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Kompetansepakken 
01.08.2022 blir de nye læreplanene tatt i bruk.  
For å hjelpe bedriftene til å fortstå hva fagfornyelsen 
vil innebære, har Viken fylkeskommune laget en 
kompetansepakke. Denne pakken inneholder 6 
moduler med nyttig informasjon, videoer og oppgaver. 
Du vil få en bedre forståelse for hva som er nytt og hva 
som er hovedfokuset med fagfornyelsen. Når du har 
gjennomført kompetansepakken får du en dimplom. 
Du kan alltid gå tilbake i kompetansepakken, og bruke 
dette som er verktøy. Vi håper dette kan være til hjelp 
og inspirasjon 
 
Link: 
https://bibsys.instructure.com/search/all_course
s?design=udir 
 
 
 
 

Læretid i utlandet  
 
Det er nå spennende muligheter for å ha et opphold i 
Europa både for lærlinger og ansatte i lærebedrifter og 
opplæringskontor. Innen 1. mars kan deres lærlinger 
søke om utplassering gjennom tilbudet Læretid i 
Europa for perioden september – desember 2022. -
Ansatte i lærebedrifter og opplæringskontor har også 
muligheten til å søke om et opphold i et europeisk 
land.  
 
Hva er Læretid i Europa? Å delta på Læretid i Europa 
innebærer at en lærling er borte fra sin vanlige 
læreplass i 3 måneder og har utplassering i en bedrift i 
utlandet. Oppholdet vil være en godkjent del av 
læretiden og vil gi muligheten til lærlingen å oppdage 
faget sitt i et nytt land. Interesert? Ta gjerne kontakt 
med oss i BOB 
 
Søknadsfrist: 1 mars.    
 
 
 
 
Redaktør: Sandra V. Johannessen  
sandra@bilmek.no 
  

 

 

Merkar Rådebank-effekt: – Fleire lurer 
på kva yrket handlar om  
Link: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/merkar-radebank-effekt_-_-
fleire-lurer-pa-kva-yrket-handlar-om-1.15836279 

 
Bare siste uken har BOB fått flere henvendelser fra jenter som spør om muligheter innen 
lakkfaget. Dette er veldig hyggelig, og vi håper at dette kan bidra til at enda flere søker til 
dette yrket.  

 

Lærlingbehov 
 
Vi oppdaterer vår nettside nå, frist for å 
sende inn intensjosavtale var 1.februar. Men 
om du skulle ha glemt det, ta kontakt med: 
sandra@bilmek.no  
 

Halvårs  
vurdering 
Det er tid for gjennomføring av halvårlig 
vurderingssamtale for mange. Dette er en 
lovpålagt samtale som alle lærlinger skal ha. 
Sett av en time til gjennomgang sammen 
med din lærling. Bruk OLKWEB 
 
Trenger du hjelp til gjennomføring – ta 
kontakt med oss. Vi hjelper gjerne til 
 
Her finner du brukermanual for faglige 
ledere: https://www.bilmek.no/for-bedrifter/ 

Bilpleiefaget  
Våren 2022 blir det mulighet til å ta den 
teoretiske eksamen i bilpleiefaget. Dette 
er en 5 timers skriftlig tverrfaglig 
eksamen som er faglig rettet mot bilpleie. 
Eksamen koster kr 1217,- og må betales 
ved oppmelding. For lærlinger er denne 
gratis. Oppmelding gjøres på denne 
adressen: https://privatist.inschool.visma.no/ 
 
Neste mulige oppmelding er til høsten 
Når teoretisk eksamen er bestått kan du 
melde deg opp til fagprøve 
Les mere om denne saken her: 
https://www.nbf.no/artikler/2022/rekruttering
/vil-du-bli-blant-de-forste-i-landet-med-
fagbrev-i-bilpleiefaget/ 

 
Husk å meld deg på generalforsamling 
torsdag 17. mars 


