Fagopplæring i skole (Vg3 i skole for lærlinger/lærekandidater som ikke
får tilbud om lærekontrakt).
Oppdatert 19.10.2015
Opplæringsloven § 3-3, 5. og 6. ledd pålegger fylkeskommunene å gi tilbud om fagopplæring i
skole (alternativ Vg3 i skole) for aktuelle søkere som ikke får læreplass.
Personer som får Fagopplæring i skole skal registreres inn på en av følgende kategorier:
xxxxx3F--for lærlinger som ikke får lærekontrakt
xxxxx3H--for lærekandidater som ikke får opplæring i bedrift
Det er oppretten en ny fagstatus og elevstatus, M = Fagopplæring i skole, som gjelder både
lærlinger og lærekandidater som ikke får opplæring i bedrift.
Kategorien F- (alt. F2*) tilsier at lærlingen skal opp til fag-/svenneprøve.
Kategorien H- tilsier at lærekandidaten skal avslutte med kompetanseprøve.
Lærlingen/lærekandidaten følger samme læreplan som om de var i bedrift, men opplæringen skjer
i skole.
Personen










registreres slik i de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, iSkole):
Skolekode: skolen sin Vigo-kode (fem tegn)
Programområdekode: grunnkoden (Vg3) + kategori F- (alt. F1* eller F2*) eller HPersonen blir behandlet som elev mht fravær, orden/adferd og i forhold til rutiner for
elever som slutter på skolen i løpet av skoleåret.
Det skal føres fravær for å kunne vurdere om opplæringen kan ansees som
gjennomført.
Dersom personen avbryter før opplæringen er ferdig skal det legges inn avbruddsdato
og avbruddsårsak. Elever som avbryter registreres i Extens, SATS, TP og/eller i OTTO.
Avbruddsdato/-årsak overføres til Inntakskontoret etter faste regler i skolefylket.
Når avbruddsdato/-årsak er på plass i skolefylkets lokalbase vil dette overføres til
personens hjemfylke.
Fagkode FOS9000 - Fagopplæring i skole - lærefag Vg3 skal benyttes. (For fylker som har
Extens skal faget registreres med fagstatus M = Fagopplæring i skole). Det skal ikke
føres karakter på faget.
Fullførtkode L (fullført læretid - lærling) og K (fullført læretid - lærekandidat) skal
registreres når eleven har fullført Fagopplæring i skole.
Disse fullførtkodene benyttes pga at lærlingen ennå ikke har vært oppe til fag-/
svenneprøven eller kompetanseprøven.
Bevistype KB (kompetansebevis) skal legges inn i skolesystemet. Dokumentasjonen
skal sendes ut fra fagopplæring (ikke skolen) når fag-/svenneprøven eller
kompetanseprøven er gjennomført.
Resultatet må overføres til Vigo så snart opplæringen er ferdig. Gi melding til
Inntakskontoret når data er klar for import i Vigo.
Ved import i Vigo blir elevstatus beregnet til M når programområdekoden har F eller H i
7. posisjon, kurstypen er L (lærefag) og skolekoden er ulik xx000. Fullførtkoden, fravær
og orden/adferd blir også overført til Vigo.

Lærlingen/lærekandidaten registreres slik i fagopplæringsdelen av Vigo:

I Person i Opplæring, på aktuelt ønske, opprettes et forslag knyttet til aktuell skole når
tilbud om Vg3 i skole blir gitt. Status på forslaget settes til 11 TILBSK – Tilbys Vg3 i
Skole. Status på lærefagønsket oppdateres da til 11 TILBSK og dette vises på ønsket
både i Person i opplæring (underbildet Ønske) og 2S001 Søkere og ønsker.

Hvis søkeren takker Ja til tilbudet, genereres kontrakt av typen «Fagopplæring i skole»
via knappen «Generer kontrakt automatisk». Rett variant av programområdekoden
(xxxxx3F-- eller xxxxx3H--)velges i dialogboksen som kommer opp. Når kontrakt er
opprettet via forslaget, vil status på ønsket oppdateres til 22 INNTLI – Søker har sagt
JA til Vg3 i skole.

Om søkeren takker nei til tilbud om Vg3 i skole, skal status på forslaget settes til
TNLSK (alternativt TNSKG). Status på lærefagønske oppdateres da til 74 STRNLV –
Søker har sagt NEI til tilbud om Vg3 i skole.

Om kontrakt opprettes direkte, utenom formidlingen velges type ”Fagopplæring i
skole”. Aktuell skole registreres inn på kontrakten (i stedet for bedrift). Det settes inn
dato i feltet ”Dato start” og det vil automatiske bli satt dato i ”Dato slutt”.

Om fradrag for Vg1 og Vg2 (24mnd) legges inn, beregnes læretiden til 12 måneders
opplæring uten verdiskapning, og «Dato slutt» beregnes til 12 mnd etter «Dato start».

Ved lagring av godkjent dato på kontrakten opprettes elevkurslinje på bakgrunn av
kontrakten (med enkelt skoleår, på aktuelt skolenummer og elevstatus M –
Fagopplæring i skole).

Når dato for ”læretiden” er gått ut (feltet Dato slutt på kontraktsbildet) settes
fullførtkode L (lærling) eller K (lærekandidat) automatisk på lærlingen/lærekandidaten.

På prøvebildet i Vigo i feltet Kandidattype legges inn Elev i skole.



Etter fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve settes
fullførtkode B (bestått) eller I (ikke bestått) for lærlinger
fullførtkode A (alternativ opplæring) for lærekandidater

Oppsummering:
Det er viktig å overføre data fra det skoleadministrative systemet (opplæringen på skole) før
resultatene for fagprøven/kompetanseprøven legges inn. Avgjørende for å få rett fullførtkode på
kandidaten.
Til SSB/Udir blir resultatet levert på filene ssbKontrakt og ssbAvlagteProver.

* F1 og F2 (programområder hvor det er lagt opp til opplæring over to skoleår, gjelder foreløpig bare gullsmedfaget)

