Læretiden
 Det fattes et enkeltvedtak om spesialundervisning,
og det opprettes en opplæringskontrakt.
 Opplæringskontrakten er tidsbestemt, og skrives
under av deg, fylkeskommunen og Båtsfjord Service.
 Arbeidsavtale inngås med Båtsfjord Service.
 Alle lærekandidater får en egen IOP (individuell
opplæringsplan) i faget. Denne utformes av deg og
faglig leder, og kan endres underveis.
 Det holdes fire halvårssamtaler, hvor du får en
skriftlig vurdering av opplæringen.
 Båtsfjord Service har ansvar for å melde deg opp til
kompetanseprøven når læretiden går mot slutten.
Det er prøvenemnda i hvert enkelt fag som
bedømmer kompetanseprøvene.

Kontaktinfo
 Hjemmeside: www.batsfjordservice.com
 Facebook www.facebook.com/batsfjordservice
 Epost: line@batsfjordservice.no

Båtsfjord Service er en vekstbedrift i
Båtsfjord. Vi har seks godkjente
lærefag hvor vi tilbyr varierte og
tilrettelagte opplæringsarenaer.
Vi tilbyr opplæring som lærekandidat
i følgende fag:







Salgsfaget
Logistikkfaget
Møbelsnekkerfaget
Strikkefaget
Gjenvinningsfaget
Tømrerfaget

www.batsfjordservice.com

Lærekandidatordningen kan være et alternativ

YFF (yrkesfaglig fordypning)

for deg som tror det kan bli vanskelig å fullføre et fageller svennebrev. Som lærekandidat tar du sikte på å
mestre et begrenset antall kompetansemål.

Alle søkere til Båtsfjord Service gjennomfører en
periode med YFF i vår bedrift.



Opplæringskontrakt
Lærekandidater inngår en opplæringskontrakt med
lærebedriften ved læreforholdets begynnelse.
Samme regler gjelder for en opplæringskontrakt
som for en lærekontrakt.



Kompetanseprøve
Som lærekandidat skal du ved slutten av
kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som
er en mindre omfattende prøve enn fag/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene
som er fastsatt for opplæringen din. Ved
kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått
meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan
oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten,
etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær
lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere
elevene for arbeidslivet, og er en del av vg2 i alle
yrkesfaglige utdanningsprogram.
I denne perioden avklares hvilke behov søkeren har
for tilrettelegging, og man finner ut hvilket lærefag
som er aktuelt for den enkelte.

Hvordan søke læreplass hos oss?
 Fyll ut «søknad om læreplass» på Vigo.no
og/eller send søknad til Båtsfjord Service.
 Det er ingen søknadsfrist.
 Gjennomføre yrkesfaglig fordypning (YFF) med
varighet på 6 – 8 uker på Båtsfjord Service.
 Alle søkere til Båtsfjord Service behandles av
Finnmark fylkeskommune.
 Bedriften avgjør etter YFF om de kan tilby
søkeren læreplass.

