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Fagdag for 
veiledere og faglig 

ledere
KOMOPP – OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR 
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Presentasjon 
av 
deltakerne
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Tema for 
dagen

u Innføring i OlkWeb
u Workshop-OlkWeb
u Fagfornyelsen – overordnet del
u Å være veileder
u Hvordan gi 

veiledning/tilbakemelding
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OlkWeb

u Hvordan logge seg inn
u Administrere dashbord
u Finne sin lærling
u Skjemaer (dok.av praksis, 

halvårsvurdering, vurdering av 
kompetansemål)
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Gruppearbeid

u Jobbe med dokumentasjon av 
praksis
uForventninger
uVurderinger
uHva er godt nok?

Gjennomgang i plenum 

6



11.11.2020

4

Hva er 
fagfornyelsen?

(Kunnskapsløftet 2020)

u August 2020 – ny overordnet del
u August 2022 - ny fagspesifikk læreplan

u Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny 
teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi 
trenger unge som reflekterer, er kritiske, 
utforskende og kreative. Det lærlingene skal 
lære må være relevant. 
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Danne og utdanne

u Dannelse eller danning er et begrep 
som beskriver formingen av 
menneskets personlighet, oppførsel 
og moral

u Utdannelse eller utdanning refererer 
til spesifikke ferdigheter og 
kunnskaper, foruten å utøve «god 
dømmekraft» som oppnås via læring 
og mestring
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Kompetanse 
– ny definisjon i overordnet 

del

u Kompetanse er å tilegne seg og anvende 

kunnskaper og ferdigheter til å mestre 

utfordringer og løse oppgaver i kjente og 

ukjente sammenhenger og situasjoner

u Kompetanse innebærer forståelse og evne til 

refleksjon og kritisk tekning
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Dybdelæring
u Lærlingene skal få mer tid til dybdelæring

u Dybdelæring er å gradvis utvikle kunnskap 

og varig forståelse av begreper, metoder og 

sammenhenger i fag og mellom fagområder

u Det innebærer at vi reflekterer over egen 

læring og bruker det vi har lært på ulike 

måter i kjente og ukjente situasjoner, alene 

eller sammen med andre
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Kritisk tenkning
u Lærlinger skal kunne vurdere ulike kilder til 

kunnskap og tenke kritisk om hvordan 

kunnskap utvikles

u Kritisk refleksjon forutsetter kunnskap, men 

gir samtidig rom for usikkerhet og 

uforutsigbarhet

u Opplæringen må gi en balanse mellom 

respekt for teorien og den utforskende og 

kreative tenkningen som kreves for å utvikle 

ny kunnskap.
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Et inkluderende 
læringsmiljø

u Læringsmiljø er de relasjonelle og fysiske 
forholdene i bedriften som har betydning for 
lærlingens læring, helse og trivsel

u Et godt læringsmiljø og veilederens 
kompetanse i faget er viktig for alle lærlingers 
utvikling, og spesielt for lærlinger som strever 
faglig og/eller sosialt
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Veileder sin 
oppgave

u Ha forventninger til lærlingen og være tydelig 
på disse gjennom hele læretiden

u Instruere/gi råd/veilede – gi daglig oppfølging
u Veiledningssamtale - Ukentlig en til en 

veiledning (tid, sted)
u Ved lite faglig utvikling – tidlig varsel til faglig 

leder
u Høyt fravær – tidlig varsel til faglig leder
u Halvårsvurdering og vurdering av 

kompetansemål
u Kvartalsoppdrag
u Gi tilbakemelding på skriftlig dokumentasjon
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Faglig leder 
sin oppgave

u Signere lærekontrakt 
u Overordna ansvar for at lærling får opplæring i 

forhold til læreplan
u Egnethet (§ 1-1 opplæringslova)
u Delta på halvårsvurderingen
u Fremdriftsplan - individuell opplæringsplan
u Lite faglig utvikling/høyt fravær – KomOpp skal 

varsles tidligst mulig
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Veiledningssamtalen

u Dato/tidspunkt

u Sted Veileders ansvar

u Faglig innhold

u Sosialt innhold Lærlingens/veileders ansvar

u Praktisk innhold

u «Veiledningsgrunnlag»               lærlingens ansvar
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Tilbakemelding

u Bygge tillit
u Skape trygghet
u Vær konkret
u Vær direkte (og evt. mild)
u Vær saklig
u 3 – 1- 1
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Oppsummering

Vi har snakket om:
u OlkWeb
u Fagfornyelsen
u Å være veileder
u Hvordan gi tilbakemelding
u Nevn én ting du sitter igjen med etter 

kurset i dag?
u Ordet fritt…
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