
 
 
Avtale med lærlingen –(fult navn) d - deltager i Erasmus+ prosjektet 

Avtalen signeres av lærlingen og OSS & RM, og er bindende for hele avtaleperioden.  

Avtale periode: (Dato) – (Land)/(Bedrift)  

Lærlingen forplikter seg til å: 

• Fremlegge fysisk og psykisk helseattest, maks 2 mnd. gammel. 

• Ha tegnet reiseforsikring for hele avtaleperioden, må kunne fremlegge bevis på det. 

• Gyldig pass. Passet må være gyldig i minimum 6 mnd. etter hjemreise dato. 

• Ta med gyldig helsetrygdekort fra HELFO. Bestilles på www.helfo.no  

• Signere på egen avtale om konsekvenser ved evt. avbrudd i avtaleperioden. 

• Følge norske regler for bruk av rusmidler. Misbruk av rusmidler kan føre til hjemsendelse.  

• Følge regler i denne avtalen. Mislighold av regler kan føre til hjemsendelse, se eget avsnitt 

om dette. 

• Følge regler i arbeidslivet. Reglene vil være de samme som i Norge, selv om arbeidstiden vil 

være lengre og uten lønn. Spesielt viktig er oppmøte, beskjed om evt. sykdom og evt. 

uforutsette hendelser.  

• Rapportere til OSS & RM og svare på henvendelser under oppholdet. Uforutsette hendelser 

rapporteres umiddelbart.  

• Fylle ut rapport om oppholdet i Erasmus+ databasen etter hjemkomst. 

OSS & RM forplikter seg til å: 

• Sørge for at det er en tilfredsstillende bedrift som tar seg av opplæringen. 

• Sørge for at lærlingen har bolig under hele oppholdet. 

• Utbetale Erasmus+ stipend på kr (SUM),- pr.mnd. etterskuddsvis.  Lærlingen må ha vært i 

arbeid hele måneden for å få utbetalt stipendet. 

Konsekvenser ved evt. avbrudd i avtaleperioden  

Lærlingen slutter i 1. mnd. 

• Lærlingens plikter – Betale resterende husleie og flybillett tur/retur.  

Lærlingen slutter i løpet 2. -6. mnd. 

• Lærlingen forplikter seg til å betale resterende husleie og flybillett for returen.  

Telledatoen er fra ankomst dagen. (f.eks: 26.mars – 25.april = 1. mnd.  2. mnd. starter 26.april. osv.)  
 

Kontonummer:( (kontonummer)  

Dato/sted   Signatur lærling    Signatur OSS & RM 

Skien (dagens dato) 

http://www.helfo.no/

