LÆRLINGEPLAKATEN

Seks råd til deg som har lærling

Fire råd til deg som er lærling

1

Sørg for en god start
Ta imot lærlingen vår på en god og
inkluderende måte. Bry deg!

1

Vær deg selv
Du er topp! Vær deg selv på jobb.
Du er en av oss!

2

Lag en opplæringsplan
Tildel roller og oppgaver som sørger for
større utfordringer gradvis. Gi mestring!

2

Ta initiativ
Si ja til oppgaver og delta aktivt i
arbeidsmiljøet. Du gjør oss god!

3

Ha en løpende dialog
Møt og snakk med lærlingen vår ofte.
Det skaper trygghet. Vær åpen!

3

Spør
Ingen spørsmål er dumme! Hvis du
spør mye, lærer du mye. Ikke vær redd!

4

Gi tilbakemelding
Løpende tilbakemeldinger gjør lærlingen
vår til en selvstendig ressurs. Gi respons!

4

Be om hjelp
Det er alltid noen som vil hjelpe deg
hvis noe er vanskelig. Vær åpen!

5

Spill lærlingen god
Lærlingen vår er avhengig av deg og
dine kollegaer for å lykkes. Løft frem!

6

Ta hensyn
Lærlingen vår er ung. Det må vi tilpasse
oss og ta hensyn til. Vis omsorg!

OK stat

Opplæringskontoret for statlige virksomheter
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