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1891 RAKKESTAD

Vår ref.: 114810/2019 - 2016/4926
Deres ref.:
Dato: 13.05.2019

Godkjenning som lærebedrift i sveisefaget
Østfold fylkeskommune viser til søknad om godkjenning som lærebedrift.
Det er truffet følgende enkeltvedtak:
Bedriften Metacon AS, org.nr. 994925954 godkjennes som lærebedrift i sveisefaget, jf.
Opplæringsloven §4-3. Godkjenningen gjelder som medlemsbedrift i OKIndustri.
Opplæringsloven §§ 4-2 - 4-7 og forskriften til opplæringsloven §§ 11-1 – 11-5 ligger også til
grunn for godkjenningen.
Opplæringen skal følge læreplanen i faget.
Lærebedriften har ansvar for å utarbeide intern plan for opplæringen.
Lærebedriften må ha ny godkjenning dersom det har gått mer enn to år fra siste avsluttet
lærekontrakt eller opplæringskontrakt.
Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan påklages, jf. § 28.
Informasjon om klageadgang, -frister og -form
Klagefristen er 3 uker etter at melding om vedtak er mottatt jf. § 29. Fylkesutvalget i Østfold
er klageinstans. Klagen sendes Opplæringsavdelingen, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Klagen
skal være skriftlig og undertegnet av klager eller klagers foresatt/fullmektig. Klagen skal videre
nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes i vedtaket. Det bør også
nevnes de grunner klagen støtter seg til jf. § 32.
Hvis du ønsker hjelp til å sette opp klagen, kan du kontakte Østfold fylkeskommune ved Julie
Norsted Klev, tlf.90813672.
Partene har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter hvis ikke annet følger av fvl. §§
18 til 19.
Med hilsen
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av
Kristin St. Hilaire
seksjonsleder
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Metacon AS - godkjent lærebedrift

Østfold Fylkeskommune bekrefter at Metacon AS org: 994925954 er godkjent lærebedrift i
platearbeiderfaget og sveisefaget.
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