
OK STATS TILBUD

Presentasjon av Opplæringskontoret for statlige virksomheter



OK stat

• Opplæringskontoret i staten (OK stat) ble opprettet i 2013 og har 
vokst jevnt siden den gang

• I dag har vi 118 medlemsbedrifter og 229 lærlinger

• Tilknyttet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fra 
01.01.2020

• Opplæringskontorets virksomhet er hjemlet i opplæringsloven § 4-
3.

• OK stat skal støtte statlige virksomheter i å rekruttere lærlinger og 
er part i lærekontrakten sammen med lærebedriften og 
fylkeskommunen



Vi er OK stat

Kari Vahabzadeh Guro Myklestul Grete Rian Mathias Andresen Monica Jonsrud Svenningsen

Alexander Karlsen Anne Jensen Petter Kulseng Ludvig Berg Sydvold Selma Hoummira



Nettverkssamlinger Kontakten med fylkeskommune 
på vegne av virksomheten

Testfagprøver

Våre tjenester til lærebedrifter

Markedsføring/profilering
av virksomhetene

Arbeidsgiverportalen Kontinuerlig veiledning







Våre lærefag høsten 2022

Byggdrifter Dataelektroniker

Service og administrasjon IT-driftsfaget SikkerhetIT-utviklerfaget 

Innholdsproduksjon Mediedesignfaget Medieteknikkfaget



Kontakt med 
fylkeskommunen

• All kontakt med fylkeskommunen på vegne av 
medlemsbedriftene

• Administrative oppgaver

• godkjenning

• tegning av lærekontrakt

• oppmelding til fagprøve

• tilskudd

• Kvalitetssikring 



Markedsføring av lærebedrifter

• Markedsføring og profilering av medlemsbedrifter som 
attraktive statlige lærebedrifter
• Skolebesøk

• Utdanningsmesser

• Fagsafari

• Techmeet



Oppfølging av lærebedrift

Bli godkjent 
lærebedrift

Rekruttering
Oppfølging 

av lærlingen
Avslutning 

av læretiden



Godkjenning

• Råd og veiledning

• Kartleggingsverktøy

• Godkjenning av 
virksomhet, faglig leder 
og nye fag



Rekruttering

• Råd og veiledning til virksomhetene i forbindelse med rekruttering 
av lærlinger. 

• Maler og sjekklister på Statens arbeidsgiverportal



Rekruttering av nye lærlinger i statlige 
virksomheter

• Webinar via Vimeo 29. november kl. 13-13.30 

• Påmeldingsfrist 28.november kl. 12.00

• Målgruppen er HR ledere og ledere i statlige virksomheter, primært nye lærebedrifter 
hos OK stat

• Også nyttig for andre medlemmer som ønsker å vurdere egen rekrutteringsprosess.



Oppfølging 
av lærlingen

• Rådgivning i forbindelse 
med bl.a.

• introduksjonsprogram

• planlegging av 
læretiden

• lærlingens 
dokumentasjon

• halvårssamtaler

• tilrettelegging for 
særskilte behov

• utfordringer



Avslutning av 
læretiden

• Oppmelding til 
fagprøven

• Fagprøveforberedende 
møter

• Rådgivning 



Testfagprøver

• OK stat tilrettelegger for testfagprøve (tre til seks måneder før  
fagprøven)

• Gjennomføres omtrent som en vanlig fagprøve eller 
svenneprøve. (Lærlingen lager framdriftsplan, gjennomfører 
oppgaven, dokumenterer og gjennomfører egenvurdering.)

• Sier mye om hvordan lærlingen ligger an til fagprøven

• Grunnlag for tilbakemeldinger til lærlingen



Samlinger og nettverksmøter

• Nettverksmøter for faglig ledere 
og instruktører 

• Erfaringsutveksling 

• Faglige diskusjoner om aktuelle 
tema

Eksempler

• Nettverkssamling for faglig 
ledere (2.desember)

• Webinar innføring for nye faglig 
ledere (september)

• Nettverkssamling for faglig 
ledere (juni)



Samlinger for lærlingene

• Informasjon og rådgivning

• Erfaringsdeling

• Sosial arena

Eksempler
• Digitalt kick off for nye lærlinger 

(august)

• Fysisk samling for førsteårslærlinger
(september)

• Digital samling for førsteårslærlinger
(september)

• Digital samling for andreårslærlinger 
(oktober)

• Sommeravslutning

• Kahoot fredager kl. 13

• Snapchat



Utvikling
• Bedre innsikt

• Undersøkelser

• Brukerråd

• Nye verktøy

• Øke antall lærlinger




