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Introduksjonsskjema for ny lærling/lærekandidat og praksisbrevkandidat 
Namn lærebedrift: 

Namn lærling:  
 

Har lærlingen: Utført dato: Ansvar: Kommentar: 
Fått gjennomgang og signert 
lærekontrakten. 

   

Fått gjennomgang,- 
informasjon om lønn, ferie, 
sjukefråvær og signert 
arbeidsavtale 

   

Fått omvising og informasjon 
om arbeidsplassen og bedrifta. 

   

Fått gjennomgang av plikter og 
arbeidsrutinar for lærlingen 

   

Blitt presentert for dagleg- og 
fagleg leiar og instruktørar på 
arbeidsplassen 

   

Fått gjennomgang av  Vg3 
læreplan for faget 

   

Delteke i arbeidet med å lage  
internplan for opplæringa.  

   

Fått opplæring i lærebedrifta 
sine HMS rutinar 

   

Blitt presentert for lærebedrifta 
sine tillitsvalde. 

   

Fått innføring i  
personalhandboka til 
lærebedrifta. 
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Fått gjennomgang av 
lærebedrifta sin visjon og rolle i 
samfunnet. 

   

Dialog i høve tilpassa 
opplæring og eventuelle 
særskilte tiltak  

   

Blitt informert om teieplikta og 
interne reglar i bedrifta. 
 

   

Anna 
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