
Hvordan skaffer du deg 

læreplass?

13.02.23
ane.dybwad@skole.rogfk.no

nils.jorgen.fossdal@skole.rogfk.no



Hvem har ansvar for at du får 

læreplass? 

•DU!
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Hva kan du gjøre for å få læreplass?

• Du bør søke på minst 5 læreplasser før vinterferine.

• Du bør søke på minst 5 læreplasser til før påske.

• Du bør bruke YFF-faget til å skaffe deg en god 

referanse, gode kontakter, og læreplass.

• Du kan skaffe deg praksis, eller en liten jobb der du 

ønsker å bli lærling, og vise deg frem.

• Du bør registrere deg for formidling til lære. Da ser 

bedriftene at du er klar for å tegne lærekontrakt.

• Du må ha en god CV
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Søke formidling til lære
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• Gå inn på www.vigo.no

• Trykk på «videregående opplæring i skole/bedrift»

http://www.vigo.no/


Innlogging for å søke eller svare på tilbud
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Personalia
6

1. Sjekk at Personalia stemmer

2. Huk av for at du har lest personvernerklæring

3. Trykk på «fortsett»



Tidligere opplæring
71. Velg rett linje fra din opplæring som du søker lære 

fra. Vanligvis VG2 faget ditt.

2. Trykk på «fortsett»



Søknad til hjemfylke
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Trykk på «registrer søknad til Rogaland «Fortsett»»



Søkerprofil 9

1. Huk av for opplæring i bedrift

2. Trykk på «Lærling»

3. Skriv en tekst om din interesse for faget. 

Sjekk med noen at det er god norsk.

4. Trykk på «fortsett»



Legg til lærefag i bedrift
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1. Trykk på Legg til lærefag i bedrift

2. Velg vg2 løpet ditt

3. Velg tilbud fra listen under.

4. Trykk fortsett når du har valgt alle tilbud du ønsker.



Tilleggsopplysninger
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Last opp CV
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1. Last opp CV

2. Skriv at det er en CV 

3. Trykk legg til

4. Trykk «fortsett»



Kommunens nettsider
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Hvor finnes 

læreplassene?



Stillingsannonser for lærlinger
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CV og søknad

Søknad
*Skriv og fortell hvorfor du har valgt faget og hvorfor du ønsker 
læreplass hos oss. 
*Registrer en CV som kort beskriver din bakgrunn, skolegang, 
arbeidserfaring, hobbyer og interesser.

*Fortell også hva du har gjort i faget YFF «yrkesfaglig 
fordypning».
Gode attester, eller referanser fra utplasseringsbedrifter (YFF) og 
andre jobber er verdifulle vedlegg.
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Intervju 16

Intervju
Når du blir innkalt til intervju, betyr det at vi 
allerede kan være interessert i å ansette deg som 
lærling. 
Gjør ditt beste for at vi skal velge nettopp deg!
Forberedelser
Øv på å fortelle litt om deg selv, dine interesser 
og ekstrajobber du har hatt.  
Gå inn på nettsiden og les deg opp. 
Forbered noen spørsmål. Det viser interesse og 
initiativ.  
Ta med kopi av dokumentasjon som ikke er lagt 
ved søknaden



Rekrutteringsverktøy WEBCRUTIER

Opprett en bruker
Finn ledig læreplass annonsen for ditt fag
Fyll inn personalia
ditt personnummer
Fyll inn CV
Skriv søknad
Last opp vedlegg (ikke last opp CV, den 
registrerer du)
All kommunikasjon går via webcruiter.
Du får varsel på din epost. 
Sjekk din epost ofte.
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Hjelp! 18

Av og til trenger vi litt hjelp for å komme i mål, hvem kan 

hjelpe?

• Faglærer kan hjelpe deg med tips om hvilke bedrifter 

du kan søke læreplass hos, kanskje også noen 

kontakter.

• Norsklærer kan hjelpe deg med CV-skriving.

• NAV – Hvis du er i tiltak i NAV kan din NAV-veileder 

hjelpe deg med å få en praksis.

• Rådgivere kan hjelpe deg hvis du står fast, MEN: Du 

skal ha forsøkt ordentlig først selv.

• Har du venner som kan lese gjennom, rette 

skrivefeil? Lurt å få noen andre til å se over CV og 

Men husk – det er du som må drive prosessen, og du 

må ta ansvaret!!! Du er sjef i ditt liv!
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