
- Informasjon om dine plikter 
og rettigheter som lærling

KLAR FOR        
LÆRETIDEN
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SOM LÆRLING er du under opplæring, samtidig som 
du er arbeidstaker. Det betyr at du har rettigheter 
etter både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. 
Hvis bedriften har tariffavtale, har du enda flere  
rettigheter. Det kan for eksempel være rettigheter 
knyttet til lønn og arbeidstid. 

SAMTIDIG HAR DU også plikter. Du skal ta ansvar  
for egen opplæring og utvikling. I tillegg skal du være 
en god representant for bedriften.
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 RETTIGHETER

• DU SKAL FÅ en skriftlig lærekontrakt som du skal signere.  
I tillegg skal du ha en skriftlig arbeidsavtale. 

• OPPLÆRINGEN SKAL være etter opplæringsplanen for  
faget ditt, og skal tilpasses deg og dine forutsetninger. 

• OPPLÆRINGEN SKAL være gratis og du har rett til lønn.  
For eksempelvis plikter lærebedriften å betale  
for nødvendig verneutstyr og hjelpemidler for å unngå  
unødvendige fysiske belastninger. Det er ingen lover som 
bestemmer hva du skal ha i lønn, men dersom bedriften 
har tariffavtale vil den ha bestemmelser  
om lønn.  
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• DU HAR RETT til å søke om støtte fra Lånekassen. 

• DU SKAL FÅ skikkelige tilbakemeldinger på arbeidet du 
gjør. Du har rett til veiledning og vurdering underveis, 
samt mulighet til å gå opp til fagprøve etter fullført  
læretid. 

• DU SKAL vernes ekstra mot dårlig psykisk og fysisk  
arbeidsmiljø. Eksempelvis så skal du ikke mobbes  
selv om du er ny, og du skal vernes mot diskriminering  
og liknende. Bedriften skal hindre at lærlinger  
kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller 
handlinger. 

• LÆREBEDRIFTEN ELLER SKOLEN du gikk på skal  
melde deg opp til fagprøven.



 PLIKTER

• DU SKAL delta aktivt i opplæringen, og være med  
på planlegging, gjennomføring og vurdering av  
opplæringen. 

• DU MÅ BESTÅ i alle teoretiske fellesfag og programfag  
fra videregående skole for å kunne gå opp til  
fagprøven. 

• SØRG FOR at du vet når du begynner på jobb,  
og møt presis. 
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• DU HAR SAMME arbeidstid som vanlige arbeidstakere i 
bedriften. Dette gjelder også rett til ferie. Lærlinger har for 
eksempel ikke to måneders sommerferie, som elever på 
videregående har. Arbeidsmiljøloven gir deg rett på fire 
uker og en dag med ferie, mens tariffavtale gir deg rett til 
fem ukers ferie. 

• MELD IFRA til lærebedriften hvis du blir syk, eller  
av en annen grunn ikke kan møte på jobb. 

• VÆR NØYE i arbeidet ditt, og forsøk å lære så mye som  
mulig av de fagarbeiderne du jobber sammen med. 

• PÅ JOBB skal du ikke prate i telefonen med venner, sitte på 
Facebook eller gjøre andre ting som ikke har med jobben 
å gjøre.
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  BRUDD PÅ DINE RETTIGHETER?

Elev- og lærlingeombudet skal passe på at elever og lærlinger  
i videregående opplæring får de rettighetene de har krav på. 
Dersom du er medlem i EL og IT Forbundet, så kan du også 
kontakt oss for hjelp.

  HVORDAN FÅ LÆREPLASS?

Mange bedrifter annonserer ledige læreplasser i aviser og på 
internett. Du bør følge godt med og søke slike læreplasser. 
Ta gjerne direkte kontakt med bedriften.  

Får du avtale om læreplass, må du huske å sende inn bekreftelse 
fra bedriften per post til inntakskontoret eller 
fagopplæringskontoret i fylket ditt. 

Du kan også sende en åpen søknad om læreplass til bedrifter 
som ikke er har utlysninger.
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Dette bør du sjekke før du søker
Se Nasjonalt register for lærebedrifter for å sjekke om en bedrift er 
godkjent som lærebedrift. Dersom bedriften ikke er godkjent, men 
likevel vil tilby deg læreplass, så må den få godkjenning.

Det kan stilles spesielle krav til deg som yrkesutøver, og som regel 
må du oppfylle de samme kravene for å få læreplass. Det kan være 
krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om 
egenskaper og formelle krav til de yrkene du er interessert i før 
du bestemmer deg for hva du vil søke.

Vær tilgjengelig på mobiltelefon!
Formidling til læreplass skjer helt fram til ca. 1. september. 
Bedriftene ringer gjerne for å avtale intervju. Vær derfor 
tilgjengelig på mobiltelefon i hele denne perioden.

Sjekk at du er registrert med riktig mobilnummer, e-postadresse 
og adresse på vigo.no. 
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  EL og IT Forbundet 
 – vi kjenner dine rettigheter

Denne brosjyren er utarbeidet av EL og IT Forbundet,
et LO-forbund for ansatte innenfor IKT, energi og 
el-installasjon. Vi har 38 000 medlemmer, og jobber 
for deres rettigheter som arbeidstakere og lærlinger. 
Vi tilbyr også støtte til etter- og videreutdanning til 
våre medlemmer.

Meld deg inn eller les mer om oss på www.elogit.no

Lykke til med læretiden!
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KONTAKTINFORMASJON
Forbundskontoret
Adresse:  Torggata 12, 0181 Oslo
Telefon: +47 23 06 34 00
E-post: firmapost@elogit.no

Kontortid: 08.15–16.00 
 (08.15–15.00, 15. mai  
 til 15. september)

elogit.no


