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Praktikanten skal i løpet av
praksisperioden få kjennskap til
landbruksarbeid gjennom teoretisk opplæring, veiledning og
praktisk arbeid. Det er ønskelig
Praktikantordning ble oppret- at det legges til rette for en allsitet i 1989 som en ordning for dig praksis. Det er derfor ingen
ting i veien for at flere praksisskogbruket, og utvidet til å
verter går sammen om en prakgjelde hele landbruket fra
1991. Ordninga er finansiert tikant.
med bygdeutviklingsmidler
(BU-midler) og blir forvaltet Lønn og arbeidsvilkår
Lønna skal være minst 70 % av
av Fylkesmannen og SLF. I
laveste lønnstrinn i Statens renoen fylker har denne ordgulativ, det vil si lønnstrinn 19.
ninga blitt nedprioritert til
fordel for andre tiltak.
Dokumenterte utgifter til barnepass og relevante kurs kan dekkes under forutsetning av at
Formål og målgruppe
Det primære målet med prakti- dette er tatt med i søknaden,
kantordninga er å bidra til å
eller på forhånd er avtalt med
sikre rekrutteringa til landbrufylkesmannen. Utgifter til verket. Målgruppa er personer i
neutstyr kan refunderes med
alderen 16-30 år. Utenlandske
inntil kroner 2000. Praktikanten
søkere til praksisplasser må ha kan belastes for kost og losji.
arbeids- og oppholdstillatelse.
Korttidsopphold i Norge kom- Det forutsettes en normal armer ikke under ordninga. Ord- beidsuke på 37,5 timer. Hvis det
ninga er heller ikke ment å hjel- utføres arbeid i helgene, skal
pe til med rimelig sommerhjelp arbeidsuken være 35,5 timer.
eller kortere vikariat.
Opplæring utenfor gården skal
innarbeides i normal arbeidsuke.

Praksisperioden skal maksimalt
være 12 måneder, og ikke kortere enn 6 måneder. Praksis på
egen, foreldres eller svigerforeldres gård blir ikke godkjent.

Arbeidsavtale
Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale mellom praksisvert
og praktikant om arbeids- og
opplæringsvilkår. Praksisvert og
praktikant skal gå gjennom avtalen sammen før praksisperioSøknad og tilskudd
Praksisverten sender søknad om den starter. I løpet av praksisperioden bør praktikanten ha fulgt
praksisplass i landbruket til
korte kurs.
kommunen. Søknadsskjema
finnes her: https://
Dersom to eller flere praksisverwww.slf.dep.no/no/skjema.
Dersom to eller flere praksisver- ter ønsker å søke om felles
ter ønsker å søke om en felles
praktikant, må praktikanten
praktikant, må praksisvertene
tegne arbeidsavtale med hver
praksisvert. Praksisvert legger
fylle ut hver sin søknad.
ved ett eksemplar av avtalen
sammen med søknad om tilDet kan gis tilskudd til 60 %
dekning av arbeidsgiveravgift, skudd til praktikant i landbruket.
yrkesskadeforsikring og lønn
inkludert feriepenger. Praksisvertens egenandel blir da 40 %. Gjensidig oppsigelsestid for
avtalen er én måned fra mottatt
Dersom lønna er høyere enn
minstelønn, vil egenandelen bli oppsigelse. En eventuell oppsigelse skal skje skriftlig, og kopi
høyere. Det innebærer at all
av oppsigelsen skal sendes til
lønn over 70 % av laveste
lønnstrinn må dekkes fullt ut av kommunen.
praksisverten. Det er ikke tillatt Når praksisperioden er slutt,
plikter praksisverten å gi en
å nytte avløsermidler for ferie
og fritid til å dekke egenandelen skriftlig attest til praktikanten.
av lønnskostnadene til praktikanten.

Arbeidsgiver
Praksisverten eller avløserlaget
har arbeidsgiveransvaret for
praktikanten. Hvis avløserlaget
påtar seg arbeidsgiveransvaret,
vil det lette administrasjonen for
praksisverten med blant annet
ordna forhold for utbetaling av
lønn og forsikringer.
Dersom et avløserlag skal være
arbeidsgiver for en praktikant,
må det inngås skriftlig avtale
mellom praksisverten og avløserlaget. Praksisverten skal ha
det daglige ansvaret for oppfølging av avtalt arbeids- og opplæringsvilkår. Hvis det oppstår
forhold av betydning for gjennomføring av praksisperioden,
skal praksisverten gi beskjed til
avløserlaget.
Mer utfyllende informasjon
finnes her: https://
www.slf.dep.no/no/produksjonog-marked/velferdsordninger/
praktikantordning/
publikasjoner/
_attachment/35156?
_ts=143ddba1360&download=t
rue

