
Presentasjon av 

lærling-løpet og VLT 

VESTFOLD LANDBRUKSTJENESTER 



Vestfold Landbrukstjenester SA - VLT

Opplæringskontor for lærlinger i: 

Gartnerfaget

Dyrefaget

 Landbruksfaget 
(Venter på godkjenning, kun prøveordning per i dag) 



Videregående med fagbrev

 2 år + 2 år i lære – Bestått videregående + fagbrev 

Fortsettelse videre for de som tar fagbrev: 

 Starte  i arbeidslivet

 Påbygg etter endt læretid – søker innen 1. mars, oppstart august 

 Videre studier 



Hvorfor fagbrev? 

 En bro inni arbeidslivet

 Mulighet å møte potensielle arbeidsgivere  

 Får fullført videregående skole med god kompetanse og 

arbeidslivserfaring 

 Gjennomføre videregående skole med lønn 

 Muligheter for ansettelser etter gjennomført utdannelse 

 Gode muligheter for å mestre videre studier og kunne relatere til 

faget med erfaring fra arbeidslivet



For å få læreplass 

.

 Viser interesse i YFF 

 Bruker eget nettverk, ideer, tips 

osv. 

 Når du søker læreplass –

informer deg/les deg opp på 

bedriften
(eks. via nettside, spør osv.) 

 Signaliser at du ønsker 

læreplass 

 Hold kontakten med oss på VLT

.
 .



Hva er kvalifisert søker? 

At man har søkt i Vigo  
https://www.vigo.no/nyvigo/vigo/youth

At alle fag er bestått (se info.) 

 Dersom 1 fag mangler kan det tas opp. 

 Ta kontakt med opplæringskontor - VLT/skole/fylkeskommunen 

dersom du er usikker på om du kan søke læreplass. 

 Mangler flere fag må søknad behandles individuelt. 

https://www.vigo.no/nyvigo/vigo/youth


Hva kreves av bedriften for å kunne 

fungere som lærebedrift? 

 Bedriften skal godkjennes som lærebedrift

 Bedriften kan være selvstendig lærebedrift (Læreplanen for VG3) 

 Medlem av opplæringskontor – VLT (Vi tar ansvar) 

 Læreplanen* for VG3 skal dekkes under læretiden
(* se lysbilde for de ulike fagene) 

 Ansette – arbeidsgiveransvar 

 Legge til rette for opplæring 

 Faglig leder i bedriften 

 Intern opplæringsplan

 Opplæringen skal dokumenteres – gjennomføre ½ års evaluering 

 Tilrettelegge for at fagprøven kan gjennomføres i bedriften



VLT-Opplæring

 Ansetter lærlingen. 

 Sørger for forsikringer, feriepenger, arbeidsgiveravgift, OTP 

 Betaler sykepenger ved ev. sykdom

 Utbetaler lønn når lærlingen er på kurs/møter i regi av VLT.

 Holder lærlingen med arbeidstøy

 Setter opp en intern plan for opplæringen i samarbeid med 
lærebedriften. 

 I samarbeid med lærebedriften sørge for at lærlingen når målene i 
læreplanen

 Ved behov legger til rette for samarbeid med andre gårder/gartnerier 
og bedrifter. 

 Dokumenterer og påser at halvtårsvurdering mellom lærlingen og 
lærebedrift gjennomføres. 



Hva må til for å bli/være en

attraktiv lærling? 

 Motivert

 Møter opp, og til riktig tid, være klar når 
arbeidsdagen starter 

 Holder avtaler

 Minimum av fravær

 Vær interessert i å gjøre en så god jobb som mulig

 Vær en god kollega og en lagspiller

 Vis utholdenhet 



Hvordan er det å være lærling? 

 Læretiden er 24 måneder fra startdato. 
Det forventes at man under læretiden jobber 100 % * stilling. 

 Som lærling mottar du lønn tilsvarende ca. ½ fagarbeiderlønn 
(p dd 86 kr/tim = ca. 13 240 kr./mnd.)  

 Følger arbeidslivets regler – rettigheter og plikter samt opplæringsloven

 Arbeidskontrakt + opplæringskontrakt 

 Får veiledning og dokumenterer opplæringen 

 Tilknyttet opplæringskontor: 
Samling for lærlinger, kurs, fagprøvetrening. 
Møte i bedriften minst 2 ganger/år. 

 Fagprøven berammes innen læretidens utgang og tidligst 2 (3) 
måneder i forkant. 
(Eks. læretid slutt 13 august – fagprøve i juni) 

 Når læretiden er ferdig avsluttes arbeidskontrakten 
(ingen annen oppsigelse). 



Hva gjør VLT og hva er vår rolle i 

opplæringen? 

Kontakt med skoler

Kontakt med søkere

Kontakt med bedrifter

Kontakt med fagopplæringen i fylket

Ansetter aktuelle lærlinger 

Følger opp læretiden

Melder opp til fagprøven 



Dyrefaget 

 Dyrefaget er en ny og spennende utdannelse, der elevene går 2 år på skole og deretter 2 
år i læretid for å deretter gå opp til et fagbrev som dyrefagarbeider. 

 Kort fortalt handler dyrefaget om å drive næring med opplevelser, tjenester og produkt 
knyttet til dyr og dyrehold, men utenfor tradisjonell landbruksproduksjon. Det kan være 
formidling og veiledning, salg av produkter eller omsorgs- og helsetilbud. 

 En dyrefagarbeider jobber med praktisk håndtering, stell, omsorg og pleie av dyr. En 
dyrefagarbeider skal kunne yte service og vet at det er viktig å kunne utvise tålmodighet. 
De skal kunne observere og ha et godt blikk for dyrenes behov. I faget inngår mye kontakt 
med dyr, men også med mange kunder og derfor er det viktig å være omsorgsfull og 
tilpasningsdyktig overfor både dyr og mennesker. Dyrefagarbeideren skal kunne arbeide 
selvstendig, men også fungere godt i jobb sammen med andre.

 Mulige læreplasser kan for eks. være veterinærkontor, klinikker, dyrebutikker, pensjonat, 
kennel, dyreanlegg osv. 

 Læreplanen for faget er å finne på Utdanningsdirektoratets sider: 
https://www.udir.no/lk20/DYR03-01

 Disse skolene utdanner elever i dyrefaget: 
Melsom https://www.vtfk.no/skoler/melsom-vgs/
Nome (avd. Søve) https://www.vtfk.no/skoler/nome-vgs/

https://www.udir.no/lk20/DYR03-01
https://www.vtfk.no/skoler/melsom-vgs/
https://www.vtfk.no/skoler/nome-vgs/


Gartnerfaget

 Kort fortalt handler gartnerfaget om å kunne produsere og vedlikeholde planter 
til både mat og til glede. Som gartner skal man ha kompetanse i omsetning av 
planter. Man skal beherske beplantning og vedlikehold av grønne områder. I 
faget lærer man seg å utvikle og bevare felles naturressurser, biologisk mangfold 
og miljø for fremtidige generasjoner. 

 Gartnerlærlingen tilegner seg den kunnskap om matproduksjon og planter som 
etterspørres av samfunnet både i nåtid og fremtid. Bærekraftig utvikling er sentralt 
i faget. 

 Lærlinger i gartnerfaget er ofte å finne i selvstendig næringsvirksomhet i privat 
sektor og noen jobber også med omsetning av gartnerivarer. Innen offentlig 
sektor er det vanlig at lærlingen for eksempel jobber spesielt med parker og 
grøntanlegg.

 Læreplanen for faget er å finne på Utdanningsdirektoratets sider: 
https://www.udir.no/lk20/gar03-02

 Gjennestad videregående skole utdanner elever i gartnerfaget: 
https://www.gjennestadvgs.no/

https://www.udir.no/lk20/gar03-02
https://www.gjennestadvgs.no/


YFF = 
«CV-sjansen»

YFF gir deg en mulighet til 

å få en referanse – Bruk 

den sjansen! 

Bedrifter ser etter søkere 

som er interesserte og 

som ønsker å komme inn 

i arbeidslivet. 

Deretter på fravær og 

på  karakterer. 



.

Kontaktinformasjon

https://www.vlt.no/

Kontorets telefon: 33 33 51 45 

postmaster@vlt.no

Opplæring: 

Karin Bjønness 45 73 45 32 

karin@vlt.no

https://www.vlt.no/
mailto:postmaster@vlt.no
mailto:karin@vlt.no

