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Utdanning gjennom praktisk arbeid!

Beiarn kommune

Indre Salten
Opplæringskontor AS
ISOK AS er et tverrfaglig opplæringskontor som er eid
av bedrifter, kommuner og videregående skoler i Indre
Salten.
Siden oppstarten i 1996 har vi formidlet Lærlinger og
Lærekandidater til bedrifter i hele Indre Salten (Sørfold,
Fauske, Saltdal og Beiarn kommune).
Vi ønsker å være et servicekontor for Lærlinger, Lære
kandidater og lærebedrifter i Indre Salten.
Vi samarbeider godt med andre aktører innen u
 tdanning
og opplæring, slik at det blir god kvalitet i hele
opplæringsløpet.

Våre arbeidsoppgaver:
• Aktiv deltagelse i formidlingen av Lærlinger/
Lærerkandidater til lærebedrifter.
• Tett oppfølging av Lærling/Lærekandidat og
lærebedrift gjennom hele læretiden.
• Organisering av manglende teori som har
betydning for læretiden.
• Gjennomføring av Lærlingdag.
• Vi deltar på lokale utdanningsmesser og på
skolebesøk i ungdomsskolene i Indre Salten.
• Framsnakking av Yrkesfag.
• Godt samarbeid med andre aktører for å
skaffe læreplasser og lærebedrifter.
• Utplassering og omplassering ved behov.
• Medarrangør av Fagbrevutdeling for Indre
Salten.

GoZee-appen gjør brosjyren levende
GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.
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Fordeler ved å velge Yrkesfag:
• Som Lærling/Lærekandidat vil du kunne utvikle deg
og tilegne deg både teoretisk og praktisk kunnskap.
• Du får lønn i læretiden og blir attraktiv i arbeids
markedet når du er ferdig med læretiden.
• Etter endt læretid vil du få et Fagbrev eller Svenne
brev som bevis på fullført utdanningsløp.
• Som Lærling vil du også få tittelen fagarbeider eller
fagoperatør.

• Muligheter til å gå videre på skole etter endt læretid:
·
		
·
		
·

Rett til å gå påbygging etter bestått Fagbrev/
Svennebrev innen det året du er 24 år.
Du kan gå Y-veien rett inn til Ingeniørstudier
(sjekk hjemmesiden til Universitet/Høyskole).
Gå videre på Fagskole og bli Fagskoleingeniør.

• Norge trenger Fagarbeidere – velger du Yrkesfag har
du gjort et godt valg.
• Indre Salten har behov for flere Lærlinger og Lære
kandidater i framtiden.

Vi har solid kompetanse innen tømrerfaget og tilhørende fag, som
forskaling og trapper.
Vi påtar oss alt av byggeoppdrag i Salten. Vår firmastruktur gjør at ingen
oppdrag er for små, og svært få er for store.
Siden alle våre medarbeidere er fagutdannete innen sitt felt, kan du føle
deg trygg på at jobben blir gjort på en kvalitetsmessig måte.

www.aubygg.no

Hvilke yrker kan du velge?
Det finnes hele ti ulike retninger i Yrkesfag. Indre Salten trenger
i årene som kommer Lærlinger innen de fleste utdannings
programmene. Les mer på Utdanning.no eller Vilbli.no.
1. år

2. år

3. år

Vg1

Vg2

Læretid

Vg1

Læretid

Læretid

4. år

Fagprøve
Fagprøve
Fagprøve
Fagprøve
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lbyr læreplasser innenfor:

Rokas Banys, Lærling i Kjemiprosessfaget
Elkem AS Salten verk
Valjord, 8226 Straumen
Tlf.: 756 98 100
ps://www.elkem.com/

Ni
ls-Erik Brandsæther, Lærling i Elektrikerfaget

- Kjemiprosessfaget
- Industrimekanikerfaget
- Anleggsmaskinmekanikerfaget
- Automa�seringsfaget
- Elektrikerfaget
- Produksjonsteknikkfaget
- Laboratoriefaget
- IKT-Dri�steknikerfaget

Elever
i opplæring
ved Vg2
Industriteknologi,
Saltdal vgs

Saltdal kommune
- Folk e så bra
I Saltdal er vi kjent for stor dugnadsånd som
skaper utvikling, tilbud og samhold blant
innbyggere. Gjennom historien har vi vist at vi
har omsorg og bryr oss om hverandre.
Samtidig vil vi gjerne bli flere for å bygge videre
på det flotte samfunnet vårt. Det er derfor vi liker
å si: Folk e så bra!
Saltdal er dessuten en attraktiv kommune for
ungdom, når det gjelder både jobbmuligheter og
bosetting.  Hos oss skal alle føle seg hjemme, og
vi gleder oss til å ønske deg velkommen.  

Foto: Erik Fastvold

i samarbeid med Indre Salten Opplæringskontor.

Saltdal Kommune

Muligheter for
Yrkesfaglig Utdanning
Et Yrkesfaglig Studieprogram er som regel på 4 år.
Da går man 2 år på skole og er Lærling i 2 år. Det fins
imidlertid flere unntak, sjekk utdanning.no eller
vilbli.no for mer informasjon, eller ta kontakt med
oss. Etter læretiden tar man Fagprøve/Svenneprøve.

Fordeler ved å være
Lærekandidat:
• Gir grunnkompetanse – kan bygges videre til
Yrkeskompetanse.
• Individuell plan for opplæringen – skal ikke
innom alle læreplanmålene i læreplanen for
yrket.

Sjøgata 86, Fauske
75 64 38 20
isok@isok.no

• Ingen teorikrav.
• Læretid på 1 til 4 år – beregnes ut fra hva du
tidligere har gjort.
• Fleksibelt løp.
• Passer for de som ikke har forutsetninger til å
gå ordinære opplæringstilbud på vgs.
• Etter endt læretid går man opp til en Kompe
tanseprøve og får et Kompetansebevis/
Kompetansebrev – ut fra kompetansemålene
man har vært gjennom.

Ta kontakt med oss for mer info om mulighetene videre.

Sammen står vi sterkere
for Indre Salten
Bli lærling i Indre Salten Energi!

75 60 01 00 I www.isenergi.no

• 108949 • www.jsnorge.no

• Etter at man har bestått Kompetanseprøven,
kan man eventuelt samle seg mer relevant
praksis for å ta ordinært Fag-/ Svennebrev.

