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Der skole møter yrkesliv

OM IPRAXIS
IPRAXIS har som hovedoppgave å rekruttere
gode søkere til læreplassene hos våre
medlemsbedrifter.
Vi jobber overfor elever, skolene og rådgivningstjenesten for å informere om og motivere til å
søke våre fag.

Vi formidler lærlinger fra programområdene:

TIP
(teknikk og industriell
produksjon)

ELEKTRO

SERVICE OG
SAMFERDSEL

Vi følger lærlingene og bedriftene fra oppstart av
læretiden frem til fullført fagprøve. Vår oppgave
er å kvalitetssikre læretiden slik at læreplanmålene blir nådd.

HVORFOR BLI IPRAXIS
LÆREBEDRIFT?
Først og fremst fordi alle virksomheter har et
medansvar for å opprettholde rekrutteringen
til de yrker og fagområder de sysselsetter.
Det er i høy grad den enkelte bransjes vilje
til å ta inn lærlinger som avgjør bransjens
utdanningstilbud. Det handler både om å sikre
bransjens fremtid og den enkelte virksomhets
konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.
Dessuten er det å ta inn en lærling en god
investering på sikt. Lærlingen blir stadig mer
produktiv og lønnsom for bedriften gjennom
læretiden. I tillegg får bedriften tilskudd fra det
offentlige og blir en del av utdanningssystemet.
Læretiden kan betraktes som 2 års prøvetid
siden den kontraktsmessige ansettelsen
opphører etter avlagt fagprøve. Samtidig står
det bedriften fritt å velge videre ansettelse av
medarbeidere som har bevist faglig dyktighet.

HVILKE BEDRIFTER ER MED?
HVORDAN
BLI GODKJENT
LÆREBEDRIFT?
Du kan blir godkjent
via IPRAXIS. Kontakt oss
for videre veiledning!

IPRAXIS har en rekke medlemsbedrifter, de fleste med
en ledende posisjon innenfor sitt fagområde.
Felles for samtlige bedrifter er at de tar et aktivt
ansvar for rekruttering og opplæring av nye fagarbeidere.
De samarbeider nært og godt med IPRAXIS om tilrettelegging,
oppfølging og veiledning av lærlinger.
Til høyre ser du en oversikt over våre
medlemsbedrifter. Les mer på www.ipraxis.no
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HVORFOR BLI IPRAXIS
MEDLEMSBEDRIFT?

HVORDAN FÅ LÆRLINGER
GJENNOM IPRAXIS?

IPRAXIS har det faglige og administrative
ansvaret, og følger lærlingene og bedriftene
systematisk opp gjennom hele læretiden.

Det er ingen automatikk i at en bedrift får ta inn lærlinger. Men IPRAXIS er
godkjent som lærebedrift i fylket. Det betyr at våre medlemmer kan ta inn
lærlinger gjennom vår godkjenning.

Vår jobb er å styrke kvaliteten på
fagopplæringen - med hjelp og veiledning
gjennom en spennende yrkesopplæring.

IPRAXIS mottar søknader om lærlingplass og videresender disse til de aktuelle
bedriftene. Det er bedriften selv som velger ut lærlingen.

IPRAXIS tar alt det administrative forbundet
med lærlingeordningen, mens bedriften kan
fokusere på den faglige opplæringen.

Lærebedriften må ha en faglig leder som har overordnet ansvar for opplæringen,
og som underskriver lærekontrakten. Faglig leder har ansvar for lærlingen i
hele opplæringsperioden.
Læretiden er normalt to + to år, dvs to år i skole
og to år i bedriften.

FOR MER
INFORMASJON:
www.ipraxis.no

FAGLIG LEDER
i lærebedriften har
overordnet ansvar
for opplæringen

2+2
to år i skole og
to år i bedrift

Søknadsfristen for elevene er 1. mars, selv om
Ipraxis tar imot søkere også etter fristen
og henviser dem videre til bedriftene.

