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Referat fra fellesmøte mellom SRY og faglige 

råd, 12. oktober 2016 

Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo  
Møteramme: Kl. 10:00 – 15:00 

 
Deltakerliste 

SRY: Trude Tinnelund, Carl E. Rønneberg, Sture Berg Helgesen, Kristian Ilner, Einar Hanisch, 

Sylvia Lind, Siri Halsan, Knut Øygard, Anne Eggen Lervik, Kristian Vik, Trond Bergene, Benedicte 

Sterner 

Faglige råd: Anne Røvik Hegdahl (FRSS), Maren Alexandra Gulliksrud (FRSS), Christian 

Danielsen (FRSS), Tonje Thorbjørnsen (FRHO), Anne Yun Rygh (FRHO), Kari Jørgensen (FRMK), 

Espen Lynghaug (FRRM), Bjørn Johansen (FRRM), Arvid Eikeland FRNA), Bodil Onsaker Berg 

(FRNA), Petter Nilsen (FRNA), Marianne Monsrud (FRDH), Jørgen Leegaard (FRBA), Liv 

Christiansen (FRTIP), Tone Kjersti Belsby (FRTIP), Åge Lauritzen (FREL),  

Udir/KD: Karl Gunnar Kristiansen, June Cecilie Ausland, Dagfinn Hertzberg, Marianne Seim 

Morken, Mari Bakke Ingebrigtsen, Benedicte Bergseng, Ragnhild Skarholt Bølviken, Åge Risdal, 

Monika Thollefsen 

Andre/innledere: Joachim G. Kallevik, Sigurd Thorsen (NOKUT), Sonja Berg, Kjetil Gunnerud 

Kristoffersen, Lone Lønne Christiansen og Kirsten Waarli (Udir).  

 

Referenter: Monika Thollefsen og Mari Bakke Ingebrigtsen 

 
Del 1: Informasjonsmøte om pågående arbeid i Utdanningsdirektoratet 
 

1. Trude Tinnlund, leder av SRY, ønsket velkommen til møte. Karl Gunnar Kristiansen 

introduserte agenda for del 1 av møtet.  

 

2. NOKUT - Forespørsel til faglige råd om sakkyndige v/ Joachim Gümüs Kallevig 

NOKUT presenterte kommende forespørsel til faglige råd om å oppnevne sakkyndige til det 

nye godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. I motsetning til 

godkjenning av høyere utdanning, inkluderer denne ordningen også en faglig vurdering. Til 

det trenger NOKUT sakkyndige.  

 

NOKUT foreslår følgende prosedyre for rekruttering av sakkyndige til 

godkjenningsordningen: 

1. NOKUT sender forespørsel til det aktuelle faglige rådet 

2. NOKUT orienterer Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) om forespørselen 

3. Det aktuelle faglige rådet foreslår i henhold til forespørselen sakkyndige og varaer innen 

en måned fra forespørselen ble gitt 

4. NOKUT oppnevner sakkyndige og varaer basert på forslagene fra de faglige rådene 

5. NOKUT gjennomfører opplæring av sakkyndige og varaer 

 

Sakkyndige skal oppnevnes til 2-årsperioder. Arbeidet vil honoreres etter statens satser.  

 

Fra diskusjonen: 

- Faglige råd sitt inntrykk er at dette ser ut til å bli en god ordning. Ros til myndighetene 

for rask igangsettelse. 
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- De sakkyndige skal bidra med sin faglige vurdering, derfor viktig at medlemmene 

oppnevnes med den bakgrunn, ikke pga. sin organisatoriske tilhørighet.  

- Med tanke på at de førstesakene skal skape presedens, må kvaliteten være god fra 

første stund. NOKUT vil imidlertid også evaluere underveis. 

- FRRM har med kjøttskjærer i piloten. Kommenterer at det ser ut til å bli en god 

ordning. Bekymring for at det kan oppstå problemer/hinder underveis med å ha en 

dokumentasjonsbasert ordning for praktiske fag. 

- NOKUT enig i at det vil bli utfordringer. I enkelte systemer er dokumentasjonen god, 

andre steder diffus og iblant fraværende. NOKUT sitt ansvar å frembringe nok 

dokumentasjon som gjør at de sakkyndige kan gjøre sin vurdering.  

 

3. Lærlingundersøkelsen og lærebedriftsundersøkelsen v/Sonja Berg, Udir 

Lærlingundersøkelsen – hovedfunn fra 2015 

I 2015 var svarprosenten på over 50. Det er variasjon mellom fylker og 

utdanningsprogram. NTNU Samfunnsforskning har analysert reultatene, og sett spesielt på 

følgende tema:  

- Yrkesfaglærernes kompetanse 

- Utstyrssituasjonen og tilbudsstrukturen 

- Validiteten i lærling- og lærebedriftsundersøkelsen 
 

Lærlingene verdsetter opplæring på arbeidsplassen høyt. Spørsmål om hvorvidt 

undervisningen i fellesfagene var tilpasset faget mitt får laveste skår. Når det gjelder 

utstyrssituasjonen, viser svarene at alt i alt er lærlingene god fornøyde. Men mest med 

utstyret i bedrift. Utstyrssituasjonen har en betydning for mestring, motivasjon og trivsel.  

 

I spørsmål som relaterer seg til tilbudsstrukturen er det stor variasjon mellom 

utdanningsprogram. DH, SS, RM og HO ligger gjennomgående lavere. Også variasjon 

mellom fylkene. Lærlingenes framtidsplaner og utsikter påvirkes av konjunkturendringer, 

særlig i TIP.  

 

Når det gjelder valititet i undersøkelsene - i hovedsak fornøyd, men vi må jobbe med å 

øke svarprosenten. Jobber nå med å forbedre mobilløsningen. Også en gjennomgang av 

spørsmålene, noen er for tungt formulert.  

 

Lærebedriftundersøkelsen – planer for å forbedre undersøkelsen 

Nå er svarprosenten på om lag 40. Det er store forskjeller mellom fylkene, og innad i et 

fylke. Her er utfordringene blant annet at hvem er en lærebedrift? Det er faglig leder som 

svarer, og noen ganger sitter faglig leder i opplæringskontoret og svarer for alle OKs 

medlemsbedrifter. Vi ønsker at den som svarer er en som sitter nært lærlingens 

arbeidshverdag. Hvordan få til det? Hva skal undersøkelsen være og hvilke spørsmål er 

egnet? Enkelte spørsmål kan være relevante for faglig leder, og andre for instruktør.  

Udir vil jobbe videre med dette i en arbeidsgruppe. Her vil vi invitere inn representanter 

fra partene ad hoc. Udir vil også komme tilbake med mer informasjon om den kommende 

fagarbeiderundersøkelsen.  

 

Fra diskusjonen: 

- Vedr. En fagarbeiderundersøkelse. Hva menes med verdsetting i arbeidslivet? 

Viktig at en slik undersøkelse er godt kvalitetssikret hos partene og at den ikke 

overlapper med andre undersøkelser som partene allerede gjennomfører.  

- Lærebedriftsundersøkelsen er en krevende prosess. Mangler god støtte til 

fylkeskommunenes jobbing med årlig rapportering. Det er viktig å få med 

fylkeskommunene som er pålagt å gjennomføre undersøkelsen. 

 

4. Søkere til læreplass og godkjente kontrakter per 1.oktober 2016 v/Kjetil 

Gunnerud Kristoffersen, Udir 

Statistikken er tilgjengelig her: http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-

forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/  
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Udir presenterte hovedtallene i den nyeste statistikken. Udir henter ut tallene fra fylkenes 

søkerlister i Vigo. Søkere som får læreplass utenom fylkenes søker-system kommer først 

inn i Udir sin statistikk når kontrakten deres er godkjent.   

 

De siste fem årene har det vært en økning i antall søkere til læreplass, liten nedgang i år. 

Litt færre som har fått godkjent per 1.oktober i år enn i fjor, men litt mer enn for to år 

siden. Antall lærekandidatkonktrakter varierer mellom utdanningsprogram. Statistikken 

viser også alternativt Vg3 i skole. Østfold har lavest andel godkjente kontrakter, og Oslo 

flest.  

 

Fra diskusjonen:  

- Statistikken inkluderer en del søkere som etter hvert trekker seg eller som 

egentlig ikke er reelle søkere, ikke er kvalifiserte el.l.  

- Søkere som får kontrakt i et annet fylke enn det var søker i, flyttes som søker til 

det nye fylke, for å unngå dobbeltelling.  

- Tallene fra 1.oktober er prosesstall og kan ikke vise realiteten i fylkene. Mange 

fylker venter til man har arbeidskontrakter og alt i orden før lærekontrakter 

godkjennes. 

- Savner oppdaterte sider på lærlingløftet.no 

- Noen fylkeskommuner samarbeider om Vg3 i skole. Statistikken kan ikke gi noe 

informasjon om dette nå.  

- Ønske om å skille mellom grupper som inngår i kategorien elev. Udir svarer at 

det er kodeverket i Vigo som da må endres.  

 

5. FYR - yrkesretting av fellesfag og etablering av lærernettverk i fylkene for 

yrkesfaglærere og fellesfaglærere v/ Lone Lønne Christiansen, Udir 

Prosjektet startet i 2014 i Ny GIV, og når høsten 2016 er over har alle skoler fått 

skolering. Kunnskapsministeren omtaler fyr som et vellykket prosjekt.  

 

FYR handler om god kvalitet i yrkesfagene, respekt for håndens og åndens arbeid. Dette er 

grunnlaget og selve «fyrtårnet» i FYR. Målet er å forbedre yrkesrettingen av fellesfagene. 

 

Fire ulike grader av «yrkesretting», slik Trøndelag Forskning og Utvikling definerer det: 

- Forenkle undervisningen 

- Fellesfag som redskapsfag 

- Eksempler fra programfag i fellesfaget 

- Integrere teori og praksis – lærerne samarbeider, finner felles læreplanmål, blir 

kjent med hverandres undervisning. Her er den største gevinsten. 

 

Yrkesretting fungerer bare på noen premisser: Forankring i skoleledelsen, handlingsrom i 

læreplanene, læreres profesjonalitet, kunnskap om yrker og programfag, opplevd behov 

for yrkesretting. Det er fire sentrale innholdselementer i FYR:  

1. Kompetanseutvikling 

2. Innholdsproduksjon 

3. Organisasjonsutvikling 

4. Erfaringsdeling 

 

Naturfag som eksempel på fyr-arbeidet. v/Berit Reitan fra Naturfagssenteret 

En av refleksjonene til lærerne er FYR-arbeidet «Har gjort at jeg tenker mer på elevens 

hele utdanningsløp» 

 

Fra diskusjonen: Innspill fra faglige råd og SRY i møtet handler om at FYR bør videreføres 

og videreutvikles, og bør ses i sammenheng med den kommende yrkesrettingen av 

læreplanene til fellesfagene. Nettverkene bør beholdes. Udir mener at det er veldig god 

timing at læreplanutviklingen nå kommer. Det er mye opp til skoleeier å opprettholde 

trykket. Det ble også stilt spørsmål om hvordan lærerutdanningene jobber med dette 

tema. Udir svarer at FYR har de siste årene hatt et samarbeid med lærerutdanningene. 

Udir har ingen direkte innvirkning, men dialogen er viktig. 
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6. Oppdragsbrev 19-16: Overgang fra studieforberedende til yrkesfaglige 

utdanningsprogram v/Udir 

Karl Gunnar Kristiansen informerte kort om en kommende bestilling til de faglige rådene. 

Departementet har valgt å ikke gå veien om utprøvning av ulike modeller. 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag om å utvikle en modell for overgang fra 

studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogram. Modellen skal utvikles i samarbeid 

med partene i arbeidslivet. Fristen for oppdraget er 1. juni 2017. Saken skal på høring i denne 

perioden, så modellen og ordningen bør være utredet innen utgangen av 2016. Oppdraget blir 

gitt de faglige rådene i slutten av oktober. SRY vil bli orientert i desember.  

 
7. Utdanningsdirektoratets anbefalinger til ny tilbudsstruktur v/Mari Ingebrigtsen 

og Benedicte Bergseng, Udir 

Udir presenterte hovedinnholdet i rapporten med anbefalinger som ble sendt KD 

30.september 2016.  

- Målet med arbeidet er å ha opplæringstilbud som er mer relevante for arbeidet. 

Sterk føring om vektlegge arbeidslivets behov. 

- Det har vært flere ulike dilemma i arbeidet, bl.a. at tilbudsstrukturen er et 

begrenset virkemiddel (læreplanendringer, dimensjoneringsprosesser også viktig), 

det er vanskelig å definere hva arbeidslivets kompetansebehov er, endringer i 

arbeidsmarkedet går fortere enn endringer i et utdanningssystem.  

- I tillegg har det handlet om å veie ulike hensyn mot hverandre: elevers, skoleeier 

og arbeidslivet 

- Overordnede anbefalinger handler i stor grad om mulighetene for tidligere faglig 

fordypning 

o Nye utdanningsprogram: noen med lavt elevgrunnlag. Må ha mekanismer som 

sikrer at tilbudene blir opprettet minst ett sted i landet. 

o Fordypning i eller splitting på Vg2 og Vg3 

- Andre virkemidler handler om 

o Nye veier til studiekompetanse 

o Nedleggelse av fag som ikke er relevante for arbeidslivet, herunder en analyse 

av små fag i strukturen 

- Udir gikk i korte trekk gjennom anbefalingene for de enkelte 

utdanningsprogrammene. 

 

Fra diskusjonen: 

- Faglige råd godt fornøyde med de møtene som har vært med KD hittil. 

- Store endringer som kan gi en mer fragmentert tilbudsstruktur. Viktig at dette ses i 

lys av regionreform og sammenslåing av kommuner. Udir har foreslått en videre 

utredning av både landslinjer og opplæringssentre. Viktig nå at lokal skolestruktur 

samsvarer med ny tilbudsstruktur. 

- FRNA: har noen hull som man ikke har funnet løsninger på. Viktig at man videre får 

jobbe med disse løsningene. 

- FRBA: ros til direktoratet for å ha tatt hensyn til partenes behov. Rådet har fått 

søknad om et nytt lærefag, denne bør også behandles og oversendes KD.  

- Viktig at denne tilbudsstrukturen er dynamisk og tar innover seg endringsbehov. 

Det er for flere faglige råd blitt åpnet noen dører som skaper muligheter man ikke 

kjente til når utviklingsredegjørelsene ble utformet. Spørsmål om hvor åpen 

prosessen blir videre. 

- Virke: Ros for arbeidet. Implementeringen på fylkesnivå blir svært viktig, for her 

må det gjøres lokale tilpasninger. SRYs anbefaling om y-nemndene må følges opp 

av KD. Viktig at partene har et fungerende fora lokalt.  

- Spørsmål til KD om hvor realistisk tidsplanen er. KD svarer at det er ønsker om å 

følge tidsplanen, men den er ikke hugget i sten. KD vil ha runder med politisk 

ledelse nå etter at møtene med faglig råd er avholdt. Vil kunne dukke opp nye 

moment underveis, samtidig er det forventninger om framdrift. Den formelle 

høringen er også en instans for å gi innspill. Det kan være at KD inviterer til nye 
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møter om nye problemstillinger ved behov. KD har også kontakt med 

fylkeskommuner via KS og vil også legge frem arbeidet for fylkesmennene og deres 

utdanningssjefer.  

- Utdanningsdirektoratet vil denne høsten oppsummere andre tema som er spilt inn 

via utviklingsredegjørelsene som ikke omhandler tilbudsstruktur. Denne 

oppsummeringen vil oversendes KD. 

 

Del 2: Fellesmøte mellom SRY og faglige råd 

 
8. SRYs anbefaling til Udirs utkast til ny tilbudsstruktur v/Benedicte Sterner 

- SRY har natt en arbeidsgruppe som hadde flere møter i september. Gruppa har 

også hatt møte med de faglige rådene. Anbefalingene til SRY er godt kjent hos de 

faglige rådene og ble ikke gjennomgått i detalj.  

- Det viktigste – SRY er generelt positive til de ulike verktøyene/virkemidlene som 

foreslås. SRY har ikke gått i detalj på hvordan verktøyene brukes for de enkelte 

utdanningsprogram. Opptatt av at det skal være en dynamisk struktur – her må vi 

se an direktoratets arbeid med delmål 4. 

 

Modulstrukturert opplæring for voksne v/Kirsten Waarli, Udir 

- Utdanningsdirektoratet har i Oppdragsbrev nr 12-16 fra fått er et todelt oppdrag 

(se vedlagte oppdragsbrev): 1) Utvikle moduler for utvalgte lærefag og 2) 

Gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i de utvalgte 

lærefagene. 

- Som en forberedelse til utviklingen av moduler i lærefagene, skal 

Utdanningsdirektoratet utarbeide forslag til rammer og prinsipper som skal legges 

til grunn for moduler i fag- og yrkesopplæring for voksne. Som ledd i dette arbeidet 

har vi behov for innspill fra de faglige rådene. Utdanningsdirektoratet ber også om 

innspill til utvelgelse av lærefag for modulisering og utprøving av læreplaner i 

forsøkene. 

- Bakgrunnen for oppdraget er at nesten 10 000 voksne tok fag- eller svennebrev i 

2013/14. Mange fylkeskommuner gir noe opplæring for praksiskandidater før de 

går opp til prøven.  

- Forskning fra Proba konkluderer med at det er behov for noe mellom 

lærlingordningen og praksiskandidatordningen. Veiledning i praksisfeltet, 

undervisning i programfag og eventuelt fellesfag, samt oppfølging i 

utdanningsløpet.  

- Fag- og svenneprøven står fast. 

Fra diskusjonen:  

- FRHO: Vi har vært veldig kritiske til oppdraget med modulstrukturert opplæring. 

Også fordi det ikke er så klart hvordan dette får sin utforming. Det handler om at 

det er fag som har en helhetlig tilnærming, derfor er vi skeptiske til å dele opp 

faget. Vil modulene også inneholde krav om praksis? Hvem vil i så fall kvalitetssikre 

den og sikre at det ikke går på bekostning av andre som også vil ha praksis. I helse 

er presset på praksis allerede stort. Forskjellen fra fagbrev på jobb er at disse 

allerede er i jobb. 

- FRNA: Innen naturbruk er det også flere fag som voksne velger. Viktig å ha fokus 

på lærlingeveien. Man bør se til erfaringer med veksling og full opplæring i bedrift. 

- LO: Spørsmål om hvordan man ser for seg læreplanene, når de læreplanene vi har i 

dag er utformet for at vi skal ha lokale læreplaner tilpasset ulike målgrupper. Ser vi 

nå for oss to sett med læreplaner? Udir: vi skal ta utgangspunkt i de eksisterende 

læreplaner og modulisere dem. Hvor mye kan man modulisere uten at det går på 

bekostning av hva som er dekkende for kompetansen, blir et sentralt spørsmål.  

- FREL: Det er fagbrev som er utløsende for autorisasjonen, det går ikke an å bli 

«nesten-elektriker». Veien til rom for praktiske fag er via praksis, kan ikke kun 

være skolebasert. 

- FRBA: Ønsker ikke modulstrukturering for våre fag. Dette må ikke innføres eller 

prøves ut på områder der en ikke ønsker dette. 
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- FRTIP: Ser frem til en slik utprøvelse. Mener det ikke handler om en oppstykking av 

kompetanse, men at opplæringen må tilpasses ulike livssituasjoner.  

- NHO: På ingen måte akseptabelt at en endrer på nivået på kompetansen til 

fagarbeideren. Kan veien fram bli annerledes enn i dag? Ja, det må være mulig gitt 

at kompetansen en ender opp med er den samme.  

- Virke: Ser frem til utprøvingen. Alle forsøk på å gjøre kompetanse og utdanning 

mer tilgjengelig for voksne er bra. Modulbasert opplæring handler om å organisere 

opplæringen noe annerledes enn i dag.  

 

Oppsummering: Er i en fase nå hvor vi skal komme frem til noen prinsipper for moduler. Udir 

ønsker konkrete innspill. Det skal både møte den enkeltes behov og arbeidslivets behov for solide 

fagbrev.  

 

SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning av faglige råd v/Benedicte Sterner 

- Saken har gått i SRY over flere ledd.  

- Kompetanse og økonomi er gjennomgående tema 

- Faglige råd kan ikke ses isolert fra SRYs mandat og fagområde. 

- Foreslår mer strukturert bruk av ressursgrupper. Det er krevende for de faglige 

rådene å ha kompetanse på alle lærefag på det nivået som er påkrevd. Mange 

faglige råd bruker i dag arbeidsgrupper, og det kan være et godt verktøy for å sikre 

at fagene blir ivaretatt. Slikt arbeid bør også tidvis honoreres på lik linje med arbeid 

i læreplangrupper.  

- De pågående prosessene reiser nye problemstillinger. Arbeidsgruppen foreslår 

derfor å skille mellom tiltak på kort sikt og tiltak på lang sikt. Det som vedtas nå 

bør anses som midlertidig og bør kunne endres som følge av tilbudsstruktur og 

resultatet av deloppdrag 4. På kort sikt: ingen store endringer i dagens mandat, 

men det foreslås strammet opp.  
 

Fra diskusjonen: 

- FRBA: Stiller spørsmål om det er behov for små justeringer nå, et mellombels 

mandat. 

- FRNA: har etterlyst en utvidelse av faglige råds mandat. Fleksibiliteten til å se på 

Vg1, Vg2 og Vg3 må være der.   

- FRTIP: enig i at det er viktig å få formalisere bruk av ressursgrupper, det er FRTIP 

avhengige av. Faglige råds innflytelse må forsterkes. 

- FRBA: Må komme tydeligere frem at partene bidrar med erfaringsbasert kunnskap, 

vi er ikke et forskningsinstitutt el.l.  

 

Avslutning v/Trude Tinnlund, leder av SRY  

Møtet ble avsluttet kl. 14.45 
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