Voksnes rett til videregående opplæring Udir2-2008

Lærekontrakt og opplæringskontrakt
- lærlinger og lærekandidater
Opplæringen til de som tar fag- og yrkesopplæring særskilt organisert for voksne reguleres
av opplæringsloven kapittel 4A. Dersom den voksne tilbys opplæring i bedrift, og tegner
lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4–5, reguleres opplæringen i
bedrift av opplæringsloven kapittel 4, og rettighetene og pliktene her vil også gjelde for den
voksne.
Konsekvensen av at bestemmelsene i kapittel 4 kommer til anvendelse er blant annet at
den voksne kan bli lærekandidat, jf. opplæringsloven §§ 4–1 og 4–2. Dette vil innebære en
mulighet til særskilt tilrettelegging.
Hvilket innhold de ulike opplæringsløpene har, følger av Læreplanverket for Kunnskapsløftet,
jf. opplæringsloven §§ 4–5 og 3–4. Læreplanen for det aktuelle faget kan bygge på
opplæring i bedrift og dermed lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter bestemmelsene i
opplæringsloven kapittel 4.
I noen tilfeller er det ikke mulig å få til opplæring i bedrift. Fylkeskommunen har ingen plikt til
å tilby den voksne opplæring i bedrift og lærekontrakt eller opplæringskontrakt. Den
videregående opplæring for den voksne bør lede frem til ønsket sluttkompetanse, men i
dette ligger det ingen rett til å bli lærling. Retten er knyttet til å fullføre et opplæringsløp som
leder frem til studie- eller yrkeskompetanse. Dette følger av opplæringsloven § 3-3.
Dersom det ikke er mulig å formidle opplæring i bedrift til de som ønsker det, har
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fylkeskommunen plikt til å tilby opplæring i bedriftsdelen i skole. Dette følger av
opplæringsloven
§ 3-3 femte ledd. I disse tilfellene vil reglene i opplæringsloven § 3-3 gjelde
Vi bruker informasjonskapsler
også for voksne.

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). Les mer om hvordan vi bruker dem og
hvordan du kan blokkere dem i vår personvernerklæring.

Opplæring i skole reguleres av bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 4A.
Personvernerklæring
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