
§ 9 

Lønnsbestemmelser for lærlinger 

 

Lønn for lærlinger er prosentvis andel av minstelønn med svennebrev, jf.§ 7.3. 

 

9.1 Utdanningsløp 1 Lærling/hovedmodell (Reform 94/ Kunnskapsløftet) 

Lærlinger med godkjent lærekontrakt, dvs. to års læretid etter forutgående to år i videregående 

skole. 

1. år                 2. år                         3. år                    4. år 

Skole               Skole                       35%                65%   

       kr.  61,25   kr.  113,75 per time 

 

9.2 Utdanningsløp 2 Lærling/4-årsløp 

Ansatte som har tegnet offentlig godkjent lærekontrakt med diverse fradrag som ikke følger 

utdanningsløp 1. 

 

1. år                     2. år                       3. år                 4. år  

40%                     45%                        50%               65%    

Kr. 70,00           kr. 78,75                   kr. 87,50             kr. 113,75 per time 

                                           

9.3 Utdanningsløp 3 Lærekandidat 

Ansatte som nødvendigvis ikke har svenneprøve som mål for sin opplæringsperiode, men som 

skal motta et kompetansebevis lønnes prosentvis av minstelønn for frisør uten svennebrev. 

 

1. år                      2. år                       3. år                 4. år 

35%                       40%                       45%                 55% 

kr. 55,30 kr. 63,20   kr. 71,10   kr. 86,90 per time 

 

9.4 Utdanningsløp 4 Praksiskandidater (§ 3 - 5 kandidater) 

Ansatte uten lærekontrakt som samler praksis i frisørfaget og som gis opplæring i frisørbedrift 

lønnes med prosentvis andel av minstelønn som frisør med svennebrev. 

1. år               2. år                   3. år              4. år                5. år 

50%                60%                    65%                70%                   80% 

kr. 87,50        kr. 105,00         kr. 113,75        kr. 122,50            kr. 140,00 per time 



Alle ansatte som har 5 års praksis i frisørfaget, skal lønnes som frisører - med - eller uten 

svennebrev. 

 

9.5  

Andre varianter med fradrag i læretid eller praksistid, regnes ut fra målet, svenneprøve eller 5 

års praksis. 

 

9.6  

En lærling som ikke består svenneprøve, eller dersom kontrakten utløper uten at kandidaten 

har hatt anledning til å avlegge svenneprøve, skal lønnes som frisøransatt uten svennebrev 

dersom vedkommende ikke får mer opplæring og trening i arbeidstiden. Dersom 

vedkommende får anledning til å trene i arbeidstiden, skal hun/han lønnes etter utdanningsløp 

4 (5 år) før de lønnes som frisører med svennebrev. 

 

9.7  

Ansatte som har bestått svenneprøve etter VG3 frisørlinje, lønnes etter utdanningsløp 4 (5 år) 

før de lønnes som frisør med svennebrev. 

 

9.8  

Ansatte som har gjennomført VG3 frisørlinje men ikke har bestått svenneprøve, lønnes etter 

utdanningsløp 4 (4 år, dvs 70 %). 

 

9.9 

Arbeidsgiver gir fri med lønn for å ta svennebrev og tverrfaglig prøve i frisørfaget. Dette 

gjelder selve eksamensdagen. 


