
 

 

   

 
    

Saksliste for SRY- møte 
8. juni 2012 

 
Sted: Oslo 
Adr: Kunnskapsdepartementet 
Møteramme: 09:00– 15:30 
  
1. Godkjenning av dagsorden 

 
2. Godkjenning av referat fra møtet 27.04.2012 

 
 

3. Vedtakssaker 
 
SRY-sak 16-03-2012 Konstituering av SRY v/KD 
SRY-sak 17-03-2012  Arbeidsmåter i SRY og organisering av sekretariatet v/arbeidsgruppe 
SRY-sak 18-03-2012 SRYs oppfølging av samfunnskontrakten v/KD  
SRY-sak 19-03-2012 Innspill til stortingsmeldingen (Kunnskapsløftet 2013) 
SRY-sak 20-03-2012 Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur 

v/arbeidsgruppe 
SRY-sak 21-03-2012 Søknad om kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriell 

matproduksjon v/Olav Reiersen, Udir 
SRY-sak 22-03-2012 Nyoppnevning av faglig råd – ny behandling av vedtak 
 
 
4. Ledelsen i UDIR orienterer om sentrale saker direktoratet jobber med 

  
 

5. Orienteringssaker 
 

• FAFO v/Anna Hagen Tønder presenterer rapport om fagkonsentrasjon 
• SRYs rapport for perioden 2008 - 2012  

 
Orienteringssaker siden siste SRY-møte 27.4.2012 er lagt ut på sekretariatet for SRY og faglige 
råd sin nettside: Sekretariatet for SRY og faglige råd. 
 
 
6. Eventuelt 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/Orienteringssaker/


 

 

Saksbehandler: Kari Fyhn 
Telefon: 233012 00 
Epost: post@utdanningsdirektoratet.no 

 
Vår dato: 
23.05.2012 
Vår 
referanse 
 

 
 

 

SRY-møte 3  
- 2012 

 
Dato: 08.06.2012 
Sted: Kunnskapsdepartementet 
  
SRY-sak 17-03-2012 Nyoppnevning av SRY for perioden 2012 – 2016 –  

Arbeidsmåter i SRY og organisering av sekretariatet 
Dokument Til behandling 
Innstilling SRY støtter forslaget til arbeidsgruppen og ber sekretariatet formidle 

det videre til Udir 
Vedlegg Oversikt over eksisterende grupper SRY har oppnevnt eller kommet 

med forslag til representanter  
 
Arbeidsmåter i SRY og organisering av sekretariatet 
 
I møtet 27. april 2012 fattet SRY følgende vedtak: 
 
SRY oppretter en arbeidsgruppe som utarbeider en samlet henvendelse fra SRY til UDIR om 
arbeidsmåter og organisering av sekretariatet i SRY. Arbeidsgruppen består av: Rolf Jørn Karlsen, 
Espen Lynghaug, Inger Lise Blyverket, Turid Semb og Astrid Sund. 
 
Arbeidsgruppen avholdt et møte 9. mai. Medlemmene diskuterte hvilke prinsipper som bør gjelde 
for SRYs arbeid i kommende oppnevningsperiode, og hvilke konsekvenser eventuelle endringer vil 
få for organiseringen av sekretariatsfunksjonen. Dette dokumentet sammenfatter diskusjonen og 
punktene arbeidsgruppen ønsker å presentere i henvendelsen til Udir. 
 
1. SRY bør overta ansvaret for dagsordenen til møtene 
SRY bør ta regien og bruke tid i hvert møte på å drøfte og foreslå dagsordenen for det neste. På 
denne måten kan SRY bli en mer slagkraftig og utfordrende aktør som setter i gang prosesser, 
mer enn å reagere på dem. SRY kan bidra til at arbeid med stortingsmeldinger og NOU-er blir 
igangsatt, at sentrale forskningsspørsmål blir belyst eller at nye analyser blir foretatt, og at saker 
blir sendt ut på høring.  
 
Det bør være et mål at sentrale spørsmål for utvikling av fag- og yrkesopplæring er satt på 
agendaen i SRY og av SRY. Direktorat og departement må legge til rette for at SRY skal bli 
toneangivende i slike prosesser. Innad i SRY må hver enkelt organisasjon arbeide for å bli mer 
synlig, for eksempel ved å presentere status og utfordringer i sitt eget arbeid med å nå målene i 
samfunnskontrakten. 
 
Selv om det er SRY som fatter vedtak, står medlemmene fritt til å benytte all den kompetansen 
som er tilgjengelig i organisasjonene når saker til SRY skal forberedes eller problemstillinger skal 
behandles i arbeidsgrupper. Ved behov skal SRY også ha mulighet til å invitere representanter fra 
de ulike sektorene til å stille i møtene og fortelle om utfordringer og muligheter som kjennetegner 
sektoren/bransjen/næringen som har relevans for fag- og yrkesopplæringen. 
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2. SRY skal prioritere overordnede saker og fatte vedtak som forplikter 
SRY skal prioritere arbeid med overordnede og tversgående saker, mens de faglige rådene skal ta 
seg av de mer fag- eller bransjespesifikke sakene. Det følger for øvrig av føringene i det nye 
mandatet for faglige råd. De overordnede sakene bør være knyttet til de nye satsningsområdene 
til SRY. I aprilmøtet til SRY ble det blant annet foreslått at aktuelle satsningsområder i neste 
periode kunne være forskning (særlig bruk av forskningsresultater), kvalitet og oppfølging av 
samfunnskontrakten. Flere andre temaer ble nevnt i arbeidsgruppemøtet: iInternasjonale 
spørsmål og prosesser av betydning for fagopplæring, kjønnsdelt utdanning og arbeidsmarked og 
likestillingsspørsmål. SRY skal jobbe med færre saker og gå dypere inn i dem. Rådet skal fatte 
vedtak som forplikter organisasjonene og utdanningsmyndighetene til handling. Tiltak SRY 
anbefaler må være gjennomførbare i hele landet.  
 
3. SRY må etablere tettere kontakt med politisk ledelse  
SRY må etablere tettere kontakt med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. Rådet bør få 
anledning til å diskutere store saker direkte med statsråden. 
 
4. SRY skal opprettholde kontakten med de faglige rådene 
Per i dag er fellesmøtet den primære møteplassen for SRY og de faglige rådene. Enkelte av 
medlemmene i arbeidsgruppen er kritisk til at det kun er SRY og ledere og nestledere i de faglige 
rådene som deltar på fellesmøtene. 
 
Samtlige av medlemmene i arbeidsgruppen ser behovet for en arena der alle medlemmene i SRY 
og de faglige rådene kan møtes. Slike møter bør avholdes minst en gang per år. Politisk ledelse 
kan være til stede på disse stormøtene. Møtene må ha en form som sikrer et felles 
kunnskapsgrunnlag på tvers av ansvarsområdene i de enkelte faglige råd. De må bidra til å sikre 
en god dialog mellom faglige råd og SRY, og mellom de faglige rådene. På grunnlag av det som 
kommer frem i møtene kan SRY bli bedt om å ta tak og/eller drøfte særskilte problemstillinger. 
Møtene er ikke ment å være en selvstendig arena for å gi råd til Utdanningsdirektoratet. 
 
5. SRY skal bidra til å styrke sekretariatets kjennskap til de ulike organisasjonene 
SRY skal styrke sekretariatets kjennskap til organisasjonene som deltar i trepartssamarbeidet på 
fagopplæringsområdet. Dette kan skje gjennom at organisasjonene får anledning til å presentere 
utfordringer, muligheter og særtrekk som kjennetegner organisasjonens 
virkeområde/medlemsmasse osv. for sekretærene i de faglige rådene. 
 
6. Organisering av sekretariatet 
Disse punktene, og da særlig forslaget om å overta ansvaret for dagsordenen, vil få følger for 
hvordan sekretariatet organiserer sitt arbeid. SRY ønsker ikke å legge noen føringer for hvordan 
sekretariatet skal løse denne utfordringen. 
 
 
 



 

 

Vår saksbehandler: KD 
Direkte tlf:  
E-post:  

 
Vår dato: 
23.05.2012 
Vår 
referanse: 
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Dato: 08.04.2012 
Sted: Kunnskapsdepartementet 
  
SRY-sak 18-03-2012 Oppfølging av samfunnskontrakten i SRY 

for flere læreplasser 
Dokument Til behandling 
Innstilling • SRY oppretter en arbeidsgruppe som får 

i oppdrag å følge opp og forankre 
samfunnskontrakten. Gruppen består 
av: (arbeidsgruppen fra forarbeidet til 
samfunnskontrakten). 

• SRY slutter seg til at 
Kunnskapsdepartementet gir 
Utdanningsdirektoratet i oppdrag å følge 
opp arbeidet med utviklingen av 
omforent indikatorsett og utvikling av et 
norgeskart. Dette bør gjøres i samråd 
med partene i samfunnskontrakten i 
form av en referansegruppe. 

 
Vedlegg:  
 

Notat fra KD 

 
 

Bakgrunn 
 
Fredag 13.april signerte NHO, Virke, Spekter, Fornyings -, administrasjons-, og 
kirkedepartementet, Maskinentreprenørenes forbund, KS, LO, YS og Unio, og 
Kunnskapsdepartementet samfunnskontrakt for flere læreplasser. 
 
Partenes overordnete mål er å sikre en bedre rekruttering til yrkesopplæringen og øke antall 
læreplasser. Gjennom at flere gjennomfører utdanningen sikrer man at arbeidslivets behov 
dekkes.  Det at flere fullfører en utdanning, gir et trygt ståsted i arbeidslivet og et godt grunnlag 
for senere samfunnsdeltakelse. Samfunnskontraktens overordnete mål er å forplikte 
myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og 
sektorer, og framskaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det. 
 
Kunnskapsdepartementet skal videreføre et tett samarbeid med partene i arbeidslivet om fag- og 
yrkesopplæringen.  Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal trekkes inn før alle sentrale 
beslutninger som berører dette. Gjennom løpende dialog med de berørte skal departementet 
vurdere behov for justeringer som sikrer kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen.  
 
Denne saken er et ledd i oppfølgingen av samfunnskontrakten, i form av forslag til hvordan denne 
kan forankres i SRY. 



 

 

Saksbehandler: KD 
  

 
Vår dato: 
23.05.2012 
Vår 
referanse 
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Dato: 08.06.2012 
Sted: Kunnskapsdepartementet 
  
SRY-sak 19-03-2012  Innspill til stortingsmeldingen (Kunnskapsløftet) 

 
Dokument Til behandling 
Innstilling Innstilling fastsettes etter diskusjonen i møtet  
Vedlegg - Notat 1 – Omtaler utviklingen i grunnopplæringen gjennom R94 

og Kunnskapsløftet og er ment som generell 
bakgrunnsinformasjon 

- Notat 2 – Omhandler en situasjonsbeskrivelse og enkelte 
utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen  

- Innspill fra de faglige rådene 
 
 
 
Innspill til stortingsmeldingen (Kunnskapsløftet 2013) 
 
Kunnskapsdepartementet ønsker SRYs kommentarer til hhv beskrivelsen av den historiske 
utviklingen (notat 1) samt situasjonsbeskrivelsen og omtalen av aktuelle problemsstillinger (notat 
2). 
 
Kunnskapsdepartementet ønsker SRYs kommentarer til hhv beskrivelsen av den historiske 
utviklingen (notat 1) samt situasjonsbeskrivelsen og omtalen av aktuelle problemstillinger (notat 
2). 
 
Faglige råd ble presentert for meldingsarbeidet 21. mars. De har fått frist til 25. mai til å komme 
med innspill. Svarene er derfor ikke omtalt i foreliggende notat, men vil bli presentert på SRY-
møtet. 
 
Det settes av 1 ½ time til saken. 



 

 

Vår saksbehandler: Knut Maarud 
Direkte tlf: 23 30 12 00 
E-post: post@udir.no 

 
Vår dato: 
24.05.2012 
Vår 
referanse: 
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2012 

 
Dato: Fredag 8. juni 2012 
Sted: Kunnskapsdepartementet 
  
SRY-sak 20-03-2012 Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur 
Dokument Til behandling 
Innstilling 1. SRY ber om at finanskrisegruppa fortsetter sitt arbeid 

med å overvåke lærlingsituasjonen. Gruppa bør suppleres 
med en representant for arbeids- og velferdsdirektoratet 
(NAV).  

2. SRY gir sin foreløpige anbefaling av gruppas forslag til 
tiltak og anbefaler at gruppen konsekvensutreder 
forslagene med støtte fra sekretariatet.  

3. SRY støtter oversendelse av utkast til brev til KD om 
innspill til stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet med 
vedlegg. 

Vedlegg:  
 

1. Tiltak for å opprettholde inntaket av lærlinger i 
lavkonjunktur 

2. Brev fra SRY til KD om innspill til stortingsmelding om 
Kunnskapsløftet 

 
 

Bakgrunn for saken 
Erfaringer fra tidligere lavkonjunkturer viser at inntaket av lærlinger kan bli dramatisk redusert i 
nedgangstider. Dette gjør utdanningssystemet sårbart hvis ikke nødvendige tiltak settes i verk. 
SRY ba derfor i møte 8. desember 2011 om at det skulle oppnevnes en arbeidsgruppe som får 
ansvaret for å utforme beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur. Med utgangspunkt 
i SRYs anbefaling ble det oppnevnt en gruppe bestående av følgende representanter: 
 

• Lars Møllerud, KS – Kommunenes organisasjon 
• Liv Christiansen, Faglig råd teknikk og industriell produksjon 
• Jostein Antonsen, Faglig råd service- og samferdsel 
• Jørgen Leegaard, Faglig råd bygg- og anleggsteknikk 
• Astrid Sund, lærerorganisasjonene 

 
Lars Møllerud er gruppas leder. Gruppa har hatt fire møter (01.03., 29.03., 23.04. og 03.05), 
hvorav ett utvidet med representasjon fra NAV. Det har vært innhentet statistikkmateriale, og 
informasjon om lærlingsituasjonen fra faglige råd som ikke har vært representert i gruppa. 
 
Gruppa har også innhentet internasjonale erfaringer med tiltak for lærlinger under finanskrisen. 
Andre land ser til særlig å benytte seg av økte lærlingtilskudd til lærebedrifter, vg3 i skole og 
lærlingeprosjekter. Gruppa ønsker å se nærmere på disse tiltakene. Jostein Antonsen har bl a 
søkt deltakelse i studiereise arrangert av CEDEFOP til Tsjekkia 15. til 19. oktober med tema 
«Future scenarios for vocational training during crises and market uncertainty». 
 
Gruppas konklusjon er at lærlingsituasjonen i enkelte fag, og i enkelte områder av landet, kan 
være vanskelig. Det generelle bildet er imidlertid positivt. Nesten 34000 unge får opplæring i 



   Side 2 av 5 

 

 

lærebedrifter, mens under 500 unge får avsluttende opplæring i skole grunnet manglende 
læreplass (alternativt Vg3).  
 
Ut fra erfaringer med tidligere lavkonjunkturperioder er gruppa bekymret for at internasjonal 
finansuro raskt kan påvirke inntaket av lærlinger.  
 
Ut fra diskusjoner og innspill som er kommet, har beredskapsgruppa kommet fram til en rekke 
tiltak som bør kunne iverksettes. Disse er prioritert innen fem områder: 
 

1. Økonomiske virkemidler 
2. Tettere samarbeid AD/NAV og UDIR om utdannings- og sysselsettingstiltak 
3. Bedre tilrettelegging av vg3 i skole 
4. Fylkeskommunene må utvikle sine egne beredskapsplaner 
5. Kvalifiseringstiltak for permitterte og oppsagte lærlinger 

 
Forslagene til tiltak ble lagt fram som orienteringssak for SRY i møte 27. april 2012. SRY var 
invitert til å kommentere tiltakene, men hadde ingen kommentarer. Gruppa vil anbefale at SRY 
gir sin foreløpige tilslutning til tiltakene. Gruppa? anbefaler imidlertid at økonomiske og 
administrative konsekvenser utredes nærmere. Det må videre lages en plan for iverksetting av 
tiltakene. Iverksetting må kunne skje på kort tid, så planen må inkludere økonomiske og 
administrative løsninger. 
 
Lærlingordningens sårbarhet under konjunktursvinginger har vært et ankepunkt mot 
fagopplæringssystemet. Tiltak som kan sikre inntaket av lærlinger under lavkonjunkturperioder 
og når det er uro i finansmarkedet bør derfor drøftes i meldingen. Arbeidsgruppa ønsker derfor at 
SRY sender et brev til KD om dette som innspill til kommende stortingsmelding om 
Kunnskapsløftet, se vedlegg 2. I brevet til KD vil vedlegg 1 i dette saksfremlegget legges ved 
utsendingen. 
 
I tråd med SRYs signaler i desembermøtet, vil gruppa fortsette sitt arbeid med to halvårige 
møter. Det er imidlertid ønskelig at gruppa suppleres med en representant fra arbeids- og 
velferdsdirektoratet (NAV). Gruppa vil overvåke lærlingsituasjonen, og rapportere til SRY dersom 
det er påkrevet å iverksette krisetiltak. 

Forslag til vedtak: 
1. SRY ber om at finanskrisegruppa fortsetter sitt arbeid. Gruppa bør suppleres med en 

representant for arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).  
2. SRY gir sin foreløpige anbefaling av gruppas forslag til tiltak og anbefaler at gruppen 

konsekvensutreder forslagene med støtte fra sekretariatet. 
3. SRY støtter oversendelse av utkast til brev til KD om innspill til stortingsmeldingen om 

Kunnskapsløftet med vedlegg.



   Side 3 av 5 

 

 

 

Vedlegg 1Tiltak for å opprettholde inntaket av lærlinger i lavkonjunktur: 
 
Gruppa foreslår følgende fem tiltak i prioritert rekkefølge som de aller viktigste: 
 

1. Økonomiske virkemidler.  
• Lærlingtilskuddet må økes til nivå med tilsvarende opplæring i videregående skole (kr 133.812,- i 2011). 
• Stimuleringstilskudd for å opprettholde inntaket av lærlinger i krisesituasjoner må kunne innføres på kort varsel.  

Erfaringer fra tilskuddsordningen som nå er innført i Danmark, må undersøkes for å målrette tiltaket best mulig.  
• Krav om at lærebedrifter skal prioriteres ved offentlige innkjøp, må innføres. Ordningen bør gjelde alle statlige og 

kommunale etater, samt virksomheter som mottar offentlig støtte. 
• Stimulering til økt sysselsetting ved bruk av «krisepakker» må kunne iverksettes. Erfaringene fra 2008-2009 var 

gode. 
 

2. Tettere samarbeid AD/NAV og UDIR om utdannings- og sysselsettingstiltak 
• Det bør iverksettes et tettere samarbeid mellom de to direktoratene for å bidra til at utdannings- og 

sysselsettingstiltak er samkjørte og bidrar til både verdiskaping og kompetansebygging. Evt en policy-gruppe. 
• Det må arbeides for tiltak som stimulerer fagarbeidere til videreutdanning, slik at bedriftene kan ta inn flere 

lærlinger. Blant annet bør det vurderes om plasser i fagskolen kan kjøpes og tilbys bedrifter for å frigi stillinger til 
lærlinger.  

• Det må vurderes iverksetting av egne lærlingeprosjekter. Dette kan blant annet være: 
- rydding av stier (naturbruk) 
- restaurering og bygging av overnattingssteder (byggfag) 
- gjennomføring av fellesturer og guiding gjennom Finnskogleden (reiseliv) 
- landbruksproduksjon, bureising (naturbruk) 
- kontorfaglærlinger i alle offentlige etater (service- og samferdsel) 
- restaurering av skip (TIP) 
Gjennomføring må skje i et samarbeid mellom NAV, utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet.  

• Andre tiltak som utdanningsvikariater, praksisplasser og lønnstilskudd må vurderes i forhold til inntak av 
lærlinger. 

 
3. Bedre tilrettelegging av vg3 i skole 
• Skolenes tilbud om alternativ opplæring må tilrettelegges.  
• Økt bruk av praksisbrev og fleksible løp må vurderes 
• Opplæringen skal være arbeidslivsrettet, men må det ikke fortrenge lærlingplasser.  
• Samarbeid om egne arbeidsintensive lærlingprosjekter bør vurderes, jf punkt 2.  
• Det må utvikles en nasjonal plan for hvordan fylkeskommunene skal forholde seg til lokalt arbeidsliv ved 

etablering av vg3-klasser. 
 

4. Fylkeskommunene må utvikle sine egne beredskapsplaner 
• Fylkeskommunene må innen 31.12.2012 utvikle en fylkeskommunal beredskapsplan for inntak av lærlinger i 

lavkonjunktur.  
• Fylkeskommunenes planer bør involvere fylkeskommunen/yrkesopplæringsnemnda, NAV, opplæringskontorer, , 

kommunene, og partene i arbeidslivet.  
• Dimensjonering, bruk av vg3 i skole, målrettet yrkesrådgiving, informasjonskampanjer, lærlingeprosjekter og 

arbeidsmarkedsbedrifter må diskuteres. Aktuelle oppdrag kartlegges (kultur, økt innsats innen helse, reiseliv, 
museer, kulturminnevern osv) legges inn i planene. 

 
5. Kvalifiseringstiltak for permitterte og oppsagte lærlinger  
• For lærlinger som blir permittert eller oppsagt, må det legges planer for at disse får fullført opplæringen. Se tiltak 

under pkt 2. 
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Vedlegg 2 Brev fra SRY til KD om innspill til stortingsmelding om 
Kunnskapsløftet 

Vår saksbehandler: Knut Maarud 
Direkte tlf: 23 30 12 00 
E-post: post@udir.no 

 
Vår dato: 
24.05.2012 
Vår 
referanse: 
 

 

 
Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
 
0032 Oslo 
 
 
Stortingsmelding om Kunnskapsløftet – omtale av behovet for å sikre 
inntak av lærlinger i lavkonjunktur  
 
I fellesmøte med SRY og de faglige rådene 21. mars 2012 inviterte Kunnskapsdepartementet 
partene i arbeidslivet til å komme med innspill til departementets arbeid med stortingsmelding 
om Kunnskapsløftet. 
 
Erfaringer fra tidligere lavkonjunkturer viser at inntaket av lærlinger kan bli dramatisk redusert i 
nedgangstider. Dette gjør utdanningssystemet sårbart hvis ikke nødvendige tiltak settes i verk. 
SRY ba derfor i møte 8. desember 2012 om at det skulle oppnevnes en arbeidsgruppe som får 
ansvaret for å utforme beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur. Med utgangspunkt 
i SRYs anbefaling ble det oppnevnt en gruppe bestående av følgende representanter: Lars 
Møllerud, KS – Kommunenes organisasjon. Liv Christiansen, Faglig råd teknikk og industriell 
produksjon. Jostein Antonsen, Faglig råd service- og samferdsel. Jørgen Leegaard, Faglig råd 
bygg- og anleggsteknikk. Og Astrid Sund, lærerorganisasjonene. Møllerud er gruppas leder. 
Gruppa har hatt fire møter hvorav ett også med representasjon fra NAV. Det har vært innhentet 
statistikkmateriale, og informasjon om lærlingsituasjonen fra faglige råd som ikke har vært 
representert i gruppa. 
 
Gruppa har også innhentet internasjonale erfaringer med tiltak for lærlinger under finanskrisen. 
Andre land ser til særlig å benytte seg av økte lærlingtilskudd til lærebedrifter, vg3 i skole og 
lærlingprosjekter. Gruppa ønsker å se nærmere på disse tiltakene, og ett av medlemmene har 
søkt deltakelse i studiereise arrangert av CEDEFOP til Tsjekkia 15. til 19. oktober med tema 
«Future scenarios for vocational training during crises and market uncertainty». 
 
Gruppas konklusjon er at lærlingsituasjonen i enkelte fag, og i enkelte områder av landet, kan 
være vanskelig. Det generelle bildet er imidlertid positivt. Omlag 35000 unge får opplæring i 
lærebedrifter, mens under 500 unge får avsluttende opplæring i skole grunnet manglende 
læreplass (alternativt Vg3).  
 
Ut fra erfaringer med tidligere lavkonjunkturperioder er gruppa bekymret for at internasjonal 
finansuro raskt kan påvirke inntaket av lærlinger.  
 
Ut fra diskusjoner og innspill som er kommet, har beredskapsgruppa kommet fram til et utvalg 
tiltak som bør kunne iverksettes. Disse er prioritert innen fem områder: 
 

6. Økonomiske virkemidler 
7. Tettere samarbeid AD/NAV og UDIR om utdannings- og sysselsettingstiltak 
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8. Bedre tilrettelegging av vg3 i skole 
9. Fylkeskommunene må utvikle sine egne beredskapsplaner 
10. Kvalifiseringstiltak for permitterte og oppsagte lærlinger 

 
Forslagene ble lagt fram som orienteringssak for SRY i møte 27. april 2012. KD arbeider nå med 
en stortingsmelding om Kunnskapsløftet. SRY mener det i meldingen bør gis en egen omtale av 
dette problemområde. Vi foreslår derfor: 
 
1. Stortingsmeldingen bør ha en egen omtale av hvilke konsekvenser nasjonal og 
internasjonal finansuro kan få for inntaket av lærlinger. 
2. Meldingen bør komme med forslag til tiltak som kan iverksettes dersom inntaket av 
lærlinger blir redusert som følge a finansuro. 
 
Vedlagt følger gruppas forslag til tiltak under de fire punktene. Vi ber om at SRY sine synspunkter 
blir vurdert i meldingsarbeidet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Rolf Jørn Karlsen 
leder 
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SRY-møte 3 –  
2012 

 
Dato: 08.06.2012 
Sted: Kunnskapsdepartementet  
  
SRY-sak  22-03-2012 Kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriellmatproduksjon 
Dokument Til behandling 
Innstilling SRY anbefaler at Utdanningsdirektoratet slutter seg til søknaden om kryssløp fra Vg2 

industriteknologi til Vg3 industriell matproduksjon. SRY vil likevel anbefale å be 
høringsinstansene vurdere om produksjonsteknikkfaget kan møte behovet som 
ønskes løst ved dette forslaget til kryssløp.  

  
 
Kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriell matproduksjon 
 
På vegne av NHO Mat og Landbruk, NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund, har Feed-prosjektet1 søkt om kryssløp fra Vg2 industriteknologi 
til Vg3 industriell matproduksjon. Søknaden ble utarbeidet i samarbeid med Matindustriens 
opplæringskontor i Oslo og Akershus. 
 
En spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke og NHO Mat og Landbruk, 
samt en kompetansekartlegging ved åtte produksjonsanlegg innen matindustrien har vist at 
dagens utdanningsløp ikke svarer på matindustriens behov for teknisk kompetanse. Spesielt 
gjelder dette innen de store matindustribedriftene som preges av mye automatisering og 
produksjonsovervåkning. Dette behovet kan dekkes gjennom et kryssløp fra Vg2 industriteknologi 
til Vg3 industriell matproduksjon. Argumentet er fundert på en grundig gjennomgang og 
vurdering av relevante læreplaner. Læreplangjennomgangen viser at Vg1 teknikk og industriell 
produksjon (TIP)og Vg2 industriteknologi gir elevene nødvendige forutsetninger for å følge 
opplæringen i faget Vg3 industriell matproduksjon. 
 
Grunnlaget for å innvilge forslag om kryssløp er beskrevet i retningslinjene for endringer i 
yrkesfaglige utdanningsprogram2. En innvilgelse forutsetter at det er så mange 
felleskomponenter mellom læreplanene at elevene har de nødvendige forutsetninger for å følge 
opplæringen i det programområdet eller lærefaget han eller hun er inntatt. Faglig råd for 
restaurant- og matfag har foretatt en sammenligning av læreplanene og funnet at fagenes formål 
er identiske, og at det er vesentlige felleselementer i læreplanmålene. Det faglige rådet anbefaler 
derfor dette kryssløpet. Divisjon for innhold og utvikling slutter seg til anbefalingen. Faglig råd for 
teknikk og industriell produksjon (TIP) uttaler i et AU-vedtak at de ikke ser at det skulle være noe 
til hinder for et slikt kryssløp så lenge mottakerbedriftene mener at det vil være faglig forsvarlig å 
komme fra Vg2 industriteknologi. 
 
                                                           
1 Feed er et treårig kompetanseprosjekt. Prosjektet har som målsetting å styrke matindustriens konkurransekraft og 
rekrutteringsgrunnlag gjennom kompetanseutvikling og profilering av industrien. Prosjektet eies av NHO Mat og Landbruk, NHO Mat og 
Drikke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og støttes med midler fra Landbruks- og matdepartementet. 
2Rutiner og prosedyrer for endringer i tilbudsstrukturen i videregående opplæring, yrkesfaglige utdanningsprogrammer: 
http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/Nyheter%20fagopplaering/Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%20endring%2
0av%20tilbudsstrukturen.pdf  

http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/Nyheter%20fagopplaering/Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%20endring%20av%20tilbudsstrukturen.pdf
http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/Nyheter%20fagopplaering/Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%20endring%20av%20tilbudsstrukturen.pdf
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Utdanningsdirektoratet vil legge til at dette forslaget til kryssløp aktualiserer spørsmålet om det 
er behov for faget Vg3 industriell matproduksjon når det allerede finnes et fag Vg3 
produksjonsteknikk i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon.  
 
Produksjonsteknikkfaget skal, i følge formålet i læreplanen, legge grunnlag for yrkesutøvelse 
innen framstilling av produkter i blant annet vareproduksjonsbedrifter. Dette kan muligens også 
omfatte industriell matvareproduksjon. Utdanningsdirektoratet vil derfor anbefale at det i 
høringsbrevet stilles spørsmål om produksjonsteknikkfaget kan dekke behovet for denne 
kompetansen i stedet for å innføre dette kryssløpet. 
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Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo 
Direkte tlf: 23 30 12 00 
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 

 
Vår dato: 
25.5.2012 
Vår 
referanse: 
2011/118 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY - møte 3-2012 

Sammendrag 
 
SRY behandlet SRY-sak 10-02-2012 Nyoppnevning av faglige råd – behandling av forhold omtalt i 
opplæringsloven § 12 – 2 i SRY-møtet 27.04.2012 og fattet følgende vedtak: 
 

• SRY anbefaler at antallet råd og hvilke fag som er knyttet til de enkelte 
utdanningsprogrammene skal videreføres. 

 
• SRY anbefaler modell 1 (eksisterende ordning) om størrelse som prinsipp for 

representasjon i de faglige rådene. 
 

• SRY anbefaler at EO blir et fullverdig medlem av de faglige rådene. 
 

• SRY anbefaler Utdanningsdirektoratets forslag til mandat for de faglige rådene med de 
innspillene som ble fremmet i møtet. 

 
Etter møtet har flere medlemmer i SRY sagt seg uenig i vedtaket slik det er blitt fremstilt av 
sekretariatet. Utdanningsdirektoratet ønsker i størst mulig grad å basere seg på SRYs anbefaling 

Dato: 8. juni 2012 
Sted: Oslo 
  
SRY-sak 22-03-2012 Nyoppnevning av faglige råd – ny behandling av 

vedtak 
Dokument Til behandling 
Innstilling • SRY anbefaler at antallet råd og hvilke fag som er 

knyttet til de enkelte utdanningsprogrammene skal 
videreføres. 

 
• SRY anbefaler modell 1 (eksisterende ordning) om 

størrelse som prinsipp for representasjon i de 
faglige rådene. 
 

• SRY anbefaler at EO blir et fullverdig medlem av de 
faglige rådene. 
 

• SRY anbefaler at faglig råd for bygg- og 
anleggsteknikk utvides med tre representanter fra 
henholdsvis arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og 
pedagogisk personale. 
 

• SRY anbefaler Utdanningsdirektoratets forslag til 
mandat for de faglige rådene med de innspillene 
som ble fremmet i møtet. 

 
Vedlegg:  Saksfremlegg fra SRY-møtet 27.04.2012  

 



vedrørende sammensetningen av de faglige rådene. Saken løftes derfor på nytt med revidert 
forslag til vedtak på bakgrunn av innspillene som er kommet: 
 

• SRY anbefaler at antallet råd og hvilke fag som er knyttet til de enkelte 
utdanningsprogrammene skal videreføres. 

 
• SRY anbefaler modell 1 (eksisterende ordning) om størrelse som prinsipp for 

representasjon i de faglige rådene. 
 

• SRY anbefaler at EO blir et fullverdig medlem av de faglige rådene. 
 

• SRY anbefaler at faglig råd for bygg- og anleggsteknikk utvides med tre representanter fra 
henholdsvis arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og pedagogisk personale. 

 
• SRY anbefaler Utdanningsdirektoratets forslag til mandat for de faglige rådene med de 

innspillene som ble fremmet i møtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Saksbehandler: Åge Hansen 
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Dato: 27.04.2012 
Sted: Tromsø 
  
SRY-sak 14-02-2012 Muligheten for å erstatte engelsk med et annet fremmedspråk  
Dokument Til behandling 
Innstilling SRY diskuterer spørsmålet med bakgrunn i dette notatet 

 
  

Muligheten for å erstatte engelsk med et annet fremmedspråk  
 
Kunnskapsdepartementet(KD) har i Oppdragsbrev 03/12 bedt Utdanningsdirektoratet om en faglig vurdering av spørsmålet 
om fritak i engelsk og muligheten for å erstatte dette faget med en eksamen eller realkompetansevurdering i et annet 
fremmedspråk. Mer presist gjelder oppdraget engelsk for voksne deltakere/lærlinger som ikke har gjennomført grunnskolen 
i Norge og som er i gang med yrkesutdanning med mål om å avlegge fag-/svenneprøve. 
 
Fra flere hold er det bitt hevdet at engelsk kan være en stor byrde for dem som ikke har hatt faget før de kom til Norge. 
Som bakgrunn for oppdraget peker KD på et utdrag fra NOU 2010:7 Mangfold og mestring (kap 11.6 Utvalgets 
vurderinger) der det heter 
 

Manglende engelskkunnskaper kan være et betydelig hinder for relativt mange deltakere. Dette kan være deltakere 
som behersker andre fremmedspråk og arbeider for å lære seg norsk. I tillegg skal disse deltakerne lære seg nokså 
avansert engelsk for å kunne bestå videregående opplæring. Utvalget mener det bør ses på muligheter for unntak 
og fleksible ordninger i denne sammenhengen. For eksempel bør det kunne vurderes om det kan gis anledning til 
ta eksamen som privatist i annet fremmedspråk enn engelsk, og at karakteren i dette faget kan erstatte 
engelskkarakteren. 
 

I gjeldende lovverk er det mulighet for fritak for fellesfag gjennom å benytte praksiskandidat-ordningen (Oppll. § 3-5). Ca 
6000 får fagbrev hvert år ved å benytte denne ordningen. En forutsetning for å benytte denne ordningen er at kandidaten 
kan dokumentere fem års relevant yrkespraksis. For mange minoritetsspråklige, spesielt innenfor helsefagene, har det vist 
seg å være svært vanskelig å skaffe seg tilstrekkelig lang praksis. Disse må da benytte ordinær lærlingeordning der det er 
krav om alle fellesfag, for å gå opp til fagprøve. 
 
Hovedregelen er da at lærlingen eller eleven skal ha bestått alle fagene som er fastsatt i fag- og timefordelingen for Vg1, 
Vg2 og eventuelt Vg3 i skole. Men § 3-51 annet ledd gir lærlinger og elever en mulighet til å fremstille seg til fag- og 
svenneprøven selv om de ikke har bestått i inntil to av fellesfagene. Det er imidlertid vilkår om at de har fulgt opplæringen, 
at det er fellesfag og at de har fått karakteren 1 i standpunkt. Disse lærlingene og elevene må bestå fagene innen 2 år etter at 
fag- og svenneprøven ble avholdt for å få utstedt fag- eller svennebrevet. 
 
I følge forskriften § 3-67 tredje ledd kan lærlingen eller eleven få utstedt fag- eller svennebrev selv om ikke alle fag og 
eksamener er bestått. Disse unntakene fremgår av § 3-67 tredje ledd a. b. og c. Men bestemmelsen sier også at der det er 
knyttet offentlig nasjonal eller internasjonal sertifisering til et fag- eller svennebrev, kan det ikke gis fritak i strid med slike 
sertifiseringsregler. For helsefagarbeidere er det ikke et krav om engelsk for å kunne gi autorisasjon. Praksiskandidater uten 
fellesfag får autorisasjon.  
 
KD har i oppdragsbrevet bedt Udir om å innhente informasjon fra ulike aktører bl.a. SRY om de aktuelle 
problemstillingene. SRY inviteres herved til å gi innspill til følgende problemstillinger: 
 
Oppdraget ber om en vurdering på tre spørsmål:  
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1. Hvilke konsekvenser vil det ha å erstatte engelsk med et annet fremmedspråk for voksne elever som ikke har tatt 
grunnskolen i Norge? 
2. Vil erstatning av engelsk med et annet fremmedspråk kunne påvirke gjennomføringsgraden for denne voksengruppa vi 
her snakker om?  
3. Hvordan vil arbeidslivet vurdere kompetanse i et annet fremmedspråk opp mot kompetanse i engelsk? 
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Dato: 27.04.2012 
Sted: Tromsø 
  
SRY-sak 15-02-2012 Historieprosjekt for fag- og yrkesopplæringen 
Dokument Til behandling 
Innstilling SRY ønsker å ta et initiativ til å få skrevet fag- og yrkesopplæringens historie. SRY setter ned en 

gruppe som får i oppgave å følge opp initiativet. Første oppgave blir å undersøke mulig 
finansiering av prosjektet.  
 
Gruppen skal bestå av: 
- 
- 
 
 
Sekretariatsfunksjonen ligger hos Utdanningsdirektoratet  

 
Vedlegg Notat fra NHO 

Historieprosjekt for fag- og yrkesopplæringen 
NHO har foreslått at SRY tar initiativ til å få skrevet fagopplæringens historie. Forslaget går ut på at det bør skrives et verk 
i tre bind. Forslag til inndeling: 1. De klassiske håndverkerfagene fra middelalderen. 2. Utviklingen av de typiske 
industrifagene fra det 19. århundre. 3. Fagopplæringen i nyere tid. 
 
NHO ser for seg en form for et spleiselag, for eksempel ved at partene i trepartssamarbeidet representert i SRY finansierer 
en tredjedel hver. Et meget foreløpig prisoverslag er 2 – 3 millioner kroner per bind, til sammen 6 – 9 millioner.  
 
Vanlig prosedyre ved utarbeidelse av historieverk er å søke etter forfattere/forskere med relevant fagkompetanse – dvs. 
hovedfag, mastergrad eller doktorgrad i historie. Den norske historiske forening (HIFO) kan bidra ved utlysning, og de har 
egne standardkontrakter for slike skriveprosjekter. NHO antyder et alternativ hvor prosjektet helt eller delvis legges ut 
direkte for alternative kompetente forskermiljøer. 
 



 

 

Vedlegg 
Notat til SRY                              12. april 2012 
Fra NHO 
 

Historieprosjekt for fag- og yrkesopplæringen 
 
 
 

S R Y-møte 8-2011 
 

NHO mener det er behov for et samlet verk over fag- og yrkesopplæringens historie.  
Det foreligger en rekke rapporter og utredninger på fag- og yrkesopplæringens område de 
senere årene. Flere av dem har kort historikk, blant annet Karlsenutvalget, NOU 2008: 18, men 
en grundig og helhetlig gjennomgang av fagenes historiske utvikling mangler.  
For å forstå dagens fag- og yrkesopplæring i en helhetlig kontekst, mener NHO det vil være 
nyttig med en samlet og systematisk kunnskap om fortiden. Et samlet bilde av utviklingen er 
utfordrende siden mange av de 180-190 yrkesfagene har vidt forskjellig bakgrunn og 
utgangspunkt for sin tilblivelse. Samtidig styrker fagenes mangeartede karakter behovet for en 
helhet.  
 
Ilner tror at økt kunnskap om fag- og yrkesopplæringens historie vil kunne bidra til å øke 
interessen for fagopplæringen i et bredt samfunnsperspektiv. Det er positivt i seg selv med et 
samlet historisk verk, ikke bare for yrkesopplæringens aktører, men også for andre. Hvis SRY 
kan være initiativtaker for et slikt prosjekt, vil det kunne gi positiv oppmerksomhet rundt vårt 
felles ansvar for å øke yrkesfagenes status i samfunnet.  
 
SRY var positive til forslaget, og ba NHO til neste møte i samarbeid med 
Utdanningsdirektoratet å legge fram et saksfremlegg med en skisse på et mulig 
forskningsprosjekt med kildehenvisninger og plan for finansiering. 
 

Prosjektorganisering 
 
Et slikt prosjekt vil kunne bli ganske omfangsrikt fordi fag- og yrkesopplæringens historie spenner 
over en svært lang tidsperiode, og berører en rekke tradisjonelle håndverksfag, industrielle fag, 
tekniske fag samt nyere fag, blant annet innen helse- og tjenestesektoren.  
 
Fagenes utvikling bør etter NHOs oppfatning sees i en samfunnsøkonomisk sammenheng. Det blir 
naturlig å beskrive fagenes egenart og utvikling og dessuten de samfunnsinstitusjoner og 
organisasjoner som har båret dem frem. Her er det både snakk om interesseorganisasjoner i 
arbeidslivet, enkeltbedrifter samt bransjeorganisasjoner. Det vil både dreie seg om offentlig eide og 
private virksomheter. Samspillet mellom skoleverket, nasjonale myndigheter og arbeidslivet vil vel her 
være helt sentralt. 
 
NHO foreslår at SRY er referansegruppe for prosjektet. SRY bør i tillegg nedsette en egen 
arbeidsgruppe som har hovedansvaret for å følge opp arbeidet. Denne gruppen bør være bredt 
sammensatt. 
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Mulig prosjektstruktur 
Det er viktig at prosjektgruppen har en klar formening om hvor omfangsrikt prosjektet skal være. Det 
avhenger også av økonomi- og tidsperspektivet. Lignende historiske prosjekter er ofte delt inn i flere 
bind. Det vil være naturlig å engasjere flere forskere til å skrive enkeltkapitler. En redaktør vil kunne 
koordinere det faglige arbeidet og rapportere til SRYs prosjektgruppe, som igjen rapporterer til et 
samlet SRY. 
 
Det er på det rene at et slikt verk bør fange bredden og kompleksiteten i denne delen av vår historie. 
Systematisk struktur er viktig. En modell som kan tenkes, er å følge en kronologisk utvikling fra for 
eksempel håndverkerlaugene i middelalderen og frem til den tilbudsstrukturen for fag- og 
yrkesopplæringen vi har i dag.  
 
Verket kan opp i tre bind. Første bind vil kunne ta for seg de klassiske håndverkerfagene fra 
middelalderen. Andre bind vil kunne ta for seg utviklingen av de typiske industrifagene fra det 19. 
århundre, da den industrielle revolusjonen medførte at mange nye fag så dagens lys i Europa.  
 
Et tredje bind kan da ta for seg nyere tid, der vi får en mer lovregulert fag- og yrkesopplæring samt det 
partssamarbeidet vi har i dag. Her kan kanskje SRYs representanter selv bidra i form av et kapittel 
eller en liten artikkel for å løfte historien inn i den nyere tiden. 
 
Kildematerialet er svært omfangsrikt. Nasjonalbiblioteket har etter hvert samlet mye. I tillegg har 
hovedorganisasjonene egne rikholdige arkiver med lærebøker, lovverk, tidsskrifter, bransjebøker, 
jubileumsbøker, årbøker m.v. Kildematerialet befinner seg både på sentralt og lokalt plan. 
 
De aktuelle forskermiljøene vil sikkert ha kvalifiserte meninger om hvilken struktur og tematisk 
anretning som egner seg best til å formidle stoffet.  
 

Prosjektets varighet og økonomi 
Med kildehenvisninger, bilder og illustrasjoner kan omfanget av hvert bind kunne bli på ca. 500 sider 
eller mer. Med tre bind vil verket da komme på minst 1500 sider. Hvis vi lykkes med oppstart fra 1.1. 
2013, vil prosjektperioden realistisk vare til utgangen av 2015. 
 
Det er vanskelig å angi en nøyaktig kostnadsramme, men et såpass ambisiøst prosjekt som antydet 
over, vil åpenbart være beheftet med betydelige kostnader. Faghistorikere Utdanningsdirektoratet har 
vært i kontakt med, stipulerer prosjektet til å omfatte ca. tre årsverk per bind. I tillegg til 
lønnskostnader, kommer innsamling og tilrettelegging av billedmateriale, møteutgifter for 
bokkomiteen samt bokproduksjonen, herunder grafisk tilrettelegging, trykking, innbinding og 
distribusjon. To-tre millioner per bind er ikke urealistisk. Da snakker vi fort om totale kostnader i 
størrelsesorden 6-9 millioner kroner 
 
En modell for finansiering bør diskuteres hvis man bestemmer seg for å gå for prosjektet.  
NHO ser for seg en form for et spleiselag; for eksempel ved at partene i trepartssamarbeidet 
representert i SRY finansierer en tredjedel hver. 
 
NHO foreslår også at verket - om det blir realisert - lanseres ved et større arrangement, enten spesifikt 
laget for formålet, eller på en allerede etablert arena.  
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Forskermiljøer 
Det er nødvendig å gå bredest mulig ut og se hvilke miljøer som egner seg til å være med på et slikt 
prosjekt, og hvor kompetansen og kapasitet finnes. I utgangspunktet bør vi søke forfattere/forskere til 
prosjektet med relevant fagkompetanse – dvs. hovedfag/master/doktorgrad i historie. Gjennom Den 
norske historiske forening (HIFO) kan det gjennomføres en utlysning der man søker etter forfattere. 
HIFO har egne standardkontrakter for slike skriveprosjekter.  
 
Alternativt kan prosjektet helt eller delvis legges ut direkte for alternative kompetente forskermiljøer 
uten anbud – men det forutsetter privat finansiering. 
 
Forskerne må få frihet til å disponere stoffet basert på de kilder de finner interessante. SRY vil være i 
tett dialog med forskerne og sørge for gjensidig forståelse av rammene. Det må skrives kontrakter med 
forskerne. 
 
Prosjektet kan ha en rapporteringsstruktur som følger: 
 

 
 
 
 



 

 

   

 

Utkast til mandat for samarbeidsrådet for yrkesopplæringen 
for perioden juni 2012 – juni 2016 
 
 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) er oppnevnt av departementet i 
henhold til § 12-1 i Opplæringslova og skal i følge loven hjelpe departementet 
med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. SRY skal bidra til 
å utvikle fag- og yrkesopplæringen slik at den ivaretar den enkeltes, 
virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse. SRY skal tilstrebe et 
overordnet og strategisk perspektiv. 
  
SRY skal bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og 
yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt samt mellom bransjer og 
sektorer. 
  
Oppgaver 

• arbeide for kvalitet i opplæringen i skole og arbeidsliv  
• arbeide for å sikre yrkesfagenes status 
• vurdere fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og 

kompetansepolitikken 
• basert på kunnskap og informasjon vurdere behov for endringer i 

yrkesopplæringen 
• vurdere hvordan læreplaner og tilbudsstrukturen ivaretar den enkelte, 

virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse 
• arbeide for å nå målsettingene i samfunnskontrakten for læreplasser  
• foreslå områder for utprøvinger og utviklingsarbeid eller forskning innenfor 

fag- og yrkesopplæringen  
• følge med på utviklingen internasjonalt som har betydning for fag- og 

yrkesopplæringen 
• gi råd om antall faglige råd, rådenes arbeidsområde og sammensetning  
• arbeide for god kontakt mellom arbeidsliv og skole 
• gi råd til utdanningsmyndighetene ved behov   

Sammensetting 

SRY skal ha 14 medlemmer og skal være sammensatt av personlig oppnevnte 
representanter fra for arbeidstakerorganisasjonene(herunder 
lærerorganisasjoner), arbeidsgiverorganisasjonene, nasjonale og regionale 
utdanningsmyndigheter og elever/lærlinger. Hvert medlem er oppnevnt for fire år 
av gangen og skal ha en personlig vararepresentant. Arbeidsgiver- og 
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arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i organet. 
Samarbeidsrådet konstituerer seg selv.  

Forholdet til de faglige rådene 

De faglige rådene har ansvar for å gi råd til myndighetene om spørsmål som 
gjelder fag innenfor sine respektive utdanningsprogram, jf mandatet for de 
faglige rådene. De faglige rådene skal behandle saker som gjelder mindre 
endringer i læreplaner på VG2 og VG3 nivå eller mindre endringer i 
tilbudsstrukturen.  

Delegering, arbeidsutvalg, arbeidsgrupper 

SRY kan opprette arbeidsgrupper og foreslå for departementet og/eller 
Utdanningsdirektoratet at det opprettes andre grupper eller utvalg. 

Sekretariat 

Utdanningsdirektoratet skal forberede arbeidet i Samarbeidsrådet gjennom å 
forberede de sakene rådet skal behandle, ha ansvar for de praktiske oppgavene i 
forbindelse med Samarbeidsrådets arbeid og innhente informasjon rådet ber om. 
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Dato: 08.06.2012 
Sted: Kunnskapsdepartementet 
  
SRY-sak 17-03-2012 Arbeidsmåter i SRY og organisering av 

sekretariatet 
Vedlegg:  
 

Oversikt over grupper SRY har oppnevnt eller 
kommet med forslag til representanter 

 
 
 
Grupper Medlemmer Varamedlemmer 
Referansegruppe for 
evaluering av Kunnskapsløftet 

Espen Lynghaug, NHO Mette Henriksen Aas, LO 

Styringsgruppe for NKVS Rolf Jørn Karlsen, LO  
Referansegruppe for NKVS Rolf Jørn Karlsen, LO og Espen 

Lynghaug, NHO 
 

Utprøving av 
hospiteringsordning i FY 

Inger Lise Blyverket, Virke – 
Benedikte Sterner, LO – Astrid 
Sund, Utdanningsforbundet – 
Jørgen Leegaard, FRBA 

 

Beredskapsgruppe for inntak 
av lærlinger i lavkonjunktur 

Lars Møllerud, KS (leder) – 
Astrid Sund, 
Utdanningsforbundet - Liv 
Christiansen, FRTIP – Jostein 
Antonsen, FRSS - Jørgen 
Leegaard, FRBA 

 

Rutiner og prosedyrer for 
endringer i yrkesfaglig 
utdanningsprogram 

Astrid Sund, 
Utdanningsforbundet (leder) – 
Kristian Ilner, NHO – Mette 
Henriksen Aas, LO 

 

Realkompetansevurdering med 
spesiell oppmerksomhet på 
fag- og yrkesopplæring 

Bente Søgaard, YS (leder), 
Kari Hoff Okstad, Spekter – 
Ragnar Gregersen, LO 

 

Arbeidsmåter i SRY og 
organisering av SRYs 
sekretariatet 

Rolf Jørn Karlsen, LO - Espen 
Lynghaug, NHO, Inger Lise 
Blyverket, Virke – Turid Semb, 
FAD, Astrid Sund, 
Utdanningsforbundet 

 

Historieprosjekt for fag- og 
yrkesopplæring 

Kristian Ilner, NHO   
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Fra: Opplæringsavdelingen 
  
Til:  
  
Kopi:  

 
 
 
 
OPPFØLGING AV SAMFUNNSKONTRAKT I SRY FOR FLEIRE LÆREPLASSER  

Bakgrunn 
Fredag 13.april signerte NHO, Virke, Spekter, Fornyings -, administrasjons-, og 
kirkedepartementet, Maskinentreprenørenes forbund, KS, LO, YS og Unio, og 
Kunnskapsdepartementet samfunnskontrakt for flere læreplasser. 
 
Partenes overordnete mål er å sikre en bedre rekruttering til yrkesopplæringen og 
øke antall læreplasser. Gjennom at flere gjennomfører utdanningen sikrer man at 
arbeidslivets behov dekkes.  Det at flere fullfører en utdanning, gir et trygt ståsted 
i arbeidslivet og et godt grunnlag for senere samfunnsdeltakelse. 
Samfunnskontraktens overordnete mål er å forplikte myndighetene og partene i 
arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og 
framskaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det. 

Kunnskapsdepartementet skal videreføre et tett samarbeid med partene i 
arbeidslivet om fag- og yrkesopplæringen.  Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 
(SRY) skal trekkes inn før alle sentrale beslutninger som berører dette. Gjennom 
løpende dialog med de berørte skal departementet vurdere behov for justeringer 
som sikrer kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen. Dette saksframlegget 
er ledd i oppfølgingen av samfunnskontrakten, i form av forslag til hvordan denne 
kan forankres i SRY. 

Resultatmål 
Det er store forkjeller i ulike bransjer, sektorer og yrker. Partene må selv vurdere 
konkret måloppnåelse innenfor egne sektorer, bransjer og fag. Partene vil samlet 
søke å nå følgende målsetninger innen utgangen av 2015: 
 

• Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i forhold til 
nivået ved utgangen av 2011.  

Dato: 22.05.2012 
  
Saksnr.:  
  
Saksbeh.:  
  
Telefon:  
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• Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev 
• Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev 

 
Formålet med samfunnskontrakten er både å sørge for at de unge får fullført sin 
fagutdanning og å sikre arbeidslivet den kompetansen vi trenger i framtida. 
Samfunnskontrakten forplikter myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og 
arbeidstakerorganisasjoner om sammen å nå disse målene. 
 
Partenes oppfølging av samfunnskontrakten 
I forarbeidet til samfunnskontrakten ble det etablert en arbeidsgruppe med 
representanter for de fleste av partene i samfunnskontrakten. Partene diskuterte 
der hvordan man best kunne følge opp kontrakten etter signering, og i løpet av den 
definerte perioden.  Dette handlet dels om å følge opp målet om å etablere et 
omforent indikatorsett, og basert på dette, et Norgeskart til hjelp for å følge opp 
resultatmålene.  

Fra Samfunnskontrakten:  

”Partene skal utarbeide et felles indikatorsett for å sikre en omforent måling av 
måloppnåelsen. I dette arbeidet skal partene også finne måter å synliggjøre 
manglende søkning til læreplasser der dette er en utfordring. 
 
Indikatorene skal også fordeles etter fylker og utdanningsprogram. 
For å måle utviklingen i måloppnåelsen settes utgangen av 2011 som 
referansepunkt for indikatorene. 

Utdanningsdirektoratet skal utarbeide en årlig rapport med disse indikatorene 
som legges til grunn ved vurdering av måloppnåelse. Partene vil sammen vurdere 
om indikatorene skal justeres underveis.  

Basert på omforente indikatorer skal det etableres et Norgeskart som viser 
andelen av virksomheter, og type virksomheter, i de ulike kommunene og 
fylkeskommunene som er godkjente lærebedrifter, og som har lærekontrakter. 
Gjennom dette Norgeskartet kan regioner, kommuner og bransjer sammenliknes 
og profilere seg.” 
 
Kunnskapsdepartementet legger opp til å gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å 
utarbeide et indikatorsett som kan vise måloppnåelse per fylke og 
utdanningsprogram. Det må drøftes hvordan tallene kan brytes ned på 
bransjer/sektorer. Utdanningsdirektoratet vil bli bedt om at dette arbeidet 
forankres hos partene i samfunnskontrakten. 
 

I samfunnskontrakten ble det videre lagt vekt på at for å realisere målene, blir det 
viktig å få i gang aktiviteter der elever og lærebedrifter er, på lokalt plan. 
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Fylkeskommunene har et lokalt overordnet ansvar for kvalitet i 
yrkesfagopplæringen, slik at elevene får den kompetansen som er beskrevet i 
læreplaner og forskrifter. Det står derfor videre i samfunnskontrakten at: 

”Fylkeskommunene skal i samarbeid med partene i samfunnskontrakten på 
fylkesnivå diskutere målsettingene partene er enige om i samfunnskontrakten. 
Formålet er å utvikle målsettinger og tiltak i tråd med samfunnskontraktens 
målsetninger.” 

Et felles ansvar for alle partene i samfunnskontrakten: 
Det ble diskutert hvordan partene i fellesskap skal jobbe framover for å skape 
engasjement og blest rundt samfunnskontrakten. I den forbindelse ble det også 
foreslått at det etableres en arbeidsgruppe som kan bidra til å koordinere og 
inspirere til arbeidet lokalt, men som også kan utvikle ideer til felles profilering og 
utspill slik at samfunnskontrakten får oppmerksomhet i samfunnet generelt. Blant 
tiltakene man ble enige om i samfunnskontrakten er følgende: 
• Delta aktivt i oppstart, lansering og gjennomføring for å oppnå målene i 

samfunnskontrakten. 
• Forplikte seg til årlige møter for å følge opp og ved behov justere 

samfunnskontrakten. 
• Gjennomføre en årlig konferanse hvor partene møtes på høyt nivå for å 

diskutere situasjonen innen fag- og yrkesopplæringen og for å drøfte nye 
tiltak, blant annet koblet til lærlingundersøkelsen og instruktørundersøkelsen. 

• Bidra til en statusheving for yrkesfaglig utdanning og til at flere blir motivert 
til å fullføre fagopplæringen. 

• Utvikle og bruke startpakker for å rekruttere nye lærebedrifter med 
opplæring/veiledning av instruktører, materiell, og tilbud om tett oppfølging 
det første året. 

• Utvikle nye og gi støtte til statushevende tiltak, slik som WorldSkills og lokale 
former for yrkeskonkurranser. 

• Bruke priser for beste lærebedrift/instruktør/faglærer/lærling etc for å bidra til 
å heve statusen til fag- og yrkesutdanning på videregående nivå.  

• Hver for seg, og gjennom opplæringskontorer, fylkeskommunenes 
opplæringsansvarlige og Yrkesopplæringsnemndene, bidra til å rekruttere flere 
lærebedrifter. 

Kunnskapsdepartementet foreslår at den arbeidsgruppen som arbeidet med 
utforming av samfunnskontrakten også skal lage en plan for realisering av de 
felles tiltakene i samfunnskontrakten og møtes jevnlig for å diskutere planer og 
framdrift. Organisasjonene som deltar kan selv velge om de ønsker å fortsette med 
de samme personene i arbeidsgruppa. Alle organisasjonene som er med i 
arbeidsgruppa er også medlemmer i SRY. Medlemmene vil sammen sørge for å 
bringe diskusjoner inn i SRY når det er hensiktsmessig.   
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Innstilling 

Kunnskapsdepartementet ber på bakgrunn av dette om at SRY etablerer en 
arbeidsgruppe/evt viderefører arbeidsgruppen fra forarbeidet til 
samfunnskontrakten som forankring av samfunnskontrakten i SRY.  

Kunnskapsdepartementet vil videre gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å følge 
opp arbeidet med utvikling av omforent indikatorsett og utvikling av Norgeskart, i 
samråd med partene i samfunnskontrakten i form av en referansegruppe eller 
lignende. 

 

 



Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge 

Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge, 
med vekt på bakgrunnen, utformingen og resultatene av Reform 94 og 
Kunnskapsløftet.  
 
Reform 941 
 
Bakgrunnen for Reform 94  
 

 
Utdanningsdeltakelse første høst etter avgang fra grunnskolen for gutter og jenter 

født 1960–1990. Prosent av alle gutter og jenter i fødselskullet. 
 
Figuren viser hvordan avgangselevene fra grunnskolen i perioden fra 1960 til 
innføringen av Reform 94 fordeler seg på studieforberedende, yrkesfag og ingen 
videregående utdanning første høst etter avsluttet grunnskole. Blant dem som var 
født i 1960, var det nesten en tredjedel av guttene og en fjerdedel av jentene som 
ikke hadde begynt i videregående utdanning. Denne andelen synker imidlertid 
raskt over tid, og i 1978-kullet er den nede i to prosent for begge kjønn. Fra og 

                                                 
1 Presentasjonen bygger på: 

− Nordli Hansen, M. og A. Mastekaasa (2010). «Reform 94 – et trendskifte i videregående 

utdanning?» Søkelys på arbeidslivet. 27(3):191–203.  

− Markussen, E. (2010). «Valg og gjennomføring av videregående opplæring før 

Kunnskapsløftet». Acta Didactica. 4(1):1–18.  



med dette kullet går altså så godt som alle grunnskoleelevene videre til 
videregående opplæring.  
 
En viktig forklaring på endringene var at ungdomsarbeidsmarkedet i stor grad 
forvitret og at ungdommene i stedet strømmet til videregående opplæring. På 
slutten av 1980-tallet var søkningen til videregående opplæring så stor at 
utdanningssystemet ikke var i stand til å ta imot alle søkerne. Videregående 
opplæring var ikke i stand til å ta imot alle ungdommene, slik den da var 
organisert, strukturert og dimensjonert. Hver høst stod tusener av søkere i kø for å 
komme inn på grunnkurs, for å få fortsette på VKI eller VKII eller for å få seg en 
læreplass.  
 
Tre strukturelle forhold la hindringer i veien for ungdommene: 
 

1. Det var ikke tilstrekkelig med plasser på grunnkurs, og alle som ville 
begynne kom ikke inn. Hvem som fikk plass ble bestemt av hvilke 
karakterer man hadde fra før. Inntaksreglene var slik utformet at de eldste 
søkerne (med tilleggspoeng) gikk foran de yngste i køen, med det resultat 
at mange 16-åringer som var ferdige med niende klasse ikke kom inn, 
mens 19-åringene gikk foran. 
 

2. Ungdom som begynte på en yrkesfaglig studieretning hadde ingen garanti 
for å kunne fullføre et treårig løp frem mot en yrkeskompetanse. Det var 
langt færre plasser på VKI og VKII enn på grunnkurset. Mulighetene for å 
komme videre var dårligst på de studieretningene der det tradisjonelt var 
flest jenter. Resultatet av disse strukturelle hindringene var at mange gikk 
på kryss og tvers og «samlet» grunnkurs før de eventuelt kom videre i 
utdanningsløpet.  
 

3. Det var stor mangel på læreplasser, og særlig var det et problem at eldre 
lærlinger gikk foran yngre. Blant nye inngåtte lærekontrakter på 1980- og 
begynnelsen av 1990-årene ble den overveiende majoriteten inngått med 
personer over 20 år.  

 
I tillegg til disse problemene som gjaldt organisering, struktur og dimensjonering, 
var det også behov for en innholdsmessig reform av videregående opplæring:  
 

4. Innenfor de ti studieretningene var det før reformen til sammen 109 
grunnkurs, det vil si 109 mulige inngangsporter til videregående 
opplæring, og majoriteten av disse var innenfor yrkesopplæringen. Dette 
innebar en spesialisering som tok til allerede fra første dag. Denne 
spesialiseringen ble sett på med bekymring ut fra at den fremtidige 
arbeidskraften burde være fleksibel overfor endringer i samfunns- og 
arbeidsliv.  
 

5. Den eksisterende læreplanstrukturen, med opplæringsplaner for 
fagopplæringen og fagplaner for skoleopplæringen (utarbeidet av 
forskjellige instanser) gjorde det vanskelig å få til den nødvendige faglige 
og pedagogiske sammenhengen i opplæringen. 



 
Situasjonen med en struktur, organisering og dimensjonering av videregående 
opplæring som hindret mange ungdommer i å få en kompetansegivende 
videregående opplæring, og et innhold i utdanningen som ikke samsvarte med 
tidens behov, ble uholdbar. 
 
Utformingen av Reform 94 
Totalt sett klarte ikke videregående opplæring å ivareta etterspørselen til alle 
elever, og i Blegen-utvalgets innstilling NOU 1991:4 Veien videre til studie- og 
yrkeskompetanse for alle ble vilkårene karakterisert som «systematisk 
forskjellsbehandling» (NOU 1991:4:44). Videre ble det oppfattet som 
problematisk at elevene kunne starte på så mange som 109 spesialiserte 
grunnkurs. I offentlige dokumenter ble det argumentert for en «[b]redde i 
kunnskapene, både innenfor allmennfag og innenfor brede bransjeområder» og 
videre at fremtidens kompetanse i mindre grad kan «relateres til dybde og 
spesialisering» (St.meld. nr. 33 (1991-92), s. 22).  
 
I 1993 vedtok Stortinget en reform av videregående opplæring, Reform 94. I 
grunnlagsdokumentet, St.meld. nr. 33 (1991–92) Kunnskap og kyndighet, omtales 
målet for den nye videregående opplæringen på to måter:  
 

«Dels å øve de ferdigheter som trengs for spesialiserte oppgaver, dels å gi 
en generell kompetanse som er bred nok for omspesialisering senere i 
livet. Ferdighetene må kunne gi adgang til dagens arbeidsmarked og 
kyndighet til å mester skiftende omgivelser. Både for offensivt å kunne gå 
løs på nye oppgaver senere i livet og for defensivt å unngå ledighet når det 
teknologiske grunnlaget for yrker forsvinner» (St.meld. nr. 33 (1991–
92):3). 

 
Reform 94 ble omtalt som en rettighetsreform, en strukturreform og en 
innholdsreform. 
 
Rettighetsreform 
Alle som hadde gått ut av grunnskolen fikk en individuell lovfestet rett til tre års 
videregående opplæring. Denne retten måtte tas ut i løpet av fire år.2 Alle fikk 
også rett til å komme inn på ett av tre kursønsker ved inntak til grunnkurs. 
Reformen slapp 16-åringene rett inn i videregående opplæring foran de voksne 
søkerne, og reformen gjorde det mulig for alle å gjennomføre treårige løp, slik at 
vandringen på kryss og tvers kunne opphøre. 
 
For å sikre at alle fikk muligheten til å ta i bruk retten sin, ble 
Oppfølgingstjenesten innført.3 Tjenesten skulle hjelpe ungdom som hadde rett til 

                                                 
2 Elever med behov for spesialundervisning kunne etter sakkyndig vurdering få tilbud om 

opplæring utover tre år. Elever med sakkyndig vurdering kunne komme inn på primært valgt 

grunnkurs. 
3 Det var Stortinget, og ikke regjeringen, som tok initiativ til Oppfølgingstjenesten. Tjenesten var 

sånn sett ikke en del av det opprinnelige Reform 94. 



videregående opplæring, men som ikke var i utdanning eller arbeid, tilbake til 
utdanning eller inn i en jobb. Tjenesten var kanskje det fremste uttrykket for 
samfunnets forventning om at man i alderen 16–19 år skulle være elev i 
videregående opplæring.  
 
Strukturreform  
Strukturreformen bygget opp under et mål om å tilby flere yrkesfaglige 
elevplasser og å gi elevene en bredere inngang til videregående opplæring. 
Antallet studieretninger ble riktignok utvidet fra 10 til 13, men hver studieretning 
hadde nå bare ett grunnkurs: 

− Allmenne, økonomiske og administrative fag 
− Musikk, dans og drama 
− Idrettsfag 
− Helse- og sosialfag 
− Formgivingsfag 
− Naturbruk 
− Hotell- og næringsmiddelfag 
− Byggfag 
− Tekniske byggfag 
− Elektrofag 
− Mekaniske fag 
− Kjemi- og prosessfag 
− Trearbeidsfag 

I 2000 ble tilbudsstrukturen supplert med de nye studieretningene Salg og service 
og Media og kommunikasjon. 
 
Antallet grunnkurs ble redusert fra 109 til 13 (15) og videregående opplæring ble 
med det mer oversiktelig: Dermed dreide innholdet i yrkesopplæringen fra tidlig 
spesialisering over til et bredere innhold. Når hvert av de nye grunnkursene skulle 
danne grunnlag for en rekke spesialiseringer på høyere nivå, måtte de ha et 
innhold som var bredere enn de gamle grunnkursene. Derfor ble det lagt vekt på 
basisferdigheter i programfagene. Det var et prinsipp at den nye strukturen skulle 
ivareta samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse. 

Reformen innførte også 2+2-modellen, det vil si at yrkesutdanningen 
gjennomføres med de to første årene i skole og de to siste i bedrift. I tillegg til 
studiekompetanse og yrkeskompetanse, ble dokumentert delkompetanse innført 
for de som ikke klarte studie- eller yrkeskompetanse.4 
 
Innholdsreform 
Det ble også utarbeidet nye læreplaner tilpasset den nye tilbudsstrukturen. De nye 
felles læreplanene for alle fag kom til erstatning for en plan for skoledelen og en 
plan for fagopplæringsdelen, og muliggjorde et enhetlig innhold i fagene. Det nye 
læreplanverket skulle definere den nasjonale kompetansen og sørge for god faglig 
                                                 
4 Det var Stortinget, og ikke regjeringen, som tok initiativ til dokumenterte delkompetanse. 

Tjenesten var sånn sett ikke en del av det opprinnelige Reform 94. 



og pedagogisk sammenheng mellom de ulike utdanningsområdene. Den 
prinsipielle forskjellen fra alle tidligere undervisnings- og fagplaner, var at 
planene nå var målstyrte. Det ble også innført felles allmenne fag (norsk, engelsk, 
matematikk med mer) i alle de yrkesfaglige studieretningene.  
 
Resultater av Reform 94  
 
Rettighetsreformen 
Rettighetsreformen ble en suksess. Alle søkere med rett til videregående 
opplæring kom inn, men det varierte hvor stor andel som fikk innfridd 
førsteønsket, både over tid, mellom studieretninger og fra fylke til fylke. Baksiden 
av medaljen var at de voksne søkerne (uten rett) ikke fikk innfridd førsteønsket i 
like stor grad som rettssøkerne. Reformen fokuserte i mindre grad på 
overgangsordninger for de voksne søkerne.  
 
Den andre siden av rettighetsreformen, retten til å gå tre år, ble også innfridd, 
formelt sett. Alle som hadde begynt, og som hadde hatt ønske om å fortsette alle 
tre årene, hadde fått mulighet til det. Ikke alle fikk innfridd sine førsteønsker ved 
overgangen fra grunnkurs til VKI, men de fikk det som reformen lovte dem: 
muligheten til å fortsette på et VKI som bygde på det grunnkurset de hadde 
begynt på. Ved overgangen til VKII eller lære etter gjennomført VKI, var det enda 
flere som ikke hadde fått innfridd sitt primære ønske. Størst var dette problemet 
for noen av de som hadde ønsket seg en læreplass de ikke hadde fått. 
 
Det at så mange fikk innfridd førsteønsket i valg av grunnkurs, ga en viss 
opphopning av ungdom på enkelte populære yrkesfaglige studieretninger. Når 
disse ungdommene var ferdige med VKI og skulle over i lære, var ikke 
læreplassene der, fordi bransjens behov for tilførsel av ny arbeidskraft ikke 
samsvarte med inntaket til grunnkurs to år tidligere.  
 
Evalueringen av Oppfølgingstjeneste i Reform 94 viste at tjenesten bare i 
begrenset grad lyktes. Selv om de unge kom til Oppfølgingstjenesten og var 
interessert i hjelp, hadde ikke alltid tjenesten noe attraktivt å tilby ungdom som 
ikke ville tilbake til skolen.  
 
Strukturreformen  
Om reformen ble vellykket som strukturreform, kan vurderes avhengig av om den 
nye strukturen bidro til at en større andel av årskullene oppnådde studie- eller 
yrkeskompetanse, og om man klarte å gi et reelt tilbud om en kompetansegivende 
utdanning til alle. 
 
Den nye muligheten for yrkesfagelever til å gjennomføre et treårig løp, førte til at 
andelen yrkesfagelever som oppnådde yrkeskompetanse ble fordoblet fra 30 til 60 
prosent. I alt har om lag 20–25 prosent av kullene etter 1994 oppnådd 
yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål eller fagbrev seks år etter start i 
videregående. Noe over halvparten – 50–55 prosent – av årskullene har oppnådd 
studiekompetanse, mens om lag 20–25 prosent av kullene har oppnådd 
kompetanse på lavere nivå. Under én prosent av kullene har vært i planlagte løp 
mot kompetanse på lavere nivå.  



 
Innholdsreformen  
Lærere og elever ga tilslutning til prinsippet om målstyrte læreplaner, og de 
konsekvenser dette hadde for endrede elev- og lærerroller. Lærerne sluttet opp om 
læreplanmålene. Måten de var formulert på gjorde at lærebøkene hadde stor 
innflytelse på hvilket innhold man valgte på veien mot målet. Lærerne så verdien 
av elevenes ansvar for egen læring og elevenes medvirkning i planlegging av 
undervisningen, men de syntes dette var vanskelig å få til i praksis.  
 
Kunnskapsløftet  
 
Bakgrunnen for Kunnskapsløftet 
  

 
Andel kvinner og menn med oppnådd videregående utdanning ved hhv. 20 og 21 

års alder for fødselskullene 1960–1986 
 
Figuren over viser hvor stor andel av fødselskullene fra 1960 og fremover som har 
oppnådd full kompetanse på videregående nivå innen året de fyller 20 og 21 år. 
Fram til 1977-kullet, som var det siste som startet i videregående før Reform 94, 
økte andelen som oppnådde videregående utdanning både blant jenter og gutter. 
Da Reform 94 ble innføret (1978-kullet) skjedde det et brudd, hvor andelen jenter 
som oppnådde videregående utdanning stabiliserte seg, mens andelen gutter sank. 
Fra 1977-kullet og fram mot 1990-kullet sank andelene blant gutter med så mye 
som 10–15 prosentpoeng. 
 
Omtrent 70 prosent av elevene som startet på allmennfaglig eller yrkesfaglig 
studieretning i videregående opplæring høsten 2001, hadde oppnådd studie- eller 



yrkeskompetanse i løpet av fem år etter at de startet på grunnkurs for første gang. 
Det er forskjeller i gjennomføring mellom allmennfaglige og yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer: Nesten tre av ti elever og lærlinger på yrkesfaglige 
studieretninger og som startet på grunnkurs første gang i 2001, sluttet underveis i 
utdanningsløpet. Til sammenligning var det kun 6 prosent av elevene på 
allmennfaglige studieretninger som sluttet. Mens 84 prosent på allmennfaglige 
studieretninger oppnådde formell kompetanse i løpet av fem år, var tilsvarende 
tall for elever og lærlinger på yrkesfaglige studieretninger 54 prosent. Andelen 
lærlinger som består fag- og svenneprøven er svært høy i de aller fleste fag. 
Andelen som består, har ligget stabilt over 90 prosent i de seneste årene. Det store 
problemet er med andre ord alle elevene og lærlingene i fag- og yrkesopplæringen 
som faller fra i løpet av opplæringen. 
 
Utformingen av Kunnskapsløftet  
I St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring skriver departementet at «de 
prinsippene som ble lagt til grunn for Reform 94, fortsatt har aktualitet og 
tilslutning, og at det ikke er behov for vesentlige endringer i dem» (s. 67). Derfor 
er endringene i videregående opplæring begrenset til enkelte justeringer. 
 
Kunnskapsløftet innebærer en reduksjon i tilbudsstrukturen fra tolv yrkesfaglige 
studieretninger til ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer.5 Reduksjonen 
innebærer færre inngangsporter til videregående opplæring. En konsekvens av 
reduksjonen er at noen av utdanningsprogrammene må få et bredere innhold på 
Vg1, ettersom de nå skal være grunnlaget for flere Vg2. Dette vurderes av noen 
som en fordel fordi det for noen kan utsette valget, og dermed redusere sjansen for 
bortvalg. Andre hevder at mye av lærestoffet ikke vil oppleves relevant i forhold 
til det Vg2 man har søkt seg til. 

 

                                                 
5 De yrkesfaglige utdanningsprogrammene er bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, 

elektrofag, helse- og sosialfag, medier og kommunikasjon, naturbruk, restaurant- og matfag, 

service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. De studieforberedende 

utdanningsprogrammene er idrettsfag, musikk, dans og drama og studiespesialisering. 



 
Opplæringsmodell for videregående opplæring etter Kunnskapsløftet. 

 
Figuren over viser veiene frem mot studie- eller yrkeskompetanse etter 
innføringen av Kunnskapsløftet, basert på en 2+2-modell i yrkesfag. Det finnes 
flere avvik fra denne hovedmodellen, for eksempel rent skoleløp, særløp, 
avviksfag, lærekandiat, praksisbrev, individuelle alternative ordninger, påbygging 
til generell studiekompetanse, tekniske fag og allmennfag (TAF) og 
landsdekkende tilbud. 
 
Kunnskapsløftet innebærer også endringer i strukturen innenfor 
utdanningsprogrammene: Det innføres en mulighet for at skoleeier kan 
omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag når det er 
grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett 
for den enkelte elev. Prosjekt til fordypning innføres som et nytt fag.6 
 
I ungdomsskolen etableres programfag til valg. Faget innebærer en mulighet for 
elever i ungdomsskolen til å prøve seg i videregående opplæring for å kunne finne 
ut hvilke utdanningsprogrammer som kan være aktuelle eller uaktuelle å søke på. 
Tanken er at dette skal bidra til et riktigere førstevalg, redusert omvalg og 
bortvalg og økt andel som fullfører. Også det nye faget på de yrkesfaglige 
studieretningene i videregående opplæring, prosjekt til fordypning, er et 
virkemiddel for at ungdommene skal gjøre sikrere valg og unngå omvalg og 
bortvalg.  
 
Resultater av Kunnskapsløftet7 
                                                 
6 Faget skal enten brukes til opplæring i kompetansemål fra Vg3 innenfor eget utdanningsprogram, 

til opplæring i kompetansemål fra andre utdanningsprogrammer der dette er faglig relevant, til 

relevante fellesfag fra Vg3, til fellesfag i fremmedspråk eller til programfag fra studieforberedende 

utdanningsprogrammer. 
7 Resultatene bygger på delrapporter i Evalueringen av Kunnskapsløftet. Sluttrapportene kommer 

våren 2012. 



 
Syn på Kunnskapsløftet som reform 
De første rapportene fra evalueringen av Kunnskapsløftet viser at de ulike partene 
i fag- og yrkersopplæringen opplever tiltakene i Kunnskapsløftet mer som en 
justering enn som en reform. Hos aktører på nasjonalt nivå, som representerer 
bransjer, organisasjoner og ulike interessegrupper, er det liten entusiasme for 
reformen. Mange av aktørene tvilte i utgangspunktet på om reformen ville gi et 
løft i fagopplæringen.  
 
Innføringen av Kunnskapsløftet har kommet godt i gang, men i ulik grad på ulike 
nivåer. Opplæringspraksisen i den normale modellen, med to år i lære og to år i 
bedrift, er relativt lite påvirket av Kunnskapsløftet. Flere av de forutsetninger som 
eksisterer i Kunnskapsløftet som idé, er ikke synlige i opplæringshverdagen. Dette 
gjelder blant annet at bredere utdanningsprogrammer på Vg1- og Vg2-nivå er 
viktige for å tilføre bedriftene breddekompetanse. 
 
Opplæringskontorene spiller en viktig rolle som samarbeidspartner for 
lærebedriftene, skolene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen anerkjenner i 
større grad enn tidligere at den har en rolle for hele fag- og yrkesopplæringen, og 
ikke bare for de delene av opplæringen som skjer i skolen. Fylkeskommunen 
begynner nå spisse sin rolle som støttespiller også for lærebedriftene.  
 
Konsekvenser av strukturendringer 
Fylkene har fått de nye utdanningsprogrammene på plass uten store problemer. 
Den nye tilbudsstrukturen har stort sett ikke ført til endringer i hvilke fag elevene 
velger eller i antall elever som gjennomfører. Bredere programområder på Vg2 i 
de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ser så langt ikke ut til å ha gitt den 
ønskede effekten på gjennomføring. Den viktigste hindringen for å nå målet om 
økt gjennomføring og kompetanseoppnåelse, er at en betydelig andel av elevene 
har svake faglige forutsetninger fra grunnskolen.8  
 
Forskerne kan så langt ikke se at endringene i tilbudsstrukturen har gitt noen 
bedring i overgangen mellom det andre og tredje året i videregående opplæring. 
Etter det andre året på videregående søker bare halvparten av elevene på yrkesfag 
læreplass og yrkesfaglig kompetanse. En tredjedel søker seg mot 
studiekompetanse gjennom Vg3 påbygging. Resten avbryter opplæringen eller går 
om igjen. Over tid har det vært en kontinuerlig økning i andelen som går mot 
studiekompetanse. Det kan være flere forklaringer på dette. Undersøkelser viser at 
mange elever foretar bevisste valg og at de har et mål om generell 
studiekompetanse allerede når de begynner på Vg1 i et yrkesfaglig 
utdanningsprogram. En annen forklaring på den relative store andelen elever som 
slutter underveis eller gjør omvalg er knyttet til elevenes motivasjon. Flere hevder 
at motivasjonen til å lære reduseres på grunn av de brede inngangene og lite 
relevant opplæring knyttet til fagene de ønsker å utdanne seg til. 

                                                 
8 Prosjektet Ny GIV er et treårig prosjekt som ble igangsatt i 2010 med tiltak blant annet for å 

bedre situasjonen for disse elevene. Forsøket med praksisbrev som startet opp i 2007 rettet seg 

også mot denne elevgruppen og viser seg å ha gitt positive resultater. 



 
Det er store variasjoner mellom fylker i hvor mange søkere som får tilbud om 
læreplass. Fylkene langs kysten fra Telemark til Møre og Romsdal gir størst andel 
av søkerne tilbud om læreplass. Også mellom fagene finner forskerne store 
variasjoner. Innenfor helsearbeiderfaget får 80 prosent av de som søker tilbud om 
læreplass, mens det samme tallet for salgsfaget er 56 prosent. Mangel på 
læreplasser og et betydelig geografisk misforhold mellom tilbud og etterspørsel er 
ifølge forskerne viktige grunner til at ikke flere av de som søker plass kommer i 
lære. 
 
Det er to tydelige endringer som henger direkte sammen med innføringen av ny 
tilbudsstruktur. I helse- og sosialfag er færre på vei mot yrkeskompetanse etter 
innføringen av Kunnskapsløftet. Innføringen av 2+2-modellen, med to år i skole 
og to år i bedrift, i helsearbeiderfaget har svekket rekrutteringen. Antallet som går 
videre mot fagbrev er redusert med 39 prosent fra 2005- til 2006-kullet. 
Situasjonen er ikke bedre for 2007-kullet. 
 
Med Kunnskapsløftet mistet utdanningsprogrammet design og håndverk det 
populære tilbudet tegning, form og farge. Dette var et fleksibelt fag hvor elevene 
kunne utsette hovedvalget mellom studiekompetanse og yrkeskompetanse helt til 
det siste året. Høsten 2007 og 2008 var elevtallet på det nye Vg2 formgivingsfag 
innenfor studiespesialisering henholdsvis 50 og 40 prosent av opprinnelig elevtall 
på tegning, form og farge, slik det var før reformen. Konsekvensen av dårlig 
søkning til det nye tilbudet, og til utdanningsprogrammet design og håndverk 
generelt, er at stadig flere skoler legger ned tilbudet. 
 
Forskerne vurderer det også som sannsynlig at finanskrisen kan ha påvirket 
gjennomføringen i noen fag. I teknikk og industriell produksjon finner NIFU bare 
marginale forskjeller i gjennomføring til tredje år i forhold til situasjonen før 
reformen. Gjennomføringen er imidlertid dårligere for 2007-kullet enn for 2006-
kullet. Dette kan ikke tilskrives reformen, men henger trolig sammen med 
konjunkturendringer som fulgte av finanskrisen. 
 
I bygg- og anleggsteknikk finner man de samme tendensene som i teknikk og 
industriell produksjon, nemlig marginale forskjeller i gjennomføring til tredje år 
før og etter reformen. Det er særlig i byggfagene at gjennomføring for 2007-kullet 
er dårligere enn for 2006-kullet. Dette tyder på at nedgangen i konjunkturene kan 
ha rammet byggebransjen hardere enn anleggsbransjen. Det kan også være grunn 
til å tro at innføringen av bredere programområder har virket mot sin hensikt, ved 
at bedriftene har blitt mer tilbakeholdne med å ta inn lærlinger med mindre 
spesialisert fagkunnskap. 
 
I restaurant- og matfag er det ingen endring i andelen av elevene som går videre til 
lære etter reformen. Det er heller ingen bedret rekruttering til de små fagene med 
et bredere Vg2-tilbud. Utdanningsprogrammet har opplevd en jevn trend mot 
større frafall som neppe kan forklares med reformen. Færre søkere til læreplass 
har ikke medført at en høyere andel av de som søker kommer i lære. 
 
Prosjekt til fordypning 



For fag- og yrkesopplæringen var innføringen av faget prosjekt til fordypning 
(PTF) en av de viktigste endringene i Kunnskapsløftet. Formålet med PTF er å gi 
elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram mulighet til å gjøre seg kjent med 
aktuelle fag og yrker og til å velge faglig fordypning tidlig i opplæringen.  
 
Evalueringen av PTF viser at stor lokal frihet i gjennomføringen av PTF åpner for 
et nært samarbeid mellom skolene og det lokale arbeidslivet. Samtidig er det gitt 
stor lokal frihet til skoleeier- og skolenivået når det gjelder organisering og 
innhold i faget. Ansvaret for PTF ser i stor grad ser ut til å være lagt til 
avdelingsledere og faglærere på den enkelte skole. Samarbeidet med arbeidslivet 
er ofte preget av enkeltpersoners faglige kontakter og nettverk.  
 
På Vg1 har faget i stor grad fått preg av yrkesorientering. Elevene introduseres for 
en rekke ulike fag og yrker, og mye av undervisningen foregår på skolen. På Vg2 
er det vanligere at PTF gjennomføres som praksisperioder i arbeidslivet, med 
større muligheter for faglig fordypning. Prosjekt til fordypning kan være viktig for 
å skaffe læreplass Tilgangen til læreplasser er en kritisk faktor når det gjelder 
gjennomføring og kompetanseoppnåelse i fag- og yrkesopplæringen. Det er flere 
forhold som tyder på at PTF kan være viktig for å skaffe seg læreplass. For 
bedriftene er det å få kontakt med aktuelle lærlinger et hovedmotiv for å 
samarbeide med skolene om praksisperioder i PTF.  

 



Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og 
yrkesopplæringen  

1. Innledning 
Samfunnet har gitt grunnopplæringen et omfattende mandat som konkretiseres i formålsparagrafen 
for grunnopplæringen, den øvrige delen av opplæringsloven og forskriftene, herunder læreplanens 
generelle del, prinsippene for opplæringen og læreplanene i fag. 

Utdanningene på alle nivåer må forberede elevene og studentene på et arbeidsmarked i stadig 
endring. Nye jobber skapes kontinuerlig, ny teknologi utvikles og tas i bruk til stadig nye formål, 
Norge er en liten åpen økonomi og globaliseringen får konsekvenser også for utdanning og arbeid. I 
en omskiftelig og kompleks verden må utdanningene forberede elevene/studentene på mer enn 
eksisterende yrker/profesjoner. 

Et sentralt spørsmål er hva som er behovet for kompetanse, og type kompetanse, i de kommende 
tiårene. Hvordan er grunnopplæringen generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt rustet til å 
møte utfordringene i framtidas arbeidsmarked?   

Dette notatet omtaler to hovedutfordringer som også kan sees i sammenheng:  

- Gjennomføring i videregående opplæring 

- Arbeidslivets behov for fagarbeidere 

På bakgrunn av en kort situasjonsbeskrivelse av hver utfordring skisserer notatet aktuelle 
problemstillinger som kan forklare eller belyse situasjonen. 

2. Aktuelle utfordringer 

Gjennomføring i videregående opplæring 
Gjennomføring av videregående opplæring blir normalt definert som fullført og bestått opplæring 
fem år etter påbegynt opplæring. For de elevene som begynte videregående opplæring i 2005, viser 
figuren på neste side deres kompetanseoppnåelse i 2010. Gjennomføringen har ligget stabilt rundt 
70 prosent siden innføringen av reform 94. Utfordringene er aller størst innen fag- og 
yrkesopplæringen. Det er satt som mål at gjennomføringsgraden (definert som fullført og bestått i 
løpet av fem år) skal øke til 75 prosent innen 2015.  



 

Figur 2: Kompetanseoppnåelse fem år etter at elevene begynte på videregående opplæring. 
Årstallene viser til tidspunktet elevene startet på videregående opplæring. Kilde: SSB 

Et annet mål på gjennomføring tar utgangspunkt i overgangene fra hvert trinn i videregående 
opplæring. Elevene kan ha ordinær progresjon, være ute av videregående opplæring eller repetere 
lavere eller samme trinn i videregående opplæring. Ordinær progresjon fra Vg1 og Vg2 blir regnet 
som overgang til opplæringstilbud på høyere nivå. Ordinær progresjon fra Vg3 blir regnet som 
oppnådd vitnemål/fag- eller svennebrev/læreplass. Det er et mål at den ordinære progresjonen skal 
øke med to prosentpoeng for alle overgangene innen 2013. 

 

Figur 3: Overganger i videregående opplæring. Årstallene viser til tidspunktet overgangene skjer. 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 

83,8 prosent av elevene fra Vg1 hadde en ordinær progresjon i 2010. Det er en forbedring fra 
tidligere år. Andelen elever med ordinær progresjon fra Vg2 ligger stabilt rundt 80 prosent For 
overgangen fra Vg3 har andelen elever med ordinær progresjon økt i samme tidsperiode, men med 
et svakt tilbakefall i 2010.  



Innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 har dermed ikke hatt en tydelig positiv effekt på 
gjennomføringen av videregående opplæring, selv om det har vært en forbedring i overgangen fra 
Vg1 etter 2007. Foreløpige tall for 2011 viser at denne positive trenden fortsetter for overgangen fra 
Vg1, men ikke for de andre overgangene. 

Andelen elever med ordinær progresjon er forholdsvis lik for overgangene fra Vg1 og fra Vg2 (rundt 
80 prosent). Det er imidlertid en tydelig økning i andelen som er ute av videregående opplæring 
mellom overgangene, dvs. fra rundt 9-10 prosent (fra Vg1) til rundt 15-16 prosent (fra Vg2). 
Tilsvarende reduseres andelen elever med repetisjon på lavere eller samme trinn mellom 
overgangene. For overgangen fra Vg3 faller andelen elever med ordinær progresjon ytterligere til 
rundt 70 prosent. Mye tyder på at overgangen fra Vg2 til Vg3 er kritisk for den totale 
gjennomføringen av videregående opplæring. 

Arbeidslivets behov for fagarbeidere  
SSBs framskrivninger av arbeidskraftsbehovet viser at behovet forventes å øke innenfor stort sett alle 
utdanningsgrupper med lavere universitets- eller høgskolegrad. Det er grunn til å forvente et særlig 
behov for folk med økonomi- og administrasjonsutdanning, lærere, helsearbeidere og 
realfagutdannede. Videre er det allerede i dag mangel på arbeidskraft med flere typer fagutdanning, 
og SSBs framskrivinger viser at mangelen kan bli større i årene framover dersom ikke flere utdanner 
seg innen fag- og yrkesopplæringen. Dette gjelder særlig elektrofag, mekanikk- og maskinfag og en 
del bygg- og anleggsfag. og ikke minst helse- og sosialfag. Det vil også være behov for arbeidskraft 
innenfor tjenestenæringer som salg, sikkerhet, catering og omsorg. Andelen ufaglært arbeidskraft 
har sunket betydelig og framskrivninger av arbeidskraftsbehovet viser at denne utviklingen vil 
fortsette i årene fremover. Behovet for arbeidskraft med bare utdanning på grunnskolenivå er liten. 

Dette stiller krav til utdannings- og yrkesopplæringsinstitusjonene som må gi et utdanningstilbud som 
ivaretar både elevers ønsker, arbeidslivets behov og samfunnets behov (jf opplæringsloven § 3-1 og § 
13-3).  

Sammenlignet med mange andre land fungerer det norske arbeidsmarkedet for ungdom godt. I 
oktober 2011 var gjennomsnittlig arbeidsledighet blant ungdom 21,9 prosent i EU (27 land), mens 
tilsvarende tall for Norge var 8,6 prosent[1]. Effekten av finanskrisen i 2008 var også mindre i Norge 
enn i mange andre land. Det er likevel slik at arbeidsledigheten blant norske ungdom ligger 
systematisk høyere enn for resten av arbeidsmarkedet og i noen perioder har ligget svært høyt, for 
eksempel på starten av 1990 tallet og starten av 2000 tallet, jf. figur 4. Hovedbildet fra utviklingen i 
arbeidsledighet blant ungdom er uansett at grunnopplæringen produserer kompetanse som 
arbeidsmarkedet benytter seg godt av. 

                                                           
[1] Eurostat 2012 



 

Figur 4: Utvikling i arbeidsledighet: SSB/AKU 

Likevel tyder mye på at ikke alle deler av yrkesfagene er like etterspurt i arbeidsmarkedet for 
ungdom. I dette arbeidsmarkedet finnes det tre separate segmenter som har noen tydelige 
kjennetegn (Olofsson og Panican 2008). I det første segmentet er fagarbeideren en tydelig 
yrkeskategori, med en klar posisjon i virksomhetenes egen arbeidsdeling og rekrutteringen gjennom 
lærlingordningen er god. Dette gjelder primært for håndverks- og industrifagene. I det andre 
segmentet eksisterer det fagarbeidere som yrkeskategorier, men rekrutteringen til virksomhetene 
skjer i begrenset grad via lærlingordningen. Dette gjelder innen helse- og sosialsektoren, 
transportvirksomheten og deler av industrien. Et tredje segment omfatter store deler av 
servicenæringen, særlig detaljhandel. Her er fagkategoriene i tilbudsstrukturen marginale, behovet 
for fagkompetansen uklar og arbeidskraft rekrutteres ikke gjennom lærlingordningen.  

 

Sysselsatte med over 
20 timer pr. uke Lærlinger 

Lærlinger som 
andel av sysselsatte 

Industri og bergverk 4734 3902 82 % 

Bygg og anlegg 8220 8102 99 % 

Detaljhandel 4666 488 10 % 

Hotell og restaurant 2895 1146 40 % 

Helse og sosial 2839 2116 75 % 

Totalt 15-19 år 37664 21369 57 % 

Tabell 1: Sysselsatte og lærlinger 15-19 år i utvalgte bransjer 2008, Kilde: NIFU 

Det er særlig utdanningsprogrammene service og samferdsel, design og håndverk og restaurant og 
matfag som rekrutterer til det tredje “segmentet” i ungdomsarbeidsmarkedet. Disse 
utdanningsprogrammene har også stor “lekkasje” fra lærefagene, jf. figur 5. Medier og 



kommunikasjon og naturbruk har også stor “lekkasje”, men dette avspeiler sannsynligvis i langt 
større grad at elevene er orienterte mot studier i UH sektoren enn manglende etterspørsel fra 
arbeidsmarkedet.  

 

Figur 5: Sammenheng mellom antall elever Vg1 og nye lærlinger, 2010 

Det er ikke slik at utdanningssystemet skal være perfekt tilpasset etterspørselen fra 
arbeidsmarkedet. Til det er konjunktursvingingene og usikkerheten om fremtidige endringer i 
etterspørselen for store. Imidlertid bør ikke omfanget av reelle strukturelle endringer i 
etterspørselen overdrives. For eksempel har oppdelingen av ungdomsarbeidsmarkedet i tre ulike 
”segmenter” vært stabil siden innføringen av reform 94. Det er med andre ord flere lærefag som har 
vedvarende lav rekruttering til relevante sektorer av arbeidsmarkedet. Mange av disse har også lav 
privatøkonomisk avkastning. Det er videre bekymringsverdig at mye av den fremtidige veksten i 
sysselsettingen vil komme i tjenesteytende næringer. En slik utvikling er en stor utfordring ettersom 
dette er fagområder hvor fag- og yrkesopplæringen i dårligst grad rekrutterer til relevante sektorer 
av arbeidsmarkedet, jf. figur 5. 

3. Særlige problemstillinger for fag- og yrkesopplæringen 

Fellesfagene på yrkesfag og generell studiekompetanse 

Innføringen av fellesfag på yrkesfag i reform 94 skulle ivareta flere ulike hensyn. Fellesfagene skulle 
sikre allmenndannelse og støtte yrkesutøvelsen i lærefagene. Dessuten var fellesfagene en 
forutsetning for ordningen med påbygg til generell studiekompetanse. Denne strukturen gjør det 
lettere for elevene å gjøre omvalg underveis og utdanne seg videre etter fullført fag- og 
yrkesopplæring uten at de må starte helt på nytt på Vg1. Ordningen blir ofte begrunnet med at 
utdanningssystemet ikke skal inneholde opplæringsløp som det ikke er mulig å bygge videre på. Hvis 
systemet inneholder for mange slike ”blindveier” reduseres også elevenes omstillingsevne i 
arbeidsmarkedet senere. 

På den andre siden kan det tenkes at et stort omfang av fellesfag kan redusere gjennomføringen for 
yrkesfagene. Elevene som starter på yrkesfag har vesentlig svakere karakterer fra grunnskolen enn 
resten av elevkullet, og er oftere også lavere motivert for disse fagene. Dersom ambisjonsnivået i 



fellesfagene er for høyt gir det grunn til å anta at denne elevgruppen vil gjennomføre i mindre grad 
enn det som ellers ville vært tilfelle. 

Organisatorisk fleksibilitet og alternativer til 2+2 modellen 

Organisatorisk fleksibilitet i denne sammenhengen må skilles fra tiltak som i realiteten reduserer 
ambisjonsnivået for elevene. For eksempel kan det tenkes at grunnkompetanseløp motiverer elever 
til ytterligere opplæring i etterkant, men det har likevel blitt innført et lavere kompetansenivå i 
strukturen og i den forstand er ambisjonsnivået redusert. Organisatorisk fleksibilitet innebærer 
derimot at læreplanmålene ligger faste, men at gjennomføringen av opplæringen kan være fleksibel, 
for eksempel ved å avvike fra 2+2 modellen. 

Selv om Kunnskapsløftet videreførte hovedmodellen blir behovet for mer fleksibilitet drøftet flere 
steder i St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring, og det ble tatt noen grep for å bidra til dette. 
Fylkeskommunen kan godkjenne lærekontrakter som fastsetter at hele opplæringen, eller en større 
del av opplæringen enn det som følger av læreplanen, skal skje i bedrift. Prosjekt til fordypning (PTF) 
skulle tilsvarende gi mer fleksibilitet i gjennomføringen av opplæringen. Lovverket gir dermed 
muligheter for å gjennomføre opplæring på måter som avviker fra hovedmodellen, for eksempel 
mellom skolebasert opplæring og utplassering i arbeidslivet. 

Det påstås imidlertid fra flere at fleksibiliteten ikke brukes i tilstrekkelig grad lokalt. Hovedmodellen 
fungerer sannsynligvis godt for de tradisjonelle håndverks- og industrifagene. Problemene er trolig 
større innenfor de mer ”tjenesteytende” lærefagene i privat og offentlig sektor. Dette kan imidlertid 
ha mange forklaringer. 

Bredden i fag på Vg1 

Både i Reform 94 og Kunnskapsløftet ble det lagt vekt på brede innganger til videregående 
opplæring. I Kunnskapsløftet ble antall utdanningsprogram (Vg1) redusert fra 12 til 9, og antall 
programområder på Vg2 ble også redusert. Dette førte til noe bredere utdanning, og dermed mindre 
fagspesifikk utdanning for mange av fagene på Vg1 og Vg2 nivå. Den virkelig store strukturelle 
endringen i retning av brede innganger ble likevel gjort i reform 94. Antall grunnkurs ble redusert fra 
113 til 13 og det ble også færre videregående kurs 1 (Vk1). 

En slik strukturell endring ble vurdert som avgjørende blant annet for at elever som ikke er sikre på 
sine utdanningsvalg kan få innblikk i flere utdanningsmuligheter og utsette valget lengst mulig. Brede 
innganger gir også elevene større omstillingsevne i arbeidsmarkedet senere ettersom de kan bygge 
på Vg1/Vg2 i videre utdanning. Brede innganger til videregående opplæring gjør det også enklere for 
fylkeskommunene å dimensjonere opplæringstilbudet og gjør at prinsippet om at ungdom kan bo i 
nærheten av hjemstedet lengst mulig lettere kan realiseres. 

På den andre siden har flere av partene i arbeidslivet vært skeptiske til denne siden ved 
tilbudsstrukturen. De har påpekt at lærlinger får for svake fagspesifikke ferdigheter med den nye 
strukturen og at dette reduserer lærebedriftenes villighet til å rekruttere lærlinger. Det har også blitt 
argumentert for at denne strukturen reduserer motivasjonen til elevene siden de i realiteten ikke får 
arbeide med faget de ønsker å bli utdannet til tidlig i løpet. Det kan imidlertid tenkes at problemet 
ikke er antallet veier fra Vg1, men i hvilken grad de ulike utdanningsprogrammene har en reell felles 
faglige kjerne.  



Vg3 påbygg til studiekompetanse 

Dagens system med påbygg til generell studiekompetanse fungerer ikke tilfredsstillende.  

Totalt søker i overkant av halvparten av elevene på Vg2 seg videre innen det utdanningsløpet de har 
gått på i to år, herunder søker omtrent 37 prosent om læreplass. Blant den andre halvparten har om 
lag 13 prosent ikke søkt ytterligere videregående opplæring, 10 prosent har søkt omvalg, mens hele 
26 prosent har søkt påbygging til generell studiekompetanse.  

Rundt 40 prosent av elevene på påbygging består ikke i løpet av det skoleåret de begynner på 
påbygging. Andelen har vært stabil siden 2002, samtidig som antallet elever på påbygging har økt 
kraftig. Det blir altså stadig flere strykelever for hvert år. 

Mekanismer for å sikre arbeidslivets behov for gode fagarbeidere 

En utfordring for utdanningssystemet er å finne den rette balansen mellom at opplæringen skal  
være fleksibel for å ivareta arbeidslivets kompetansebehov og samtidig robust i forhold til 
omskiftelige næringsstrukturer og arbeidsmåter. Videre er det en utfordring å finne den rette 
balansen mellom arbeidslivets behov for spisskompetanse og den enkeltes behov for en mer generell 
kompetanse som gir grunnlag for å ta del i samfunnslivet og i livslang læring.  

Både på nasjonalt og lokalt nivå er det etablert mekanismer som skal sikre samsvar mellom 
utdanningstilbudet i fag- og yrkesopplæringen og etterspørselen etter arbeidskraft fra 
arbeidsmarkedet, blant annet gjennom partsamarbeidet om endringer av læreplaner og 
tilbudsstruktur på nasjonalt nivå og dimensjonering av elevplasser på lokalt nivå. 

Det drøftes kontinuerlig hvordan samarbeidet bør innrettes og på hvilke måter etablerte mekanismer 
kan bli mer kunnskapsbaserte når det gjelder informasjon om hvordan utdanningssystemet fungerer 
bl a i ft etterspørselen etter kompetent arbeidskraft. 

Konsekvensen av svakt samsvar mellom elevenes ønsker og arbeidslivets kompetansebehov kan 
være at elevene søker seg bort fra bestemte lærefag (slutter, omvalg, overgang til påbygg til generell 
studiekompetanse) og at virksomhetene ikke rekrutterer lærlinger/nok arbeidskraft. Dette er også et 
problem i seg selv dersom tilbudsstrukturen ikke er tilpasset kompetansen som blir etterspurt i 
arbeidsmarkedet. 

Et viktig utgangspunkt for vurdering av disse spørsmålene er at de 9 ulike utdanningsprogrammene 
på yrkesfag med tilhørende lærefag, har ulike utfordringer og forutsetninger.  

De faglige rådene, med utgangspunkt i sine fag, er bedt om å komme med innspill til vurderingen av 
samsvaret mellom utdanningstilbud/ kandidatenes kompetanse og de respektive bransjers behov for 
arbeidskraft. Svarfrist er satt til 25. mai, og innspillene er derfor ikke omfattet i dette dokumentet. 

De faglige rådene er bedt om å svare på følgende spørsmål: 

• “Hvilke styrker og svakheter ser dere ved dagens tilbudsstruktur. Er det sider ved 
denne som kan forklare at elevene søker seg bort (slutter, omvalg, overgang til 
påbygg) og at og at virksomheter ikke oppretter læreplasser og rekrutterer lærlinger?  



• I hvilken grad mener dere endt fag- og yrkeskompetanse verdsettes i deres 
fagområder? Er det forskjeller mellom lærefag? Hvordan vil dere kommentere tabell 1 
og figur 2 fra deres ståsted?  

• Det er store forskjeller mellom utdanningsprogrammene i bredden (antall lærefag som 
utdanningsprogrammene rekrutterer til) og faglig fellesskap mellom de ulike 
lærefagene innenfor ett utdanningsprogram. I hvilken grad er dette et problem for 
lærefagenes relevant for arbeidslivet og elevenes gjennomføringsgrad? 

• Hvordan passer 2 + 2-modellen for deres utdanningsprogram? Styrker? Svakheter?  
• Hvordan kan vi utnytte den mulighet for fleksibilitet som finnes i strukturen bedre? Er 

det behov for endringer? Eventuelt hvilke? Mange unge velger påbygging til generell 
studiekompetanse istedenfor lære. Kommentarer? 

• Andre temaer dere vil ta opp?” 
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Rådets Innspill til kommende stortingsmelding om kunnskapsløftet 

Faglig råd for restaurant- og matfag har behandlet Kunnskapsdepartementets (KD) henvendelse 
om Innspill til kommende stortingsmelding om kunnskapsløftet, ved ~ dele r~det Inn i to 
arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har hatt hvert sitt heldagsmøte der KOs spørsm~l er grundig 
drøftet. R~dets samlede Innspill ble sluttført p~ v~rt tidsmøte 21.05.12. 

VI ønsker ~ påpeke at vi er positive til S bli Invitert Inn l utformingen av denne 
stortingsmeldingen, og at dette kan være et viktig bidrag for~ videreutvikle og forbedre 
yrkesfagene. VI har naturligvis ogsS noen forventninger til resultatet av dette arbeidet og at v~re 
Innspill blir tatt hensyn til. Dette brevet er strukturert etter de syv punktene fra KOs 
saksdokument fra fellesmøtet mellom ledere og nestledere 1 SRY og de faglige tid den 21.03.12. 

l hvilken grad mener dere endt fag- og yrkeskompetanse innenfor deres 
fagomrAder verdsettes i arbeidsmarkedet? Hvordan vil dere kommentere tabell 
1 og figur 2 fra deres sdsted? 

Verdsetting av yrlceskompetanse i arbeldslfJllrlcedet 

Med verdsetting av yrkeskompetanse fordr vi at etterspørselen etter faglært arbeidskraft l 
arbeidsmarkedet er høyt. Faglig tid konkluderer med at det generelt er behov for faglært 
arbeidskraft innen vSrt programomrSde, og ønsket fra bedrifter om ~ ta Inn lærlinger er høyt. 
Utfordringen er derimot ~ f~ nok kvalifiserte søkere tlf lærlingplassene. Ukevel er det ogsS noen 
forskjeller nSr det gjelder verdsetting. R~det ser følgende tendenser: 

VI oppfatter at kokk og lnstitusjonskokk er høyt verdsatt, mens det ikke i like stor grad gjelder 
servitøren. Servitørfunksjonen er l stor grad besatt av ufaglært og ofte også utenlandsk 
arbeidskraft. Det er behov for servitører, men det er vanskelig S rekruttere kvalifiserte søkere. 

Kjøttfagene som rekrutterer til industrien er høyt verdsatt, dvs. slakter, kjøttskjærer og 
pølsemaker, mens dette gjelder i mer varierende grad for butikkslakteren. 

Bakere er høyt verdsatt, mens det utdannes for mange konditorer i forhold til behovet. Dermed 
er det mange faglærte konditorer som Ikke får jobb etter endt læretid. Årsaken er et stort antall 
søkere, samtidig som behovet er mindre grunnet strukturelle endringer l markedet. 

Fagarbeider industriell matproduksjon er høyt verdsatt, og det er behov for flere kvallftserte 
søkere til læreplassene. 

Det er ti søkere til sjømathandlerfaget og sjømatproduksjon. Behovet er derimot høyt l deler av 
landet. 

Kommentarer til tabel/1 og flgur 2 
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Side 2 av 5 

~de "'ndustri" og "hotell- og restaurant" i tabell l er bransjer som benytter faglært arbeidskraft 
fra vSrt utdanningsprogram. 

Tabell 1 viser to problemstillinger tilknyttet restaurant- og matfag. For det første viser den at 
lndustnen har en stor andel lærlinger som sysselsatte mellom 15 og 19 Sr. For det andre v iser 
den at hotell- og restaurantbransjen har betydelig lavere grad av lærlinger l denne 
aldersgruppen. Det t abellen viser er l overensstemmelse med rådets inntrykk og erfaringer. 

VI vil signalisere at matlndustrten og hotell - og restaurantbransjen har behov for økt t ilgang pS 
kvalifiserte søkere til læreplass. Dette gjelder for mange fag innen vSrt utdanningsprogram. Det 
stSr ledige læreplasser til disposisjon innen bransjen, men disse fylles Ikke opp bSde grunnet tS 
og ikke kvalifiserte søkere. Det er nødvendig med en Innsats for S ~ flere og sterkere søkere til 
utdanningsprogrammet restaurant- og mattag. 

Figur 2 viser at mange av elevene som begynner pS Vgl restaurant- og matfag ikke søker 
læreplass, men slutter underveis eller gir over til Vg3 PSbygging til generell studiekompetanse. 
Lav motivasjon og et misforhold mellom elevenes forventninger og realitetene pS 
arbeidsmarkedet, kan bidra til at elever slutter underveis. Etter vårt syn er det derfor et stort 
behov for S gl elever, foresatte, rådgivere og lærere l ungdomsskolen mer informasjon om de 
yrkesfaglige utdanningsprogram. I yrkeslivet er grunnleggende ferdigheter og fellesfagene en 
viktig og helt nødvendig del av yrkesutøvelsen. Etter vSr oppfatning må dette formidles til 
elevene; vi tror at elevene kan miste motivasjon om de Ikke er klar over hvilke krav som stilles. 

Mange elever velger pl bygging til generell studiekompetanse, fremfor læretid etter Vg2. Rldet 
har fltt innspill om at elever selv synes de er for unge til å gå ut l arbeidslivet. De har mer lyst til 
å være sammen med vennene på skolen, enn å jobbe sammen med "gamle folk". Dermed tar de 
heller p~bygg i "trygge" omgivelser. Det er trolig kulturelle variasjoner mellom skoler, men når 
nesten 50 % av elevene velger denne veien, er det en samfunnsutfordring. Mange elever klarer 
ikke fullføre, eller fullfører med dårlige resultater og det er kun et fåtall som velger læretid etter 
endt Vg3 påbygg. Tendensen der elever velger påbygg framfor læretid må snu, og rådet mener at 
skoleeier må garantere for at elever kan fl et tilbud om påbygg etter endt læretid. Læretiden gir 
verdiskapning for både bedrift og samfunn. 

Hvilke styrker og svakheter ser dere ved dagens tilbudsstruktur. Er det sider 
ved denne som kan forklare at elever søker seg bort (slutter, omvalg, overgang 
til plbygg) og at virksomheter ikke oppretter læreplasser og rekrutterer 
lærlinger? 
Den nye t ilbudsstrukturen, spesielt med Vg2 matfag, innfridde ikke ønsket om bedre rekruttering 
til matfagene. 

Styrken ved dagens t ilbudsstruktur er at flere elever har mulighet til å velge det de har lyst til, og 
at de ~r tilbudet i nærområdet. En annen fordel er at utdanningsprogrammet restaurant- og 
matfag fokuserer pl mat, og at lærefagene har flere felleselementer som for eksempel hygiene, 
råvarekunnskap, mattrygghet og kvalitet. Lærefagene har likevel mange særegenheter og yrkene 
utøves forskjellig. 

Svakheten er at en del skoler ikke har bygget opp en kompetanse som ivaretar hele 
utdanningsprogrammet . Mange skoler har ikke de nødvendige læremidlene eller utstyret slik at 
de kan fokusere likeverdig p~ yrkene. Økonomien er således en begrensning for skoleeier. 
Skolens organisering av opplæringen kan ogd føre til at tilgjengelig kompetanse Ikke i 
tilstrekkelig grad blir utnyttet. Ofte sees ikke sammenhengen l de ulike fagene og noen skoler 
velger å tilby kun enkelte fag p~ Vg2, dette gjelder spesielt for Vg2 matfag. Det kan synes som 
om noen skoler Hsitter fast" l VKl-tenkningen fra reform94, der utdanning blir tilbudt l enkelte 
lærefag. En konsekvens av dette er at næringslivet Ikke f~r tilgang p~ nok lærlinger og framtidig 
arbeidskraft. Vi oppfatter ofte at skolens eller lærerens valg av fag er viktigere enn elevens valg. 
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Videre vil rådet anbefale at KD følger opp OECOs anbefaling fra 2009 om kartlegging av 
utstyrssituasjonen l vldereg~ende opplæring. VIm~ f~ pA plass en forpliktende plan for 
oppgradering av utstyr, og elever innen restaurant- og matfag m~ fS bedre tilgang pl rSvarer l 
opplæringen. 

En annen svakhet er at Vg2 dr l fare for S bli for lik Vgl, noe som skaper svak progresjon i 
opplæringen. Faglig r~d ser at det ville være en fordel a endre strukturen ved S "spisse" den og gl 
flere Vg2-tilbud. Vi ser mulig for oss følgende hovedomr!der Innen VG2 mattag: hSndverk, 
industri og service. 

Det er store forskjeller mellom utdanningsprogrammene i bredden (antall 
lærefag som utdanningsprogrammene rekrutterer til) og faglig fellesskap 
mellom de ulike lærefagene innenfor ett utdanningsprogram. I hvilken grad er 
dette et problem for lærefagenes relevans for arbeidslivet og elevenes 
gjennomføringsgrad? 
Det vises til pkt.2 

Hvordan passer 2+2 modellen for vårt utdanningsprogram? Styrker? 
Svakheter? 
2+2 modellen er godt forankret i bransjene Innen restaurant- og matfag, og den er tydelig og 
'"effektiv". Det er en styrke at det gjøres mulig Svære fleksibel innen modellen. Faget prosjekt til 
fordypning er et vlkt.lg element l 2+2 modellen. Forskerne i FAFO peker imidlertid pl at faget må 
strammes opp og fylles med lnnhotd. Her venter vi fortsatt pA sluttrapporten, men forskerne er 
klare på at det er for liten lærling - særlig mens elevene er pS opplæring l bedrift. Det mS være 
tydeligere mS! for opplæringen og det rna ogsS komme klart fram at det er læreren som har 
ansvaret for vurdering når elevene er i bedrift - det ml legges til rette for at lærere skal følge 
opp elevene mens de er i bedrift. Faglig råd har observert at det er ulike tolkninger av hva en 
"lokal" tilpasning i læreplan betyr, noe som kan gl store forskjeller l tllbudet. Her er faget prosjekt 
til fordypning et godt eksempel. 

Hvordan kan vi utnytte den muligheten for fleksibilitet som finnes i strukturen 
bedre? Er det behov for endringer? Eventuelt hvilke? Mange unge velger 
påbygging til generell studiekompetanse istedenfor lære. Kommentarer? 
Fleksibiliteten l ordningen er for lite kjent, 09 det bør være større fokus på hvilke muligheter 
fleksibiliteten gir. For eksempel kan elever fa større del av opplæringen l bedrift, eller en kan 
veksle mellom opplæring i skole og opplæring l bedrift. Læreplanene ligger fast men en kan 
veksle mellom opplæringsarenaer. God organisering, planlegging, tilrettelegging og samarbeid 
mellom skole og bedrift er viktig for J fl en god effekt av tiltakene. Skolens kompetanse og 
nettverk er avgjørende for elevers muligheter til opplæring f bedrift. Faglig råd anbefaler innføring 
av Lektor2-ordningen i fag og yrkesopplæringen. Pa denne mAten kan skoler gjøre avtaler med 
fagpersoner i bedrifter, som ivaretar en planlagt del av opplæringen. En slik ordning vil bidra til 
kvalitetssikret undervisning og godt utbytte for elever og lærere. 

Regions- og fylkesamarbeid er viktig for A nyttiggjøre seg av ressurser hos lærere og bedrifter. Et 
eksempel på dette er fagnettverk. Fagnettverk er et samarbeid mellom skole og bedrift, der 
medlemmene er lærere, opplæringskontor, faglige ledere og instruktører. 

Faglig ~d ser at det er et problem at rådgivere gir råd med utgangspunkt i elevenes karakterer 
og ikke elevenes Interesser. VI hører for ofte løsningen; "du er flink, velg studiekompetanse" eller 
"du er flink, velg p§bygg". Det er behov for at rådgivere f!r mer informasjon og opplæring l 
hvordan næringslivet fungerer og hvilke karrlereveier som eksisterer, og at det er behov for 
fagarbeidere med riktig kompetanse. 

Sett fra deres fagområder: Hvor stort er behovet for fellesfag l utøvelsen av 
yrket? Er problemer knyttet ti fellesfagene relevante for A forstå forskje llene 
som blir dokumentert i figur 2 og 3? 
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Faglig ..Sd ser det som viktig ~ opprettholde fellesfagene l sin helhet. Yrkeslivet legger stor vekt 
på grun.nleggende ferdigheter, og slik er fellesfagene helt nødvendig i yrkesutøvelsen. Dette er 
nødvendig for t ilegnelse, fof"StJelse, kommunikasjon, samarbeid og praktisk utøvelse av yrket. Vi 
vil påpeke at yrkesretting av fellesfagene vil ha betydning for elevenes motivasjon og for 
yrkesutøvelsen. Forskriften om dette er på plass, mens l praksis tar det t id ~ få dette 
gjennomgående til å fungere. Dannelse og allmennkunnskap er også et viktig element i dette. VI 
viser for øvrig til første spørsmål. 

Andre temaer dere vil ta opp? 
Faglig råd for restaurant- og matfag har i vår oppnevningsperiode fra 2008-2012, vært opptatt av 
kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. VI ser l denne forbindelse at det er et behov for en 
gjennomgang av forholdet mellom sentral styring og lokal frihet. VI mener det er viktig med lokal 
t ilpasning, men lokal frihet styrker Ikke nødvendigvis kvaliteten l fag- og yrkesopplæring. 

Vi vil gi ett eksempel. Læreplanene er nasjonale, mens vurderingskriteriene ved fag- og 
svenneprøver er lokale. Dette gjør at fag- og svenneprøver utformes og gjennomføres ulikt 
mellom fylkeskommuner. Det er også stor variasj on l kravene som stilles. VI anbefaler sentrale 
vurderingskriterier tilknyttet det enkelte kompetansemål i den enkelte læreplan. Dette v il etter 
rådets mening bidra til å sikre en god opplæring og et felles nivå p~ fag- og svenneprøvene. 

Det er etter vår oppfatning behov for klarere retningslinjer for gjennomføring av tverrfaglig 
eksamen på Vg2-nivået. Rådet mener at eksamensoppgaven rna utformes slik at eleven selv kan 
velge hvilket lærefag han eller hun tar utgangspunkt i n~r oppgaven besvares. 

Faglig råd er opptatt av at arbeid med fag- og yrkesopplæring må være forankret i ledelsen l 
fylke, skole og bedrift, og at det settes av ressurser til arbeidet. VI ser dessverre for ofte at 
læreren, faglige leder og Instruktør kjører "sitt eget løp". God ledelse en forutsetning for et godt 
resultat. Vi anbefaler mer samarbeid mellom utdanningsprogrammene på den enkelte 
videreg~ende skole og mellom skoler når dette er hensiktsmessig. I dag er et slikt samarbeid 
fraværende de fleste steder. Etter vår oppfatning er dette en uutnyttet ressurs innen 
videregående opplæring. 

Dessverre er mange Vgl-elever Innen restaurant- og matfag faglig svake ved Inngangen til 
videregående opplæring, og en stor andel har vansker av ulik karakter. Faglig råd vil poengtere 
at også de sterke elevene må ivaretas. De må få utfordringer slik at de kan utvikle seg faglig og 
sosialt på sitt nivå. 

Bruk av ulike metoder og flere læringsarenaer i undervisningen gir ulike Innfallsvinkler til læring, 
noe vi ser som positivt. RSdet har erfaring med at dette kan virke motiverende for elevene. Vi v il 
spesielt fremheve og anbefale bruk av ungt entreprenørskap i større grad. 

Rådet ser at opplæringskontorene har en viktig rolle i fagopplæringen. Kompetansen, nettverket 
og ressursene tilsluttet opplæringskontor bør brukes i mye større grad. Opplæringskontorene har 
ofte båd·e yrkesfaglige og pedagogiske ressurser som fylkeskommune, lærere o~ bedrifter kan 
nyttiggjøre seg av. Rådet etterlyser og ønsker at opplærlngskontorenes rolle ma gjenspeiles l lov 
og forskrift. Dette kan bidra til a bedre benytte opplæringskontorene på flere arenaer. 

Det er behov for en gjennomgang av retten til videregående opplæring. Elever og lærlingers rett 
er direkte knyttet til t ilskuddsordningen. Alle bør ha rett til fag- eller svennebrev og 
studiekompetanse. Loven stiller de samme krav til bedriftene uansett om en ungdom har rett 
eller ikke. Rådet anbefaler at basis 1- tilskuddet gis for alle. Det er og~ en utfordring at 
ungdommens valg styrer dimensjoneringen l videregående opplæring l større grad enn 
næringslivets behov for arbeidskraft. 

Yrkeskompetanse og studiekompetanse bør likestilles ved inntak til høgere utdanning. R~det 
mener at yrkeskompetanse i større grad mJ verdsettes og utnyttes i det norske 
utdanningssystemet. Det er og~ et ønske at Y-veien bygges ut slik at alle med fag- eller 
svennebrev får tilbud. 
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Ang~ende kompetanse hos lærere, mener vi at det bør utvikles hospiteringsordninger for lærere l 
bedrift, som omfatter bl.a. ~de innhold og økonomi. Det bør tilrettelegges bedre for at faglærere 
skal få etter- og videreutdanning ved at det gis flere tilbud og permisjonsordninger. Dette kan for 
eksempel være på høgskole- unlversltetsnlv3 eller ved hospitering l bedrift. Dette må uansett 
inng~ l et system som sikrer at lærere f~r dokumentert sin kompetanseheving. VI har allerede 
nevnt Lektor li-ordningen, men vil minne om at dette er en mulighet og ressurs som m~ utvikles 
innen fag- og yrkesopplæringen. Her kan en Innhente kompetanse, og arenaen kan være l skole 
eller i bedrift. 

Yrkesfaglæreres kompetanse trengs og~ i ungdomskolen. Eksempelvis innen undervisning i 
fagene Mat og Helse, Arbeldslivsfaget og Utdanningsvalg, og det kan også være aktuelt i Valgfag. 
Det vil styrke opplevelse av lærefagene på restaurant- og matfag, og bidra tll tidlig rekruttering. 
Utplassering l videregående skole fra ungdomskolen l arbeldsllvsfaget ser vi og~ på som en vel 
til rekruttering. 

Til slutt ønsker vi å påpeke at det er et sterkt behov for et nasjonalt fokus på fagopplæring og en 
nasjonal informasjons- og rekrutteringskampanje som sikter p§ å rekruttere flere og sterkere 
søkere til yrkesfagene generelt. 

Vennlig hilsen 

Arild Løvaas 
~dsleder 

Grete Sandvik 
nestleder 

Dokumentet er elektronisk godkjent av ridets leder og nestleder 
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o 
Design og håndverk 

Faglig råd for design og håndverk takker for muligheten t il å kunne komme med innspill knyttet 
til arbeidet med en ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet. Rådet har i sin tilbakemelding til 
Kunnskapsdepartementet valgt ut 5 sentrale temaer ut fra deres kunnskap om 
utdanningsprogrammet, og arbeidet med saker i denne oppnevningsperloden, 2008-2012. 

1. Dimensjonering 
2. Struktur 
3. Små fag 
4. Fag- og svenneprøver 
5. Diverse 

1. Dimensjonering 

1.1 Tendenser og årsaker til nedgang DH 

Det er i utgangspunktet en krevende utfordring for utdanningssystemet~ h~ndtere et 
utdanningsprogram med en inngang~ Vgl som gjennom 13 Vg2 1øp skal kunne føre tlf 
fagopplæring i Vg3 i 54 ulike fag samt Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Se oversikt i 
vedlegg 1. 

Utfordringene blir ikke mindre av at det er svært stor variasjon mellom bransjene, herunder antall 
yrkesutøvere i de ulike fagene samt tilgang til læreplasser og geografisk plassering av mulige 
lærebedrifter. 

Design og håndverk har etter kunnskapsløftet hatt en nedgang i søkertallet jevnt over landet de 
siste to år. Dette ser vi på statistikkene fra de ulike fylkene. Faglig md for design og håndverk 
(FRDH) har vært på årlige fylkesbesøk og distriktsmøter og der ser man på skoler og tilbud. Og 
det vi ser er at OH-elevene snart bare kan velge mellom to Vg2 t ilbud. Ungdommen og foresatte 
leser på vilbli.no og hører på skolene at de kan velge mellom alle fag som Jigger l strukturen, men 
i virkeligheten har de kun valgene som fylkene har satt opp for sine skoler. Det er mange skoler 
som har VG 1 design og håndverk, men når en elev skal velge VG 2 så er plutselig valgene borte. 

Fylkene gir veldig få tilbud på VG 2 nivå som fordrer verksteder og praktiskutdanning. De fleste 
fylkene gir i dag tilbud på VG 2 frisør, VG 2 interiør og utstillingsdesign og enkelte g ir t ilbud på VG 
2 design og tekstil. De andre VG 2 fagene som båtbygger, tre og design og gullsmed, aktivitør og 
blomsterdekoratør finner vi veldig få av. 

Vårt utdanningssystem skal ta hensyn til yrkesmuligheter når utdanning dimensjoneres. For 
yrkesfaglige studieprogram må det også tas hensyn til mulighetene for å fullføre utdanningsløpet 
enten gjennom VG 3 opplæring i bedrift eller VG 3 l skole. 

For mange av de små fagene er det vanskelig å se for seg at det skal kunne gis et tilbud dersom 
det ikke gjøres vesentlige strukturelle endringer. Fag som selv på landsbasis knapt klarer å få et 
søkerantall til en VG 2 klasse kan man ikke forvente skal få et fullgodt tilbud i fylkeskommunene 
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dersom det ikke legges til rette for en styrt samling av utdanningsressurser og elever. 

Samtidig er det en nasjonal oppgave å ivareta en rekke små og verneverdige fag som har et 
behov for rekruttering av nye fagutøvere, men der antall vil læreplasser være lavt og i tillegg vil 
være svært variabelt fra år til år. 

Det bør videre arbeides med å styrke de miljøene der det i dag kan gis et godt tilbud og vurdere 
mulighetene til å samle flere fag som naturlig kan høre sammen l ressursmiljøer. Dette øker også 
mulighetene for at utdanningsstedet kan få stilt til rådighet de nødvendige ressurser og utstyr for 
god opplæring. Samt at elev grunnlaget vil være tilstrekkelig med hensyn til elevplasser og tilbud. 

For å kunne få til en slik styrking av opplæringsmiljøer i små fag, må det vurderes endringer som 
legger til rette for at elever fra hele landet gis samme muligheter til å søke seg til de linjene som 
tilbys der. 

For de større fagene der det kan være vanskelig å gi et godt tilbud i alle fylker bør det vurderes 
om det kan gjøres tiltak som sikrer at fylkeskommunene samarbeider regionalt der dette er 
nødvendig for å sikre et godt tilbud. 

Bare ved å se tilbudet for elevene i de ulike fylkene sier «Drop-out». Elevene dropper ut, hopper 
av utdanningen fordi de ikke får reelle valg på Vg2. Det er ikke opplæring l de ulike små 
håndverksfagene lengre. Er man heldig å ~ en læreplass i en bedrift kan man bli lærling etter 
Vgl~ men de fleste fag vil ha elever etter 2 år eller mer i skole før de får læreplass. Dette gjør 
og sa veien videre for elever på OH vanskelig. Vi ser sammenhengen med søkertallet til Vg 1 som 
et resultat av hvilke veier elevene har til et Vg2 kurs som ligger l nærheten av der de bor. 

Det er slik for håndverksfag at læreplassene Ikke st5r i kø. Men det er en tendens i dagens skole 
at elevene på yrkesfag velger 3 påbygglng~ret for å forlenge skoletiden ett år til. De sier selv at 
de ikke er modne for å gå ut l lære med det ansvaret og pliktene som følger. Dette er en trend 
som gjelder andre yrkesfaglige programområder også. Mange velger i dag Vg3 påbygg ing fordi de 
blant annet blir anbefalt det av foreldre. Svært ofte bruker bedrifter ressurser på elver med 
prosjekt til fordypning pS Vg2 for så og "miste dem " til Vg3. Dette gjør at mange bedrifter ikke 
ser nytten med å gi elvene dette tilbudet. Programfagene for håndverksfag er for å utdanne 
håndverkere. Derfor er det viktig at fagutdannelsen gir videre muligheter. 

Utviklingen vi ser er at mange elever hopper av etter Vg2 for å ta påbygg, det er uheldig. Svake 
elever velger og~ den varianten, selv om de risikerer å ende opp med null kompetanse. Det blir 
ikke flere fagfolk på den måten. Fleksibiliteten det representerer er et gode, men det har uheldige 
konsekvenser. Her kunne man gi elevene ett Vg3 år med fag fra DH, slik at elevene ikke ble borte 
fra faget. De kan få utvikle seg videre i f.eks. tekstilfaget samtidig med at de tar fag for å oppnå 
generell studiekompetanse. Da kan man kanskje snu trenden at ungdom velger bort yrkesfaget 
og blir borte fra aktuelle fag sånn som vi ser i dag. 

Interiør og utstillingsdesign har 3år i skole uten fagbrev/svennebrev og her ser vi at elevene 
hopper fra Vg2 til 3 påbyggingsåret istedenfor, da de ikke får noe fagbrev etter endt utdanning. 
Samme tendens er på kommunikasjon og mediefag, elevene går over på 3. påbygging i stedet for 
å velge 3. året på MK. Fag som gir yrkeskompetanse bør vurderes om er et tilfredsstillende tilbud 
l videregående opplæring. VI har l dag liten kunnskap om elevenes valg videre og om disse 
tilbudene gir elevene en mulighet for arbeid etter endt videregående opplæring. 

Kanskje man bør gl de både 1 og 2 år til i skole med fordypning innen det faget/bransjen de 
ønsker samtidig som de kan veksle mellom bedrift og skole det siste eller de siste årene av 
utdanningen sin (dualmodell). Karlsenutvalget kom med forslag om 2 år til i skole for elever som 
ikke får læreplass, slik at de kan øve opp kunnskapene og ferdighetene til å ta svennebrev etter 4 
år skole l faget. 

Kanskje dette kan være en løsning for h~ndverksfagene med f& eller Ingen læreplasser. Hvis man 
legger inn entreprenørskap også så får elevene trening og opplæring i det 5 starte egen bedrift 
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samtidig . Dette er i tråd med intensjonen og målet med utdanningen. Man skal utdanne ungdom 
til å livnære seg av hAndverket og skape nye arbeidsplasser for fremtiden. Dette fordrer også at 
verkstedene for de ulike fagene rundt på skolene må bygges opp og utstyr og maskiner må 
oppgraderes, slik at OECD rapporten fra 2009 blir tatt til etterretning. Den mener Norge mA 
kartlegge utstyrssltuasjonen og ha en forpliktende plan for oppgradering av utstyret i skolen. 
Grundervirksomhet på Vg3 og Vg4 i skole må kunne være et fremtidsrettet mål for utdanning? 

Den nye samfunnskontrakten kan ha innvirkning på noen av fagene og komme med fler tilbud om 
læreplasser, men det kan bare fremtiden vise. 

1.2 Yrkesfagllgutdannlngsprogram for design og hAndverk i forhold til 
studlespeslallsering med formglvningsfag - utfordringer?? 

Problematikk med lærere fra studiespesiallserende utdanningsprogram med formgivning kontra 
lærere fra yrkesfaglige linjer og lokale læreplaner på OH. 

Forrngivn ingsfag var eget utdanningsprogram med navn tegning, form og farge før reformen med 
lærere som hadde høyskole utdanning innen estetiske fag. Foto og frisør var to fag som følte seg 
utenfor på denne linja og som ønsket mer praktiskutdanning Innen sitt fag. De ble delt i reformen 
med frisør Innen Design og håndverk og fotograffaget ble lagt under kommunikasjon og 
mediefag. 

Design og tre, design og tekstil, smed og de andre håndverksfagene lå i egne løp. Alle disse ble 
lagt inn under programområdet design og håndverksfagene og skulle være praktlskutdanning 
som i hovedsak skulle gi fag/svennebrev. 

I dag har vi samlet alle disse og flere t il i OH. Lærerne fra formgivningsfag har fulgt over + lærere 
fra snekkerfag, tekstil fag osv. Dette har skapt to «fløyer» av lærere som har ansvar for 
utdanningen på Vgl design og håndverk. Informasjon hentet inn ved fylkesbesøk og ved samtaler 
med lærere har gitt faglig råd for design og håndverk informasjon om at elevene l Vgl design og 
håndverk veldig sjelden tår jobbe i verksteder med annet enn symaskiner, leire og papir. Det er 
lite verksteder t ilgjengelig for elever med ønske om å jobbe med tre, metall eller andre materialer 
som kan betegnes som harde. 

Det vi ser er i dag er at lærere med formglvningsbakgrunn underviser elevene med teori, 
prosjektoppgaver og «lette» materialer som tekstil, papir og keramikk. Veldig få elever får 
opplæring i arbeider som har med trematerialer eller metallmaterialer. Vg2 elever ved både 
børsemakerlinja og Vg2 ur og instrumentmaker savnet opplæring i verktøy og metaller som er 
relevante for deres videre utdanning. Enkelte av elevene hadde vært med og laget noen smykker 
med perler, resirkulert materiale(plast, metall) og lenker l sølvtråd. Dette gir ikke opplæringen l 
henhold til Intensjonen med et yrkesfagligutdanningsprogram som gir grunnopplæringen i bruk av 
maskiner, verktøy og materialer ut fra hva elevene ønsker som yrke. 

Man må se på hvilken utdanning lærerne har i forhold til hvor de underviser, slik at elevene får 
opplæring etter intensjonene i læreplanene og Ikke etter lokale læreplaner som er utformet etter 
hvilken utdannelse og kunnskap lærerne har på de ulike skolene, og hvilke verkstedkapasitet som 
finnes. En lærer med utdanning innen estetiske fag fra høyskolene skal undervise på 
studiespesialisering med forrngivningsfag og lærer med bakgrunn innen håndverksfag skal 
undervise på OH. 

2. struktur 

2.1 Dualjvekselmodell- positivt/negativt 

Dualmodellen kan passe for noen fag . Det er ønskelig med et tett samarbeid mellom skole og 
bedrift der en pedagog/veileder følger eleven gjennom hele utdanningsløpet. Vi ser utfordringen 
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med et Vg3 bedrift hvor enkelte elever ikke har kontakt med pedagog/veileder/skole. 

Mindre fag med fS læreplasser og fagmiljø, bør samles til et Vg3 tilbud eller regionale/nasjonale 
sentre. Kun et Vg3 l skole er for lite, det bør være Vg3 + Vg4 med veksling av bedrift skole hvis 
dette er mulig. 

2.2 Modellen til folkehøyskolene i forhold til internat for elevene 

Vi er positive tillandslinjer/landsdekkende linjer for S beholde de sm~ fagene og fagmiljøene. 
Elevene m~ f~ tilbud om Internat ut fra modellen til folkehøgskole. Små fagmiljøer bør samles og 
da bør internat t ilbys. 

Det er vikt ig at det er internat tilbud med sunn mat og tilsyn til de yngste borteboer elevene. I 
dag er det en utfordring for mange elever som bor p~ hybel, ~ klare alle forpliktelser det 
medfører å ta ansvar for seg selv. 

2.3 Fleksibilitet 

Lik rett til vldereglende opplæring uavhen~lg av alder 
Vim~ utvide retten t il videregaende opplæring. Apne Vg2 og Vg3 for de som har brukt opp retten 
sin. Apnes for vokseninntak, for ikke S skyve ut rettighetselevene bør det lages eget 
inntakssystem for voksne søkere. Aldersblanding vil være posit ivt for læringsmiljøet. 

De voksne hadde 25% plass før, som fylkeskommunene ikke brukte fordi tilskuddet til disse 
elever er lavere også for skolen. 25% forsvant med Kunnskapsløftet. Rettighetselevene har 
førsterett, men de voksne skal ogs& ha et tilbud/rett til skolegang av det offentlige. 

Tilskuddet m~ være likt både for rettighetselever og voksne. I tillegg m& tilskuddet pr 
elev/lærling være likt Innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. P~ Ilk linje med 
tilskuddsordningen l høyere utdanning. 

Vi ser at det er en del privatskoler i for eksempel frisørfaget, som hjelper de voksne inn i et yrke 
etter at de har tatt ut retten sin. Hvis disse skolene ikke hadde vært der, ville bransjen hatt en 
stor mangel pi fagarbeidere. I blomsterdekoratørfaget er vi kommet dit, og vi ber myndighetene 
om å se på sin egen skole, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører1

• Dette er en 
internatskole som fungerte i mange år, helt t il det ble innstramninger for landsdekkende linjer. Vi 
ber Kunnskapsdepartementet om ~ omdefinere skolen ~ Vea til en landslinje, slik at faget kan få 
flere fagarbeidere. Alt utstyr og det som trengs er p~ plass det er bare å f~ den finansiert. 

Kryss løp 
R~det ønsker ~ utvide muligheten for kryssløp mellom Vgl og Vg2. 

2.4 Fag- og svennebrev rett til v idere studier, høyskole 

Vi mener at fag- og svennebrev skal gl rett til videre studier innenfor samme fagretning pS 
høyskole - utvide Y-veien t il S gjelde alle fag. 

3. Små fag 

3.1 Smi og verneverdige fag 

Disse fag har hatt en markant nedgang de siste ~rene l antall læreplasser og lærlinger. Bransjene 
klager p~ økonomien og økte krav til dokumentasjon og papirarbeid rundt det ~ ha en lærling. 
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Elever finner Ikke fagene eller f~r liten informasjon om de fra skolen, eller fra søkemotorer på 
nettet. 

Det bør opprettes en norsk/nordisk portal som kunne Inneholde aktuelle bedrifter som tilbyr 
læreplass. I tillegg bør det settes inn ressurser for å hjelpe disse bedrifter som fremdeles kan 
være opplæringsbedrifter, før kompetansen forsvinner. 

VI er klar over sekretariatet for små og verneverdige fag på Ullehammer, men vi kan ikke se at 
de arbeidsoppgaver som de utfører hjelper småfagene i forhold til rekruttering og læreplasser. 

3.2 Landsllnjer, nordiske løp, ressurssentre 

De minste fagene må ha landsllnje/landsdekkende tilbud, ellers blir de borte. Det som er et 
problem er at søkermassen til disse varierer mye fra fylke til fylke. I tillegg er v i kjent med at 
noen fylkeskommuner vegrer seg med å sende elever til for eksempel nabofylket for da m~ de 
betale for gjesteplasser. VI fSr henvendelser om at de overtaler elevene til å velge noe annet, 
eller sier at det ikke er plass. Dette kan bekreftes av Norges Urmakerforbund. 

For noen av fagene må det starte et forpliktende arbeid med nordiske løp, hvor tilbudet i et fag 
kan legges til et av de nordiske land. Økonomien rundt dette må legges til rette både med 
boutgifter og reiseutgifter som m~ dekkes av staten. 

Nasjonale eller regionale ressurssenter bør vurderes i det videre n~r fylkeskommunene Ikke kan 
tilby alle Vg2 eller læreplass i særløpsfagene. 
Det burde være en eller flere fylker som kan ta på seg et ansvar å tilby Vg2 for hele landet. Her 
burde det være økonomiske insltamenter som gjorde at dette ble attraktivt. 

I tillegg bør v i se på Danmark som et eksempel hvor de har skolehjem for elever som m~ reise 
bort fra hjemmet for~ f~ den utdannelse som de ønsker. 

3.3 nlbud 

Vi registrerer at fylkeskommunene sliter med å tilby mange av våre Vg2 tilbud, dette svekker 
rekruttering i mange bransjer. De fleste fylkene har ikke flere enn 2 til 3 valg på Vg2 og det er for 
lite. Det er begrenset hvor mange utdanningstilbud en fylkeskommune - eller en privat 
videregående skole- kan drive uten budsjettmessig dekning. 

For de aller minste fagene så er det også kultur og kulturarven som må settes l fokus, selv om 
det er næringsoppbyg?ingen som er viktigst. Vi viser her til Econrapporten "Status små 
håndverksfag~(2009). 
Elever finner ikke fagene eller fSr liten informasjon om de fra skolen, eller fra søkemotorer på 
nettet. 

• Det bør opprettes en norsk/nordisk portal som kunne inneholde aktuelle bedrifter som 
tilbyr læreplass 

• De minste fagene må ha en landslinje/landsdekkende linje 

• For noen av fagene m~ det starte et forpliktende arbeid med nordiske løp, hvor tilbudet i 
et fag kan legges til et av de nordiske land. 

• Ressurssenteret må også komme siden fylkeskommunene ikke t ilbyr alle Vg2. 

2 http://www. udir.no/Upload/Fagopplaring/5/Rapport om smaa handverksfag.odf ________ ~~ 
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4. Fag- og svenneprøver 

4.1 Kvalitet pl svenneprøven 

For å sikre god kvalitet på svenneprøvene m~ kvaliteten på prøvenemndene styrkes. Dette er 
fylkeskommunen sitt ansvar. Fylkeskommunen har i dag for generelle kurs t il prøvenemndene. 
Her må kursene spisses inn mot faget prøvenemnda skal vurdere. 

Mange av prøvenemndene har i dag ikke godt nok verktøy å jobbe med. 
De må få opplæring l ~ lage gode prøver hvor bredden av læreplanen er tatt inn i prøvene samt ~ 
lage vurderingskriterier opp mot m~loppn~else. Fylkeskommunene må kvalitetssikre oppgavene 
før fag- og svenneprøvene gjennomføres. 

Prøvenemnda må og~ få opplæring i hvordan de best kan vurdere og Ikke minst dokumentere 
ved eventuelle ikke bestått. Vi mener det bør lages en felles mal for evalueringsskjema. Mulig 
behovet for dokumentasjon er størst i de store fa_gene, det kan i så tilfelle lages et enklere 
skjema for de små og verneverdige fagene. Ved ~ pålegge fylkeskommunene å ta ansvar for 
opplæring av prøvenemndene vil man sikre mer likhet av prøveavleggelse på tvers av 
fylkesgrensene. Dette vil sikre kvaliteten på svenneprøvene. 

Se eksempel i vedlegg l. 

5. Diverse 

5.1 Navn pi utdanningsprogrammet 

Navne endring: Design og håndverk bør skifte navn til f.eks. håndverk, design og service. Vi ser 
at de fleste skolene i fylkene toner opp design l stedet for håndverket som var intensjonen l 
programområdet for OH. OH skal fremme håndverksfagene og den praktiske utdanningen som 
trengs for å utøve håndverksfagene i samfunnet. 

5.2 Læreplaner 

Lærere og bedrifter har etterlyst flere fag enn det som ligger i Vgl læreplanene l dag. I dag er 
det kun tre fag: produksjon, kvalitet og dokumentasjon og prosjekt til fordypning. Faget kvalitet 
og dokumentasjon er ikke et fag det er noe elevene skal gjøre gjennom sin opplæring og 
måloppnåelse. Dette faget bør endres til f.eks. bransjelære, tegning og materiallære. Slik som 
faget organiseres i dag, vektlegges digital kompetanse og presentasjonsteknikk i en slik grad at 
lærere fra media og kommunikasjon hentes inn for å undervise i det. Det kan være gode grunner 
til å vurdere innholdet l faget p~ nytt Produksjon med helse, miljø og sikkerhet er fag i seg selv. 

I dag underviser flere lærer l samme klasse l samme fag og dette gjør karaktersettingen 
problematisk, da de bare har ulike emner innenfor faget og dette skal bunne ut i en karakter. 
Elevenes arbeid og motivasjon for de ulike emnene kan sl~ veldig forskjellig ut i forhold til 
kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg i de ulike emnene. Med å dele opp fagene får man mer 
riktig innhold på rett sted/i rett fag som er ensrettet med ulike bransjer og fag. 

5.3 Struktur og elevenes valg 

Vi ser at strukturen og mangfoldet i alle fagene blir borte i dagen skole. Elevene velger Vg1 OH, 
men får ikke reelle valg for sin tenkte utdanning på Vg2. Det er mange skolefag på Vg2 som 
ungdommen i de ulike fylkene ikke får valgt. Faget Aktivitør har for eksempel f~tt redusert antall 
tilbud på landsbasis. Dette er et fag som det burde være stort behov for både i offentlig og privat 
sektor. 

Noen fag som er lagt Inn i programom~det som særløp er også etterspurt fra ungdommen, disse 
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fagene har behov for en til to lærlinger i året, Norge på langs og tvers. Det er mange små 
bedrifter som har vanskeligheter med å ta inn lærling til enhver tid slik store bedrifter/bransjer 
gjør som f.eks. bygg- og anleggsbransjen. 

Rådet har hatt diskusjoner og sett på muligheter for om å omstrukturere utdanningsprogrammet 
for design og håndverk. Rådet har sett på fire ulike alternativer, ett av disse er å dele 
programområdet i to, slik at det ikke blir 54 fag under Vgl OH, men ta sikte på å holde oppe Vg2 
fagene i skolen og de små håndverksfagene. 

5.4 Prosjekt til fordypning 

Intensjonen var at elevene her skulle få jobbe med yrket/faget de ønsket å utdanne seg til eller 
prøve ut yrker som kunne være av interesse slik at valget av Vg2 skulle bli mer riktig l forhold til 
elevenes ønsker og samfunnets behov. 

I dag har enkelte skoler tilbud l prosjekt til fordypning ut fra hvilket Vg2 kurs de selv har eller de 
får prøve seg en uke i et yrke de kan tenke seg. Mange ungdommer får ikke prøvd seg reelt i 
yrket, men må skrive en prosjektoppgave om det isteden, fordi skolen Ikke kan/ har verksteder, 
lærere eller kompetanse på området. Mange skoler holder på elevene for å dekke opp 
lærerressursene slik at lærerne Ikke går uvirksomme mens elevene er i bedrifter. Myndighetene 
bør faktisk gå en runde til med krav til skoleelerne om hva som faktisk ligger i faget PTF. 

Dersom det er tenkt å bruke spesialverksteder l prosjekt til fordypning, må det ogd følges opp 
med ressurs, fordi elevene Ikke kan bruke farlige maskiner uten tilsyn. Dette gjelder også selv om 
det er bare en elev som har det ønsket. Når vi samtidig vet at skolene prøver å spare penger på 
prosjekt t:il fordypning ved å ta bort undervisningstimer, når elever er utplassert er det en lang vei 
å gå for ; få aksept for å bruke mer ressurser enn timeplanen tilsier. 

Det må være læreren som har ansvaret for vurdering i faget proSjekt t il fordypning. Det må 
legges til rette for at lærerne skal følge opp elevene mens de er i bedrift. Da blir det feil av 
skolene å ta bort undervisningstimer i prosjekt til fordypning for å spare penger. 

5.5 Rådgivning 

OECD, sk.olemyndigheter og flere evalueringer av reformen sier at rådgivningen i skolen må bli 
bedre. Rekruttering av rådgivere må gjøres bredere, dvs. flere som har yrkesfaglig bakgrunn. Er 
man tilsatt som rådgiver bør det være i 100% uansett, bare da kan man bli profesjonell i sin 
jobb. Opplæring av rådgivertjenesten må være et satsnlngsområde. Storparten av fagene på OH 
er sl sm~, og det er mange ukjente yrker der for dagens ungdom. 

5.6 Yrkesretting 

Fellesfagene og programfagene er viktig for yrkene i DH og må yrkesrettes. 

Vennlig hilsen 

Morten Klemp 
leder 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Vedlegg 1 

Tidsramme - et eksempel - Frisørfaget 

Planlegging, gjennomføring og evaluering av svenneprøven l frisørfaget 

Norske frisør- og velværebedrifter(NFVB), samt Frisørenes Fagforening og Det Norske 
Frisørlærerforbund, har i tiden 2009 - 2011 arbeidet fram en beskrivelse av hvordan 
svenneprøvene i frisørfaget skal gjennomføres i praksis. Dette for~ sikre likere gjennomføring og 
evaluering, uavhengig av geografi og den enkelte prøvenemnd. Arbeidsgruppen har også 
utarbeidet et sett med eksempelprøver med tilhørende evalueringskriterier, samt veilednlngsskriv 
til kandidater, lærebedrifter og prøvenemnder. 

Dette kvalitetssikringssystemet har blitt tatt vel i mot. Prøvenemnder og faglige ansvarlige i 16 av 
landets fylker har blitt kurset. I det fleste fylker har kursene blitt gjennomført l samarbeid med 
fylkeskommunen. Under veis har ulike momenter blitt avklart med Utdannlngsdirektoratet, blant 
annet forståelsen av at prøvene skal gjennomføres sammenhengende. Et annet moment er 
avklaringen av behovet for at kandidaten skal kunne forberede seg til prøven pS egnet måte, se 
veiledningen under forberedelse. Vi har i ettertid erfart at andre lærefag, f.eks 
blomsterdekoratørfaget, har fått nødvendige avklaringer på dette området, som er nedfelt l 
regelverket. For frisørfaget ønskes det samme. 

For svenneprøven i frisørfaget legger derfor partene følgende til grunn, hjemlet i forskriftene og 
gjennom avklaringer med Utdanningsdlrektoratet: Ca. to uker før avtalt prøvedato skal 
kandidaten ha mottatt et forberedende skriv som beskriver hvilke forberedelser kandidaten 
behøver~ gjøre til prøven, herunder fremskaffe egnede modeller, materiell og utstyr. 

FMUG RAD FOR DESIGN OG HAlmlrERK 
Schweipards pte 1.5 B. Poetboks 9359 Grønlllnd, 0135 OSlo, telefon:+ 47 23 30 12 00 

.__ ______ e-post: postOutda~no. Internett: -.skolenettet.no/faiøllPblri"i 



vJr saksbehandler: Kari Fyhn 
Direkte tlf: 23 30 1283 
E-post: kari.fyhn@utdanningsdlrektoratet.no 

Dato: 
24.5.2012 

Bygg- o nleggstekmkk 

Innspill t il arbeidet med stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet 

I fellesmøtet 21. mars 2012 orienterte Borghild Lindhjem-Godal fra KD om arbeidet med 
den kommende stortingsmeldingen om status i Kunnskapsløftet . Kjetil Ulsvik presenterte 
et notat om hva KD ønsker av innspill fra de faglige rådene. Faglig råd for bygg- og 
anleggsteknikk {FRBA) behandlet spørsmålene l rAdsmøte 14. april 2012. I dette brevet 
oppsummerer vi synspunktene til FRBA. 

Det er selvsagt delte synspunkter i rådet (og l næringen) på en del av spørsmålene KD 
stilte i møtet 21. mars, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å få en tilfredsstillende 
situasj on i skolen og lærebedriftene, og for å bedre rekrutteringen til næringen. 
Byggenæringens Landsforening (BNL), som representerer både bygg og anlegg, er for 
eksempel svært kritisk t il dagens fagutdanning, også strukturen, mens 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er fornøyd med strukturen, men kritisk til dagens 
læringsmiljø og ressurstilgang i skolen. 

Er fagk ompetanse i bygg- og anleggsteknikk verdsatt? 
Selv om flotte bygg og konstruksjoner blir reist i Norge hver eneste dag og mye fungerer 
bra, er rådet av den oppfatning at fagutdanningen i bygg- og anleggsteknikk generelt 
ikke blir verdsatt nok, verken i arbeidslivet eller samfunnet for øvrig. Hadde utdanningen 
hatt den plassen den burde ha, ville rekrutteringen vært mye bedre. Flere bedrifter ville 
deltatt i lærlingordningen, og mangel på læreplass ville ikke vært en faktor som skremte 
ungdom fra å søke seg Inn på bygg- og anleggsteknikk. Den manglende verdsettingen 
kan få alvorlige konsekvenser for rekrutteringen til bygg- og anleggsfagene, og følgelig 
også for framtidsutsiktene til næringen l Norge. 

Den manglende verdsettingen gir direkte utslag i søkningen til bygg- og anleggsteknikk. 
At ungdommen svikter byggenæringen, ser man tydelig i nedgangen i søkertallene. 
Søkningen t il utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk har gått ned fra rundt 
6 000 for noen år siden til i dag om lag 4 200, viser tall fra Udir. Lavt karaktersnitt blant 
mange av dem som søker er også regelen mer enn unntaket. Videre er det en utfordring 
både for næringen og samfunnet at stadig flere av elevene som velger en yrkesrettet 
inngang t il videregående skole, avslutter med påbygging t il generell studiekompetanse i 
stedet for læretid og fagprøve. Rådet mener at innretningen på fellesfagene er med og 
påvirker dette valget. 

Byggenæringen (bygg og anlegg) i Norge har i overkant av 200 000 medarbeidere i 
utførende sektor. Næringen har et rekrutteringsbehov på omlag 7- 8 000 fagarbeidere 
hvert år frem t il 2020. Av dette får næringen i overkant 2 000 nye fagarbeidere hvert år 
som har gjennomført opplæringen i skole og bedrift. Vi forventer l t illegg at rundt 2 000 
praksiskandidater og voksenlærlinger vil bestå fag-/svenneprøven. Fordi dette ikke har 
vært nok t il å dekke etterspørselen, har næringen også brukt utenlandsk arbeidskraft i 
stor grad siden 2004, da flere østeuropeiske land ble med i EU. Så langt kan ikke rådet 
se at den utenlandske arbeidskraften har gått ut over lærlinglnntaket, men i og med at 
bedrifter må ha et visst antall fagarbeidere i staben for kunne ta imot lærlinger, vil dette 
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kunne endre seg over tid. Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk er bekymret over 
denne situasjonen. 

Den manglende verdsettingen av fagutdanningen i bygg- og anleggsteknikk kommer 
også til uttrykk gjennom at den store majoriteten av foretakene i næringen lar være å 
delta i lærlingordningen. Den organiserte delen av bygg- og anleggsnæringen tar 
fremdeles et meget stort ansvar for lærlingordningen. Vel halvparten av 
medlemsbedriftene til MEF og BNL har lærlinger. Til sammen utgjør disse lærebedriftene 
mindre enn 5 prosent av virksomhetene i næringen, men likevel har de over 60 prosent 
av lærlingene. At den store majoriteten av virksomhetene i næringen ikke deltar i 
lærlingordningen, er med andre ord svært tydelig. Mangelen på læreplasser er en 
utfordring, og eksisterende lærebedrifters villighet til å ta inn nye lærlinger kan være på 
retur. Næringen tapte omlag 1 000 læreplasser under finanskrisen i 2008. Kombinert 
med konjunktursvingninger som rammer byggenæringen særlig hardt, kan dette sende 
et signal til ungdom om at karriereutsiktene i næringen er usikre. Negativ omtale fra 
næringen selv og økt bruk av innleid arbeidskraft kan forsterke dette inntrykket. 

I offentlig statistikk blir fagutdanningen presentert på en måte som etter rådets syn 
tyder på manglende kunnskap om hva fagutdanningen er. I statistikken presenteres den 
l likhet med studiespesiallserende programmer som videregående utdanning - en 
"mellomstasjon". Rådet mener at merkelappen "videregående" er misvisende. En 
fagutdanning bør ikke klassifiseres som en videregående utdanning, men som det den 
faktisk er: en avsluttende profesjonsutdanning på fagarbeldemivå. Den nåværende 
inndelingen er uheldig. I mediene omtales videregående utdanning ofte som "lavere 
utdanning". Rådet mener det blir feil~ omtale en fagutdanning som en lavere utdanning. 
Det vil gjøre det enda vanskelige å rekruttere ungdom til yrkesfagene i fremtiden. 

Samfunnets utfordring i årene fremover er at det har behov for en stor og effektiv 
byggenæring som levere til rett tid og med rett kvalitet hver gang. Befolkningen vokser, 
det skal bygges tusenvis av boliger, nye veier og jernbaner, og hele den eksisterende 
bygningsmassen og infrastrukturen skal pusses opp og tas vare på. Bygg- og 
anleggsnæringen er derfor avhengig av kompetanse i alle ledd i næringen, og ikke minst 
den kunnskap og kompetanse som fagarbeiderne besitter. Den norske fagarbeideren 
utmerker seg ved å være en selvstendig fagperson som løser sine oppgaver uten at noen 
behøver å stå og peke. Den dyktige og selvstendige fagarbeideren er etter rådets 
oppfatning en nøkkel for å kunne utvikle en robust og konkurransedyktig byggenæring. 
Alle små og store bedrifter i næringen er avhengig av denne selvstendige fagarbeideren 
for å kunne drive virksomhetene sine på en lønnsom måte. Svikter rekruttering 
ytterliggere er det svært alvorlig for næringen, og det vil kunne ødelegge 
lærllngsystemet for godt. 

Styrker og svakheter ved dagens tilbud 
Rådet mener at deler av forklaringene på den manglende verdsettingen skyldes 
utfordringer knyttet til utdanningen. Styrken ved dagens tilbudsstruktur er at de elevene 
som ikke vet hva de vil og trenger tid å områ seg på, har muligheten til det, men 
utfordringene i utdanningsprogrammet for bygg og anleggsteknikk er etter rådets 
oppfatning mange: 

• Tilbudene skal være tilgjengelig over hele landet, men er Ikke det reelt sett, og 
det er heller Ikke ønskelig fordi det ikke finnes lærekrefter i alle fag overalt. 

• Kombinasjonen av bred struktur og læreplaner med svært vage 
innholdsbeskrivelser gjør det vanskelig for lærerne å forstå hva som er formålet 
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med utdanningen. Gjennomføringene blir forskj ellige, uforutsigbare og lite 
t ilpasset elevenes læringsbehov. 

• Fellesfagene er ikke tilstrekkelig yrkesrettet og tilpasset til verken program eller 
lærefag. Fellesfagene er i aller høyeste grad nødvendig, men per i dag er de for 
virkelighetsfjerne og universelle for yrkesfagene. Enten må lærerne t ilpasse 
undervisningen l fellesfagene til hvert enkelt lærefag, eller så må de f~ t ilgang til 
læremidler som er t ilpasset hvert enkelt lærefag. 

• Elevene får i praksis ikke mulighet til å fordype seg i ett lærefag og opplæringen 
er ikke praksisnær. Det tar to år før de reelt sett får jobbe i lærefag. Det blir 
vanskelig for dem å se sammenhengen mellom yrkesteori og innholdet i lærefag, 
og fellesfagene og yrkesteorien blir derfor ikke relevant nok. 

• Bedriftene melder at lærlingene kan mindre når de kommer ut av skolen nå enn 
de kunne før. Bedriftene melder derfor at de heller tar inn voksenlærlinger i 
mange tilfeller. Dette går ut over læreplassene for ungdom. Sist år tok noen 
større opplæringskontorer inn like mange voksenlærlinger som ungdomslærlinger. 

• De fylkeskommunale tilbudene innenfor anleggsfagene har ikke nødvendig 
ressurstilgang og utstyr til å kunne gl opplæring i alle kompetansemålene. 

• Utstyrsparken i mange av skoleverk.stedene er både liten og utdatert. Generelt er 
det et stort behov for å ruste opp skoleverkstedene. 

Det er rådets oppfatning at mange av problemene skissert ovenfor er med å bidra til 
frafall i Vgl, Vg2 og overgangen til lære. Har elevene først fått læreplass, er frafallet 
svært lite. 

Bredden i utdanningsprogrammet er utvilsomt en utfordring. Det er ingen Innbyrdes 
sammenheng mellom fagene som ligger innenfor utdanningsprogrammet bygg- og 
anleggsteknikk. Satt på spissen kan man sl at tømreren ikke lærer noe som rørleggeren 
har bruk for. Fellesnevneren til fagene er byggeplassen og prosjektet. Det er derfor 
meget viktig at elevene og lærl ingene i samtlige fag tilegner seg den samme 
kunnskapen om byggeplassen, HMS, sikkerhet, byggeprosess og kommunikasjon, og at 
de får en felles forst~else for hvor skillene mellom de ulike fagene går. Byggefeil oppstår 
oftest i de delene av arbeidet der ulike faggrupper møtes. 

Det er stor enighet i rådet om at manglende likhet mellom fagene i 
utdanningsprogrammet gjør det mer krevende å undervise, og at det er en utfordring. Det 
er særlig synlig på Vgl, der en rekke skoler tolker læreplanen dit hen at alle elevene skal 
få en innføring l 22 ulike lærefag. Få skoler har tilgang på et lærerkorps som til sammen 
har kompetanse i alle disse fagene. Problemet er antakelig enda større på Vg2 når de 
fleste elevene har gjort yrkesvalget. Selv om det er færre fag innen hvert av 
programområdene på Vg2, tilsier nivået at elevene skal kunne mer - noe som kan føre t il 
at elevene blir tvunget til å lære komplisert yrk.esteori og ha store deler praksis i lærefag 
de ikke har interesse av. Ulikheten mellom lærefagene blir dermed mer påfallende. I 
tillegg til at en slik opplæring oppleves som lite meningsfull, fratar den elevene 
muligh eten t il å opparbeide nødvendig kunnskap om lærefaget de ønsker å arbeide i . 

Er det behov for en ny opplæringsmodell for bygg- og anleggsteknikk? 
Selv om organisasjonene som er representert i rådet i stor grad er enige om at den 
manglende likheten mellom fagene l utdanningsprogrammet er en stor utfordring, har de 
forskjellige syn på hva som må gjøres for å bedre situasjonen. Rådsmedlemmene har 
ikke kommet frem t il en felles anbefaling knyttet til opplæringsmodellen. I de følgende 
avsnittene vil vi gjøre rede for de ulike synspunktene som er representert i ~det. 

FAGLIG RAD FOR Jn'GG. OG AM..IGUTEIOOIOt 
Sen •li•• .,. pca 1s a . Pollbolcs 9359 0111n-. 0135 011o. ~etefotl: + • ., 23 30 12 oo 

e-post: ~~.lrl*llftC -lloollollllll!.ftO/~ 



Side4 av 4 

Fordi det er liten indre sammenheng mellom fagene i utdanningsprogrammet og de 
praktiske utfordringene det medfører i selve undervisningen, mener BNL og Skolenes 
landsforbund {Sl) at elevene m5 f5 anlednin~ til~ velge lærefag tidligere enn de gjør i 
dag. NSr elevene skal innom 55 mange fag pa kort tid, blir det mindre tid igjen til faget 
de skal velge som lærefag. Mindre tid til faglig fordypning gir d~rligere fagforst~else. BNL 
og SL har ulikt syn p5 hvilke endringer det er nødvendig ~ gjøre i utdanningssystemet 
for ~ gi elevene mulighet til å velge lærefag tidligere. BNL ønsker at utdanningen skal 
foreg~ i en vekslingsmodell mellom skole og bedrift etter et grunnkurs p5 skolen på inntil 
ett ~r. I anleggsfagene skal grunnkurset være p~ ett ~r. BNL vil foreslå dette i et eget 
brev til Kunnskapsdepartementet. SL mener at det kun skal sm~ justeringer til i 
strukturen og læreplanene som hører til dagens system. Ifølge SL kan en smalere 
struktur pil noen av Vg2-programmene løse mange av relevansutfordringene i 
Kunnskapsløftet, og det er ikke nødvendig 5 gil bort fra 2+2-modellen. 

MEF mener at elevene ikke behøver å velge fag tidl igere, og sier at svakhetene BNL 
påpeker har å gjøre med gjennomføringen ute i skole og bedrift, og ikke med selve 
strukturen. Ifølge MEF fungerer 2+2-modellen godt for anleggsfagene. Noe mindre enn 
to år på skole er ikke et alternativ, ettersom fil arbeidsgivere vil ønske/ha mulighet til~ 
slippes~ unge personer inn p5 anleggsplassen. Det er Innenfor anleggsbransjen krav til 
sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av anleggsmaskiner. Det er aldersgrense for 
gjennomføring av denne opplæringen. Forskriften sier at man må være 17 år for å starte 
denne opplæringen {16 år for elever i skolen), og 18 år før man har lov til å føre 
anleggsmaskiner uten oppsyn/tilsyn. Hvis større deler av opplæringen skal gjennomføres 
i bedrift, kan det medføre at lærlinger under 17 ilr blir sittende igjen med lite relevante 
arbeidsoppgaver. Det kan ogs~ gjøre det vanskelig for bedriftene å finne naturlige 
læringsarenaer for lærlinger som er for unge til ~ bruke anleggsmaskiner. BNL mener at 
det er mulig~ finne en løsning på denne utfordringen innenfor vekslingsmodellen de 
kommer til å foreslil. 

Utdanningsforbundet har ikke noe ønske om å gå bort fra 2+2 som hovedmodell, men 
understreker samtidig at det er nødvendig å styrke tilbudet til de som ikke får læreplass. 
Utdanningsforbundet mener at elever som ikke får læreplass, skal f5 tilbud om et toårig 
praksisnært tilbud i regi av skolen. 

Norges Arbeidsmandsforbund mener at utdanningsmyndighetene gjeme kan løse litt opp 
l 2+2-modellen og gi større rom for å innrette opplæringen på den måten som passer 
best for det enkelte lærefaget. 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk er som alle de andre rådene, partssammensatt, 
og den forskjellige oppfatningen på noen områder reflekterer partenes forskjellige 
st~steder. Dette er helt naturlig, men rådet er allikevel helt samstemt i sin bekymring 
n~r det gjelder fagutdanningens kvalitet, gjennomføring og frafall, og rekruttering. Skal 
byggenæringen l Norge fortsatt være en attraktiv arbeidsplass og karrierevel, må 
fagutdanningen være relevant og gi stort læringsutbytte, og selvsagt m~ arbeidslivet 
stille opp med nok læreplasser av god kvalitet. 

Vennlig hilsen 

Jørgen Leegaard 
leder 

Halvor langseth {sign.) 
nestleder 
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Kunnskapsdepartementet 
Att: Helle-Kristjn.Jensen@kd.dep.no 

Svar pA oppdrag fra KD pi diskusjon om fagopplæring for Faglig rAd for 
medier og kommunikasjon 

Faglig råd for medier og kommunikasjon 
- diskusjon om fagopplæring initiert av KD 2012: 

l. 

• 

• 

2. 

• 
• 

3. 

• 

I hvilken grad mener dere endt fag- og yrkeskompetanse innenfor 
deres fagområder verdsettes i arbeidsmarkedet? Er det forskjeller 
mellom lærefag? Hvordan v il dere kommentere tabell I og figur 2 
fra deres ståsted? 

B§de elever som har gjennomført læretid i MK og de som har tatt 3 
~r med p~ bygg, verdsettes godt i arbeidsmarkedet. MK er delt i 3 
løp; mediegrafiker, foto og mediedesign - de to første har mulighet 
for lærlingløp over to §r, eller studieforberedende ~r. Mediedesign 
fullføres med et eget yrkesfaglig 3. §r. 
Vi ser av figur 2 at det er svært f§ elever som tar lær/ingløpet -
noen av §rsakene er sannsynligvis at skolene ikke er gode nok p§ § 
informere om muligheten, bedriftene ikke er flinke nok til § ta inn 
lærlinger, og s§ har løpet mulighet for§ ta 3. §ret som p~bygging til 
studiekompetanse. MK utdanner ogs§ til bransjer/deler av bransjer 
so,m ikke har tradisjon med lærlinger. 

Hvilke styrker og svakheter ser dere ved dagens tilbudsstruktur. Er 
det sider ved denne som kan forklare at elevene søker seg bort 
(slutter, omvalg, overgang ti l påbygg) og at virksomheter ikke 
oppretter læreplasser og rekrutterer lærlinger? 

Det at overgang til p~bygg er et eksplisitt tilbud p§ MK, gjør at det 
ofte er et bevisst valg allerede fra n§r elevene velger programmet. 
Som nevnt overs§ er det deler av bransjer/bransjer som elevene 
utdannes mot som ikke har tradisjon med lærlinger. Den delen som 
har tradisjon, er likevel ikke flinke nok til § ta inn lærlinger. Det kan 
være av økonomiske ~rsaker/mange sm§ bedrifter of. 

Det er store forskjeller mellom utdanningsprogrammene i bredden 
(antall lærefag som utdanningsprogrammene rekrutterer til) og 
faglig fellesskap mellom de ulike lærefagene innenfor ett 
ut danningsprogram. I hvilken grad er dette et problem for 
lærefagenes relevans for arbeidslivet og elevenes 
gjennomføringsgrad? 

MK er s§nn sett et vellykket program med stor gjennomføringsgrad, 
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selv om det representerer stor bredde og utdanner til flere bransjer. 

4. Hvordan passer 2+2-modellen for deres utdanningsprogram? 
Styrker? Svakhet er? 

• Det er riktig ~ beholde 4 §r totalt, men r~det drøfter om det vill bli 
en bedre struktur i forhold til fagene og mer attraktivt i forhold til § 
velge lærlingeløpet dersom det var inndelt med 3+ 1 i stedet for 
2+2. Tidligere var det ikke uvanlig ~ ha gjennomført tradisjonelt 
gymnas, før man søkte p§ yrkesskole innen fagene typografi, 
reproteknikk og repromontasje. Elevene var eldre og gjorde mer 
bevisste faglige valg - samt at de stod fritt til ~ søke høyere 
utdanning etter endt læretid, men studiekompetanse fra gymnas. 

5. Hvordan kan vi utnytte den mulighet for fleksibilitet som finnes i 
strukturen bedre? Er det behov for endringer? Eventuelt hvilke? 
Mange unge velger p~bygging til generell studiekompetanse i 
stedet for lære. Kommentarer? 

• Viser til tidligere endringer som ble gjort i utdanningsprogrammet 
design og h~ndverk, og hvilke konsekvenser dette medførte. 
Elevene fikk det samme «teori» sjokket p~ 3. ~ret som elever p§ 
medier og kommunikasjon opplever i dagens struktur, og 
søkertallene for design og h~ndverk stupte etter at dette ble innført. 
Det er derfor viktig § beholde det yrkesfaglige fundament i medier 
og kommunikasjon. Dette vil skape større interesse for søkerne og 
for de som ønsker~ bli i bransjen - som da vil kunne søke seg 
videre til høyskole. 

6. Sett fra deres fagomrader: hvor stort er behovet for fellesfag i 
utøvelsen av yrket? Er problemer knyttet til fellesfagene relevante 
for ~ forst~ forskjellene som blir dokumentert i figur 2 o_g_ 3? 

• B§de fellesfag og felles programfag er viktig programmet og for 
utøving av yrkene elevene utdannes til. 

7. Andre t emaer? (ingen inns_Qill) 

Vennlig hilsen 

Knut Øygard 
leder FRMK 

Hanne Hægh 
nestleder FRMK 

Dokumentet er elektronisk godkjent av r~dets leder og nestleder 
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Kunnskapsløftet 

Vår referanse: 
Deres referanse: 

S rvice og sar t~rdsel 

På ·fellesmøtet mellom ledere og nestledere i SRY og de faglige råd 21. mars, 
informerte Kunnskapsdepartementet {KD) om den kommende meldingen til 
Stortinget om Kunnskapsløftet. Et viktig utgangspunkt for vurdering av 
Kunnskapsløftet for fag- og yrkesopplæring er at de 9 ulike utdanningsprogrammene 
på yrkesfag med tilhørende lærefag. har ulike utfordringer og forutsetninger. 
Kunnskapsdepartementet ønsker derfor å få innspill fra de faglige rådene om 
utfordringer innen eget programområde. Faglig råd for service og samferdsel har 
følgende innspill: 

1. 1 hvilken grad mener dere endt fag- og yrkeskompetanse innenfor deres 

fagområder verdsettes i arbeidsmarkedet? Er det forskjeller mellom 

lærefag? Hvordan vil dere kommentere tabell l og figur 2 fra deres ståsted? 

Fagene innenfor utdanningsprogrammet service og samferdsel er innenfor 
tjenesteområdet og relativt nye. De verdsettes ennå i liten grad av bransjene som 
fagene er ment å rekruttere til. Det er mange bedrifter som ikke kjenner til 
lærlingordningen, og innenfor fagområdet er det store sesongvariasjoner. 
Salgsfaget har et stort potensiale som lærefag, men preges av mange ufaglærte 
og egne bransjeskoler som står for opplæringen. 

Yrkesveien (Y-veien) har lettet utdanningsløpet, ved at de som ønsker videre 
utdannelse på høyskolenivå, kan gå rett fra lærling til høyskole. Det har gjort at 
flere velger å bli lærling, i stedet for påbygning. l arbeidsmarkedet konkurrerer 
en fagarbeider med mennesker som har høyskoleutdanning. 

l tabell 1 er Ikke kategorien Detaljhandel representativ for kontor- og 
administrasjonsfaget. Derfor er det ikke mulig å lese noe ut av tabellen som har 
relevans for dette faget. Hotell- og restaurant er ett av bransjeområdene 
innenfor service og samferdsel i tabellen, men hører ikke inn under 
utdanningsprogrammet Service og samferdsel. Reiselivsfaget derimot kunne vært 
med i tabellen. 
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Kommentarer til figur 2: Fordelingstallene for service og samferdsel er 
selvfølgelig att for dårlige, men skiller seg ikke i særlig grad fra øvrige 
fagområder. Figuren burde også inneholdt en graf for andelen som går over på 
studiekompetanse for å få gitt et mer komplett bilde. Hvis elevene tar påbygging, 
klarer vi ikke å se på dette som det helt store problemet. 

2. Hvilke styrker og svakheter ser dere ved dagens tilbudsstruktur. Er det sider 

ved denne som kan forklare at elevene søker seg bort (slutter, omvalg, 

overgang til påbygg), og at virksomheter ikke oppretter læreplasser og 

rekrutterer lærlinger? 

Det faglige rådet tror ikke at det er tilbudsstrukturen i seg selv som det er noe 
galt med, men at fordelingen på hvilke fag som slås sammen på Vg2-nivå kan slå 
uheldig ut. Det er i dag stor fleksibilitet l strukturen, men det er lite kjent ute 
(bedrifter, skoler og fylker), og denne fleksibiliteten benyttes l liten grad. Fra 
skolehold vet vi for eksempel at sikkerhets-, salgsfaget og kontor- og 
administrasjonsfaget passer dårlig sammen på Vg2 - nivå. Et forslag har vært at 
sikkerhetsfaget legges til Vg2 sammen med logistikkfaget og yrkessjåførfaget. 
Salgsfaget og kontor- og administrasjonsfaget kan da inngå sammen med 
reiselivsfaget og resepsjonsfaget. Faglig råd for service og samferdsel støtter 
forslaget. 

Yrkesretting av programfagene bør få like stort fokus som yrkesretting av 
fellesfagene. Dette vil gjøre opplæringen mer interessant for elevene. 

Forslag til endringer: 
a. Innføring av tverrfaglig eksamen på V gl vil være med på å heve statusen 

t il programfagene. Programfagene er SO prosent av undervisningen på 
V gl og en tverrfaglig eksamen vil ikke bare heve status, men også endre 
holdninger til programfagene da en eksamen forplikter mer i forhold til 
tverrfaglighet. Dette vil gi større rom for bruk av fleksible modeller innen 
utdanningsprogrammet. 

b. Endring av navn på programfagene på Vgl. Dagens «navn» (Planlegging, 
Drift og oppfølging, Kommunikasjon og service) har ingen relevans for 
våre fag/yrker. Navn på fagene kan være det samme på Vgl og Vg2 for å 
få frem progresjonen (f.eks. markedsføring/salg, økonomi og 
administrasjon). 

c. Klare krav til innhold i Prosjekt til fordypning og reduksjon av timetallet 
både på Vgl og Vg2 som kan brukes til styrking av programfagene. 
Inkludert i dette kan det ligge mer opplæring i f.eks. fremmedspråk og 
økonomi for vårt utdanningsprogram. 



d. Endring av navnet på utdanningsprogrammet - «Service og samferdsel». 
Mange nevner dette som et problem, men rådet har per i dag ikke 
alternative forslag. 

e. Den faglige progresjonen fra Vgl til Vg2 er for dårlig i programfagene. 
læreplanene på Vgl i programfagene er for lite ambisiøse i forhold til 
kravene som stilles på Vg2. 

f. Sammensetningen av fag på Vg2 bør endres. Deler av slkkerhetsfaget 
hører naturlig til Vg2 transport og logistikk. Noe hører ikke til på 
videregående skole nivå. Da kan programfaget sikkerhet reduseres ved å 
integrere det i andre programfag (eks. markedsføring, Økonomi/ 
administrasjon). Dette er et eksempel på at det må jobbes videre med 
strukturen innen utdanningsprogrammet. 

3. Det er store forskjeller mellom utdanningsprogrammene i bredden (antall 

lærefag som utdanningsprogrammene rekrutterer til) og faglig fellesskap 

mellom de ulike lærefagene innenfor ett utdanningsprogram. l hvilken grad 

er dette et problem for lærefagenes relevans for arbeidslivet og elevens 

gjennomføringsgrad? 

Generelt er det et problem hvis for mange fag og for ulike fag deler Vg2. Rådet 
ser fylkenes behov for å ha færrest mulig Vg2, men samtidig er dette et problem i 
forhold til ungdommens interesse. Service og samferdsel rekrutterer til få 
lærefag- bredden og manglende faglig fellesskap mellom de ulike lærefagene er 
derfor ikke et uttalt problem. Problemet er at bransjen ikke benytter seg av 
lærlingeordningen. 

Rådet stiller spørsmålet om det bør det være rom for fordypninger i et fagbrev? 

4. Hvordan passer 2 + 2 modellen for deres utdanningsprogram? Styrker? 
Svakheter? 

Er 2 + 2-modellen en fiasko innen våre fag, når bransjen ikke i tilstrekkelig grad 
ser behovet for å rekruttere via lærlingeordningen? 

Et eksempel på dette er at flyselskapet Norwegian har problemer med 
Luftfartstilsynets 20 års krav for å arbeide i kabin. Dette løses imidlertid ved at 
elevene i mellomtiden tar påbygging eller yrkespraksis, og dels ved at selskapet 
skyver delen som omhandler arbeid i kabin til siste delen av opplæringen. Med 
den fleksibiliteten som l dag ligger l de ulike fagopplæringsmodellene, går det 



greit å finne tilpasninger. Det er imidlertid viktig å opprettholde dagens 
fleksibilitet. 

For IKT -servicefaget kan det være en utfordring at det rekrutteres i fra alle V gl 
fag. Elevene har dermed svært ulik bakgrunn, slik at vi må starte undervisningen 
fra nybegynnernivå, i stedet for å bygge videre på noe elevene kan fra Vvl. IKT
servicefaget ligger på siden av mange opplæringskontorers virkeområder, slik at 
det er vanskelig å få lærekontrakter i privat sektor. Faget fungerer godt i offentlig 
sektor. 

S. Hvordan kan vi ut.nytte den mulipet for fleksibilitet som finnes l strukturen 

bedre? Er det behov for endringer? Eventuelt hvilke? Mange unge velger 

pjbygging til generell studiekompetanse istedenfor lære. Kommentarer? 

Dagens 2 + 2 modell bør oppmykes. l tillegg må dagens muligheter for fleksibilitet 
utnyttes bedre. Dette forutsetter en langt bedre informasjon til de ulike 
aktørene. Rådets inntrykk er at både skolene og bedriftene ikke vet hvilke 
muligheter og hvilken fleksibilitet de egentlig har. Påbygging til generell 
studiekompetanse er et viktig tilbud til yrkesfagelever. Men det bør være slik at 
også fagarbeidere, ha rett til påbygging. Da unngår man at elever søker taktisk 
fordi det er vanskelig å få læreplass. 

N l FU har gjort en undersøkelse i 5 fylker som omhandler «Påbygging - et gode 
eller en nødløsning?» Bakgrunnen er at strykprosenten er svært høy, og bestått
andelen er svært lav blant elever på dette kurset. Undersøkelsen viser at 92 
prosent av elevene hadde påbygg som sitt første ønske (de ønsker å gå der). 
Dette står i kontrast til forestillingen om at mange går påbygg mot sin vilje, fordi 
de ikke har fått læreplass. Prosjektet konkluderer med at påbygg er et tilbud som 
har sin berettigelse. Noen velger bevisst denne veien frem til studiekompetanse. 
Men undersøkelsen viser også at for noen er påbygg en nødløsning l forhold til 
den læreplassen de Ikke fikk. 

Påbygg preges l alt for stor grad av «tvangstrøya» til studiespesialiserende fordi 
kravet til studiekompetanse defineres av læreplanene og evalueringen for 
studiespesialisering. Rådet foreslår at tiltak iverksettes for å gjøre noe med dette. 

IKT-servicefag er ett av fagene som skaper fleksibilitet i systemet, ved at det er et 
kryssløpfag. Når elevene først kommer tii iKT-servicefag, er fleksibiliteten liten, 
for det er kun en vei videre. Kryss løpet gjør det imidlertid vanskeligere å velge 
andre modeller enn 2+2. 



6. Sett fra deres fagområder: hvor stort er behovet for fellesfag i utøvelsen av 
yrket? Er problemer knyttet til fellesfagene relevante for å forstå 

forskjellene som blir dokumentert l figur 2 og 3? 

Behovet for fellesfag er stort. Det er særlig behov for bedre og mer 
språkopplæring- det gjelder både norsk og fremmedspråk. Kravet til skriftlig 
framstilling i norsk bør styrkes, mens innen fremmedspråkene er det engelsk 
spesielt som bør styrkes. Et fremmedspråk nr. 2 er også ønskelig innen noen 
deler av vår bransje. 

Yrkesretting av fellesfagene må iverksettes. Hindringer som gjør dette vanskelig 
må fjernes, for eksempel sentralgitt eksamen l engelsk. 

7. Andre temaer dere vil ta opp? 

Differensiering og fleksibilitet er viktig i en god opplæring, samt ikke minst å lytte 
mer til bransjens behov. God fagopplæring må være solid forankret i behovene til 
partene i arbeidslivet. 

For å gjøre programfagene mer praktiske, kreves relevant utstyr. Utstyr som 
benyttes i opplæringen bør være tilsvarende det som brukes i arbeidslivet. Et 
eksempel er IKT-servicefag hvor elevene jobber med tunge systemer som krever 
mye ressurser (særlig RAM og CPU kraft) noe som betyr at elevene må ha 
kraftigere utstyr enn hos en gjennomsnittselev. Fravær av de to siste tingene 
«dreper» også interessen for noen. Andre eksempler uavhengig av fag er 
fagrelatert nødvendig programvare og utstyr for produksjon av reklame- og 
utstillingsmateriell. 

Det er også viktig at opplæringen i bedrift og prøveavleggelsen i yrkessjåførfaget 
kan tas med utgangspunkt i kun «buss» der hvor lærlingen har tatt læretiden i en 
bussbedrift og/eller for praksiskandidater som kun har busserfaring. 
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Faglig råd for naturbruks innspill til melding til Stortinget 2013 

Utdanningsprogrammet naturbruk omfatter syv fag med opplæring etter 2 + 2- modell og to fag 
med treA rig opplæring i skole. Av lærefagene er noen vel etablerte og innarbeidet l bransjene, 
mens det for andre fortsatt er en jobb å gjøre med å etablere status og etterspørsel. For de to 
fagene som har full opplæring l skole, agronom- og gartnerfagene, planlegges en forsøksordning 
med 2 + 2 - modell. 

Gjennom jobben med å vurdere hvordan KL06 ha fungert for naturbruk, har faglig rAd for 
naturbruk (FRNA) samlet mye kunnskap og ut fra dette gis innspill til arbeidet med meldingen. I 
tillegg til de mer konkrete innspillene under, ønsker rndet A peke på at økonomi kan se ut til å 
være en begrensning for A realisere Kunnskapsløftet, og at dette må ses på. Videre ser ~det en 
klar utfordring i å balansere det at elever i vårt utdanningsprogram har behov for relevant og 
målrettet opplæring, gjerne med en klar ide om hvilket yrke de ønsker A utdanne seg til, samtidig 
som alle mulighetene skal være ~pne for elevene etter Vg1. R&det ønsker ogd at 
læreplanarbeidet konkretiseres i form av utarbeiding av en veileder. 

1. a) I hvilken grad mener dere endt fag- og yrkeskompetanse innenfor 
deres fagområder verdsettes i arbeidsmarkedet? 

Naturbruk er en samling utdanninger til tildels svært ulike bransjer, og variasjonen mellom 
fagene er stor. Innen for eksempel anleggsgartner, skogbruk og akvakultur synes fagbrevet å 
være godt innarbeidet og kompetansen etterspurt. For fiske og fangst v irker det som det er store 
regionale forskjeller. Som nevnt innledningsvis fins det per i dag ikke fagbrev l landbruk og 
gartneri, men det skal igangsettes en forsøksordning med 2 + 2 - modell l disse fagene. Deler av 
landbruksnæringen etterspør dagens agronomkompetanse, mens andre deler ikke gjør det. Det 
er vanskelig A forutsi hvordan en eventuell overgang til 2 + 2 - modell vil slå ut, men bakgrunnen 
for forsøksordningen er selvsagt en forventning til at et fagbrev representerer kompetanse som 
blir etterspurt. 

I tillegg er det relevant å nevne at hovslager er et fag med liten rekruttering, men representerer 
et område der fagbrevet har høy status. Det er til dels stor bekymring rundt den lave 
rekrutteringen til faget. 

Kommentarer til tabeller og figurer i presentasjon 21. mars 2012 
Den største elevgruppen l utdanningsprogram for naturbruk tegner ikke lærekontrakt (som nevnt 
ovenfor så er landbruk og gartner skolefag). I dette henseende blir figur 2 misvisende for 
utdanningsprogrammet naturbruk. 
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2. Styrker og svakheter ved dagens tilbudsstruktur l hvordan 2 + 2 -
utdanningsmodellen passer for naturbruk som utdanningsprogram 
(ballpunkt 2 og 4 slått sammen) 

Lærlingenes kompetanse 
Generelt har FRNA inntrykk av at næringslivet (les: lærebedriftene) etterspør mer kompetanse 
hos elevene/lærlingene. R~det antar at det kan være ulike ~rsaker til at det Ikke er samsvar 
mellom forventninger fra lærebedriftene og elevenes kompetanse etter Vg2 og mener at det l 
denne sammenheng vil være behov for~ utfordre næringslivet p~ S beskrive hvilken kompetanse 
de mener det bør forventes at lærlingene har med fra opplæringen l skole. 

En mulig faktor som fører til at opplæringen i skole blir for svak, kan være at naturbruk er et lite 
fagomrlde med relativt ~ elever, samtidig som opplæringen er utstyrskrevende og kostbar. 
RSdet vil peke på at slike utfordringer kan løses ved å legge mer av opplæringen til regionalt 
nivå, f.eks. til regionale kompetansesentre. I små fag kan det være vanskelig S få noen til å ta 
ansvar. For disse kan det være nyttig med regionalt samarbeid, og at utdanningen legges dit 
næringslivet/faget er tyngst. 

FRNA mener en slik løsning ogsS er hensiktsmessig for en nødvendig styrking av samarbeidet 
mellom skole og bedrift i hele (den fireårige) utdanningen. 

Fleksibilitet og handlingsrom 
Handlingsrommet og fleksibiliteten i læreplanverket er utfordrende for skolene og lærebedriftene. 
På den ene siden vil mange av de mangler og svakheter som ~dets informanter melder om 
kunne løses om handlingsrommet utnyttes, men det kan se ut som om de pedagogiske miljøene 
ikke ser eller har midler til S utnytte handlingsrommet. 

På den annen side har en ogsS sett eksempler på at miljøer tøyer handlingsrommet i en slik grad 
at opplæringen blir lite målrettet og yrkesrelevant, og at sentrale krav i de ulike 
yrkeskompetansene ikke blir ivaretatt. Et eksempel er at man kan bli agronom uten å ha hatt 
utstrakt opplæring med husdyr. Etter ~dets mening bør læreplanene særlig gjennomgSs med 
tanke på å tydeliggjøre sentrale yrkesmessige krav. 

Et annet Innspill rådet har registrert er at opplæringen l mange tilfeller blir for teoretisk. Dette er 
antakelig heller ikke et resultat av læreplanen som sådan, men et resultat av den fortolkning som 
gjøres lokalt. Opplæringen m~ gjøres mer praktisk, og det bør være mer praksis allerede fra 
starten p~ Vgl. Det er behov for at elever ~r fordype seg l retning egne yrkesvalg på alle nivåer, 
og det bør være mulighet for~ få lagt deler av opplæringen til bedrift allerede fra Vgl. Rådet er 
inneforstått med at det er en intensjon at en kan forholde seg fleksibelt til 2+2- modellen, men 
registrerer at dette er nok et handlingsrom som i liten grad benyttes. 

Behov for nye fagomrAder 
I naturbruk er det behov for opplæring innenfor nye fagområder, enten som egne fag eller som 
spesialisering. Forslag om fagområder er energi/bioenergi, teknikk i landbruk og skogbruk, 
smådyr/hobbydyr, turisme og omsorg. 

Turisme og omsorg er eksempler på at naturbruksnærlngene (særlig landbruk) utvikler produkter 
og tjenester i skjæringspunkt inn mot andre yrkesområder/utdanningsprogram. Naturbruk har et 
skjæringspunkt med service og samferdsel når det gjelder naturbruksbasert turisme/reiseliv, og 
et tilsvarende skjæringspunkt med helse og sosial innen naturbruksbasert 
omsorg/helsefremmende aktivitet. Dette skaper nye arbeidsoppgaver som etterspør ny 
kompetanse i vårt utdanningsprogram. 
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Sm~dyr/hobbydyr er eksempel p~ emner som etterspørres av elever - og som er relevante i 
forhold til store deler av kompetansem~lene, men som ikke har en naturlig utgang i viften~ 
naturbruk. Etter r~dets mening er det en fare for at disse emnene bidrar til å uthule opplæringen 
i særlig landbruk og gartnerifag, på bekostning av agronomkompetansen. Det mS derfor vurderes 
å gl slike emner en plass og en vel l opplæringsløpet. Innenfor noen av programområdene gis det 
opplæring i temaer som kan gl grunnlag for opprettelse av nye fagbrev/sluttkompetanser. 

Læreplanverket 
FRNA mener læreplanveri<et ~ enkelte punkter er for lite tydelig. Forholdet mellom teori og 
praksis er spesielt utfordrende, der noen læreplaner oppfattes som for omfattende med tanke på 
teori, mens andre fag (akvakultur er et eksempel) etterspør mer. Ovenfor er også nevnt den noe 
rigide fortolkningen av 2 + 2- modellen som hindrer bruk av ulike opplæringsarenaer p~ 
Vgl/Vg2, og at sentrale yrkeskompetanser Ikke oppfattes som obligatoriske (et eksempel er 
husdyrhold). R~det mener det bør vurderes om læreplanene er gode nok dersom det viser seg at 
de i stor grad ikke brukes etter intensjonene. 

Fordypning fra Vg1 
Som nevnt innledningsvis er det en utfordring å tilpasse opplæringen for elevene som har gjort et 
konkret yrkesvalg tidlig. Disse mS få anledning til~ fordype seg/spesialisere seg fra starten p~ 
Vgl. 

Prosjekt til fordypning 
Ut fra kunnskapen FRNA har samlet er oppfatningen at prosjekt til fordypning Ikke utnyttes godt 
nok og at det ofte gir for lavt læringsutbytte. Prosjekt til fordypning bør i større grad legges opp 
ut fra elevens behov (og l mindre grad ut fra skolens ståsted). Samtidig oppleves timetallet til 
felles pf09ramfag som for lavt. En bør se på hvordan PTF kan utnyttes bedre og vurdere å 
utarbeide nasjonale læreplaner til valg i PTF. 

Veien videre 
R~det understreker at det bør være en rett t il fem~rig opplæring (flre ~rs rett i løpet av fem år). I 
dette ligger at det bør gis mulighet til påbygg etter fagbrev. Yrkesveien (Y-veien)1 bør 
synliggjøres/markedsføres bedre og brukes innenfor flere fag (må f remheves). Ordningen for 
tekniske og allmenne fag (TAF- ordningen) som gir fagbrev og spesiell studiekompetanse Iløpet 
av flre år - bør også fremheves og være en valgmulighet innenfor flere fag. 

Fagskoleutdanning innen naturbruksfag m~ etableres som naturlige veier videre etter fagbrev. 

2 + 2 - modellen 
Generelt ser FRNA på 2 + 2 - modellen som et grelt prinsipp, men er opptatt av at den ikke m~ 
være til h inder for fleksible løsninger tilpasset enkeltelever. Når lærebedriftene l ~ stor grad gir 
tilbakemelding om at elevene ikke har ønsket kompetanse etter to års opplæring l skole, må det 
utredes om modellen forstås og anvendes hensiktsmessig. Innen naturbruk er det grunn t il å anta 
at det to første årene ofte blir for teorltunge. 

3. l hvilken grad er bredden et problem for lærefagenes relevans for 
arbeidslivet og elevens gjennomføringsgrad 

Generelt mener FRNA at brede utdanninger med overgangsmuligheter er viktig for 
omstillingsevne, og her har konjunkturene en stor Innvirkning. Som nevnt ovenfor oppfatter rådet 
at det er et stort handlingsrom innenfor læreplanene, men mange er imidlertid låst i bredden. 
R~det understreker at det er viktig at eleven etter Vgl har alle valg åpne, samtidig som det skal 
være mulig ~ fordype seg. 

1 Y- veien er en mulighet for de som har fagbrev i enkelte fag og ønsker å ta høyere utdannelse, men som mangler 
studiekompetanse. 
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4. Mange unge velger påbygging til generell studiekompetanse istedenfor 
lære. Kommentarer? 

FRNA fremhever at påbygg er en søkbar ordning og skal derfor være en god ordning. Statistikken 
viser imidlertid at mange Ikke kommer videre, fordi de stryker. Et viktig poeng med påbygg er at 
en ~r fram kandidater til høyere utdanning med praktisk kompetanse. Ordningen må derfor 
tilrettelegges for de som søker, ellers så bør de som søker orienteres om at ordningen krever 
mye. 

5. Hvor stort er behovet for fellesfag i utøvelsen av yrket? Er problemer 
knyttet til fellesfagene relevante for å forstå forskjellene som blir 
dokumentert i figur 2 og 3? 

FRNA mener at fellesfagene er viktige, ~de som redskapsfag og som dannelsesfag. Innholdet l 
fellesfagene bør imidlertid vurderes, da fagene slik de framstår i dag er formet ut fra en 
akademisk tradisjon. Rådet savner et innhold som i større grad gjenspeiler en yrkesfaglig 
tradisjon, som etter vår mening kan ha likeverdig allmenndannende aspekt. FRNA mener fellesfag 
bør yrkesrettes, herunder at innholdet i undervisningen (fagstoff, læringsmetoder og vokabular), i 
størst mulig grad skal ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. 

6. Andre temaer 

Voksne arbeidstakeres rett og mulighet til en fagutdanning 
R5det vektlegger at det bør tas høyde for voksendimensjonen. Voksne arbeidstakere uten formell 
kompetanse mS gis bedre mulighet for fag-/yrkesutdanning (nye fagbrev mv). Videre må 
fagarbeidere gis karrieremuligheter innen faget (etterutdannln..9 og spesialisering), og d isse må 
kobles opp i mot behov for endring av fagkompetanse. For å få til dette må reglene for 
lånekassen tilpasses voksne. 

Antall arbeidsinnvandrere øker (SSB), og mange av disse har betydelig real/formell kompetanse. 
Disse må gis mulighet t il gratis språkopplærtng og muligheten for å ta fagbrev . 

Styrke fagskolen 
FRNA mener fagskolen må styrkes og utvikles. 

Veiledninger 
Veiledningsmateriell bør utarbeides (det er et behov for veiledning med tanke på å realisere 
Intensjonene med Kunnskapsløftet. 

Prosedyrer for opprettelse av nye fag 
FRNA stiller seg spørsmålet om prosedyrene for å få opprettet nye fag er for rigide. 

Grenselandet tjenester l næring 
Morgendagens jobber ligger i grenselandet mellom tjenester/næring, et eksempel er naturbasert 
turisme. · 

Opplæringsringer 
Landbruket er preget av teknologiske fremskritt som skolene (bransjene) ikke er i forkant av, da 
er det veldig nyttig å ha opplæringsringe.-2. 

2 Et opplæringssamarbeid mellom bedrifter. Lærekontrakt tegnes med bedriften som skal ha hovedansvaret for 
opplæringen. Lærlingen kan imidlertid utplasseres på en eller flere medlemsbedrifter i ringen for å oppfylle hele læreplanen 
(kilde: http:l/wv.w.yrke .nollarebedriftlopplaringsringl) 
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Med vennlig hilsen 

Trine Merethe Paulsen 
Leder, faglig r~d for naturbruk 

Dokumentet er elektronisk godkjent av det faglige r~det. 
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Innspill til ny stortingsmelding om kunnskapsløftet, 24.5.2012 

1. Styrker og svakheter med tilbudsstrukturen i utdanningsprogrammet for teknikk 
og industriell produksjon 

1.1 Om tllbudstrukturen 

Utdanningsprogrammet for teknikk og Industriell produksjon har et bredt vgl tilbud der elevene 
kan velge mellom 10 vg2 tilbud og 6 særløp. Det er 59 vg3 tilbud inkludert de 6 særløpene. 

R~det mener at vg3 strukturen gjenspeiler næringsstrukturen. Bransjen er tjent med at sl mange 
lærefag som mulig blir opprettet. . 

Vgl tilbudet er etter r~dets oppfatning noe bredt. Dette er det b~de styrker og svakheter ved. 

Styrken er muligheter for valg av mange yrker l etterkant. Det er et tilbud som gis på landsbasis i 
alle fylker, og ungdom blir rekruttert til vg1. For de fleste ungdommer vil det sannsynligvis være 
en fordel ~vente et ~r med~ velge retning. Med smalere tilbud vil vi kunne oppleve at valgene 
kanaliser-es mot de «populære» fagene og at deler av næringslivet derfor Ikke fSr dekket sitt 
behov. 

Svakheten med brede tilbud er at relevansen 1 utdanningen i mange tilfeller ikke er tilstede. 
Videre er utstyrssituasjonen p~ skolene en utfordring. Det er mye gammelt utstyr l skolene i 
forhold til det som elever møter n~r de kommer ut l bedrift, noe som er demotlverende b~de for 
elev og lærer, samt for bedrifter som skal ta imot elever fra videregående skole. 

Med de brede inngangene ligger det et stort potensiale i prosjekt til fordypning. Det burde være 
større muligheter for fordypning i ønsket fagretnlng allerede p~ Vgl enn det rådet erfarer er 
tilfelle i dag. Rådet ber om en vurdering av muligheten for å stramme Inn styringsdok.umentene 
med tanke på å formalisere samarbeidet mellom skolen og næringslivet. Kostnadsbildet og 
tilskuddsordninger må være en del av en slik vurdering. Et eksempel p~ dette kan hentes fra 
Troms fylkeskommune som anbefaler skoleledere S inng~ forpliktende avtaler med det lokale 
næringsliv om utplassering av elever i PTF i forkant av utplasseringen. 

En annen mulighet er 5 innføre fordypningsomr5der l vgl tilbudet. 

R~det har blitt presentert for en lokal modell for organisering av opplæringen i teknikk og 
Industriell produksjon. Espen Schønfeldt er prosjektleder p5 Sogn videreg~ende skole og har 
utviklet en modell for analyse av læreplanen i vgl TIP. Figuren under viser prosjektets m51 og 
hvilken arbeidsm~te som blir anbefalt for Vgl teknikk og industriell produksjon. 
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M~let med prosjektet er å: 
• Redusere fraværet 

Øke læringsutbytte 
Øke trivselen for elever og 
lærere 

For~ gl elevene et relevant innhold 
ble Vgl TIP delt inn etter 
arbeidsmåter, teknikker og 
hovedaktiviteter for ulike typer 
Industri. 

Modellen representerer et omfattende arbeid på lokalt nivå, og faglig ~d TIP ønsker at det blir 
vurdert om det er hensiktsmessig at denne delingen gjenspeiles l de nasjonale 
styringsdokumenter. For eksempel som fordypninger i læreplanen for Vgl Teknikk og Industriell 
Produksjon. Modellen er et forsøk p~ å dele utdanningsprogrammet Inn i om~der som 
gjenspeiler arbeidsmåter, teknikker og hovedaktiviteter for ulike typer Industri. Eventuelle 
fordypningsområder kan deles inn som følger: 

1. Prosesstyring og dokumentasjon 
2. Industriell produksjon 
3. Reparasjon og vedlikehold. 

Av de 10 vg2 tilbudene er særlig Vg2 industriteknologi for bredt, og lærefagene som bygger på 
dette programområdet er ulike. Rådet ønsker en gjennomgang av Vg2 strukturen med tanke på 
en eventuell deling. 

Det er særlig fem forhold rådet mener bør diskuteres knyttet til endringer av 
utdanningsprogrammet: 

• Med brede Innganger til vg3 tilbudene vil elevene ha mange muligheter for valg av 
lærefag. Brede innganger kan gi en rekrutteringsmessig fordel. 

• Med brede Vg2 tilbud kan det være vanskelig å tilby elevene et innhold som er 
relevant for lærefaget de ønsker & velge. 

• En mer spesialisert tilbudstruktur på Vgl og Vg2 kan bidra til å tilfredsstille 
kompetansebehov i næringen på en bedre måte. 

• En vurdering av læreplanen på Vgl, eventuelt knyttet til fordypningsom~der. 
• Vurdere en kombinasjon av brede læreplaner og innføring av gjennomgående 

dokumentasjon 

Rådet mener at disse problemstillingene kan være et utgangspunkt for gjennomgang og 
diskusjon av utfordringer Innen TIP området, og en videre diskusjon forutsetter samarbeid med 
partene i arbeidslivet og andre relevante miljøer. Videre mener radet at det må være rom for 
differensiering mellom utdanningsprogram, og innenfor utdanningsprogrammet. 

1.2 Signaler fra sektoren om tilbudsstrukturen i TJP omrldet og mulighet for 
fleksibilitet 
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Det er over lang tid etterlyst større fleksibilitet i fagopplæringen. Mange hevder at det er 
muligheter for variasjoner i dagens regelverk, men det er~ som benytter seg av det. Faglig rSd 
for teknikk og industriell produksjon deltok i utprøvingen av gjennomg~ende dokumentasjon l 
Oppland, Buskerud og Telemark. Oppland fylkeskommune søkte i den forbindelse om et forsøk 
om "vekslingsmodell" for Vgl TIP i samarbeid med Norsk Industri og Opplæringskontoret for 
industrifag p~ Raufoss. RSdet anbefaler at dette prosjektet blir fulgt nøye med tanke p~ en 
eventuell endring . Det må la seg gjøre å initiere forsøk og prosjekter p~ en enklere måte enn i 
dag, slik at flere modeller kan prøves ut. 

Der er sertifiseringskrav på en rekke fagområder. Representanter fra næringen som rekrutterer 
fra Kran- og løfteoperasjonsfaget sitter i en arbeidsgruppe som skal sikre at læreplanen tolkes på 
en slik m åte at faget kan brukes bSde innenfor oljeindustrien og landbasert industri. 
Søkerstatistikken til dette lærefaget viser en nedgang fra 2011 til 2012. 

Søkere 2009 2010 2011 2012 
Vg3 Kran- og 

løfteooerasjonsfaget 30 45 59 47 

Rådet vet ikke den direkte årsaken t il det, men faget har et stort rekrutteringspotensiale innen 
landbasert industri. 

Rådet vil be om en gjennomgang av sertifiseringsordningene i yrker innen TIP området, og 
vurdere mulighetene for at elever kan utløse flere av disse kravene på vgl og vg2 enn det gjøres 
idag. Sertifiseringsordningene er kostnadskrevende, og en fordeling kan bidra t il økt rekruttering. 
Dette innebærer en gjennomgang av læreplanene pS vgl, vg2 og vg3. Krav til førerbevis knyttet 
til sertifisering innen kran- og løfteoperasjoner er regulert i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, 
Best nr. 555. Fastsatt 26 juni 1998. 

2. Gjennomstrømming, omvalg og overgang Innen TIP omridet 

Vedlegg l v iser søkere til t ilbudene l utdanningsprogrammet. Programområdene 
Industriteknologi, Kjøretøy, Arbeidsmaskiner og Brønnteknikk viser at det Ikke er samsvar 
mellom søkere til vg2 og de som ~r læreplass. 

Overgangstall f ra Utdanningsspeilet 2011 viser at 9,1% av elevene fra vg2 programmene innen 
TIP søker seg til påbygging til studiekompetanse. Dette er ifølge rådet et akseptabelt og naturlig 
tall. Ifølge søkerstatistikl<en i vedlegg l er det en betydelig mengde elever vi ikke vet hva gjør 
etter vg2. 

o 
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t ilbudene innen 
utdanningsprogrammet teknikk og 
industriell produksjon. 
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Det er mange muligheter og valg av videre utdanning innen TIP omr~det. Fagkompetansen blir 
stort sett verdsatt av næringslivet. Rådet mener det er ønskelig at gjennomføringsgraden blir 
høyere i framtiden. Nedenfor følger to punkter som kan bidra l positiv retning: 

1. Det er behov for pedagogiske modeller og metoder som er tilpasset elevgruppen. Det er 
ikke behov for å senke kvaliteten eller nivået på TIP jf spørsmålet om behovet for 
fellesfag. Forskningen sier de store forskjellene mellom utdanningsprogrammene skyldes 
elevsammensetningen i stor grad, og at karakternivå fra grunnskolen i stor grad forklarer 
forskjellene. Frafall er Ikke et spørsmål om behov for fellesfag eller ikke. Utfordringene 
med frafall løses ikke ved å endre og redusere nivået i fellesfagene. Yrkesretting er et godt 
eksempel på nye måter å tilnærme seg teori l t fellesfagene Innen yrkesfag. Det er positivt 
at departementet har satt igang «Ny Giv» prosjektet. Dette prosjektet er et skritt i riktig 
retning og Faglig Råd TIP ønsker flere av denne typen prosjekt velkommen. Rådet ønsker 
å bidra til at nye metoder og modeller hvor også programfagene kan prøves ut. Et 
eksempel er modellen som utvikles ved Sogn Videregående skole. (Omtalt tidligere} 

2. Utdannlngsdlrektoratet har ved flere anledninger benyttet begrepet «levende læreplaner» 
Læreplanene må kunne justeres ved behov raskere enn det gjøres idag. 

Vedlegg 1 v iser også hvilke fag som har henholdsvis nedgang og økning i antall søkere. 

Fag med størst nedgang l antall søkere Fag med størst økning l antall søkere til 
til lærekontrakter l 2012 lærekontrakter l 2012 1 forhold til 2011 
Bllskadefaget Anleggsmaskinmekanlkerfaget 
Bilfaget, tunge kjøretøy Anleggsmasklnmekanlkerfaget - verdiskaping 
Kran- og løfteoperasjonsfaget Billakkererfaget 
Laboratortefaget Bllfaget, lette kjøretøy 
Landbruksmaskin-mekanikerfaget Boreoperatørfaget 
Motormannfaget Industrimekanikerfaget 

N DT-kontrollørfaget 
Platearbeiderfaget 

Nedgang i antall søkere til for eksempel kran- og løfteoperasjonsfaget kan skyldes usikkerheten 
som har oppst&tt l den enkelte fylkeskommune i forhold til krav til kompetansebevis knyttet til 
sertifisering. For eksempel gjennomfører ikke prøvenemndene i Østfold fagprøver i faget uten at 
kompetansebevls foreligger. Denne situasjonen er uheldig for faget og fører t rolig til nedgang l 
antall søkere. 

Når det gjelder boreoperatørfaget er det økning l antall søkere fordi det går veldig godt i bransjen 
og det bores stadig flere brønner på norsk sokkel. På grunn av dette er det behov for personell 
med fagbrev. 

Som avsluttende kommentar t il avsnittet om gjennomstrømning vil rådet påpeke viktigheten av 
rådgivlngstjenesten l skolene når det gjelder sammenhengen mellom elevens valg og 
kompetansekrav l regionalt næringsliv. 

3. Kompetanseheving av utdannlngspersonell 

Lærerne må være trygge og ha kompetanse til å utføre yrket sitt. Hospitering l næringslivet både 
for VGl lærere og VG2 lærere kan være en god metode jf forsøk i regi av Utdanningsdirektoratet. 
Det vil kunne bidra til at undervisningen blir mer relevant. Rådet anbefaler at det sees p~ 
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utfordringer i forhold til gjennomføring av hospiteringen med tanke pl ressurser og økonomi bSde 
i skole og i bedrift. 

Prosjekt til fordypning er et godt fag og elevene mener faget har stor nytteverdi for overgangen 
til lærefag. (jf SINTEF delrapport 2. Det er et stort potensiale for videre utvikling av Prosjekt til 
fordypning. Her er kompetanseheving av lærere og ~dglvere avgjørende. 

4. Andre temaer 

4.1 samarbeid skole- arbeidsliv 

Forskningen viser til manglende resultater i S bedre overganger mellom trinnene i vlderegSende 
opplæring. Fag- og yrkesopplæringen har en mer komplisert struktur enn studieforberedende 
programmer med overgang til lærebedrift. 

Arbeidet med l skape felles utvlkllngsarenaer der lærefaget og dets kompetansemSI diskuteres, 
konkretiseres og forst~s gjennom samhandling mellom de som i praksis skal forestJ opplæringen, 
mS forsterkes. Eleven må få oppleve en mer helhetlig opplæring. Faget "Prosjekt til fordypning" 
kan være et naturlig fokuspunkt l denne samhandlingen. 

Rådet mener at samarbeid skole- arbeidsliv kan omfatte aktører som lærere ,andre yrkesgrupper 
enn undervlsningspersonell, skoleleder, skoleeler - lærebedrift/virksomhet, partene i arbeidslivet 
lokalt, yrkesopplæringsnemnder, prøvenemnder og opplæringskontor. 

4.2 Opplæringskontorene• rolle - en del av fag- og yrkesopplæringen? 

I SINTEF- rapporten om Kunnskapsløftet og fagopplæring Buland, Mathiesen, Morda!, Finne , 
Aaslid og Dahl (2011): Kunnskapsløftet l fag- og yrkesopplæringen- p§ flere veier? SINTEF 
Teknologi og samfunn omtales opplæringskontorene. Vi ser at opplæringskontorene utfører 
vesentlig oppgaver Innen rekruttering, formidling og opplæring av lærlinger. Mange av oppgavene 
ville tilfalt fylkeskommunen som ansvarlige for opplæringen dersom opplæringskontorene ikke 
fantes. 

TIP mener det må utarbeides tydeligere regelverk for drift av opplæringskontor og oppfordrer til 
at arbeidslivets parter bør være representert i styret Partene har gjennom samfunnskontrakten 
vedtatt å gjøre en gjennomgang av opplæringskontorenes rolle og ansvar. TIP mener resultatet 
fra denne gjennomgangen vil legge et grunnlag for å drøfte temaet videre:-

4.3 Nytt mandat for de faglige rldene. 

Det faglige ~det stiller spørsmålstegn ved om det er mulig å innfri kravet fra forslag til nytt 
mandat for de faglige rådene slik ressursfordelingen er l dag. Rådet er i prinsippet enig i 
intensjonen. 

Mandatpunktet det henvises til er som følger: 

«De faglige r§dene skal følge den faglige utviklingen innenfor r§dets omr~de og tilgrensende 
omr§der. Ved behov skal r§det ta initiativ til nyetablering, omlegging og nedleggelse av 
utdannelser. Det faglige r§det skal to ganger i løpet av oppnevningsperloden sende en 
redegjørelse om ovennevnte. Arbeidet skal sl langt som mulig baseres p~ forskning, analyser og 
prognoser. Redegjørelser for tilgang p~ læreplasser skal inkluderes. Arbeidet skal ses i 
sammenheng med det nasjonale kva/itetsvurderingssystemet og informasjonssystemet for 
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læreplaner. Utdanningsdlrektoratet vil utarbeide oppdrag i tr§d med retningslinjene for 
samarbet:det mellom SRY, faglige r§d og Utdannlngsdlrektoratet.» 

4.4 Sluttvurderlng 

Faglig ~d ønsker en modell for sluttvurderlng som innebærer en todelt fag- og svenneprøve med 
separat teoriprøve som prøver ut helheten l kompetansemålene. Oppgavene bør utarbeides 
nasjonalt og arkiveres l en nasjonal database. 

Rådet utarbeidet l samarbeid med 2 andre faglige ~d en rapport i 2009 der begrunnelser for en 
slik modell ble lagt fram. 

Utdanningsdirektoratet mente da at vedtatte læreplaner og vurderingsordnlnger må 
implementeres og få tid til å virke, og anbefalte at fag- og svenneprøve etter KL06 bør gå som 
planlagt med første ordinære gjennomføring våren 2010 som svar på rådenes anbefaling. 

Rådet anser nå at dette er blitt prøvet, og er fremdeles av den oppfatning at det er behov for en 
todelt sluttvurdering innen TIP fagene. 

4.5 Voksnes rett 

Voksnes rett må utvikles og prioriteres, og rådet anbefaler å oppheve begrensingen som ligger l 
retten til videregående opplæring. Videre må utenlandsk arbeidskraft få rett til grunnteggende 
opplæring. (norsk og samfunnsfag) 

Disse gruppene er vesentlig for utvikling av kompetent arbeidskraft Innen TIP om,gdet for 
fremtiden. 

4.6 Fleksible overgangsordninger 

Fleksibilitet mellom fagbrev ser rådet som et behov. Et eksempel kan være dersom en faglært i 
Bllfaget lette kjøretøy har behov for kompetanse innen Bilfaget tunge kjøretøy bør det være 
lettere overgang enn det er Idag. Rådet anbefaler mer fleksible overganger mellom beslektede 
fag. 

5. Anbefalinger fra faglig rld for teknikk og Industriell produksjon 

Faglig r&d for teknikk og industriell produksjon anbefaler følgende områder som tema i 
Stortingsmelding om Kunnskapsløftet knyttet tllllP området. 

1. En gjennomgang av tilbudsstrukturen innen teknikk og industriell produksjon med tanke 
på deling, inkludert behovet for gjennomgående dokumentasjon 

2. Forenkle muligheten til å Initiere forsøk og prosjekter 
3. Gjennomgå sertifiseringsordningene innen TIP om~det med tanke på endring av 

læreplanene 
4. Gjennomgå regelverk for drift av opplæringskontorer 
5. Vurdere mer fleksible overgangsordninger for beslektede fag 
6. Strammere nasjonale føringer for samarbeid skole arbeidsliv 
7. Vurdere en todelt sluttvurdering for fag- og yrkesopplæringen 
8. Vurdere å utvide retten til videregående opplæring. 
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Faglig råd for teknikk og industriell produksjon 

Adresse: Utdanningsdirektoratct, Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO 
Sekretær: Unni Teien. telefon sentralbord: 23 30 12 00 
Telefon direkte: 23 30 13 19 Mobil: 41761574 
E-post: mct@w'ir.no utr.@utdmminpdireltqø.oo 
Hjemmeside: l!WW •Jt4ermjnpdjrr,lqnrWtSIQ 

Søkere til Teknikk- og industriell 
produksjon 2009-2012 

. . 
2009 2010 

Teknikk og industriell 
Ve:l produksjon 6887 7025 

vsa Arbeidsmaskiner 326 313 
Vg3i 

Anleggsmaskinme.kanikerfaget 
skole 130 137 
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget -

verdiskaping o 20 

V23 Landbruksmaskinmekanikertåget lOS 110 

Vel 
Bilskade, Lakk og Karosseri 

617 Sil 
Vg3 Billakkererfaget 157 126 
Vg3 Bilskadefaget 100 119 
Vg3 Cb assispåbyggerfaget 4 4 

Vel BrønntekDikk 599 596 
Vg3 Brønnfaget, komplettering 18 lO 
Vg3 Brønnfaget, kveilerøroperasjoner o 9 
Vg3 Boreoperat.ørfaget 90 83 
Vg3 Brønnfaget, elektriske 

kabeloperasjoner o o 
Vg3 Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner 23 27 
Vg3 Brønnfaget, kabeloperasjoner 37 14 
Vg3 Brønnfaget, mekaniske 

kabeloperasjoner 2 6 

V gl Industrien møbelproduksjon 11 17 
Vg3 Industrisnekkerfaget 8 3 

V~ Industritapetsererfaget 2 2 

2011 

6932 

270 

166 

43 

108 

504 

125 

133 

4 

630 

9 

8 

79 

o 
26 

6 

21 

6 

4 

l 
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Vedlegg l 

Oppdatert: 
20.04.2012 . 

2012 

7329 

305 

136 

72 

87 

392 

141 

106 

3 

844 

8 

l 

91 

1 
25 

o 

21 

13 

l 

l 

. -.• ' 

-......~~~ .... 
Teknikk og industri 11 

produksjon 

KIDl halvparten av elevene fra vg3 
anleggsmaskin-mekanikerfaget tegner 
lærekontrakt. 

Betydelig neqang av søkere fra 2011 
til2012 

Hvor blir det av elevene som ikke 
tegner lærekontrakt? 

Svært liten aktivitet 
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V gl lndustritekstll og design o o l o 
Vg3 Industrisørnfaget l o o o 
V~ lndustritekstilfaget, veving l o o o 

lndustritekstilfaget. farging, 
trykking og etterbehandling o o o o 
Industritekstilfaget. fiskeredskap o o o o 
Industritekstilfaget. 
garnframstilling 
lndustritekstilfaget. trikotasje o o o o Svært liten aktivitet 

va::z Kjemiprosess 469 469 499 486 
Vg3 Kjemiprosessfaget 294 287 297 317 

Vel Kjøretøy 1802 1902 1728 1651 

V~ Bilfaget, lette kjøretøy 278 877 823 880 
Vg3 Bilfaget, tunge kjøretøy 144 118 144 155 
Vg3 Hjulutrustningsfaget 7 8 13 10 
Vg3 Motonnekanikerfaget 22 28 29 21 
Vg3 Motorsykke1faget 21 23 20 18 Det er mange elever som ikke tegner 
Vg3 Reservedelsfaget 26 31 40 31 lærekontrakt etter v22 

V gl Laboratoriefag St so 39 42 
Laboratoriefaget Nedgang i antall tegnede 

Vg3 21 27 35 19 lærekontrakter 

V gl Maritime rae 849 880 840 905 
Motormannfaget 210 283 282 267 Det er mange elever som ikke tegner 
Matrosfaget 268 291 300 301 lærekontrakt etter vg2 

V gl Produksjons-og industriteknikk/ 
lndnstritekn~ 1716 1602 1703 1854 

~ Aluminiwnskonstruksjonsfaget l 3 l 2 
Vg3 Bokbinderfaget o 1 o 2 
Vg3 CNC-maskineringsfaget 153 137 139 151 
Vg3 Dimensjonskontrollfaget 2 l 4 2 
Vg3 Finmekanikerfaget 8 3 2 4 
Vg3 Grafisk emballasjefaget o 3 3 o 
Vg3 lndustrimekanikerfaget 576 659 704 797 
Vg3 Industrimontørfaget 22 46 70 60 
Vg3 Industriell overflatebehandling 3 4 2 3 
Vg3 lndustrirørleggerfaget 54 45 54 62 
Vg3 Kran- og løfteoperasjonsfaget 30 45 59 47 
Vg3 Modellbyggerfilget o 1 o l 
Vg3 NDT -kontrollørfaget 13 6 15 30 
Vg3 Platearbeiderfaget 83 64 67 92 
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Vg3 Plastmekanikerfaget l 6 2 5 
Vg3 Polymerkomposittfaget o 2 1 l 
Vg3 Produksjonsteknikkfaget 26 26 27 33 
Vg3 Serigrafifaget 3 l o o 
Vg3 Støperifaget l 1 o o 
Vg3 Sveisefaget 178 151 171 165 
Vg3 Tennoplastfaget o o l o 
Vg3 Trykkerfaget 6 12 4 9 
Vg3 V erktøymakerfaget 13 9 9 11 

Særløp 

Gjenvinningsfaget 2 9 9 4 
Usesmedfaget 23 30 13 20 
Tekstilrens o o 1 o 
V askerifaget 2 l o l 
Garverifaget o l o o 
Industriell skotøyproduksjon o o o o 

-
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Alle tallene er basert på antall søkere. 
Fag med mer enn 100 Fag med mindre Fag med ingen Fag med størst Fag med stønt økning i 
lærekontrakter i 2012 enn 10 lærekontrakt i nedgang i antall antaU lærekontrakter i 

lærekontrakter i 2012 lærekontrakter i 2012 
2012 2012 

Anleggsmaskinmekanikerfa Chassispåbygger Brønn faget, Bilskadefaget Anleggsmaskinmekanikerfa 
get kabeloperasjoner get 

Billakkerer Brønnfaget, Industrisømfagct Bilfaget, tunge Anleggsmaskinmekanikerfa 
faget komplettering kjøretøy get - verdiskaping 

Bilskadefaget Brønnfaget, lndustritekstilfag Kran-og 
kveilerør- et, veving løfteoperasjonsfa BiUakkererfaget 
operasjoner get 

Kjemi prosessfag Brønnfaget, lndustritekstil fag Laboratoriefaget Bilfaget, lette kjøretøy 
elektriske et, farging, 
kabeloperasjoner trykking og 

etterbehandling 

Bilfaget, lette )qøretøy Industrisnekker- Industri tekstil fag Landbruksmaskin 8oreoperatørfag 
faget et, fiskeredskap -mekanikerfaget 

Bilfaget tunge kjøretøy Industritapetsererfa lndustritekstil- Motonnannfaget Industrimekanikerfaget 
get fuget, 

gam fram still ing 

Motonnann Aluminiums- Industritekstil- NDT-kontrollørfaget 
konstruksjonsfaget faget, trikotasje 

Matros Bokbinderfaget Industrisømfaget Platearbeiderfaget 
CNC-maskinerings-fag Industritekstil-

faget, veving 
Industri-mekaniker Dimensjons- Grafisk 

kontroll faget emballasjefaget 
Sveisefaget Finmekaniker:faget Serigrafi faget 

Industriell Støperi faget 
overflatebehandling 
Modellbyggerfaget Termoplast faget 
Plastmekanikerfaget T ekstilrens 
Polymerkompositt- Industriell 
faget skotøy-

produksjon 
Trykkerfaget Garveri faget 
Gjenvinningsfaget 
V askerifaget 
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Elektro ag 

Stortingsmelding om Kunnskapsløftet - innspill fra faglig rid for 
elektrofag 

Faglig ~d for elektrofag viser til fellesmøte 21 . mars 2012. I møtet inviterte Kunnskaps
departementet de faglige rSdene t il S komme med Innspill til departemetets arbeid med en 
stortingsmelding om Kunnskapsløftet. Faglig råd for elektrofag foreslår at følgende tema og 
forslag drøftes i meldingen: 

Prosjekt ti/fordypning ". vg1 bør brukes til A styrke programfagene 
Prosjekt til fordypning (PTF) skal gi elevene mulighet til § prøve ut enkelte eller flere sider av 
aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer • PTF utgjør 15% av undervisningen p§ 
vgl og 25% av undervisningen p§ vg2 elektro. B§de Utdanningsdirektoratets evaluering og 
r§dets erfaringer viser at prosjekt til fordypning ikke fungerer form§lsmessig p§ vgl . Det faglige 
r§det ønsker at det §pnes opp for§ bruke PTF til § styrke programfagene p§ vg1, ikke bare 
fellesfag og læreplanm§l fra vg3-læreplaner. Yrkesveiledning bør være en del av faget. 

Dagens tilbudsstruktur Innen elektrofagene er godt tilpasset behovet l arbeidslivet. 
De fleste elektrofagene følger Ikke hovedmodellen, men er særløpsfag. Læretiden er 4,5 §r eller 
lengre. Disse spesielle opplærlngsløpene skyldes fagenes kompleksitet, med høye krav til b§de 
yrketseoretiske og praktiske kunnskaper, samt omfattende krav til sikkerhet og sertifisering. 
R§det mener at tilbudsstrukturen innen elektrofagene er godt tilpasset behovet i arbeidslivet. 

Fylkeskommunene ml legge bedre til rette for fleksible opplæringsløp 
R§det ser at det for et f§ta/1 elever kan være aktuelt med alternative løp. Opplæringsloven §pner 
for slike løp, men i følge loven blir det bedriftens ansvar§ organisere teoriopplæringen. Dette er 
et urimelig krav § p§legge lærebedriftene. R§det mener at i de tilfeller hvor det tegnes 
lærekontrakter med alternative løp l elektrofagene, m§ fylkeskommunen p§legges § legge til rette 
for teoriopplæringen p§ linje med andre lærlinger i elektrofagene. R§det ønsker imidlertid ikke 
slike opplæringsløp som søkbare alternativer, men basert p§ individuelle løsninger mellom søker 
og lærebedrift. 

Veiledninger ti/læreplaner i elektrofagene 
R§det konstaterer at de nye læreplanene under Kunnskapsløftet har mer §pne læringsm§l. Dette 
stiller store krav ti/lærer og instruktør i § konkretisere læreplanene. R§det mener derfor det bør 
utarbeides veiledninger for læreplanene i yrkesfagene, slik det er gjort l fellesfagene. Det bør 
utvikles veiledning for hver enkelt læreplan i programfag p§ vg1 og vg2 niv§. 

Fagprøver- vg3 eksamen -prøvenemnder 
De fleste elektrofagene har en egen yrkesteoretisk prøve p§ vg3-niv§, og læretiden avsluttes med 
fagprøve. Det faglige rSdet mener den sentra/gitte yrkesteoretiske prøven i vg3 er et viktig 
element i kvalitetssikringen av fagutdanningen. Omfang og rammer for fagprøven er rjktige. N§r 
det gjelder vurdering av prøvene, mener r§det at dagens ordningen fungerer godt. R§det mener 
imidlertid at det er viktig at b§de fagprøver og klage p§ fagprøver blir vurdert av 
nemndsmedlemmer med utdanning i faget, oppnevnt etter forslag fra partene i arbeidslivet. 
Prinsippet om at man skal bli vurdert av likemenn m§ opprettholdes. 
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Fagbrev - studiekompetanse - yrlcesrettlng 
Det er foresl§tt at alle med læretid og fagbrev skal betraktes som generelt studieforberedt. Faglig 
rSd for elektrofag mener det kan bli en utfordring § yrkesrette fellesfagene, samtidig som 
yrkesutdanningen skal gi generell studiekompetanse. R§det mener i stedet at ordningen med y
vei bør utvides. l tillegg bør læretid og fagbrev gi rett til p§byggingskurs til studiekompetanse, 
selv om utdanningsretten er brukt opp. R§det mener ikke at det er behov for egne læreplaner l 
fel/esfag for yrkesfagene. Eksisterende læreplaner lar seg yrkesrette, og lokalgitte eksamener kan 
fange opp dette. Yrkesretting forutsetter fellesfaglærere med kunnskap om elektrofagene. Dette 
krever etterutdanning av lærerne. 

Det m' utvikles en lokal samarbeidsarena 
Det faglige r§det mener erfaringer fra Kunnskapsløftet viser at de lokale samarbeidsarenaene 
ikke fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder for eksempel samarbeid om prosjekt til fordypning, 
etablering av utdanningstilbud p§ tvers av fylkesgrenser, utvikling av lokale læreplaner og 
etablering av læreplasser. R§det mener at eksisterende forvaltningsmodell om samarbeid lokalt 
og regionalt tas opp til revisjon. Det bør ogsA vurderes § be den enkelte fylkeskommune § 
utarbeide planer for lokalt samarbeid med partene i arbeidslivet. 

Balansert dimensjonering - førstevalget m' llcJce være det førende prinsipp 
Det faglige r§det er opptatt av at utdanningsprogrammet i elektro dimensjoneres slik at bransjen 
Far tilstrekkelig antall fagarbeidere. R§det ønsker ikke en situasjon hvor det opprettes for mange 
sko/ep/asser i forhold ti/læreplasser, slik at det mS settes i gang vg3 i skole. Det bør derfor 
gjøres en undersøkelse for§ finne Srsaken til at enkelte fylkeskommuner har mlttet sette l gang 
alternative vg3 innen elektrofag. Dersom det viser seg at elevenes rett til § komme inn p§ ett av 
tre valg som skaper mls-match innen elektrofagene, bør retten til førstevalget vurderes. 

Vg3 i skole krever ølet fokus pA kavl/tet 0f1 flere ressurser 
Rldet mener god dimensjonering av det elektrofaglige utdanningstilbudet i fylkene bør kunne 
redusere vg3-problematikken til et minimum. Faren for konjunktursvinglnger kan imidlertid føre 
til behov for alternativer til læreplasser i kortere perioder. R§det mener det er viktig § komme 
fram ti/løsninger som bide har et tilstrekkelig faglig nivS, og som Ikke fortrenger ordinære 
læreplasser. 

Gjennomgcfende dokumentasjon m' Innføres 
Behovet for dokumentasjon av kompetanse for S arbeide selvstendig som fagarbeider er 
forankret i forskrifter og regelverk, blant annet forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk 
(FKE) og registreringsforskriften. Faglig rSd for elektrofag mener krav om gjennomg§ende 
dokumentasjon mS forskriftsfestes i elektrofagene for§ imøtekomme forskriftenes krav, og 
synliggjøre fag- og profesjonsnisjer innen de brede og generelle læreplanene. Det mS utvlkes en 
nasjonal standard for dokumentasjonen. 

Sm' fag -samarbeid over fylkesgrenser 
Samfunnets og arbeidslivets behov for utdanning og rekruttering til smS fag mS ivaretas bedre. 
Forvaltningsmodellen med 19 skoleelere virker ikke optimalt og det kan være vanskelig § ivareta 
nasjonale behov. FRE anbefaler at det tilrettelegges for bedre samarbeidsordninger over 
fylkesgrenser for§ ivareta de smS fags utfordringer p§ en bedre mlte. 

Tiltak for cf fet flere jenter Inn i elektrofagene - bedre lcjønnsbalanse 
Bare fire prosent av lærlingene i elektrofagene er jenter. Det faglige rSdet mener at b§de behovet 
for jenters faglige kompetanse, behovet for rekruttering, og arbeidsmiljømessige hensyn, tilsier at 
andelen jenter innen elektrofagene mS økes. R§det ber derfor om at aktuelle tiltak for § øke 
andelen jenter og bedre kjønnsbalansen i elektrofagene drøftes i stortingsmeldingen. 

Opplæringskontorene 
R§det viser til at om lag 80% av lærlingene i elektrofag har lærekontrakt gjennom 
opplæringskontor. Opplæringskontorene har i dag langt større ressurser til oppfølging av 
lærlingene enn hva fylkeskommunene har. Ukevel er ikke kontorene lovregulert, og har ingen 
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formell rolle i utdanningssystemet utover.§ være en ordinær lærebedrift. Faglig r§d for elektrofag 
ønsker at virksomheten til opplæringskontorene reguleres i opplæringsloven. Regelverket m§ 
blant annet sikre at trepartssamarbeidet fungerer ogs§ der læreplasssen er. 

Klassestørrelse i yrkesfag ml fastsettes nasjonalt 
God opplæring i yrkesfag forutsetter tilstrekkelige lærerressurser og skolelokaler. 
Klassestørrelsen i yrkesfag er i dag ikke lovregulert. Tidligere var en ordinær yrkesfagklasse 12 
elever. Flere fylker har nS lB-elevers klasser, eller enda større grupper. Det faglige rldet ønsker 
at klassestørrelse og ande/lærerressurs pr elev fastsettes i et nasjonalt regelverk. Dette er en 
viktig forutsetning for § opprettholde kvaliteten pS opplæringen som skjer i skole. 

Lærerkompetansen ml styrkes 
Kvaliteten p§ fagarbeidere i elektrofag har sammenheng med elektrofaglæremes kompetanse. 
For§ f§ en bedre yrkesretting av programfagene m§ den flinke fagarbeideren tilbake til 
klasserommet.Kravet til§ undervise i programfag m§ endres slik at det i tillegg til teoretisk
pedagogisk utdanning stilles krav til relevant fagbrev med p§følgende praksis som fagarbeider. 
Med s§ brede læreplaner er det viktig at opplæring p§ vg2-niv§ tilbys p§ skoler med solide 
fagmiljøer. Faglig r§d mener at meldingen bør varsle en kompetanseplan for yrkesopplærere. 

Ølet myndighet til de faglige rHene 
Partene i arbeidslivet hadde før Kunnskapsløftet et større ansvar for fagopplæringen. Blant annet 
hadde de ansvar for§ godkjenne lærekontrakter, lærebedrifter og utvikle læreplaner. Ved 
innføring av Kunnskapsløftet fikk partsorganene kun en rSdgivende funksjon. R§det mener det 
bør vurderes§ tilbakeføre større myndighet (og ansvar) for fagopplæringen til partene i 
arbeidslivet gjennom faglig r§d 

Godkjenning av utenlandsk utdanning bør godkjennes av et felles nasjonalt organ 
Yrkesfaglig utdanning p§ vg1 og vg2-nivA vurderes n§ av skoleeier, mens likeverdighet av 
utenlandsk fagutdanning p§ vg3-niv§ vurderes av fylkesmannen. Faglig r§d for elektrofag mener 
denne ordningen er lite rasjonell. Ordningen skaper ogs§ forskjeller ved ulik saksbehandling i 19 
fylker. Det faglige r§det mener søknader om godkjenning av utenlandsk fagutdanning bør 
behandles av et felles nasjonalt organ, basert p§ retningslinjer og prinsippavgjørelser gjort av 
faglig r§d. R§det viser ogs§ til at de tidligere opplæringsr§dene behandlet slike saker fram til 
2004, og at denne ordningen fungerte uproblematisk. 

Økte ressurser til yrkesutdanningene 
Det var forutsatt at innføringen av Kunnskapsløftet Ikke skulle være «kostnadsdrivende». 
Resultatet har blitt at det p§ mange yrkesfaglige linjer mangler maskiner og utstyr. Det mangler 
ogs§ tilstrekkelig med lærerressurser, midler til § drive lokalt utviklingsarbeid og ressurser til 
r§dgiving. RAdet ønsker at ressurstilgangen ved elektrofagutdanningen styrkes. 

Det faglige rådet ber om at forslagene blir vurdert i meldingsarbeidet. 

Med vennlig hilsen 

Ragnar Gregersen 
leder 
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Helse- og sosialfag 

Innspi 11 til kommende stortingsmelding om Kunnskapsløftet 
Faglig råd for helse- og sosialfag (FRHS) mottok henvendelse fra Kunnskapsdepartementet (KD) i 
fellesmøtet mellom leder og nestleder av faglige råd og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 
(SRY) den 21.3.2012. Rådet ble bedt om å svare på en rekke diskusjonspunkter. Nedenfor følger 
svar fra FRHS. Rådets viser også til innspill til Meld. St. nr. 13 Utdanning for velferd1

• 

1. Verdsetting av endt fag- og yrkeskompetanse 
Verdsettingen av endt yrkeskompetanse er knyttet til etter- og videreutdanning . Rådet påpeker 
at personer som har fagbrev bør ha mulighet til etter- og videreutdanning og fagskole, og viser til 
livslang læring. Det faglige rådet fikk i rådsmøte 7.12.2011 presentert prosjektet Kompetanse 
2020 fra barnehageavdelingen og analyseavdelingen i Kunnskapsdepartementet2 der det kom 
frem at barne- og ungdomsarbeidere er de i barnehagen som har minst muligheter for 
kompetanseheving sammenlignet med andre ansatte. At personer med fagbrev kan få tilgang til 
opptak til høyere utdanning uten å ha generell studiekompetanse, er en måte å verdsette denne 
kompetansen på. 

2. Styrker og svakheter ved dagens tilbudsstruktur 
FRHS mener at en stor utfordring med dagens tilbudsstruktur for utdanningsprogrammet helse
og sosialfag er praksissjokket elevene møter i utplassering i virksomhet. Prosjekt til fordypning 
(PTF) har som formål å gi elevene mulighet til å få erfaringer med innhold og oppgaver i den 
tilværelsene de vil møte når de blir lærlinger. Rådet har vært på flere fylkesbesøk og besøkt 
skoler som forteller at PTF fungerer i svært ulik grad innenfor helse- og sosialfagene. I flere fylker 
er det vanskelig å skaffe PTF-elever praksisplass i de fagene de ønsker å prøve ut. 

Rett til Vg3 påbygning til generell studiekompetanse etter fullført fagbrev 
Svært mange elever velger Vg3 p§bygning til generell studiekompetanse etter Vg2 i stedet for å 
gå ut i lære. FRHS ønsker ikke at dette skal være en hovedvei i utdanningsprogrammet. Rådet 
foreslo gjennom deltakelse i arbeidsgruppen som utformet Meld. St. nr. 13 Utdanning for velferd 
en innføring av rett til Vg3 p§bygning til generell studiekompetanse for de som har fullført 
fagbrev som et tiltak for å få flere til å ta fagbrev. 

Vekslingsmodell 
En alternativ opplæringsmodell for helsearbeiderfaget og barn- og ungdomsarbeiderfaget enn 
dagens 2+2-modell er en vekslingsmodell, en modell som kan gi bedre samhandling mellom skole 
og arbeidsliv. For å lykkes med denne modellen, må informasjon til elever og foresatte styrkes og 
kvalitetssikres. Vekslingsmodellen er nærmere beskrevet i Meld. St. nr. 13 Utdanning for velferd. 
FRHS ser ikke dette som en komplisert prosess, men peker på at det er behov for enighet og 
avklaring i forhold til hvem som har ansvaret for opplæringen, elevenes rettigheter og de 
økonomiske konsekvensene knyttet til lærlinglønn og -tilskudd. 

1 URL: http ://www.regjerinqen.no/pages/37006956/PDFS/STM201120120013000DDDPDFS.pdf 
2 Ved Kristina Kvåle og Marie Arneberg 
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HAF-modellen 
FRHS er svært positive til TAF-modellen (teknisk allmenne fag), eller HAF-modellen (helse 
allmenne fag) som den innenfor helse- og sosialfag også blir omtalt som. Dette innebærer at 
elevene oppnår både fagbrev og studiekompetanse gjennom vekselsvis utplassering i lære og 
opplæring på skole gjennom et fireårig løp. Dette er et intensivt løp, men kan gi en økt 
rekruttering til helse- og sosialfag samtidig som det er med på å løfte fagene. I 
Samfunnskontrakten3 står det at TAF-modellen skal formaliseres, og det faglige rådet ønsker at 
dette blir synliggjort i tilbudsstrukturen, det vil si Udir-rundskriv 1 20114

• 

FRHS mener at en god informasjons om HAF er viktig for å sørge for at elevene som skal starte 
på helse- og sosialfag vet hva det innebærer, samtidig som muligheten til dette løpet blir 
synliggjort for andre. 

3. Utdanningsprogrammenes bredde 
FRHS mener ikke at helse- og sosialfag er et for bredt utdanningsprogram. Barne- og 
ungdomsarbeiderfaget har vært diskutert ved flere anledninger i rådet da det er problematisk for 
praksiskandidater å få dokumentert tilstrekkelig praksis fra hele alderstrinnet 0-18 år. FRHS 
mener at fagets bredde er det som gjør faget unikt i utdanningen, men ser likevel at det kan 
være behov for mer fordypning innen visse områder/aldersgrupper. FRHS ønsker at fagskolene 
kan tilby fordypning i for eksempel ungdomstrinnet. Oslo kommune prøvde på 1990-tallet å tilby 
en ren barnehagefagligutdanning, men dette var ikke vellykket da få elever søkte seg på 
utdanningen. 

FRHS mener at en styrking av rådgivertjenesten på ungdomsskolen vil hjelpe elever i å gjøre det 
riktige utdanningsvalget. Rådgivertjenesten må ha kunnskap om utdanningene og yrkeslivet. 

4. Fleksibilitet i utdanningssystemet 
Rådet understreker at det er viktig å opprettholde en fleksibilitet i utdanningssystemet. 
Vekslingsmodellen er foreslått for helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, men 
det er tenkelig at denne modellen kan benyttes i andre fag. Det viktigste er at 
opplæringsmodeller må tilpasses innholdet i de ulike utdanningene. 

Y-veien 
Rådet mener at det må åpnes for mer smidige og mer fleksible overganger til høyere utdanning. 
Y-veien, eller yrkesveien er en ordning som har fungert svært godt innenfor bygg- og 
elektrofagene der personer med fagbrev har mulighet til å søke opptak på ingeniørstudier på 
høgskoler som tilpasser utdanningsløpet for disse personene. Rådet peker på at det er behov for 
faktakunnskap om hva som er innholdet i y-veien. 

Fagskolene 
Innenfor dagens fagskoletilbud er det langt flere muligheter for påbygning innenfor helse enn 
innenfor oppvekst. Det er derfor viktig med tanke på fagarbeidere i barnehager, SFO/skole og i 
ungdoms fritidsmiljø å styrke fagskoletilbud innenfor oppvekst. 

Praksisbrevordningen 
Praksisbrevordningen skal ikke være en søkbar ordning, erfaringer med praksisbrevordningen 
viser at flertallet sikter seg mot et ordinært fagbrevs. 

3 URL: htto://www.reqjerjngen.no/upload/KD!Vedleqq/Vqo/Samfunnskontrakt for flere laereplasser 2012 2015.pdf 
4 U RL: http: udir.no/Regelverk/Rundskriv /20 111/Udir-1-2011-Kunnskapsloftet---fag-og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/ 

5 Høst, Håkon (20 11 ): Praksis brev- et vellykket tiltak mot frafall. Hva er lærdommene? Sluttrapport fra den 
forskningsbaserte evalueringen av forsøk med praksisbrev 2008-20 Il. NIFU-rapport 27/2011. Oslo. URL: 
http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2011/5/nifu praksisbrev sluttrapport.pdf'?epslanguage=no 
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5. Behov for fellesfag i utøvelsen av yrket 
Yrkesretting av fellesfagene er nødvendig og dagens praksis er preget av at allmenfaglærere 
underviser i fellesfagene. Rådet peker på at det er behov for yrkesretting av læreplaner og 
mulighet for hospitering . 

6. Rekruttering og kvalitet i opplæringen 
En rapport fra Fafo6 viser at i halvparten av kommunene arbeider under 25 prosent av ansatte i 
pleie- og omsorgssektoren heltid, og under halvparten av disse har en fast stilling. Dette kan 
skape utfordringer knyttet til organisering og gjennomføring av opplæringen fordi en del av 
veiledere l instruktører arbeider deltid. Gode muligheter for å få heltidsstilling etter endt 
utdanning er også en faktor i arbeidet med å sikre god rekruttering til fagene. FRHS ser med 
tilfredshet på at partene i arbeidslivet er opptatt av denne problematikken. 

FRHS vil peke på at fagene innen helse og oppvekst er relativt ferske som fag inn under 
fagopplæring. Det må kontinuerlig arbeides med å utvikle gode trad isjoner for fagopplæring innen 
sektoren. En god balanse mellom faglig stolthet og faglig ydmykhet som grunnlag for sin 
yrkespraksis og videre fag lig utvikling er viktig. Elever og lærlinger må oppleve å bli verdsatt og 
finne gode rollemodeller blant lærere i skolen og veiledere l instruktører i lærebedriftene. 
Kvaliteten på opplæringen er avhengig av et helhetl ig opplæringsløp hvor det er et nært og godt 
samarbeid mellom skoler og lærebedrifter. God kvalitet på opplæringen er vesentlig for at 
fagopplæring skal bli akseptert. Godt omdømme og god aksept av kvaliteten på opplæringen er 
viktig for at fagarbeidere som har gjennomført opplæringen skal bli verdsatt av de andre 
yrkesgruppene innen helse og oppvekst. 

7. Annet 
Praksiskandidatordningen 
Faglig råd for helse- og sosialfag spilte inn i arbeidet med Meld. St. nr. 13 Utdanning for velferd 
et ønske om å vurdere muligheten for avvik fra femårsregelen for fag innen helse- og 
omsorgssektoren grunnet deltidsproblematikken. Rådet ønsker at ansatte i helse- og 
oppvekstsektoren skal ha mulighet på lik linje som andre ansatte i andre sektorer å benytte seg 
av praksiskandidatordningen. 

Realkompetansevurdering 
FRHS ønsker en mer enhetlig vurdering som fører til lik behandling praksiskandidatene. FRHS ser 
behov for nasjonal standard for realkompetansevurdering. 

Hospitering 
FRHS ønsker at både lærere og instruktører skal ha mulighet til å hospitere i henholdsvis 
virksomhet og skole. Rådet henviser til Utdanningsdirektoratets pågående prosjekt om 
hospitering og ønsker at slike forsøk fortsetter. 

Instruktørens kompetanse 
Både fylkeskommuner og bedrifter driver med opplæring av instruktører, og dette vil variere. 
FRHS peker på at det er behov for kunnskapsinnhenting for å vite hva slags kompetanse som 
finnes og hvordan opplæringen foregår. Det er viktig at kompetansen oppdateres, og at dette er 
en videreutdanning eller fagskoleutdanning. 

Vennlig hilsen 

Wenche Skorbakk 
rådsleder 

Olav J. Østebø 
nestleder 

6 Moland, Leif E. og Ketil Br~ten (2012): Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger. Fafo-rapport 2012: 14. 
Oslo. URL: http://www.fafo.no/pub/rapp/20241/20241.pdf 
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