
 
  Side 1  

(Skjema inngår som del av protokoll fagbrev) 

 

SKJEMA -  SJÅFØRER:  SØKNAD OM Å TA FAGBREV                                                
 
Fylles ut av medarbeider: 
 

Jeg ønsker å ta fagbrev som sjåfør 
 

            
Jeg har minst 5 års dokumentert yrkeserfaring på tyngre kjøretøy for å ta fagbrev som sjåfør 

            
Hvis deler av oppnådd 5 års yrkeserfaring er fra annen arbeidsgiver må dokumentasjon vedlegges  
dette skjema. (Nødvendig for å behandle søknad) 
Dokumentasjon på yrkeserfaring fra annen arbeidsgiver er vedlagt 

 
Ansattnr Navn Avdeling 
 
 

  

Ansatt-dato Still.størr Stilling 
 
 

  
 
 

Dato Signatur 
 
 

 
 

Skjemaet leveres til personalleder ved avdelingen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Personalleder fyller ut resten av skjemaet, og signerer sammen med medarbeider: 
 
            

  Uttak til gruppe for å ta fagutdannelse /  Innvilget støtte  

 
Det bekreftes at _____________________________________ (medarbeiders navn), lnr. ______________ 
er tatt ut til gruppe av medarbeidere som inngår i formelt utdanningsløp for å ta fagutdannelse sjåfør  

 
Dette innebærer: (sett kryss) 

Tide åpner lisens for e-læring yrkesteori. Varighet 12 måneder. 
I den grad fagprøve ikke bestås innen et år etter oppstart av lisens, er medarbeider innforstått med at 
selskapet vil kreve lisenskostnaden tilbakebetalt fra medarbeider  
 

       Medarbeider får låne lærebøker av selskapet, som er obligatorisk for fagutdannelsen. 
Medarbeider plikter å levere disse tilbake ved endt fagutdannelse, senest 1 år etter at utlån er foretatt, 
om ikke annet avtales. 
 
Medarbeider er innforstått med at depositum for bøker, kr. 500 trekkes på lønn den _______________ 
Depositum tilbakebetales fra selskapet når bøker returneres. Om bøker ikke returneres er medarbeider 
innforstått med at kostnad for bøker belastes medarbeider via trekk i lønn 
 

       Medarbeider betaler eksamensavgift og får refusjon for denne når dokumentasjon for oppnådd fagbrev 
       legges fram.  
 
       Tide gir fri med lønn for medgått tid til teoretisk og praktisk eksamen eller de timene fagprøven varer  

(bare ved første gangs avlegging av fagprøve).  
 
Medarbeider bekrefter at han/hun melder seg opp til teoretisk eksamen innen frist:_________________ 
Overholdes ikke denne tidsfristen, er medarbeider inneforstått med at denne avtalen ikke lenger er 
gyldig 

        
       Medarbeider er innforstått med å være ansvarlig for å gjennomføre kurset på sin fritid, og må selv  
       dekke evt. reisekostnader samt eventuelle andre kostnader for å kvalifisere til å ta fagbrev.  
       Eksempelvis ADR, truck mv. Fylkesvise forskjeller kan forekomme.  
       

          _______________    _______________________________   ________________________________ 
                   Dato                                 Signatur medarbeider                                    Signatur leder 
            
Kopi av signert skjema sendes: Lønnsavd. i Tide som bilag for avtalt depositum for utlånte bøker 
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