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Velkommen som 
lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat  

 
Velkommen som lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat hos oss 
Lærebedrift: 
 
Lærlingens namn:  
_________________________________________________ 
Lærefag: 
_________________________________________________________ 
 
For at du som lærling skal få best mogleg utbytte av læretida, ønskjer vi å bli kjent med 
deg, slik at vi kan legge til rette for eit godt læreforhold. Vi ber deg difor tenke gjennom og svare 
kort på spørsmåla. Send svaret på epost til kontaktperson i  lærebedrifta eller ta det med deg 
første arbeidsdag. 
 
Kva veit du om bedrifta frå før? 
 
Kvifor søkte du bedrifta vår?  
 
Kjenner du til læreplanen i faget? 
 
Har du dokumentasjon frå programfag og yrkesfagleg fordjuping (YFF) frå tidlegare skulegang ? 
 
 
Har du hatt praksis i bedrift i løpet av skuletida og i kva for bedrift(er)? (Namn/bransje)  
 
Har du anna erfaring frå arbeidslivet? 
 
Kor lenge var du i praksis i kvar av desse bedriftene?   
Tal dagar: 
 
Har du sertifikat? 
 
Korleis likar du å lære, - korleis lærer du best? 
 
 
Kva meiner du er kjenneteikn på eit godt arbeidsmiljø? 
 

 
Du vert no ein del av dei tilsette i bedrifta, kva kan du bidra med i høve til arbeidsmiljøet og kva 
kan arbeidskollegaene dine gjere for at læretida di skal bli meiningsfull slik at du skal trivast i 
arbeidsfellesskapet ? 
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Er det andre ting vi bør vite om som kan påverke din arbeidsdag og læring? 
 
 
Fritidsinteresser: 
 
Kva for planer har du etter læretida? 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………….., dato: ________/__________ 
Underskrift 
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