OK stat
Hei, og velkommen som
lærling i staten!

Vi i opplæringskontoret for statlige virksomheter OK stat gleder oss
til å følge deg på veien som lærling. Her får du litt informasjon slik
at du er best mulig forberedt før læretiden starter.

OK stat

For lærlinger i staten

Tiden som
lærling
Som lærling er du under opplæring.
Den vil du få i den virksomheten du er
ansatt i. Der vil du få en faglig leder som
har hovedansvaret for din opplæring.
Ettersom virksomhetene våre er ganske
store vil noen også få det vi kaller instruktører som vil gi opplæring i det de
er eksperter på og som du skal lære i forhold til læreplanen din. Som lærling følger du en læreplan som sier noe om hva
du skal kunne etter to år som lærling.
Læreplan til ditt fag kan du søke opp her.
I tillegg hjelper vi som opplæringskontor
til med opplæringen.

OK stat
Et opplæringskontor sin oppgave er å sørge for at du får god
opplæring, vi arrangerer treff for lærlingene, melder opp til
fagprøve og holder kontakt med deg som lærling. Du kan alltid ringe din primærkontakt i OK stat om det er noe du lurer
på. Det er mange lærlinger som er tilknyttet vårt opplæringskontor så du vil garantert møte mange lærlinger som
er i samme situasjon som deg. I tillegg vil du få mulighet til
å være snapchat-redaktør, bidra til messer og skolebesøk og
være med i ressursgruppe når vi trenger det. Som lærling får
du mulighet til å bli med i en lærlinggruppe hvor dere skal
hjelpe hverandre til å bli enda bedre!“

I staten bruker vi begrepet virksomhet i stedet for
bedrift. Men, din virksomhet er også godkjent som
lærebedrift. Du vil lære mer om statlig sektor når
du er i gang med læretiden.

Dokumentasjon
Når du begynner som lærling vil du få tilgang til din digitale lærebok –
olkweb. Her skal du dokumentere den opplæringen du får i læretiden.
Tilslutt vil all din dokumentasjon danne din personlige lærebok
som du bruker til fagprøven. I olkweb vil du også finne gode forslag
til hvordan du lager dokumentasjon, brukerveiledninger, tilgang til
digitale e-læringskurs og tips til hvordan du kan få mest mulig ut av
læretiden din. Ettersom dette er første jobb for mange har vi lagt ut litt
informasjon om hva som forventes av deg som arbeidstaker. Du mottar
lenke til innlogging på den mailadressen du er registrert med i vigo. Så
fort du starter som lærling ber vi deg om å endre mailadresse til den
du får som jobb-mail.
Dersom du trenger bistand til innlogging be din faglige leder om hjelp,
eller ring din primærkontakt.

Lærlingeplakaten
Vi i OK stat er opptatt av at du skal få det
bra som lærling. Derfor har vi utarbeidet
følgende gode råd som vi håper du tar
med deg på veien:

Virksomheten din har også fått noen
råd de skal følge for at du skal få det
fint hos dem.
Hvis du skal flytte på hybel kan det
være greit å sjekke ut lån og stipend
hos Statens lånekasse for høyere
utdanning. Lenke til informasjon
finner du her.
Lurer du på mer om OK stat og hva vi
gjør finner du lenke til hjemmesiden
vår her. Og hvis du vil lære litt mer om
livet som lærling kan du følge oss på
snapchat- lærling i staten.

Oppstartstreff
Vi inviterer til oppstartstreff for nye lærlinger
flere steder i landet. Invitasjon vil du få på
e-post, i tillegg til at din faglige leder vil motta
invitasjon. Dette er det veldig fint at du deltar
på. Her vil du få informasjon om læretiden og
ikke minst bli kjent med alle de andre lærlingene som starter læretiden sammen med deg!
Lykke til med oppstart!

Vi ses!
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