LÆRLINGER, LÆREKANDIDATER OG § 3-5 PRAKSISKANDIDATER

- AVLØNNING OG AVKLARING AV BEGREPENE

BEGREPER:
Lærlinger
En lærling er en elev som følger et ordinært videregående opplæringsløp innen yrkesfaglig studieretning,
dvs. at eleven de to første årene er skoleelev og får undervisning i den videregående skole, mens de to siste
årene skjer opplæringen ute i en virksomhet som lærling. Det finnes også ytterligere valgmodeller med
henholdsvis tre år og fire år i virksomhet.
Etter gjennomføring av de i alt fire årene, går eleven opp til en svenne- eller fagprøve.
Lærekandidat
En lærekandidat er en elev på yrkesfaglig studieretning som ikke har evner eller forutsetninger for å følge
den ordinære fagplanen for studieretningen. De får følgelig et forenklet kompetansetilbud som er tilpasset
deres evner eller forutsetninger.
Lærekandidaten går ikke opp til full svenne- eller fagprøve, men har anledning til å avlegge en
kompetanseprøve som viser hvilket nivå opplæringen har ført frem til.
§ 3-5 Praksiskandidater
Etter Opplæringslova § 3-5 har arbeidstakere som kan dokumentere lang allsidig praksis rett til å fremstille
seg til svenne- eller fagprøve. Praksiskandidaten må kunne dokumentere 25 % lenger praksis enn fagets
læretid.
De fleste fag har en læretid på 4 år, slik at praksiskravet blir 5 år før vedkommende kan avlegge
praktisk prøve.
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AVLØNNING
Basert på Landsoverenskomsten Virke-Handel og Kontor 2014-2016 og satser per 1. april 2015.
Lærlinger
Lærlinger med rett til videregående opplæring og som følger hovedmodellen med 2 år i skole og 2 år
i virksomhet:
3. året (i virksomhet):
40 % av trinn 6,
dvs. kr. 73,76 per time
4. året (i virksomhet):
60 % av trinn 6,
dvs. kr. 110,63 per time
Lærlinger med rett til videregående opplæring og som gjennomfører 1 år i skole og 3 år i virksomhet:
2. året (i virksomhet):
40 % av trinn 6,
dvs. kr. 73,76 per time
3. året (i virksomhet):
50 % av trinn 6,
dvs. kr. 92,20 per time
4. året (i virksomhet).
60 % av trinn 6,
dvs. kr. 110,63 per time
Lærlinger med rett til videregående opplæring og som gjennomfører 4 år i virksomhet:
1.året (i virksomhet):
35 % av trinn 6,
dvs. kr. 64,54 per time
2.året (i virksomhet):
45 % av trinn 6,
dvs. kr. 82,98 per time
3.året (i virksomhet):
55 % av trinn 6,
dvs. kr. 101,41 per time
4.året (i virksomhet):
65 % av trinn 6,
dvs. kr 119,85 per time
Når lærlingen har bestått fagprøve innplasseres han/hun på trinn 6, dvs. kr. 184,39 per time. Når
vedkommende har vært faglært i ett år, tilkommes et fagbrevtillegg på kr. 9,50 per time.
Lærekandidater
Avlønning skjer etter bedriftens interne lønnssystem, personlig avtale eller tariffavtale.
§ 3-5 praksiskandidater
Faglærte etter § 3-5 med mindre enn 6 års lønnsansiennitet ved fagprøven, lønnes etter satsen for 1. år
som faglært, dvs. trinn 6, kr. 184,39 per time.
Faglærte etter § 3-5 med 6 års lønnsansiennitet fra før, lønnes etter 2. år som faglært, dvs. trinn 6,
kr. 184,39 pluss fagbrevtillegg på kr. 9,50 per time.
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