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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om läroavtalsutbildning

Utfärdad i Mariehamn den 5 mars 2009

Med stöd av 5 § 3 mom., 11 § 3 mom., 19b §
3 mom. och 19d § 3 mom. landskapslagen
(1998:59) om läroavtalsutbildning, av dessa
lagrum 5 § 3 mom., 19b § 3 mom. och 19d § 3 mom.
sådana de lyder i landskapslagen 2009/16,
upphävs 3 § 3 mom. landskapsförordningen
(1998:61) om läroavtalsutbildning,
ändras 2 § 1 mom. och 2 mom. 2, 3 och 8 punkten, 3 § 2 mom. 1 punkten samt
fogas till lagens 2 § 2 mom. en ny 3a punkt och
till lagen nya 2a och 3a §§ som följer:
2§
Läroavtalet
Läroavtalet ska upprättas skriftligen mellan
huvudansvarig arbetsgivare och lärling på en av
landskapsregeringen godkänd blankett.
Av läroavtalet ska framgå:
-------------------------------------2) ansvarig arbetsgivare och dennes företagsoch organisationsnummer,
3) utbildningens målsättning,
3a) den examen som utbildningen, fortbildningen undantaget, leder till,
-------------------------------------8) datum för lärlingsnämndens godkännande.
-------------------------------------2a §
Företagarläroavtalet
Företagarläroavtalet ska upprättas skriftligen mellan lärlingsnämnden och en företagare
på en av landskapsregeringen godkänd blankett.

Av företagarläroavtalet ska framgå:
1) företagarens namn och personbeteckning,
2) namnet på företagarens företag och dess
företags- och organisationsnummer,
3) ansvarig handledare för den praktiska undervisningen och det företag, den organisation
eller utbildningsanordnare som den ansvarige
handledaren representerar,
4) utbildningens målsättning
5) den examen som utbildningen, fortbildningen undantaget, leder till, samt
6) dagen då lärotiden börjar och slutar.
I avtalet kan även intas andra bestämmelser,
vilka inte strider mot lag eller god sed.
3§
Individuell studieplan
-------------------------------------Av studieplanen ska framgå:
1) utbildningsprogram, om sådant följs, och
läroplan som utgör grund för utbildningen,
-------------------------------------3a §
Individuell studieplan för företagare
Till företagarläroavtalet ska bifogas en individuellt utarbetad studieplan. I planen ska hänsyn tas till företagarens tidigare utbildning och
arbetslivserfarenhet.
Av studieplanen ska framgå:
1) utbildningsprogram, om sådant följs,
2) läroplan som utgör grund för utbildningen,
3) utbildningens nivå, omfattning och innehåll,
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4) fördelningen mellan den teoretiska och
praktiska undervisningen och dess periodisering,
5) ansvarig utbildningsanordnare för den teoretiska undervisningen samt
6) kompetensen hos den ansvariga handledaren för den praktiska undervisningen.
Den individuella studieplanen ska utarbetas
i samarbete mellan företagaren, lärlingsnämn-

den, den utbildningsanordnare som handhar
den teoretiska utbildningen och det företag, den
organisation eller utbildningsanordnare som
tillhandahåller en ansvarig handledare för den
praktiska undervisningen.
_________
Denna förordning träder i kraft den 1 april
2009.
_________
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VIVEKA ERIKSSON
lantråd
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