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Samarbeidsavtaleverktøyet 
Registrere samarbeidsavtale 



 

Introduksjon 

Samarbeidsavtaler inngås mellom en skole og en bedrift. Avtalene omhandler et 
samarbeid innenfor faget «Yrkesfaglig fordypning» hvor elever på Vg1 og Vg2 skal 
få praktisk erfaring med ulike sluttkompetanser. 

Hver avtale er derfor rettet mot en sluttkompetanse og elever på utvalgte 
programområder. Kun ansatte i fylkeskommunene og videregående skoler kan 
registrere og endre avtaler. Denne rollen kalles «avtaleadministrator». 

Hvert fylke innretter egne rutiner for registrering av avtaler.  

Logg på samarbeidsavtaleverktøyet her: utdanning.no/feide 

 

Registrering av samarbeidsavtaler i YFF 

Skjemaet ble utarbeidet sammen med en arbeidsgruppe i Nordland 
fylkeskommune. Formålet var å registrere en samarbeidsavtale innen faget 
yrkesfaglig fordypning mellom én skole og én bedrift, innenfor én eller flere 
sluttkompetanser. 

Klikk på menyvalget «Ny samarbeidsavtale» for å få opp skjemaet for registrering 
av avtaler: 

 

https://utdanning.no/feide


Lagre publisert og lagre upublisert 

Avtaler kan lagres publisert og upublisert. Dette gjøres helt nederst i skjemaet, ved 
å krysse av i boksen med navn «Published». Ønsker du å lage avtalen uten å 
publisere den, lar du være å krysse av denne boksen. 

 

Upubliserte avtaler og loggmeldinger kan kun redigeres av deg selv. 

Publiserte avtaler er synlige for alle ansatte i fylkeskommuner og ansatte på 
videregående skoler i hele landet.  

Publiserte avtaler som ikke er utløpt, er synlige for alle brukere av Utdanning.no. 
Loggmeldingene er kun synlige for ansatte i fylkeskommuner og ansatte på 
videregående skoler i landet. 

Publiserte avtaler kan endres og lagres av alle avtalepartnere fra eget fylke. Det 
finnes en endringslogg som viser hvilke endringer som er gjort av hvem under 
arkfanen «Versjoner». Arkfanen er tilgjengelig etter at avtalen er lagret første gang.  

 

Slik fyller du ut avtaleskjemaet 

Avtaleskjemaet har flere felt som må fylles ut. 

Tittel 
Begynn med å skrive inn en tittel som beskriver avtalen godt. Vi anbefaler å bruke 
navnet på skolen og bedriften som avtalen inngås mellom, se eksempel: 

 

 

«Body» 
Det er frivillig om du vil legge inn tekst i feltet med overskriften «body».  

 



Skole 
Skole 
Begynn å skrive inn et skolenavn og systemet vil foreslå aktuelle skoler. For å velge 
en skole må du klikke på ett av valgene. Dette gjelder alle felt der systemet gir 
forslag, og er med å sikre datakvaliteten i avtalene. 

Hvis du glemmer å velge ett av forslagene, blir feltet lagret uten innhold. 

Du kan legge inn avtaler for en annen skole enn din egen. 

Skolens kontaktperson 
Det er mulig å skrive flere navn i dette feltet. Innholdet i dette feltet blir synlig for 
alle brukere som besøker Utdanning.no når avtalen publiseres. 

 

Bedrift 
Bedrift 
Det er to måter å angi bedrifter på; med navn eller organisasjonsnummer: 

• Begynn å skrive inn bedriftens navn. Systemet vil foreslå aktuelle 
bedrifter. Denne metoden kan være litt usikker fordi mange bedrifter 
finnes i flere «varianter» i Brønnøysundregistrene. 

• Skriv inn bedriftens organisasjonsnummer. Dette er den sikreste måten å 
legge inn en bedrift, fordi organisasjonsnummeret identifiserer en bedrift 
på samme måte som et fødselsnummer identifiserer en person. Husk å 
klikke på «forslaget» systemet gir. 

Det er lurt å være konsekvent på hvilket organisasjonsnummer du bruker, fordi 
mange av bedriftene i systemet har mer enn ett. Benytter du ulike 
organisasjonsnumre for «samme bedrift», vil avtalene spres ut over de ulike 
organisasjonsenhetene til bedriften. Bruk fremgangsmåten under for å være 
konsekvent på hvilket organisasjonsnummer som benyttes. 
 

Hvordan kan du finne frem til organisasjonsnumre? 

• Bruk organisasjonsnummer fra tidligere samarbeidsavtaler 
 Se under fanen «Alle avtaler» i avtaleverktøyet 

• Finnes det ingen avtaler med bedriften? Eller er ikke bedriften 
godkjent lærebedrift? Bruk verktøyet Finn lærebedrift til å søke opp 
bedriften. 

https://finnlarebedrift.no/


• Du kan også finne bedrifter på Utdanning.no sine yrkessider under 
«Arbeidsmarked». 

Aller helst skulle både godkjenninger av lærebedrifter og inngåtte 
samarbeidsavtaler vært registrert på avdelingsnivå i bedriftene der de ansatte 
befinner seg. Dette fordi det er der kompetansen faktisk sitter. Dermed er det 
enklere å komme i kontakt med de som skal gjøre jobben. Ofte er imidlertid 
godkjenning av lærebedrifter lagt på et overordnet organisasjonsnummer. I de 
tilfellene kan det gi mening å la samarbeidsavtalene følge godkjenningen for å 
bedre gjenfinnbarheten. Dette løses også av fremgangsmåten over. 

Her finnes likevel ingen fasit, det beste er å opparbeide erfaringer. Utdanning.no vil 
uansett kunne gjøre tilpasninger slik at spredte avtaler og godkjenninger til en viss 
grad vises samlet. 

 

Bedriftskontakt (navn, telefonnummer og e-post) 
Innholdet i feltene vises ikke til andre enn fylkeskommuners og videregående 
skolers ansatte. Hvis bedriftene skal se innholdet i dette feltet må avtalen skrives 
ut eller lagres som PDF av en pålogget avtaleadministrator.  

Du kan legge til flere navn, telefonnumre og e-poster ved å klikke på den 
respektive «Legg til Samarbeidsavtaler YFF bedrift kontaktperson»-knappen. 

 

Avtaleinnhold 
Sluttkompetanse 
Dette feltet angir hvilken sluttkompetanse elevene skal fordype seg i; for eksempel 
«Frisørfaget» eller «Rørleggerfaget». 

Begynn å skrive inn navnet på sluttkompetansen og velg et av forslagene som 
kommer opp. 

Legg til flere sluttkompetanser ved å trykke på knappen «legg til ett nytt element». 

Programområder 
Ikke alle avtaler er relevante for alle elever. En elev på «Vg1 elektro» har normalt 
ingen glede av en samarbeidsavtale innenfor «Frisørfaget», men det finnes utallige 
muligheter som avviker fra normalen. 

Derfor lar vi skolene fylle ut hvilke programområder elevene kan nyttiggjøre seg av 
avtalen, uten begrensninger. Det er mulig å legge inn flere programområder. Feltet 



gjør det først og fremst enklere for elever og ansatte å se hvilke avtaler som er 
gjeldende innenfor deres egne programområder. 

Begynn å skrive inn navnet på programområdet og velg et av forslagene som 
kommer opp. Trykk på knappen «Legg til nytt element» for å legge inn flere 
programområder. 

Omfang 
Forventet tidsbruk.  

Periode 
Når i skoleåret elever skal i praksis. 

Utløpsdato 
Avtaler kan ha en maksimal lengde på 2 år, men de kan når som helst forlenges. 
Når en avtale har en utløpsdato som er passert vil den ikke vises til alle brukerne. 
Kun avtaleadministratorer kan se utløpte avtaler. 

Dersom en avtale er utløpt, men samtidig har status publisert, kan hvilken som 
helst avtaleadministrator i fylket utvide avtalen ved behov.  

Avtaledetaljer 
Dette er en tekst som bare blir synlig for avtaleadministratorer. Hvis bedriftene skal 
se innholdet i dette feltet, må avtalen skrives ut eller lagres som PDF av en 
pålogget avtaleadministrator.  

Her kan du legge inn hva som helst av tekst som definerer samarbeidsavtalen 
ytterligere, men ikke personinformasjon og sensitiv informasjon. 

 

Loggmeldinger 
Loggmeldinger lar deg loggføre hvordan utarbeidelsen av en avtale foregikk. 
Loggfunksjonen brukes også til å loggføre erfaringer med samarbeidet i 
avtaleperioden.  

Hvis avtalen allerede er lagret, trykk «Legg til Samarbeidsavtaler YFF loggmelding» 
for å legge til skjemaet for loggmeldinger. Skriv deretter et sammendrag og en 
utfyllende loggmelding. 

For at loggmeldingen skal lagres sammen med samarbeidsavtalen må du huske 
å trykke på Lagre. Du finner lagre-knappen nederst på siden.  

 



Hvorfor er loggmeldingene et viktig verktøy?  
Ofte tar det litt tid å bli enig med en bedrift om en samarbeidsavtale. En anbefalt 
arbeidsflyt er derfor å opprette en samarbeidsavtale du har tenkt å jobbe med, 
men lagre den som «upublisert». Da vil avtalen ligge i systemet, men bare du kan 
jobbe videre på den. Når du har kontakt med den aktuelle bedriften, kan du legge 
inn loggmeldinger etter hvert. 

I avtaleperioden kan det være nyttig om det legges inn loggmeldinger som sier 
hvordan samarbeidet forløper. Fungerer det med elever i bedriften? Dette er viktig 
for nye avtaleinngåelser! Det trenger ikke være avtaleregistrator som legger inn 
dette, men kanskje faglærere. Hvem som gjør hva, avhenger av fylkets eller 
skolens rutiner på området. 

Loggmeldingene blir synlige for alle avtaleadministratorer så snart avtalen 
publiseres. Aldri legg inn personinformasjon eller sensitiv informasjon i 
loggmeldingene, og vær forsiktig med uttrykksform. Gode loggmeldinger vil være 
veldig nyttig for andre og gjøre at alle sparer tid i avtaleinngåelser med bedrifter 
det allerede finnes erfaringer rundt. 

Loggmeldingene blir synlige på avtalevisningen, men skjules idet man lagrer 
avtalen som PDF. Bedriftene får ikke selv se loggmeldingene uten å spesifikt be 
om dem. Bedriftene kan imidlertid ha krav på både innsyn og sletting av 
informasjon. 

Tips! Dersom en bedrift absolutt ikke er interessert i å inngå avtaler kan det lages 
en pro-forma-avtale som publiseres, men med utløpt dato. Da vil loggmeldinger 
være tilgjengelig selv om avtalen ikke vises. Slik kan du tipse deg selv og andre 
avtaleadministratorer om at denne bedriften er kontaktet, men ikke interessert. 

 

Endringer av eier  

Det er mulig å overta eierskap av en publisert avtale, men bare hvis avtalen er 
opprettet av en person i samme fylke som deg. For å overta eierskap må du gå 
inn på avtalen i redigeringsmodus og lagre den (med eller uten endringer). 

Du har nå overtatt eierskap av avtalen. 



Sletting av avtaler 

Bare avtaleeier kan slette en avtale. Hvis du ønsker å slette en avtale du ikke eier 
må du først overta eierskapet (se over). 

Avtaleeiere har en egen sletteknapp nederst i redigeringsmodus på hver avtale. 

OBS: Når en avtale er slettet er det ikke mulig å hente den tilbake! 

 

 

  



 

 

 

redaksjonen@utdanning.no 
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