingen.  
I tillegg kreves det også at  
bedriften har en faglig leder som 
ivaretar opplæringsansvaret.

Vi håper også din bedrift er  
interessert i å bli en lærebedrift. 
Ta kontakt i dag!

www.worldskills.no
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