Samarbeidsavtale
Bedrift
Besøksadresse
Postnummer

Poststed

Kontonummer

Org nr.

Evt. postadresse
Postnummer

Poststed

Opplæringsansv.

Personnummer

Mobil

E-post

Tlf. kontor

Antall faglærte
tømrere i bedriften

Undertegnede tømrerbedrift/entreprenør inngår med dette et samarbeid med Opplæringskontoret for
tømrerfaget (OFT). Bedriften bekrefter å inneha den nødvendige kompetanse for å være godkjent
lærebedrift i tømrerfaget.
OFT signerer som faglig leder for bedriftens lærlinger på lærekontrakten og er ansvarlig for lærlingenes
totale opplæring. Dersom opplæringen i en medlemsbedrift ikke er god nok, må opplæringskontoret følge
opp gjennom tiltak for å bedre kvaliteten på opplæringen i bedriften, eller ved å omplassere lærlingen(e).
Som del av avtalen vil OFT jobbe med rekruttering til tømrerfaget, formidle søknader om læreplasser, inngå
lærekontrakt med bedriftens lærlinger, følge opp lærlingene ute i bedriftene og sørger for at opplæringen
skjer i henhold til læreplanen. OFT skal tilby lærlingene nødvendige kurs og perfeksjonering, besørge
nødvendig teoriopplæring og gi råd og veiledning til bedriftene vedrørende fagopplæring. Avslutningsvis
foretar OFT oppmelding av lærlingene til svenneprøven. Lærebedriften er gjort kjent med at OFT beholder
en andel av lærlingtilskuddet fastsatt av generalforsamlingen for å utføre disse arbeidsoppgavene.
Bedriften forplikter seg til å påta seg det fulle arbeidsgiveransvar for sine lærlinger, forestå den praktiske
opplæringen, gi bedriftens lærlinger en halvårlig vurdering i henhold til OFT styringssystemer (iFag), holde
lovpålagte forsikringer, gi lærlinger fri til å følge nødvendig kurs og teoriundervisning, følge deler av
fellesoverenskomsten for byggfag (jmf vedtak på generalforsamling i 1997) og rette seg etter vedlagte
vedtekter og de vedtak som fattes av styret og generalforsamlingen. Bedriften skal holde lærlingen med
nødvendig arbeidstøy og verneutstyr. Verktøy bekostes av bedriften hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
Bedriften er gjort kjent med OFT sine rutiner for behandling av personopplysninger som er nødvendige for å
oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen (vedlagt).
Hvis bedriften endrer eller ikke har arbeidsoppgaver slik at læreplanen ikke kan oppfylles, eller ikke lengere
har en faglig utdannet person til å forestå opplæringen, plikter bedriften å gi OFT en skriftlig melding om
dette. Bedriften skal i samarbeid med OFT lage en individuell opplæringsplan for den enkelte lærling.
Alle lærebedrifter som har lærling(er) gjennom Opplæringskontoret er medlemmer av kontoret.
Lærebedriftene har et kollektivt ansvar for gjennomføringen av læretiden.
For Opplæringskontoret for tømrerfaget

For lærebedriften

Harald Hansen
Forpliktende signatur

Forpliktende signatur
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Søknad om samarbeidsavtale
mellom Opplæringskontoret for tømrerfaget
og

Har opplæringsansvarlig i bedriften svennebrev?
Har opplæringsansvarlig i bedriften mesterbrev?
Hvis Ja, ber vi om at kopi av brev(ene) vedlegges.

Ja
Ja




Hvor lang praksis har opplæringsansvarlig innenfor tømrerfaget?
Har bedriften yrkesskadeforsikring?
Har bedriften internkontroll?
Utbetaling av lønn foretas
Verktøy bekostes av

Ja
Ja

hver 14. dag 
lærling


Nei
Nei




___ år



1 gang per mnd
bedrift

Nei
Nei







Bedriften skal holde lærlingen med arbeidstøy og verneutstyr (jfr. vedl. årsmøtevedtak).
Bedriftens arbeidsområder:

Eneboliger

Tilbygg/påbygg



Soppsanering



Småhusbygging



Dører/vinduer



Rehabilitering



Service/offentlige bygg



Våtroms normen



Elementproduksjon



Brann/lyd/støyvinduer



Hyttebygging



Kontor/butikk/industri



Forsikring/vannskade



Div. innredning



Dato ________

Sted ______________________

Ansvarlig i bedriften ___________________________
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