SØKNAD OM HEVING AV LÆREKONTRAKT
Bedrift:
Lærling:

Person nr.:

Fag:
Kontraktstid:

Ønsket sluttdato:

Årsak til ønske om heving:

Heving av lærekontrakter er hjemlet i Opplæringsloven § 4-6, se baksiden.

BYGGOPP
Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk
Oslo, Akershus og Østfold

______
__
sted/dato

____________________________
lærebedrift

______________________
lærling

(Ved krav om heving fra en av partene skriver bare denne parten under.)

Heving av lærekontrakt
Med unntak av lærlinger med prøvetid etter § 4-5, kan lærekontrakt ikke avsluttes før
utløpsdato på annen måte enn ved heving etter bestemmelsene i §4-6.
(Lærlinger som har fylt 21 år og får full opplæring i bedrift, har 6 måneders prøvetid, og kan
i denne perioden si opp/sies opp etter gjeldende oppsigelsesregler.)

Heving § 4-6
Lærekontrakt kan heves når begge parter er enige om dette. Retten til heving er betinget av
yrkesopplæringsnemndas samtykke. Når lærlingen frivillig hever lærekontrakten, faller retten
til videregående opplæring bort dersom yrkesopplæringsnemnda ikke vedtar noe annet.
Om rett skal beholdes og om fylkeskommunen skal bidra til å skaffe mer opplæring, vil
avhenge av årsak til heving, og må vurderes i hver enkelt sak.

Yrkesopplæringsnemnda kan samtykke i heving av lærekontrakt når en av partene
krever det, og det foreligger akseptable grunner. Loven skisserer slike grunner:
At en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet.
(Eks. mangel på opplæring fra bedriftens side, at lærlingen bryter arbeidsstedets
bestemmelser for oppmøte/fravær osv.)
At en av partene er ute av stand til å fortsette læreforholdet
(Eks. at bedriften går konkurs, bedriften flytter, lærlingen ikke har helse til arbeidet,
alvorlige uoverensstemmelser som gjør opplæring/læring umulig osv.)
At det er urimelig ulempe for lærlingen å fortsette læreforholdet
(Dette sikter til velferdsgrunner som at lærlingen må flytte av vektige private grunner, at
bedriften flytter og det blir stor belastning for lærlingen å flytte med osv.)

