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Fellesforbundet er et LO-forbund og det største forbundet i privat sektor. 
Vi organiserer et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. 

Her kan du finne faget ditt 
Bygg- og anleggsteknikk:  
Anleggsmaskinførerfaget
Asfaltfaget
Betongfaget
Fjellarbeiderfaget
Glassfaget
Industrimalerfaget
Isolatørfaget
Limtreproduksjonsfaget
Malerfaget
Rørleggerfaget
Stillasbyggerfaget
Taktekkerfaget
Trelastfaget
Trevare- og bygginnredningsfaget
Tømrerfaget 
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Elektrofag:
Automatikerfaget
Avionikerfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Produksjonselektronikerfaget
Avionikerfaget (VG4)
Flymotormekanikerfaget (VG4)
Flystrukturmekanikerfaget (VG4)
Flysystemmekanikerfaget (VG4)

Helse- og sosialfag: 
Ortopediteknikkfaget

Medier- og kommunikasjon: 
Medier og kommunikasjon 
- Bilde 
- Lyd
- Tekst
Mediedesign
Mediegrafikerfaget

Restaurant- og matfag:
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Servitørfaget

Service og samferdsel:
Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget

Design og håndverk: 
Blyglasshåndverksfaget
Bunadstilvirkerfaget
Buntmakerfaget
Børsemakerfaget
Forgyllerfaget
Filigransarbeiderfaget
Gipsmakerfaget
Gjørtlerfaget
Gravørfaget
Gullsmedfaget
Håndbokbinderfaget
Håndveverfaget
Herreskredderfaget
Kjole- og draktsyerfaget
Kompisittbåtbyggerfaget
Kostymesyerfaget
Modistfaget
Optronikerfaget
Salmakerfaget
Seilmakerfaget
Skomakerfaget
Smedfaget
Strikkefaget
Sølvsmedfaget
Trebåtbyggerfaget

Naturbruk:
Akvakulturfaget
Anleggsgartnerfaget
Gartnernæring og hagebruk
Hestefaget
Hovslagerfaget
Idrettsanleggsfaget
Landbruk og husdyrhold 
Naturforvaltning
Reindriftsfaget
Skogfaget

Teknikk og industriell produksjon:
Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget

Billakkererfaget
Bilmekanikerfaget- lette kjøretøy
Bilmekanikerfaget- tunge kjøretøy
Bilskadefaget
Bokbinderfaget
CNC-maskineringsteknikk
Dimensjonskontrollfaget
Finmekanikerfaget
Garverifaget
Gjennvinningsfaget
Gradørfaget
Grafisk emballasjefaget
Hjulutrustningsfaget
Industrielle overflatebehandlinger
Industriell skotøyproduksjon
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrisnekkerfaget
Industritapetsererfaget
Industrirørleggerfaget
Industrisømfaget
Industritekstilfaget, farging, 
trykking og etterbehandling
Industritekstilfaget, fiskeredskap
Industritekstilfaget, 
garnfremstilling/spinning
Industritekstilfaget, trikotasje
Industritekstilfaget, veving
Karosserimakerfaget
Kran- og løfteoperasjonsfaget
Landbruksmekanikerfaget
Låsesmedfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-faget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Reservedelsfaget
Serigrafifaget
Skotøyproduksjon
Støperifaget
Sveisefaget
Trykkfaget
Verktøymakerfaget
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Hvorfor være organisert? 
Noen hevder at lærlinger ikke behøver å være organisert fordi lærlingens 
lønns- og arbeidsvilkår er bestemt og sikret gjennom ulike lovverk. Andre hev-
der at lærlingen ikke kan være organisert fordi de ikke er ansatt i bedriften. 
Dette er ikke sant!

Det er Fellesforbundet som forhandler med arbeidsgivernes organisasjoner 
om lærlingenes lønns- og arbeidsvilkår. Slike vilkår er ikke fastsatt i lov eller 
i lærekontrakten. Dersom du arbeider i en bedrift med tariffavtale og er organisert 
er du sikret dine rettigheter.

Som lærling er du arbeidstaker og deltar i bedriftens ordinære arbeid, samtidig 
som du skal ha den opplæringen du har krav på i fastlagt læreplan. 

I henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet er du arbeidstaker i bedriften 
med de samme rettighetene og pliktene som følger med lover og avtaler. 
Dette betyr at du har rett til lønn i læretiden. 

Våre tillitsvalgte skal sørge for at du som lærling får god faglig veiledning og 
instruksjon på din lærebedrift. Gjennom de tillitsvalgte kan du påvirke dine egne 
lønns- og arbeidsvilkår. 
Du vil dessuten alltid ha noen som kan tale din sak og hjelpe deg om det blir 
nødvendig ovenfor bedriften du er ansatt i. 

Hvilken rolle har forbundene i fagopplæringen?  
• Fagopplæringen er arbeidslivets egen utdanning, og skal sørge for at vi nå 
og i fremtiden er sikret fagarbeidere i de fleste ulike yrkesgruppene. Med fag-/
svennebrev i lomma stiller du sterkere når du skal søke jobb.

•  Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er sentrale aktører i utviklingen 
av fagopplæringen i arbeidslivet. Dette kan du som medlem av Fellesforbundet 
også være med å påvirke.

•  Fellesforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen innenfor fag-
opplæringssystemet og organiserer medlemmer innenfor ca. 150 av de 
ca.180 fagene som omfattes av Lov om fagopplæring. 
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Lærlinglønn
Den normalt toårige læreperioden skal bestå av 50% opplæring og 50%  
verdiskapning. 

Det utbetales lønn for verdiskapningsdelen lik begynnerlønn for fagarbeiderne på 
bedriften. 

Lønnen skal fordeles over hele læreperioden trinnvis og til sammen skal det 
utgjøre en fagarbeiders årslønn. Fordelingen er gjort på denne måten fordi 
lærlingene bidrar minst til verdiskapning i begynnelsen av perioden, og mest 
mot slutten. 
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Tariffavtale eller ikke?
En tariffavtale er en kollektiv avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne, 
denne skal sikre arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår. 

Fellesforbundet har i dag 31 forskjellige tariffavtaler, disse kalles også 
overenskomster. 

Å ha tariffavtale på bedriften du arbeider på er en trygghet for deg som arbeids-
taker, du og dine kollegaer skal behandles likt og få lik lønn for likt arbeid og 
ikke minst få de godene som er avtalefestet i tariffavtalen.
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Det er mange bedrifter som sier at de følger tariff, men de er ikke bundet av en tariffavtale 
og dermed kan bedriften bestemme hva du skal ha i lønn. Visste du at dersom du arbeider i 
en bedrift uten tariffavtale kan du ikke kreve lønnsforhandlinger?
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Tabellen under viser noen av forskjellene på hvilke rettigheter man har:

Tema
Uten tariffavtale på bedriften
Lovens bestemmelser

Med tariffavtale på bedriften
Avtalefestede bestemmelser

Lønn Ingen regler
Avtalefestede lønnsbestemmel-
ser

Arbeidstid
Daglig 9 timer, 
40 timer i løpet av 7 dager

Daglig 7,5 timer, 37,5 timer i løpet 
av 7 dager

Overtidsbetaling 40% Fra 50% til 100%

Helge- og natt tillegg Ingen tillegg Avtalefestet tillegg

Helligdagstillegg Lønn kun for 1. og 17. mai Lønn på alle helligdager

Arbeidstøy Ingen regler Er med i de fleste avtaler

Ubekvemstillegg Ingen regler Ja, finnes i alle avtaler

Innflytelse over bedriften Aksjelovens bestemmelser
Avtale med regler for 
medbestemmelse

Oppsigelser
I henhold til loven. Ingen krav til 
hjelp. Må skaffe egen advokat. 

I henhold til loven. Du kan få 
gratis juridisk hjelp eller 
annen bistand fra forbundet.

Ferie
I henhold til ferieloven, 
4 uker og 1 dag

5 ukers avtalefestet ferie

Pensjon Alderspensjon fra fylte 67år
Avtalefestet pensjon (AFP) 
fra fylte 62år

Permisjon
2 ukers ulønnet permisjon 
i forbindelse med fødsel 
og adopsjon.

2 ukers lønnet permisjon 
i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Det er mange bedrifter som sier at de følger tariff, men de er ikke bundet av en tariffavtale 
og dermed kan bedriften bestemme hva du skal ha i lønn. Visste du at dersom du arbeider i 
en bedrift uten tariffavtale kan du ikke kreve lønnsforhandlinger?
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Lærekontrakt
Skal inneholde følgende opplysninger: 
• Lærefag, den offisielle betegnelsen på faget benyttes
• Partenes identitet 
• Adresser til både bedrift og lærling/lærekandidat
• Bedriftsopplysninger
• Hvem faglig leder på bedriften er
• Arbeidsavtale (kun ja eller nei på om dette er inngått)
• Representant for de ansatte
• Godskriving av kurs, skolegang og yrkespraksis
• Tilleggsvilkår, merknader eller beskrivelse av kompetanse

Arbeidskontrakt
Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning  
i arbeidsforholdet, og skal som et minimum gi opplysninger om følgende:

• Partenes identitet
•  Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller 

hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren 
arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt 
hjemstedet til arbeidsgiver

•  En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller 
arbeidskategori

• Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
• Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig
• Eventuelle prøvetidsbestemmelser
•  Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse 

av ferietidspunktet
• Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
•  Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle 

tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjons-
innbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for 
lønnsutbetaling

•  Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden
• Lengde av pauser

Hva har jeg krav på som lærling når jeg 
begynner i bedriften?
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•  Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert 
arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre

•  Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. 
Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen 
inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er
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Hvilke lover gjelder for deg som lærling?
Ferie 
Ferien din reguleres etter ferielovens bestemmelser. 
Dersom du arbeider i en bedrift med tariffavtale har du krav på 5 uker ferie, 
dersom det ikke er tariffavtale på bedriften du jobber er det 4 uker og 1 dag. 

Opplæringsloven 
Opplæringsloven regulerer opplæringen din i bedriften.

Arbeidsmiljøloven 
Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsforholdet ditt i bedriften. 

Trygdeloven 
Trygdeloven regulerer sykefravær og sykepenger. 

Hvilke plikter har jeg som lærling? 
Som lærling har du også en del plikter: 
• Følge bedriftens arbeidsreglement.
•  Dersom du ikke har bestått alle fagene i VGS er  

det din plikt å ta opp disse fagene som du mangler.
• Som lærling har du også plikt til å være med på:

- Planlegging
- Gjennomføring
- Vurdering
- Dokumentasjon av læretiden
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Fag-/Svenneprøven – Hva skjer?
Utgangspunkt: 

Kompetansemålene i læreplanen skal kunne prøves.
Gjennomføres i bedrift eller prøvestasjon.
• Prøven består av: 

- Planlegging med begrunnelse
- Gjennomføring av et faglig arbeid
- Vurdering av eget prøvearbeid
- Dokumentasjon av eget prøvearbeid

•  Lærebedriften skal melde lærlingen opp til fag-/svenneprøve senest  
3 måneder før planlagt prøve.

•  Lærlingen har rett til å avlegge fagprøve, lærebedriften har ansvar for at 
lærlingen får tatt prøvene. 

•  Fag-/svenneprøven skal som hovedregel avvikles ved slutten av læretiden og 
være avsluttet senest 2 måneder etter dette tidspunkt.
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Lærlingeforsikring
For kr 952 i året får du reise- og  
ulykkesforsikring i ett! 

Sammen med innboforsikringen (inkludert i medlemskapet) 
får du en super trygghetspakke. 

Forsikringen kan kjøpes hos vår samarbeidspartner SpareBank1. 

Budsjettkalkulator   
Som lærling kan det være vanskelig å få endene til å møtes. 
Last ned vår budsjettapp helt gratis, så varer kanskje pengene 
dine litt lenger. Se www.lofavor.no/Ung/ 

Meld deg inn i Fellesforbundet på:

www.Fellesforbundet.no

Også lærlinger trenger en fagforening!


