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BKO
Baker- og konditorbransjens 

 Opplæringskontor (BKO) er et service-
organ for å koordinere og tilrettelegge 
bedriftens opplæring og informasjons-

arbeid rettet mot elever, lærlingen, 
 foreldre, lærere og andre innen 

 fagopplæring, utdanning  
og yrke.
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BKO
• er et kompetanse- og informasjonsorgan innen fagopplæring  

i baker- og konditorfaget med god og bred kompetanse. 

• tilbyr nødvendige kurs og perfeksjonering og gir råd og veiledning  
til bedriftene og lærlingene

• arbeider aktivt med rekruttering til bransjen gjennom deltakelse på 
 utdanningsmesser og gjennom informasjon til skoler og elever med 
 rekrutteringskonseptet ”Vi baker og smaker”

• gir potensielle lærlinger opplysninger om faget og registrerer de som ønsker 
å bli fremtidige lærlinger. På denne måten går BKO aktivt inn for å skaffe 
kontakt med bedrift som både geografisk og på annen måte passer for den 
enkelte elev/lærling.

• er en viktig støttespiller og et bindeledd mellom bedriften, lærlingen, 
skoleverket, og myndigheter og følger opp lærlingen i bedriften, og sørger 
for at opplæringen skjer i samsvar med godkjente læreplaner.

• har kunnskap, erfaring og nettverk som kan bistå til å veilede og støtte 
lærlingen og bedriften frem til den avsluttende svenneprøve.



Ved å være tilknyttet Baker- og 
Konditorbransjens opplæringskontor 

bidrar du til

Som bedrift med samarbeidsavtale gjennom BKO 

får du

• hjelp til å rekruttere lærlinger
• kontrakt og utplassering ordnet
• oppfølging og tilsyn med lærlingen gjennom hele læretiden
• faste veiledningssamtaler og god kvalitetssikring av opplæringen
• tilgang til digital opplæringsbok (Kompetanseboka)
• kurs og samlinger for lærlinger og instruktører
• gratis håndbok for lærlinger
• gratis bransjeuniform til lærlingen ved avlagt svenneprøve
• gratis abonnement på fagbladet ”Baker og Konditor” under læretiden

• å støtte arbeidet for aktiv yrkesveiledning og markedsføring  
av baker- og konditorfaget

• å holde jevnlig kontakt og samarbeid med lærerne i videregående  
skoler samt videreformidle bedriftens behov

• å hjelpe bedriften til å oppfylle regelverket når en har tatt inn en lærling, 
herunder lærekontrakter, lønn, opplæringsbok, m.v.

• å støtte et felles talerør ovenfor utdanningsmyndighetene  
i rekrutterings- og opplæringsspørsmål for baker- og konditorutdanningen.
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BLI MEDLEM I 
BAKER- OG KONDITOR BRANSJENS 

OPPLÆRINGSKONTOR

Som bedriftsmedlem i bransjeforeningen  
BKLF får du rabatt hos opplæringskontoret. 

Dette betyr at bedriften får beholde en 
 forholdsvis større andel av  

lærlingetilskuddet.

www.bakerkonditor.no 
eller

www.bklf.no 


