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Forsvaret – årets lærebedrift i staten 2021



▪ Ca. 400 ledige læreplasser i 2023
▪ Om lag 600 lærlinger totalt
▪ Ca. 30 ulike lærefag
▪ Gode resultater:

– 98 % består 1. gangs fagprøve
– 40 % består meget godt

▪ Læresteder over hele landet + fartøyene i Sjøforsvaret
▪ Lærlinger i alle forsvarsgrener 
▪ Kombinerer førstegangstjeneste og læretid. 

Forsvaret – Norges største lærebedrift



▪ Norsk statsborger
▪ Ha bestått sesjon 
▪ Plettfri vandel
▪ Må kunne sikkerhetsklares for Hemmelig
▪ Normal god helse
▪ Bestått alle fag på videregående
▪ Karakter god i orden og oppførsel
▪ Lavt fravær
▪ Ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret
▪ For noen fag/tjenestetyper vil det være  

strengere krav til helse/fysikk/Evnenivå etc. 
▪ Enkelte fag kan også ha tilleggskrav (attester, 

sertifikater osv.)
▪ Det kan også være krav til høyere 

sikkerhetsklarering (eks. IT drift)

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Krav for militær lærling





Forsvarets personell- og vernepliktssenter

LÆREFAG militær lærling 2023 (behov ca 400 lærlinger i totalt 22 ulike lærefag)

Yrkesfaglig utdanningsprogram Utdanningskrav Lærefag militær lærling

Elektro og datateknologi VG2 Datateknologi og elektronikk VG3 Optronikerfaget

VG2 Dronefag VG3 Droneoperatørfaget

VG2 Elenergi og ekom VG3 Telekommunikasjonsmontørfaget

VG3 Avionikerfag VG4 Avionikerfaget 

VG3 Dataelektronikerfaget eller VG2 Datateknologi og elektronikk (får lengre læretid) VG4 Dataelektronikerfaget

VG3 Flytekniske fag VG4 Flysystemmekanikerfaget

VG3 Maritim elektriker VG4 Maritim elektrikerfaget 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon VG2 Informasjonsteknologi VG3 IT-Driftsfaget 

VG2 Medieproduksjon VG3 Mediedesignfaget 

Restaurant og Matfag VG2 Kokk- og servitør eller VG2 Matproduksjon (får lengre læretid) VG3 Ernæringskokkfaget 

VG2 Kokk- og servitør eller VG2 Matproduksjon (får lengre læretid) VG3 Kokkfaget 

Salg, service og reiseliv VG2 Salg og reiseliv VG3 Reiselivsfaget 

VG2 Service, sikkerhet og administrasjon VG3 Service -og administrasjonsfaget 

VG2 Service, sikkerhet og administrasjon VG3 Sikkerhetsfaget 

Teknologi- og Industrifag VG2 Arbeidsmaskiner VG3 Anleggsmaskinmekanikerfaget

VG2 Børsemaker VG3 Børsemakerfaget 

VG2 Industriteknologi VG3 Industrimekanikerfaget

VG2 Kjøretøy VG3 Bilfaget tunge Kjøretøy

VG2 Maritime fag VG3 Matrosfaget 

VG2 Maritime fag VG3 Skipsmotormekanikerfaget

VG2 Transport og logistikk VG3 Logistikkfaget 

Helse og oppvekstfag VG2 Helsearbeiderfag VG3 Helsearbeiderfaget



En annerledes utdanning 

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

▪ Rekruttskole 7 uker (grunnleggende 
soldatutdanning)

▪ I løpet av første år ytterligere ca 2 
ukers vedlikehold av soldatferdigheter, 
kombinert med fagopplæring/læretid i 
faget.

▪ Fagopplæring foregår i godkjent 
opplæringsbedrift med kvalifiserte og 
dyktige instruktører/fagansvarlige 



VILKÅR MILITÆR LÆRLING (pr 1.1.2022)

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

▪ 1. år - soldatvilkår med lærlingtillegg
ca. kr 6700

▪ Dimisjonsgodtgjøring på kr 38.000,- ved 
endt førstegangstjeneste (365 dager)

▪ 20 permisjonsdager
▪ Gratis lege- og tannlegebehandling

▪ 2. år - lærlinglønn ca kr 17.000 pr mnd
▪ Feriedager i henhold til ferieloven
▪ Overtid, vakt og øvingstillegg etter egne 

satser, dersom man pålegges slik tjeneste 
▪ Begge år:

▪ Fri kost og losji (må skattes av 2. år)
▪ Fri uniform
▪ Rabatter på offentlig kommunikasjon
▪ 7 gratis hjemreiser pr år
▪ Tilgang på Forsvarets velferdstjenester
▪ Stipend til yrkesretta kurs, 

se forsvaret.no/kurs



▪ Landsdekkende – lærlinger over hele landet, samt seilende på fartøy

▪ Lærlinger i mange ulike fag – Forsvarets behov er styrende

▪ Samme opplæring og fagbrev som sivilt (VG3/4)

▪ Fleksibel og tilpasningsdyktig ordning i forhold til Forsvarets behov for spesialister

▪ Forsvarets lærebedrifter får fylkeskommunalt tilskudd for å drive opplæring

▪ Vi har både militære og sivile lærlinger (flest militære)

– I noen fag kan de som ikke når opp i forhold til Forsvarets krav til militære lærlinger, unntaksvis få tilbud 
om sivil læreplass i Forsvaret

▪ Kokkefagene

▪ Service- og Administrasjonsfaget

– Sivile lærlinger bør ha lokal tilhørighet (får normalt ikke bo i leir og har andre vilkår)

Lærlingeordningen i Forsvaret



▪ Hva gjøres for god rekruttering av lærlinger?

• Avdelinger/fartøy tar imot yrkesfagelever på Yrkesfaglig Fordypning (YFF)
• Kystvakten alene har ca 150 elever årlig som er ute og seiler på fartøy.

• Målretta - klassebesøk på yrkesfag 

• Fagsesjon – samtidig sesjon for noen lærefag

• Bedriftsbesøk – avdeling/fartøy inviterer skoleklasser

• Oppdaterte nettsider forsvaret.no / chatbot (svarer på lærlingespørsmål)

• Målretta kampanjer i sosiale medier

• Maritimt rekrutteringstokt

▪ Metode og best practice - hva virker?

• Inn i yrkesfagklasser 

• Bruk av lærlinger 

• Tilpassa og målretta budskap til det enkelte fag

Rekruttering av lærlinger
(Søknadsfrist 15.februar)



FORSVARET SOM LÆREBEDRIFT

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

▪ Samme læreplaner og læretid som sivilt

▪ Dyktige fagansvarlige og gode opplærings-
og kvalitessikringssystemer

– OLK WEB 

– WEB LÆRLING (maritime fag)

▪ Moderne fasiliteter og utstyr

▪ Medvirkning i, og ansvar for egen læring

▪ Førstegangstjeneste inkludert i læretiden

– Motiverende og meningsfylt

– Personlig utvikling og modning

– Selvstendighet

– Mangfoldig arbeidsmiljø

– Sosialt fellesskap



Muligheter etter læretiden

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

• Muligheter for videre utdanning og jobb i 
Forsvaret varierer fra fag til fag

• I dag  er det ca 40% som får tilbud etter 
læretid 

• Forsvaret har et økende behov for faglærte 
spesialister

• Hva har du med videre fra Forsvaret?
• Fagbrev
• Yrkesretta kurs/studiekompetanse?
• Avtjent førstegangstjeneste

• God helse og fysisk form
• Unike opplevelser og erfaringer 
• Mer selvstendig
• Bedre lagspiller
• Kan søke spesialiststillinger

• Sikkerhetsklarert


