
 

 

 

 

Dok.id.: 

2.1.3.4.5.15 

OP-K - skjema Intern opplæringsplan i bedrift 
Dok.type: 

Skjema 

Skrevet av: 
Randi Jernberg-Thune 

Godkjent av: 

Bjørn Inge Thomasjord 
Versjon: 

2.00 
Gjelder fra: 

09.12.2016 
Sidenr: 

1 av 2 

 

 
Lærebedriften skal utvikle en intern plan for opplæringa, jfr opplæringsloven § 4-4 

 

 Vise sammenheng mellom arbeidsoppgavene i bedriften og kompetansemålene lærlingen skal ha opplæring i 
 

 Gi lærlingen mulighet til å involvere seg i opplæringa 
 

 Gjøre læretiden forutsigbar og systematisk 
 

 Om mulig tidfeste gjennomføring av opplæring, vurdering- og halvårssamtaler, kurs, tester osv. 
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Troms fylkeskommune 

Intern plan for opplæring (viser hvordan bedriften har tenkt til å utføre opplæringen) 

Bedrift: 
 

Faglig leder: 

Lærling: 
 

Lærefag: 

Arbeidsoppgaver i 
bedriften 
Beskrivelse av hvilke 
arbeidsoppgaver lærlingen 
skal få opplæring i. 

Kompetansemål i læreplanen 
Oversikt over hvilke 
kompetansemål som blir 
dekket av arbeidsoppgavene.  

Sted/avdeling/ansvar 
Hvor skal arbeidsoppgavene 
utføres, og hvem har ansvaret 
for opplæringa. 

Tidsrom/periode 
Arbeidsoppgavene skal om 
mulig tidsfestes, f.eks.per 
halvår. 

Sertfisering, kurs og samtaler 
Kurs, sertifikat og evt.opplæring som 
blir utført av andre. Plan for 
halvårssamtaler og 
vurderingssamtaler. 
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