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Observatør
Siv Andersen, SIU
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Rasmus Dyrvig Henriksen, KD
Utdanningsdirektoratet
Karl Gunnar Kristiansen
Anne Katrine Kaels

1.
Godkjenning av dagsorden
Vedtak

Flytting av møtedato for SRY møte 20. april behandles under eventuelt. For øvrig ble dagsorden
enstemmig godkjent.

2.
Godkjenning av referat fra møtet 1.12.2016
Vedtak
Referat enstemmig godkjent.

3

Behandling av vedtakssaker

3.1 SRY-sak 1-01-2017. Økonomiske og sosiale effekter av VET og drøfting
om eventuell oppfølging i Norge.

SRY har tidligere besluttet å se nærmere på temaet økonomiske og sosiale effekter av VET. Flere
europeiske land har foretatt analyser av sine opplæringssystemer i en lignende kontekst. Norge
bør også vurdere å se nærmere på effekten av vår valgte modell i fag- og yrkesopplæringen.
Hvordan er den brede virkemiddelbruken i den norske modellen i forhold til økonomiske og
sosiale effekter?
Som et innspill til saken ble SRY invitert til et seminar i Udir der OECD presenterte to rapporter
om kost/ nytte av lærlingordningen og insentiver for å få bedrifter til å investere i
lærlingordningen i Europa.
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SRY mener det er behov for å se nærmere på den samlede virkemiddelbruken i fag- og
yrkesopplæringen. Hensikten er å skaffe mer forskningsbasert kunnskap om virkemidlene for
deretter å vurdere om det kan gjøres grep som kan føre til bedre utnyttelse av ressursene og
flere læreplasser. Bredden av virkemidlene må vurderes i et bredt samfunnsperspektiv der blant
annet globalisering, effekter av digitalisering og nye teknologier, miljø og klima, innvandring og
flyktning tilstrømning, aldersutviklingen i befolkningen er sentrale temaer.
For å konkretisere temaene setter SRY ned en arbeidsgruppe som skal utvikle aktuelle
problemstillinger som kan benyttes til analyser om hvordan vi best innfrir formålsparagrafen i
opplæringsloven. Sammen med relevant kunnskap og forskning kan en gjennomgang av
virkemiddelbruken danne grunnlag for å vurdere endringer i norsk fag- og yrkesopplæring.

Vedtak
SRY er positive til at det blir igangsatt et arbeid for å se nærmere på virkemiddelbruken i norsk
fag- og yrkesopplæring. SRY setter ned en arbeidsgruppe som ser på hvordan virkemiddelbruken
underbygger målene i formålet med opplæringen (Opplæringsloven 1-1).
Arbeidsgruppen består av Benedikte Sterner, Kristian Ilner og en representant fra KS som
skoleeier. Arbeidsgruppen legger frem sin vurdering på SRY møte 22. juni 2017.

SRY-sak 2-01-2017. Utstyrssituasjonen i videregående skole – En presentasjon
av sluttrapport og drøfting av oppfølging.
På oppdrag fra departementet igangsatte Utdanningsdirektoratet i 2015 kartleggingen av
utstyrssituasjonen i videregående opplæring. Oppdraget er en oppfølging av St.meld. 20 (20122013) På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen.
Rapporten viser at utstyrssituasjonen i videregående skoler generelt er vurdert som god, men at
det samtidig er betydelige forskjeller, både mellom enkeltskoler og ikke minst mellom
utdanningsprogram og programområder. Det er mye som tyder på at disse forskjellene i noen
grad skyldes et finansieringssystem basert på automatikk og historiske kostnadstall, og at dette
skaper de største utfordringene for fag der slitasjen på utstyret og/eller den teknologiske
utviklingstakten er høy. I den grad det er behov for omprioriteringer eller et økonomisk løft, bør
disse fagene prioriteres.
Det finnes i dag ingen klare retningslinjer for hvilket utstyr skolene skal disponere eller en norm
for hvilket minimum av utstyr som elevene bør ha tilgang til på ulike utdanningsprogram og
programområder. SRY mener at utvikle nasjonale standarder som gir klarere føringer for utstyr i
de respektive utdanningsprogram kan være et alternativ. Slike standarder vil også kunne gi
skoler og lærebedrifter en felles referanseramme å vurdere utstyrssituasjonen og utstyrsbehovet
ut i fra.
Å øke bruken av praksis i bedrift gjennom yrkesfaglig fordypning slik at elever ved skoler med
mangelfull utstyrspark får erfaring med bruk av relevant og oppdatert utstyr, kan også være et
alternativ. Kartleggingen har vist at godt fungerende utstyrssamarbeid mellom skole og arbeidsliv
gir gode resultater. Samtidig er det åpenbart at det finnes et uutnyttet potensial både for mer
samarbeid og for å videreutvikle det samarbeidet som allerede pågår. For å utnytte dette
potensialet er det behov for både kunnskapsutvikling, erfaringsspredning og tilrettelegging.
SRY mener de faglige rådene bør ha en rolle i forhold til å vurdere utstyrssituasjonen og om det
er behov for nasjonale standarder i forhold til utstyr innen det enkelte utdanningsprogram.
KD formidlet at departementet synes rapporten svarer godt på oppdraget fra
Utdanningsdirektoratet. Det er et omfattende og bredt datamateriale som er grunnlag for de
analysene som er gitt og rapporten gir klare indikasjoner på at utstyrstilstanden generelt sett
ikke er dårlig sett fra skolenes ståsted. Departementet merker seg at skolene og bedriftene har
SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/

Side 3 av 5

forskjellig syn på utstyrstilstanden og opplæringen elevene får i å bruke utstyret. Departementet
synes også det er verdt å merke seg at det er variasjoner mellom utdanningsprogram og
programområder, og at det er noen som peker seg ut med større behov for oppgradering av
utstyret. Det er et spesielt interessant funn at det synes å være et stort uutnyttet potensial for
mer samarbeid mellom skole og arbeidsliv når det gjelder utstyr. Departementet ga også
avslutningsvis uttrykk for at det ikke ser på nasjonale standarder for utstyr som en
hensiktsmessig løsning.

Vedtak
SRY mener rapporten ikke gir grunnlag for å friskmelde utstyrs, materiell- og råvaresituasjonen
ved de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Sprikende resultater kombinert med
gjennomgående ulik oppfatning av situasjonen fra skoler og bedrifter, samt mangelen på
referansepunkter tilsier at KD ikke bør tillegge rapporten avgjørende vekt. SRY ber de faglige
rådene gi en tilbakemelding, basert på rapporten, om situasjonen i eget utdanningsprogram og
hvordan de vurderer muligheten for nasjonale standarder relatert til standard utstyr. SRY
anbefaler at KD vurderer tiltak for å bedre utstyr, materiell- og råvaretilgangen som er nødvendig
for å nå målene i læreplanene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. SRY ber om å bli
orientert om planen.

SRY-sak 3-01-2017. Fagbrev på jobb

En arbeidsgruppe med representer for partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet har
utarbeidet utkast til notat om fagbrev på jobb. Fagbrev på jobb skal være en mer fleksibel vei
mot fag- og svennebrev uten at kravet til kompetanse hos de som avlegger prøven reduseres.
Fag- eller svenneprøven skal være den avsluttende vurderingen av kandidatene og de må ha
gjennomgått sentralt gitt skriftlig eksamen eller andre likeverdige vurderingsformer som viser
kompetansen i lærefaget. Høringsnotatet beskriver problemstillinger som det må tas stilling til
ved innføring av ordningen.
SRY mener at høringsnotatet er godt og tar opp viktige og riktige spørsmål. SRY mener videre det
er viktig å sikre nødvendig praksis i ordningen. Videre må det sikres at kandidater i ordningen har
grunnkompetanse i norsk språk- lik eller sidestilt kompetanse. SRY mener også det bør vurderes
om det skal være en godkjenningsordning av bedrifter som deltar i ordningen.

Vedtak

SRY anbefaler at høringsnotat om endringer i opplæringsloven – fagbrev på jobb – sendes på
offentlig høring.

SRY-sak 4-01-2017. Oppdragsbrev 19-16 - Overgang fra studieforberedende til
yrkesfaglige utdanningsprogram.
Utdanningsdirektoratet skal sende ut forslag til endringer i tilbudsstrukturen som gjør det mulig
for elever fra Vg1 studiespesialisering å gå over til yrkesfaglige programområder på Vg2, og
samtidig fullføre opplæringen på normert tid, på høring. Ordningen organiseres som kryssløp. Et
forslag til forskrift for nasjonale rammer for lokalt arbeid med læreplaner og organisering av
opplæringen vil også inngå i høringen.
Ordningen går i korthet ut på at elever som har fullført Vg1 studiespesialisering kan søke til
yrkesfaglige programområder på Vg2. På Vg2 henter eleven inn kompetanse fra programfagene
på Vg1 i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Dette gjør eleven i et eget fag, med
navnet yrkesfaglig opphenting. For øvrig følger eleven opplæringen på Vg2 i programfagene,
yrkesfaglig fordypning og kroppsøving.
SRY er positive til at Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag om overgang fra
studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogram. Ordningen vil lette overgangen til
yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som har valgt studiespesialiserende
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utdanningsprogram uten tap av tid. SRY legger til grunn at ordningen også skal gjelde
særløpsfagene. Den faglige innhentingen må da beskrives i lærekontrakten.

Vedtak

SRY anbefaler at forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige
programområder på Vg2 sendes på høring.

SRY- sak 5-01-2017

Fagarbeiderundersøkelsen

I arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen, erfarte direktoratet at det var begrenset
med systematisk kunnskap om samsvaret mellom opplæringstilbudene og kompetansebehovet i
arbeidslivet. Det overordnende målet med fagarbeiderundersøkelsen er derfor å bidra til
kunnskap som sikrer en fagopplæring som er relevant for arbeidslivet. Fagarbeiderundersøkelsen
skal bestå av indikatorer som mer detaljert kartlegger innholdssiden av kompetansespørsmålet.
Undersøkelsen skal ikke være en bemanningsundersøkelse som undersøker behovet for arbeidere
med kompetanse.
Fagarbeiderundersøkelsen vil derfor omhandle følgende hovedtemaer:
•
•
•
•

Hvilke kompetanser som er viktige for jobben fagarbeideren skal gjøre.
I hvilken grad fagarbeideren opplever å ha de viktige kompetansene for å gjøre jobben.
Hvordan kompetansen verdsettes i bedriften og bransjen, for eksempel om fagarbeideren
opplever at fagbrevet gir et fortrinn framfor annen kompetanse.
I hvilken grad fagarbeideren har kompetanse for fortsatt læring i bedriften/bransjen.

SRY er positive til at direktoratet har startet arbeidet med en fagarbeiderundersøkelse som et
ledd i å styrke kunnskapsgrunnlaget for å sikre at opplæringen er relevant. Undersøkelsen skal ta
utgangspunkt i elever og lærlinger som har avlagt fag/ svenneprøve. Imidlertid er det en stor
andel kandidater som avlegger fag/ svenneprøve som praksiskandidater. En kartlegging av
praksiskandidaters erfaring og kunnskap bør også vurderes. Det bør også vurderes om
undersøkelsen bør rettes til arbeidsgivere.

Vedtak
SRY er positive til at Utdanningsdirektoratet arbeider med å utvikle en fagarbeiderundersøkelse.
SRY foreslår to representanter, Are Solli og Kari Hoff Okstad, til å gi innspill til
Utdanningsdirektoratets arbeid med å utvikle undersøkelsen.

4. Informasjons og orienteringssaker

4.1
Nyoppnevning faglige råd 2017- Informasjon om fremdriftsplan
Kunnskapsdepartementet informerte om oppnevning av SRY og de faglige rådene. KD vil selv
forstå oppnevning av SRY mens oppnevning av de faglige rådene er delegert til
Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har informert de faglige rådene om fremdriftsplan
for nyoppnevning av de faglige rådene.
Dato
Ultimo april
Mai
Mai
Juni- august
September

Hva
Møte om antall faglige råd
Møte om nytt mandat for faglige råd
Møte om sammensetning av faglige råd
Utsending av oppnevningsbrev
Oppnevningskonferanse 7. september

Involverte
Udir og SRY
Udir og SRY
Udir og hovedorganisasjonene
Udir
Udir

Oppsummering av informasjon
Informasjonen tas til orientering.
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4.2
Modulstrukturert opplæring for voksne – Orientering om fremdrift i oppdraget
Utdanningsdirektoratet har i tre SRY-møter i 2016 lagt frem saker med temaet modulstrukturert
fag- og yrkesopplæring for voksne. På møtet 02.11.2016 behandlet rådet «Utkast til rammer og
prinsipper for modulstrukturering og modulutvikling i fag og yrkesopplæring for voksne» basert
på arbeidet til en «partsgruppe» der to personer fra henholdsvis arbeidstaker- og
arbeidsgiversiden valgt ut av SRY, deltok.
De faglige rådene ble deretter invitert til å foreslå lærefag for modulisering av læreplaner med
tanke på deltakelse i forsøk i fylkeskommunene fra høsten 2017. Ni lærefag ble foreslått, hvorav
sju ble valgt ut. De aktuelle faglige rådene foreslo deretter medlemmer til læreplangruppene som
skal gjennomføre moduliseringen på bakgrunn av prinsippdokumentet. Oppstartsamling for dette
arbeidet var 09. – 10.02- 2017. Arbeidet vil bli avsluttet innen 1. mai i år.
Foreløpig blir læreplanene i disse lærefagene modulstrukturert:
EL: Dataelektronikerfaget og automatiseringsfaget
TIP: Produksjonsteknikkfaget og gjenvinningsfaget
DH: Aktivitørfaget
SS: Salgsfaget
NA: Fiske og fangst
Utdanningsdirektoratet vil gir en ny orientering om arbeidet modulstrukturert fag- og
yrkesopplæring for voksne på SRY-møtet i april, og legger fram en sak om videre involvering av
SRY og de faglige rådene i oppdraget.
Oppsummering av informasjon
Informasjonen tas til orientering

4.3.

Orientering fra KD: Tilbudsstrukturen, Oppfølging av SRYs rapport om Ynemndene.
Kunnskapsdepartementet orienterte om at forslag til ny tilbudsstruktur blir sendt på høring 1. mai
2017. I forhold til høringsfristen vil departementet ta hensyn til sommerferieavvikling. Videre
orienterte departementet om at SRYs rapport om yrkesopplæringsnemndas rolle og ansvar vil bli
lagt frem for Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) 9. mars. Deretter vil departementet komme
tilbake til SRY med sine konklusjoner.

Oppsummering av informasjon
Informasjonen tas til orientering.

5. Eventuelt

ACVT møte i Brussel er flyttet og avholdes 20. april 2017. Siden Trude Tinnlund, Kristian Ilner og
Karl Gunnar Kristiansen deltar på ACVT møte foreslås det å flytte SRY møtet til onsdag 26. april
2017.
Vedtak
Enstemmig godkjent

6. Evaluering av møtet

SRY er godt fornøyd med planlegging og gjennomføring av møtet.
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SRY-møte 2
2017
Dato: 26.04.2017
Sted: YS, Oslo
SRY-sak 6–02-2017
Dokument
Innstilling
Vedlegg

Nyoppnevning av faglige råd – forslag til
mandat og organisering av faglige råd
Til behandling
Vedtak utformes etter diskusjon i møtet.
- Forslag til mandat for faglige råd 20172021
- Oppdragsbrev 06-17 fra KD
- SRYs forslag til mandat (3.1.2017)
- Mandat for faglige råd 2012 - 2016

Bakgrunn for saken

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de faglige rådene skal til høsten oppnevnes for en
ny periode. Kunnskapsdepartementet (KD) har i oppdragsbrev 06-17 gitt Utdanningsdirektoratet
(Udir) delegert myndighet til å oppnevne faglige råd, inkludert fastsettelse av mandat.
Partssamarbeidet i fagopplæringen er forankret i både nasjonal lovgivning og internasjonale
forpliktelser. I opplæringsloven er SRY hjemlet i §12-1, og de faglige rådene i § 12-2. Norge
ratifiserte ILO-konvensjon nr. 142 i 1977, som forplikter myndighetene til å utforme
fagopplæringen i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og med
andre interesserte organisasjoner når det høver seg.
I denne saken fremmer vi forslag fra Udir til mandat og organisering av faglige råd. SRY sitt
forslag til mandat av brev 3.1.17 er vurdert.
Hovedmålet med endringene i mandatet er å a) tydeligere definere hva som er rådenes
kjerneoppgaver og b) styrke rådenes innflytelse over opplæringen som foregår i bedrift (Vg3nivå).
Vi ber om tilslutning fra SRY på det forelagte mandatet. I tillegg ber vi om at SRY uttaler seg om
antall råd og prinsipper for sammensetning jf. § 12-2.
§ 12-2. Faglege råd
Departementet nemner opp faglege råd for fag- og yrkesopplæringa. Kvart fag eller
fagområde som kan ha læretid i bedrift, skal vere knytt til eit fagleg råd. Departementet
avgjer etter framlegg frå organet for samarbeid om fag- og yrkesopplæringa kva for
faglege råd som skal skipast, storleiken på råda, kva for fagleg felt det enkelte rådet skal
dekkje og reglement for oppgåvene til råda.

Forslag til mandat

I forslag til mandat har vi ryddet mellom hva som skal stå skrevet i mandat og hva som hører
hjemme i retningslinjene for samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og
Utdanningsdirektoratet. Vi foreslår at mandatet begrenses til å beskrive formål, oppgaver og
sammensetning på et overordnet nivå. Retningslinjene redegjør for saksgang og rutiner for
endringsforslag og den praktiske organiseringen av samarbeidet. Retningslinjene må endres i tråd
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med det nye mandatet, det arbeidet beskriver vi nærmere senere i dokumentet. Mandatet skal
gjelde for hele oppnevningsperioden, årene 2017-2021.
Tydelige kjerneoppgaver
Arbeidslivets kontinuerlige fornyelse gir det offentlige utdanningssystemet en stor utfordring i å
holde tritt med endringene. Det er derfor viktig med et sterkt partssamarbeid og et system hvor
opplæringstilbudene endres i takt med endrede kompetansebehov i arbeidslivet. Myndighetene
har et forvaltningsansvar over læreplaner og tilbudsstruktur. Mandatet til de faglige rådene må
derfor svare til disse behovene.
I dag har rådene en bred portefølje. Rådene svarer på mange høringer og flere råd bruker tid på
andre, mer overordnede problemstillinger. SRY sitt forslag snevrer ikke inn på rådenes oppgaver.
Samtidig ser vi av innspill fra flere råd at det er utfordrende med en bred portefølje. I mandatet
foreslår vi derfor to tydelige kjerneoppgaver for de faglige rådene. Vi mener at rådenes oppgaver
skal være knyttet til a) læreplaner og b) tilbudsstruktur, begge på Vg1, Vg2 og Vg3 nivå i
yrkesfaglige utdanningsprogram. Disse temaene inkluderer vurderingskriterier (læreplaner) og
opplæringsmodeller (tilbudsstruktur). Samtidig foreslår vi at «De faglige rådene skal identifisere
behov i arbeidslivet for kvalifiserte fagarbeidere, og foreslå løsninger som kan bidra til å heve
kvaliteten av opplæringen og inntaket av lærlinger.» Dette gir åpning for at rådene også gir
innspill i saker som ikke direkte handler om tilbudsstruktur og læreplaner. Vi foreslår at rådene
leverer en utviklingsredegjørelse en gang per oppnevningsperiode.
Innflytelse på saksgang
I trepartssamarbeidet skal arbeidslivets organisasjoner og myndighetene sammen komme fram til
gode løsninger. Organisasjonene kjenner behovet for kompetanse i arbeidslivet, mens
myndighetenes representanter kjenner nasjonale mål og vilkår som er satt på politisk og
administrativt nivå. Sammen vil vi derved kunne komme fram til løsninger som på best mulig
måte ivaretar både individets, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse.
Vi foreslår at myndighetene skal legge særlig stor vekt på rådenes forslag om endringer i
læreplaner og tilbudsstruktur på Vg3. Vi er avhengige av at rådene har et eierskap til
fagopplæringen, og særlig den delen av opplæringen som foregår i bedrift.
Beslutningsmyndigheten over læreplaner og tilbudsstruktur ligger fremdeles hos henholdsvis Udir
og KD. En slik myndighet kommer av å ha et forvaltningsansvar, dvs. ansvar for at
forvaltningsloven og at gjeldende retningslinjer for utvikling av læreplaner og endringer i
tilbudsstruktur blir fulgt. Udir har vurdert konsekvensene av å overføre en beslutningsmyndighet
til de faglige rådene, slik formuleringene er i SRY sitt utkast til mandat. Vi mener dette ikke er
ønskelig fordi det må følge et forvaltningsansvar med denne myndigheten. Et slikt ansvar kan
ikke overføres til et rådgivende organ. Udir har også vurdert å bruke begrepet «avgjørende vekt»
om endringer på Vg3. Dette mener vi heller ikke bør brukes da det er overveiende fare for at det
kan tolkes som en besluttende myndighet. Videre mener vi det er viktig å bruke begreper som vi
kan utvikle felles forståelse for.
Det foreslåtte mandatet legger opp til at vi kan jobbe på lignende måte som i pilot om større
innflytelse på læreplaner. Erfaringer herfra viser at de faglige rådene har fått en mer aktiv rolle i
arbeidet med læreplaner. Rådene har deltatt i de ulike delene av prosessen, og de er med når
myndighetene utreder/ tar beslutninger. Økt involvering i læreplanarbeidet kan bidra til større
engasjement og gjensidig forståelse. Det kan gi en bedre tilpassing av læreplaner til arbeidslivet
ved at bransjene selv i større grad er involvert. Denne praksisen ønsker vi også videreført for
endringer i tilbudsstrukturen.
Vi mener at kravet til dokumentasjon ikke kan reduseres selv om rådene får økt innflytelse.
Dokumentasjonskravet sikrer at forslag til endring som skal sendes på høring er godt begrunnet.

Arbeid med retningslinjene

Det er behov for å videreutvikle retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og
Utdanningsdirektoratet. Retningslinjene skal beskrive mer inngående enn mandatet hvilke
rammer de faglige rådene skal ha for sitt arbeid. I prosedyrer for saksgang både i læreplaner og
tilbudsstruktur skal det fremgå hvordan rådene skal være involvert. Udir vil etter planen drøfte
forslag til reviderte retningslinjer med SRY i august eller september.
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Arbeid med delmål 4 i oppdraget om tilbudsstrukturen

Udir er delegert beslutningsmyndighet og forvaltningsansvar over læreplanene på Vg3-nivå. For
tilbudsstrukturen på Vg3 ligger imidlertid denne myndigheten hos KD. Samtidig er Udir
saksforberedende og kan i denne delen av prosessen involvere rådene på måte som det gjøres i
piloten om læreplaner.
Dersom KD delegerte beslutningsmyndigheten for tilbudsstrukturen på Vg3 til Udir, kan det korte
ned saksbehandlingstiden fordi det blir ett ledd mindre hvor det skal tas beslutninger. Udir ønsker
å utrede dette spørsmålet nærmere i forbindelse med siste leveranse av oppdragsbrev 11-14,
delmål 4, om tilbudsstrukturen. Vi er i det oppdaget bedt om å vurdere hvordan tilbudsstrukturen
kan vedlikeholdes/oppdateres og endres i et mer kontinuerlig perspektiv, slik at behovet for
større gjennomganger reduseres. Frist for å besvare det oppdraget er 31. oktober 2017.

Forslag til antall råd og sammensetning

Vi ønsker at SRY etter § 12-2 uttaler seg om antall faglige råd og sammensetning av rådene. Udir
vil tilrå at det oppnevnes ett faglig råd per yrkesfaglig utdanningsprogram. For kommende
oppnevningsperiode vil det bety bortfall av medier og kommunikasjon som et eget faglig råd.
I det foreliggende mandatet foreslår vi en videreføring av samme prinsipp for sammensetning
som i gjeldene oppnevningsperiode. Det betyr at rådene skal være sammensatt av like mange
representanter fra arbeidstaker og arbeidsgiver. I tillegg skriver vi at skoleeier, pedagogisk
personell og elever også skal være representert i rådene.
Vi har valgt å spesifisere at «andre organisasjoner kan oppnevnes ved behov». Eksempler på
slike organisasjoner kan være IKT-Norge eller organisasjoner tilknyttet verneverdige fag.
Vi foreslår at faglige råd konstituerer seg selv. I mandatet viderefører vi at i samarbeid med Udir
kan de faglige rådene trekke inn ytterligere spisskompetanse. Organisasjonene må selv dekke
tapt arbeidsfortjeneste, mens Udir dekker utgifter til reise og opphold.
Vi skriver i mandatet også at Rådene skal samarbeide seg imellom om saker som berører flere
råd, og med SRY i saker som er overordnede. Med dette mener vi at det skal tilrettelegges for
dialog mellom de faglige rådene og SRY, men de faglige rådene er myndighetenes rådgivende
organ, og ikke til SRY.
Disse prinsippene vil bli nærmere forklart i retningslinjene.

Endringer som følge av ny tilbudsstruktur

På grunn av det pågående arbeidet med tilbudsstrukturen kan det bli behov for mindre
justeringer av sammensetningen av de faglige rådene i løpet av oppnevningsperioden, jf.
oppdragsbrev 06-17 fra KD. Konkrete endringer skal vurderes når ny tilbudsstruktur er endelig
vedtatt.

Fremdriftsplan
Hendelse
Møte med hovedorganisasjonene om sammensetting av rådene
Utdanningsdirektoratet sender ut brev til partene i arbeidslivet
om å komme med forslag på representanter til faglige råd
Frist for partene i arbeidslivet til å fremme forslag på
representanter til faglige råd
Utsendelse av oppnevningsbrev til medlemmer og
varamedlemmer i faglige råd
Drøfte reviderte retningslinjer med Udir
Oppstartsseminar og konstituerende møte i de faglige rådene

Forslag til vedtak

Vedtak utformes etter diskusjon i møtet.

Dato
11.5.2017
15.5.2017
15.6.2017
26.6.2017
Aug.-sept.
18.9.2017

Mandat for faglige råd
Formål
De faglige rådene er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter. De skal fremme behov og
synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene.
Arbeidslivets kontinuerlige fornyelse gir det offentlige fagopplæringssystemet en utfordring i å holde
tritt med endringene. Samfunnet er avhengig av opplæringstilbud som er attraktive både for elever
og bedrifter. Det er derfor viktig med et sterkt partssamarbeid som sikrer at opplæringstilbudene
endres i takt med kompetansebehov i arbeidslivet.
Partssamarbeidet i fagopplæringen er forankret i nasjonal lovgivning og internasjonale forpliktelser.
Samarbeidet skjer gjennom ulike konstellasjoner på ulike forvaltningsnivå. Organisasjonene kjenner
behovet for kompetanse i arbeidslivet, mens myndighetene kjenner nasjonale mål og vilkår som er
satt på politisk og administrativt nivå. Sammen vil man derved kunne komme fram til løsninger som
på best mulig måte ivaretar individets, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse.
Hvert fag eller fagområde som kan ha læretid i bedrift, skal være knyttet til et faglig råd. Rådene
bidrar til å utvikle fag- og yrkesopplæringen innen de respektive fag og tilgrensende fagområder.
Gjennom samarbeid med myndighetene får de faglige rådene innsyn i ulike hensyn og prosesser som
myndighetene er satt til å ivareta. De faglige rådene er bindeledd mellom myndighetene og
organisasjonene, og skal sikre at informasjonsflyt og kompetanseoverføring går begge veier. Rådene
skal samarbeide seg imellom i saker som berører flere råd, og med SRY i saker som er overordnede.
Oppgaver
De faglige rådene skal identifisere behov i arbeidslivet for kvalifiserte fagarbeidere, og foreslå
løsninger som kan bidra til å heve kvaliteten av opplæringen og inntaket av lærlinger.
De faglige rådene skal fremme forslag1 til endringer i læreplaner og tilbudsstruktur på Vg1, Vg2, og
Vg3. Myndighetene skal legge særlig stor vekt på forslag om endringer i læreplaner og tilbudsstruktur
på Vg3. Beslutningsmyndigheten som følger forvaltningsansvaret ligger hos Utdanningsdirektoratet
og Kunnskapsdepartementet.
En gang i løpet av oppnevningsperioden skal faglige råd utarbeide en redegjørelse for den faglige
utviklingen og om endringer i bransjen som får betydning for utdanningstilbudet. Arbeidet baseres
på bransjekunnskap, tilgjengelig forskning, analyser og prognoser.
I tillegg har faglige råd ansvar for å foreslå sakkyndige til NOKUTs arbeid med godkjenning av
utenlandsk utdanning, samt foreslå medlemmer til læreplangrupper, eksamens- og klagenemder.
Sammensetning, oppnevning og organisering
De faglige rådene oppnevnes for inntil fire år av gangen.
De faglige rådene skal være sammensatt av like mange representanter fra arbeidstaker og
arbeidsgiver. Skoleeier skal være representert i rådene. Pedagogisk personell og elever skal også
være representert i rådene. Andre organisasjoner kan oppnevnes ved behov.

1

Forslagene skal være i tråd med retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og
Utdanningsdirektoratet og gjeldende retningslinjer for utvikling av læreplaner og endringer i tilbudsstruktur.

Observatører fra statlige myndigheter tilknyttet det enkelte faglige råd kan oppnevnes ved behov.
Statlige utdanningsmyndigheter er ikke representert.
I samarbeid med Utdanningsdirektoratet kan de faglige rådene trekke inn ytterligere
spisskompetanse. Organisasjonene må selv dekke tapt arbeidsfortjeneste for slike arbeidsgrupper.
Utdanningsdirektoratet dekker utgifter til reise og opphold.
De faglige rådene konstituerer seg selv.
Utdanningsdirektoratet er sekretariat for de faglige rådene 2.

2

Utdanningsdirektoratet skal utføre arbeidet i henhold til retningslinjer for samarbeidet mellom
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), faglige råd og Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO

Deres ref

Oppdragsbrev nr:
Oppdrag:

Frist for tilbakemelding:
Budsjettkap., post og prosjektnr.:

Vår ref

Dato

17/1113-

31.03.2017

06-17
Tillegg nr.
Nyoppnevning av faglige råd, vurdering av mandat for
faglige råd og bistand til vurdering av mandat for og
sammensetning av SRY.
1. september 2017
Oppdraget skal gjennomføres innenfor eksisterende
budsjettramme.

Bakgrunn for oppdraget:
Inneværende oppnevningsperiode for de faglige rådene og SRY går ut i 2017. SRY har i den
forbindelse sendt forslag til nytt mandat for de faglige rådene til departementet.
Beskrivelse av oppdraget:
Departementet ber direktoratet fastsette mandat og retningslinjer for oppgavene til de faglige
rådene. Innspillet fra SRY må vurderes. Dersom det legges opp til vesentlige endringer i
mandat og retningslinjer ber vi om at disse forelegges departementet før fastsettelse.
I tillegg bes direktoratet bistå departementet i vurdering av sammensetningen av SRY og
oppgavene til organet etter nærmere forespørsel fra departementet.
Direktoratet skal også oppnevne medlemmer til faglige råd for fag- og yrkesopplæringen. På
grunn av det pågående arbeid med tilbudsstrukturen kan det bli behov for mindre justeringer

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842

Opplæringsavdelingen

Saksbehandler
Rasmus Dyrvig
Henriksen
94199270

av sammensetningen av de faglige rådene i den nye oppnevningsperioden. Dette må hensyntas
i oppnevningsprosessen og eventuelle konkrete endringer vil bli vurdert når ny tilbudsstruktur
er endelig vedtatt.
Eventuelle føringer for hvordan oppdraget skal utføres:
Oppnevning av medlemmer til faglig råd skal være på plass innen 1. september. Oppdraget
skal gjennomføres innenfor eksisterende budsjettramme. Departementet holdes orientert om
framdrift på egnet måte.

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Rasmus Dyrvig Henriksen
rådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen
E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no
Tlf.: 23 30 14 10

Vår dato:
3.1.2017
Vår
referanse:
2017/110

Deres dato:
Deres
referanse:

Til
Kunnskapsdepartementet

SRYs forslag til mandat for SRY og faglige råd
SRY besluttet i møte 3.12.2015 å nedsette en arbeidsgruppe som har vurdert sentrale
problemstillinger knyttet til oppnevningen av SRY og de faglige rådene.
SRY har tidligere besluttet å legge frem kortsiktige og langsiktige endringsforslag. Bakgrunnen for
dette er at Utdanningsdirektoratets forslag om endringer i tilbudsstrukturen trolig vil få
konsekvenser for SRY og de faglige rådenes sammensetting og arbeid.
SRY behandlet i møte 1.12.2016 forslag til nytt mandat for SRY og de faglige rådene som første
leveranse i det kortsiktige perspektivet. Det tas forbehold om at det kan komme endringer med
ny tilbudsstruktur som kan få konsekvenser for mandatene og sammensettingen.
SRY anbefaler vedlagt mandat for SRY og de faglige rådene (vedlegg 1 og 2).
Partens innflytelse på fag- og yrkesopplæringen er et sentralt tema i trepartssamarbeidet.
Organiseringen av trepartssamarbeidet gjennom SRY og de faglige rådene må sammen med
rådenes mandat gjenspeile dette. SRY vil frem mot høsten 2017 se spesielt på organisering av
trepartssamarbeidet og deretter oversende rådets anbefalinger til departementet. Et viktig
moment for organiseringen vil være partenes rolle i arbeidet med et varig system for endringer i
tilbudsstrukturen. Direktoratets oppdrag i forhold til å foreslå et varig system må derfor sees i
sammenheng med arbeidsgruppens arbeid med organisering av trepartssamarbeidet.
For å sikre en god prosess og dialog med departementet ønsker SRY at Kunnskapsdepartementet
deltar i SRYs arbeidsgruppe for arbeidet.

Med vennlig hilsen

Trude Tinnlund
Leder SRY

Carl Rønneberg
Nestleder SRY

SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Vedlegg 1: Forslag til nytt mandat for SRY
Mandat for Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppnevningsperioden, blant annet som følge
av ny tilbudsstruktur. Endringene kan få konsekvenser for mandat og sammensettingen av SRY.
Norge ratifiserte ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og
yrkesopplæring i 1976. Med dette fastslo Stortinget at partene i arbeidslivet skal ha avgjørende
innflytelse på utformingen av fag- og yrkesopplæringen i Norge. Norge har også særlig
forpliktelser knyttet til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Dette er nedfelt i
ILO-konvensjonen 169 om myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet,
spesielt for doudjifagene og reindriftsfaget.
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i henhold til
§ 12-1 i opplæringsloven og skal gi departementet råd. SRY skal ha et overordnet ansvar og
strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse.
SRY skal:
Ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen og tilgang på læreplasser.
Bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen, inkludert karriereveiledning, slik at den
ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse.
Bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt,
regionalt og lokalt samt mellom bransjer og sektorer.
Gi råd om fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og
kompetansepolitikken.
Ta initiativ til forskning og innovasjon i fag- og yrkesopplæring.
Bidra til selvfornyende prosesser, herunder gi råd om antall faglige råd og rådenes
arbeidsområde og sammensetning.
Ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet for å utvikle fag- og yrkesopplæringen.
Sammensetting
SRY skal ha 14 medlemmer og være sammensatt av personlig oppnevnte representanter fra
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
arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i organet. Samarbeidsrådet
konstituerer seg selv.
Forholdet mellom SRY og de faglige rådene
De faglige rådene har ansvar for å gi råd til SRY innenfor sine respektive utdanningsprogram, jf.
mandatet for de faglige rådene. Det skal være en arena for dialog mellom SRY og de faglige
rådene.
Delegering av oppgaver og etablering av ressursgrupper
SRY kan etablere egne ressursgrupper, og foreslå for Kunnskapsdepartementet og/eller
Utdanningsdirektoratet at det opprettes ressursgrupper eller utvalg.
Sekretariat
Utdanningsdirektoratet skal i samarbeid med ledelsen i SRY forberede saker til rådet, og ha
ansvar for de praktiske oppgavene i forbindelse med SRYs arbeid.
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Vedlegg 2: Forslag til nytt mandat for faglige råd
Mandat for faglige råd

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppnevningsperioden, blant annet som følge
av ny tilbudsstruktur. Endringene kan få konsekvenser for mandat og sammensettingen av
faglige råd.
Norge ratifiserte ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og
yrkesopplæring i 1976. Med dette fastslo Stortinget at partene i arbeidslivet skal ha avgjørende
innflytelse på utformingen av fag- og yrkesopplæringen i Norge. Norge har også særlig
forpliktelser knyttet til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Dette er nedfelt i
ILO-konvensjonen 169 om myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet,
spesielt for doudjifagene og reindriftsfaget.
Opplæringslovens § 12-2 fastslår opprettelse av faglige råd:
Departementet nemner opp faglege råd for fag- og yrkesopplæringa. Kvart fag eller fagområde
som kan ha læretid i bedrift, skal vere knytt til eit fagleg råd. Departementet avgjer etter
framlegg frå organet for samarbeid om fag- og yrkesopplæringa kva for faglege råd som skal
skipast, storleiken på råda, kva for fagleg felt det enkelte rådet skal dekkje og reglement for
oppgåvene til råda.
De faglige rådene er rådgivende organ og representerer ressurser innen det enkelte
utdanningsprogram. Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele
opplæringen i faget. Gjennom selvstendig initiativ og oppgaver skal rådene arbeide for å utvikle
kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk som dekker arbeidslivets, den enkeltes og
samfunnets fremtidige behov for kompetanse.
De faglige rådene skal:
Ivareta den faglige helheten innen eget utdanningsprogram og se sammenhenger på tvers
av bransjer/sektor og strukturen i opplæringen.
Beslutte faglig innhold og vurderingskriterier i læreplaner etter nasjonal ramme for fag- og
timefordeling i felles programfag og programfag. Videre gi faglige eksempler på
yrkesretting av fellesfag og praksis i alternativt Vg3. Ved uenighet i det faglige rådet,
avgjør Utdanningsdirektoratet.
Skal følge den faglige utviklingen innenfor rådets område og tilgrensende områder.
Ved behov ta initiativ til nyetablering, omlegging og nedleggelse av opplæringstilbud
innenfor rådets ansvarsområde
En gang i løpet av oppnevningsperioden utarbeide en utviklingsredegjørelse om
ovennevnte. Arbeidet baseres blant annet på tilgjengelig forskning, analyser og prognoser.
Vurdere tilgang og tiltak for å øke antall læreplasser
Foreslå sakkyndige eksperter til NOKUT om godkjenning av utenlandsk fagopplæring
Arbeide for en bedre kjønnsbalanse i utdanning og arbeidsliv
Oppnevning, sammensetning og organisering
De faglige rådene oppnevnes av Utdanningsdirektoratet etter delegert myndighet fra
Kunnskapsdepartementet for inntil fire år av gangen. Medlemmene representerer egen
organisasjon og kompetanseområdet som de respektive utdanningsprogram består av.
De faglige rådene skal være sammensatt av like mange representanter fra arbeidstaker og
arbeidsgiversiden. Inntil en tredjedel av rådet kan bestå av pedagogisk personale og
representanter fra utdanningsmyndighetene. Elevorganisasjonen har en representant i hvert av
de faglige rådene.
Utdanningsdirektoratet kan oppnevne observatører tilknyttet det enkelte faglige råd. De faglige
rådene konstituerer seg selv og skal etablere et arbeidsutvalg.
I samarbeid med sekretariatet kan de faglige rådene ved behov trekke inn ytterligere
spisskompetanse og opprette ressursgrupper.
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Forholdet mellom de faglige rådene og SRY
De faglige rådene har ansvar for å gi råd til SRY innenfor sine respektive utdanningsprogram, jf.
mandatet for de faglige rådene. Det skal være en arena for dialog mellom de faglige rådene og
SRY.
Sekretariat og møtevirksomhet
Utdanningsdirektoratet er sekretariat for faglige råd som vil ha direkte tilgang til det faglige
miljøet som håndterer flertallet av de sakene rådet skal behandle.
Hvert faglig råd har en sekretær i Utdanningsdirektoratet.
Sekretariatet kan i samarbeid med arbeidsutvalget anmode organisasjonene om å foreslå en ny
representant i det faglige rådet dersom et medlem gjentagende ganger ikke deltar i rådets
arbeid.
Utdanningsdirektoratet dekker reise- og oppholdsutgifter, og møtekostnader for de faglige rådene
og ressursgrupper. Ressursgrupper honoreres tilsvarende som læreplangrupper.

Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen
Direkte tlf: 23 30 12 00
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no

Vår dato:
3.5.2012

Vår referanse:
2011/2923

Deres dato:

Mandat for faglige råd
Fastsatt 26. juni 2012, gjeldende fra 1. september 2012.
Formål
Opplæringslovens § 12-2 fastslår opprettelse av faglige råd:
Departementet nemner opp faglege råd for fag- og yrkesopplæringa. Kvart fag eller
fagområde som kan ha læretid i bedrift, skal vere knytt til eit fagleg råd. Departementet
avgjer etter framlegg frå organet for samarbeid om fag- og yrkesopplæringa kva for
faglege råd som skal skipast, storleiken på råda, kva for fagleg felt det enkelte rådet skal
dekkje og reglement for oppgåvene til råda.

1. De faglige rådene er rådgivende organ og representerer ressurser innen
det enkelte utdanningsprogram. Gjennom selvstendig initiativ og
oppgaver skal rådene arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se
trender og utviklingstrekk som dekker arbeidslivets, den enkeltes og
samfunnets fremtidige behov for kompetanse.
2. De faglige rådene skal ivareta den faglige helheten innen eget
utdanningsprogram og se sammenhenger på tvers av bransjer og
strukturen i opplæringen.
Ansvarsområder
Rådets oppgaver skal utføres i henhold til retningslinjene for samarbeidet
mellom SRY, faglige råd og Utdanningsdirektoratet.
3. Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på
hele opplæringen i faget. På den delen av opplæringen som foregår i
bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges spesielt. Gjennom de
faglige rådene skal partene på ethvert tidspunkt kunne gi råd og innspill til
innholdet i læreplanene.
4. De faglige rådene skal følge den faglige utviklingen innenfor rådets
område og tilgrensende områder. Ved behov skal rådet ta initiativ til
nyetablering, omlegging og nedleggelse av utdannelser. Det faglige rådet
skal to ganger i løpet av oppnevningsperioden sende en redegjørelse om

ovennevnte. Arbeidet skal baseres på forskning, analyser og prognoser.
Redegjørelser for tilgang på læreplasser skal inkluderes. Arbeidet skal ses
i sammenheng med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og
informasjonssystemet for læreplaner. Utdanningsdirektoratet vil utarbeide
oppdrag i tråd med retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige
råd og Utdanningsdirektoratet.
5. De faglige rådene kan overfor Kunnskapsdepartementet og
Utdanningsdirektoratet fremme saker knyttet til eget utdanningsprogram.
6. De faglige rådene skal gi råd i faglige spørsmål når
Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet ber om det.
Oppnevning, sammensetning og organisering
7. De faglige rådene oppnevnes av Utdanningsdirektoratet etter delegert
myndighet fra Kunnskapsdepartementet for inntil fire år av gangen.
Medlemmene representerer egen organisasjon og kompetanseområdet
som de respektive utdanningsprogram består av.
8. De faglige rådene skal være sammensatt av like mange representanter
fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Inntil en tredjedel av rådet kan
bestå av pedagogisk personale og representanter fra
utdanningsmyndighetene. Elevorganisasjonen har en representant i hvert
av de faglige rådene.
9. Utdanningsdirektoratet kan oppnevne observatører fra statlige
myndigheter tilknyttet det enkelte faglige råd.
10. De faglige rådene konstituerer seg selv og skal etablere et
arbeidsutvalg.
11. I samarbeid med sekretariatet kan de faglige rådene ved behov trekke
inn ytterligere spisskompetanse og opprette arbeidsgrupper.
Sekretariat og møtevirksomhet
12. Utdanningsdirektoratet er sekretariat for faglige råd som vil ha direkte
tilgang til det faglige miljøet som håndterer flertallet av de sakene rådet
skal behandle. Utdanningsdirektoratet skal utføre sekretariatsarbeidet i
henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom Samarbeidsrådet for
yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet.
13. Hvert faglig råd har en sekretær i Utdanningsdirektoratet.

14. Sekretariatet kan i samarbeid med arbeidsutvalget anmode
organisasjonene om å foreslå en ny representant i det faglige rådet
dersom et medlem gjentagende ganger ikke deltar i rådets arbeid.
15. Utdanningsdirektoratet dekker reise- og oppholdsutgifter og
møtekostnader for de faglige rådene.
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Vedlegg

Ny generell del av læreplanverket
Til behandling
SRY ønsker å forsterke fokuset på verdien av
praktisk undervisning og utviklingen av
elevenes praktiske ferdigheter i ny læreplan
generell del, og vil derfor avgi høringssvar.
Espen Lynghaug (NHO) + en representant fra
arbeidstakersiden og en representant fra
Utdanningsforbundet utarbeider høringssvar
som sendes SRYs medlemmer for godkjenning
før oversendelse av høringssvar.
Høringsutkast fra Kunnskapsdepartementet
10.03.17 (egen fil i innkallingsmail)

Bakgrunn for saken
Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for
grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen.
Fagfornyelsen
Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i
årene som kommer, jf. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet
og Strategi for fagfornyelsen. Fagfornyelsen skal gi gode skolefag med relevant innhold, og
progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres. For å legge bedre
til rette for at elevene kan fordype seg og få en god forståelse av det de lærer, skal prioriteringen
i fagene bli tydeligere. Som et ledd i denne fornyelsen skal en ny generell del utvikles. Den skal
erstatte dagens Generell del, Prinsipper for opplæringen og Prinsipper for opplæringen – samisk.
Meld. St. 28 (2015-2016) ble behandlet i Stortinget 11. oktober 2016 og Stortinget ga sin
tilslutning til innholdet i meldingen, jf. Innst. 19 S (2016–2017). Stortinget understreket at
fornyelsen av læreplanens generelle del og fagfornyelsen skal sikre et verdiløft i skolen gjennom
bedre å innlemme verdiene i formålsparagrafen i opplæringen.
Ny generell del
Den nye generelle delen skal, når den er fastsatt, i første omgang gi føringer for utviklingen av
læreplaner for fag. Den nye generelle delen og fornyede læreplaner for fag skal sammen utgjøre
et fornyet læreplanverk som skal bidra til verdiløftet i skolen. Endringene skal også samlet sett
bidra til en bedre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen.
Nærmere om forslaget til ny generell del av læreplanverket
Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble Generell del av læreplanverket for
grunnopplæringen fra 1993 beholdt, blant annet fordi formålsparagrafen i opplæringsloven ikke
var endret. I 2008 fikk opplæringsloven ny formålsparagraf.
Rammene for fornying av Generell del er beskrevet i kapittel 3 i Meld. St. 28 (2015-2016).
Dokumentet skal utdype verdigrunnlaget i formålsparagrafen og løfte fram opplæringens brede
SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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lærings- og kunnskapssyn. Det skal, som i dag, ha status som forskrift til opplæringsloven
sammen med resten av læreplanverket.
Den nye generelle delen skal beskrive det forpliktende grunnsynet som skal prege og støtte
pedagogisk praksis i skolen. Alle som arbeider i opplæringen, skal la dette grunnsynet prege
planlegging, gjennomføring og videreutvikling av all opplæring fra grunnskole til videregående
opplæring. Dokumentet skal gi føringer for opplæring i fag og prinsipper for skolens praksis, og
skal tydeliggjøre opplæringens ansvar for danning og utvikling av elevenes helhetlige
kompetanse.
Departementet foreslår at dokumentet skal hete Overordnet del – verdier og prinsipper.
Den nye delen av læreplanverket skal være felles for norsk grunnopplæring og for samisk
grunnopplæring.
Dokumentet skal også gjelde for skoler godkjent etter lov om frittstående skoler (friskoler).
Friskoler som har fått godkjent en egen tilsvarende del der skolens verdigrunnlag beskrives, er
unntatt.
Høringen
Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av utkastet som
høres, herunder forslaget til navn på dokumentet.
Gjeldende Generell del er lik for den norske og den samiske skolen, mens den samiske skolen i
dag har egne Prinsipper for opplæringen. For øvrig har den samiske skolen et parallelt
læreplanverk. Sametinget ber derfor om høringsinstansenes syn på hvorvidt forslag til den
overordnede delen i tilstrekkelig grad synliggjør samiske elevers urfolksrettigheter, og om
dokumentet er et godt grunnlag for opplæring i samisk skole og for samiske elever i ordinær
norsk skole. Utkastet som sendes på høring, oversettes til nordsamisk og vil bli publisert på
regjeringen.no så snart det er klart.
Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende
etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det, er velkomne til å sende inn
høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at alle skoler har fått tilsendt høringen. Det anmodes om
at kommunene og fylkeskommunene koordinerer eventuelle innspill fra sine skoler i en felles
høringsuttalelse. Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over
høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen.
Forslag til vedtak
SRY ønsker å forsterke fokuset på verdien av praktisk undervisning og utviklingen av elevenes
praktiske ferdigheter i ny læreplan generell del, og vil derfor avgi høringssvar.
Espen Lynghaug (NHO) + en representant fra arbeidstakersiden og en representant fra
Utdanningsforbundet utarbeider høringssvar som sendes SRYs medlemmer for godkjenning før
oversendelse av høringssvar.
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Krav om læretid i bedrift etter fullført alternativ
vg3 i skole
Til behandling
SRY konstaterer at et økende antall elever som søker
læreplass tilbys alternativ vg3 i skole. Dette er en
utvikling som ikke er ønskelig. SRY anbefaler
direktoratet å innhente synspunkter fra de øvrige faglige
rådene i saken. Rådet vil deretter vurdere om det bør
stilles krav om læretid etter fullført alternativ Vg3 i
skole før oppmelding til fagprøve, i hvilke fag en slik
bestemmelse bør gjelde, og eventuelt foreslå
nødvendige endringer i opplæringsloven og annet
regelverk.
Brev fra NELFO Buskerud

1. Bakgrunn for behandling av saken
Utdanningsdirektoratet mottok i februar 2013 oppdragsbrev 04-13 om oppfølging av
Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Ett av punktene var å prøve ut alternativer på
Vg3-nivå for de som ikke får læreplass. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)
behandlet i møte 3. desember 2015 spørsmål om alternativ Vg3 for elever uten
læreplass. SRY gjorde følgende vedtak:
1.

Det er av avgjørende betydning at forsterket alternativ Vg3 ikke blir et foretrukket
alternativ til ordinært lærlingløp.

2.

De skoler som skal tilby alternativt Vg3 må ha lærerkompetanse og utstyr, slik at
elevene har gode forutsetninger for å gjennomføre og bestå fag-/svenneprøven.

Direktoratet anbefalte i svar på oppdragsbrevet datert 12.01.2016 ikke å anbefale noen
nasjonal modell for utvidet opplæring i alternativ vg3.
Antall elever som starter på alternative vg3 er femdoblet siden 2009. Samtidig viser tall
at få elever blir oppmeldt til fagprøve og at andelen som ikke består er høy. I tillegg
rapporteres det at alternative Vg3 så langt ikke har blitt sett på som et fullgodt alternativ
til læretid i bedrift, verken i arbeidslivet eller blant elevene 1. Utfordringene er tatt opp av

1

FAFO: Godt, men ikke godt nok. Alternativ vg3 for elever som ikke får læreplass.

bransjeorganisasjoner og faglige råd, og danner grunnlag for SRY sin behandling av
saken.
2. Rett til opplæring
Hovedmodellen for fag- og yrkesopplæringen består av grunnleggende opplæring i skole,
og avsluttende opplæring i bedrift. Opplæringsloven gir unge rett til tre års opplæring
fram til studie- eller yrkeskompetanse. Fylkeskommunen er forpliktet til å innfri søkernes
rett til opplæring. Selv om de fleste fag forutsetter at den avsluttende opplæringen skal
skje som lærling i en lærebedrift, åpner lovverket for at bedriftsdelen av opplærings kan
gis i skole – såkalt alternativ vg3. Forutsetningen er at fylkeskommunen ikke kan skaffe
læreplass til søkeren. (Opplæringslovens §3-3)
Mens læretiden i bedrift strekker seg over to år (verdiskaping og opplæring), er alternativ
vg3 opplæring i ett skoleår. Fullført opplæring på vg3 gir eleven rett til å avlegge
fagprøve.
3. Omfang av alternativ vg3
Høsten 2016 var det 27 700 søkere til læreplass, men kun 19 100 av disse fikk godkjent
lærekontrakt. Over 30%, 8 600 søkere, sto derved uten læreplass. Av disse har mange
valgt annet opplæringstilbud, en del er ikke kvalifisert for å tegne lærekontrakt eller de
kan ha takket nei til tilbud om læreplass. Det reelle antallet søkere er derved usikkert.

Alle utdanningsprogram

Alle utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
MK (gammel ordning)
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
TIP
lenke

2014
Nye
lærekontrakter
19 253

2015
Nye
lærekontrakter
19 829

2016
Nye
lærekontrakter
19 844

Elever alt vg3 i
skole
705
66
55
89
173
7
2
13
120
180

Elever alt vg3 i
skole
1048
128
55
148
195
10
7
26
162
317

Elever alt vg3 i
skole
1347
109
79
300
227
17
10
48
199
358

Søkere til læreplass med utdanningsrett skal tilbys alternativ vg3 i skole dersom de ikke
får læreplass. Tallene viser imidlertid at svært få starter alternativ opplæring i skole.
Mens det i 2016 var 8 600 søkere uten læreplass, begynte kun 1347 på alternativ
opplæring vg3 i skole. Antallet elever på vg3 i skole har vært økende. I 2009 fikk noe i
underkant av 450 elever tilbud på landsbasis. Av disse var det noe over halvparten som
takket nei til tilbudet, altså kun 250 elever på alternativ vg3 i skole.
4. Mange elever på alternative vg3 i skole avlegger ikke fagprøve
Statistikken viser en svært lav gjennomføring for elever som starter på alternativ vg3 i
skole. Tallene for årskullet 2014-15 i elektrikerfaget er slik:

Antall elever vg3 i skole
elektrikerfaget
Antall elever oppmeldt til
fagprøve
Antall bestått fagprøve

135

100 %

20

15 %

13

65 %

Antall stryk

7

35 %

Andelen av vg3-kullet som har gått opp til fagprøve blir derved 15%, og av hele kullet
har kun 9,6 % oppnådd fagbrev. Dette kan forklares ved at elever kan ha fått tilbud om
læreplass etter at de startet på vg3. En annen forklaring er at skolene velger ikke å
melde elevene opp til fagprøve fordi elevene ikke har de nødvendige forutsetningene.
5. Forslag om krav til læretid etter fullført alternativ vg3 i elektrofagene
NELFO Buskerud har henvendt seg til faglig råd for elektrofag angående praksis i
Buskerud hvor elever meldes opp til fagprøve etter fullført vg3 i skole. De hevder det
spekuleres i ordningen for raskere å oppnå fagbrev, og mener det skal stilles krav om 1,5
års læretid for å avlegge fagprøve.
Faglig råd for elektrofag har i utviklingsredegjørelsen for 2016 anbefalt: «Faglig råd for
elektrofag foreslår en presisering som slår fast at ingen kan avlegge den praktiske
prøven i fagprøven, før fullstendig læretid i bedrift er gjennomført. Rådet mener Vg3 i
skole bør kunne dokumenteres på en bedre måte (kompetansebevis eller vitnemål) ………
.» «Faglig råd for elektrofag foreslår at fagbrev kun skal utdeles på bakgrunn av fullført
læretid, og ikke på bakgrunn av full opplæring i skole (alternativ vg3), jfr. § 3 – 3»
Rådet foreslo i møte 06.04.2017 en opplæringsmodell som innebærer at vg3 eksamen
avlegges etter fullført alternativ vg3 i skole - og vitnemål utstedes. Det tegnes deretter
lærekontrakt, 18 mnd. i elektrikerfaget, som avsluttes med fagprøve – og fagbrev
utstedes. Læretiden inneholder opplæring, og er tilskuddsberettiget. Rådet har gjort
følgende vedtak:
1. Faglig råd for elektrofag viser henvendelse fra Nelfo Buskerud, samt til erfaringer
fra fagprøver etter alternativ vg3-opplæring i skole. Kun 15% av elevene på
alternativ vg3 i elektrofag blir oppmeldt til fagprøve, og av disse stryker 35% til
prøven.
2. Læreplanen i elektrofagene tar utgangspunkt i at den avsluttende opplæringen
skal skje i arbeidslivet. Kompetansemål i læreplanene knyttet til bedrifters
elektriske anlegg, internkontroll, kundebehandling og samarbeid med andre
fagarbeidere kan ikke gis ved opplæring i skole. Bredden i læreplanene gjør det
heller ikke mulig å gjennomføre denne opplæringen i korte utplasseringsperioder,
jf. at de fleste elektrofagene har utvidet læretid med inntil fem år.
3. Rådet er opptatt av de sikkerhetsmessige sidene av opplæringen. Elektrofagfolk
med fagbrev skal kunne arbeide selvstendig. Fagarbeidere uten tilstrekkelig
erfaring fra arbeidslivet vil kunne utgjøre en sikkerhetsfare.
4. Ut fra argumentasjonen over foreslår Faglig råd for elektrofag at det innføres krav
om læretid etter fullført alternativ vg3 før fagprøve kan avlegges. For
elektrikerfaget vil opplæringsmodellen være slik:

5. Ansettelse av fagarbeidere etter fullført alternativ vg3 vil i de fleste tilfeller kreve
opplæring av bedriften, noe det også er tatt høyde for i tariffavtalene. Forslaget
vil derfor, etter rådets oppfatning, ikke kreve økt opplæringskapasitet og
fortrenge ordinære lærlinger. Dette er opplæring som uansett må gis.
6. Rådet viser til ytterligere utdyping i vedlagt saksdokument, og ber
Utdanningsdirektoratet om å ta initiativ til endring av lovbestemmelser og slik at
opplæringsmodellen for elektrofagene kan gjennomføres i samsvar med forslaget.
De øvrige faglige rådene har ikke uttalt seg spesifikt om vg3-problematikken. Unntaket
er Faglig råd for design og håndverk, som ønsker alternativt vg3 som fast tilbud innen
enkelte fag, bl. a gullsmedfaget og urmakerfaget.
6. SRYs innvendinger mot forsterket vg3
SRY behandlet i møte 3. desember 2015 spørsmål om alternativ Vg3 for elever uten
læreplass. SRY gjorde følgende vedtak:
1.

Det er av avgjørende betydning at forsterket alternativ Vg3 ikke blir et foretrukket
alternativ til ordinært lærlingløp.

2.

De skoler som skal tilby alternativt Vg3 må ha lærerkompetanse og utstyr, slik at
elevene har gode forutsetninger for å gjennomføre og bestå fag- eller
svenneprøven.

Vil ordningen kunne bli et foretrukket alternativ?
Faglig råd for elektrofag mener den foreslåtte modellen med alternativ Vg3 ikke vil bli
foretrukket, hverken av søkere eller bedrifter, og således ikke vil bli et foretrukket
alternativ. De best kvalifiserte vil søke og få læreplass etter vg2. Det vil derfor være
både i søkernes og bedriftenes interesse å følge ordinær opplæringsmodell
Vil ordningen fortrenge ordinære lærlinger?
Et annet spørsmål er om elever fra alternativ vg3 som søker læreplass vil belaste
bedriftenes opplæringskapasitet, og fortrenge ordinære lærlinger. Faglig råd for
elektrofag mener den foreslåtte ordningen ikke vil fortrenge andre lærlinger i særlig grad.
Bedriftene vil uansett måtte gi elever som har avlagt fagprøve etter vg3 opplæring.
Rådet viser til §3 i landsoverenskomsten mellom El & It forbundet og Næringslivets
hovedorganisasjon, hvor det framgår: Fagarbeidere med fagbrev fra skole skal ha 1 ½
års praksis i henhold til angjeldende læreplan før det tillates å arbeide selvstendig. Som
øvrige lærlinger skal det føres opplæringsbok og lønnes etter gjeldende skala ……. . Andre
fag har liknende bestemmelser.

Vil ordningen gi økte kostnader for fylkeskommunen?
Et tredje spørsmål knytter seg til økte økonomiske forpliktelser for fylkeskommunene.
Selv om langt fra alle vil inngå lærekontrakt etter fullført alternativ vg3, vil disse
kontraktene medføre økte utbetalinger av tilskudd.
7. Forslag til vedtak:
SRY konstaterer at et økende antall elever som søker læreplass tilbys alternativ vg3 i
skole. Dette er en utvikling som ikke er ønskelig. SRY anbefaler direktoratet å innhente
synspunkter fra de øvrige faglige rådene i saken. Rådet vil deretter vurdere om det bør
stilles krav om læretid etter fullført alternativ Vg3 i skole før oppmelding til fagprøve, i
hvilke fag en slik bestemmelse bør gjelde, og eventuelt foreslå nødvendige endringer i
opplæringsloven og annet regelverk.

Vedlegg.
Brev fra NELFO Buskerud
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Presentasjon av ny tilbudsstruktur
Til orientering
Informasjonen tas til orientering.

Bakgrunn for saken
Kunnskapsdepartementet vil på møtet presentere hovedtrekkene i høringen om forslag til ny
tilbudsstruktur. Høringen sendes etter planen ut 2. mai 2017 med høringsfrist 1. september
2017.
Oppsummering av informasjon
Informasjonen tas til orientering.
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1.SIU presenterer utvikling knyttet til
EUverktøyene EQF, EUROPASS og
Euroguidance v/SIU
2. Kort orientering fra ACVT-møtet 20- 21
april (v/Kristian Ilner)
Til orientering
SRY tar saken til orientering. SRYs gruppe for
internasjonalisering vil komme tilbake til en
sak på SRYs møte i juni 17, der gruppen
presenterer sine prioriteringer knyttet til
handlingsplanen.

Bakgrunn for saken
SRYs internasjonale gruppe har bedt SIU informere SRY om EUs arbeid for å forbedre og forenkle
utvalget av EUs mobilitetsverktøy på møtet. Dette arbeidet er knyttet til «New Skills Agenda for
Europe» sin målsetning om å sikre at innbyggerne utvikler en god og sammensatt kompetanse
for å øke sysselsetting, konkurransedyktighet og vekst i Europa.
Agendaen har tre arbeidsområder:
1. bedre kvaliteten på og relevans i opplæringstilbudene
2. gjøre kompetanse og kvalifikasjoner mer synlig og sammenlignbar
3. bedre kunnskap om arbeidsmarkedets behov og mer informerte karrierevalg
Med utgangspunkt i New Skills Agenda har EU foreslått en revidering av EQF-rekommendasjonen 1
og Europassbeslutningen. Forslagene innebærer en videreutvikling av det eksisterende
dokumentbaserte Europassrammeverket til en digital plattform som skal inkludere og slå sammen
et bredt spekter av tjenester og verktøy.
Videreutviklingen innebærer at informasjon om opplæringstilbud, kvalifikasjonsnivå og
kompetansebehov som i dag dekkes av Learning Opportunities and Qualifications Portal og
EU Skills Panorama, skal innlemmes i den nye Europassportalen. I tillegg foreslås det økt synergi
med kompetanse- og kvalifikasjonsrettede ordninger som det europeiske nettverket av
arbeidsformidlingstjenester (EURES), og de europeiske og nasjonale informasjonssentrene ENICNARIC og YouthPass.

1

Rekommandasjonen om Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) ble vedtatt i
2008 og innlemmet i EØS-avtalen 17. mars 2009. EQF er et metarammeverk, som skal fungere som et oversettelsesverktøy
for å sammenligne kvalifikasjoner mellom land. De ulike land henviser sine kvalifikasjoner til EQF. I Norge påføres EQF
nivå på vitnemålstillegget Europass fagbeskrivelse.
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Kommisjonen har også foreslått at det utpekes et nasjonalt koordineringspunkt som skal
koordinere oppgavene som i dag ivaretas av de tre kontaktpunktene for Europass, Euroguidance 2
og EQF og finansieres gjennom EUs utdanningsprogram ERASMUS+. Dette koordineringspunktet
skal motta og forvalte midler samt være nasjonalt kontaktpunkt i dialogen med EU-kommisjonen.
SRYs internasjonale gruppe viser også til at det igjen skal organiseres en Vocational Skills Week
fra 20.-24.11.17 i EU der fokus skal være mobilitet av lærlinger, kvalitet i lærlingeordninger og
sektortilnærming når det gjelder skills mismatch. Gruppen vil komme tilbake til dette på
junimøtet, men oppfordrer organisasjonene og myndighetene til å tenke gjennom
fagopplæringsaktiviteter og - arrangementer o.l. som kan legges til samme uke nasjonalt.

Oppsummering av orientering
SRY tar saken til orientering. SRYs gruppe for internasjonalisering vil komme tilbake til en sak på
SRYs møte i juni 17, der gruppen presenterer sine prioriteringer knyttet til handlingsplanen.

2

Euroguidance ble etablert i 1992 for å støtte implementeringen av EU-politikk og livslang karriereveiledning i utdanning,
i arbeid og gjennom bruk av mobilitetsverkøyene Europass, EQF etc.
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Praksisbrevet- Status for ordningen
Til orientering
Informasjonen tas til orientering.

Bakgrunn for saken
Praksisbrev ble innført som en ny opplæringsordning høsten 2016. Praksisbrevordningen er et
toårig opplæringsløp på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer,
høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man antar
over tid vil kunne oppnå kompetansemålene ved en mer praktisk opplæring i bedrift.
Praksisbrevkandidater skal følge et toårig opplæringsløp som fører til en standardisert
grunnkompetanse. Praksisbrevet blir dokumentasjon på et eget kompetansenivå under fag- og
svennebrevet i ulike bransjer.
Utdanningsdirektoratets vil orientere om ordningen på møtet.
Oppsummering av informasjon
Informasjonen tas til orientering.
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Yrkesfaglærerløftet – kombinerte etterog videreutdanningstilbud for
yrkesfaglærere (pilot)
Til orientering
Informasjon tas til orientering

Bakgrunn for saken

Kunnskapsdepartementet har sammenfattet eksisterende og framtidige tiltak rettet mot
yrkesfaglærere i strategien Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere. Strategien skal
bidra til:
• Økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere
• God kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene
• Gode muligheter for kompetanseutvikling
Strategien inneholder totalt 14 tiltak. Utdanningsdirektoratet (Udir) har oppfølgingsansvar for
flere av tiltakene 1.
SRY er tidligere orientert om strategien og status for enkelte av tiltakene, senest per epost
14.12.2016. Direktoratet ønsker nå å gi en oppdatert status for tiltaket om å «gi flere
yrkesfaglærere gode tilbud om kompetanseutvikling gjennom å utvikle nye og mer relevante
tilbud». De faglige rådene fikk en tilsvarende orientering på fellesdelen av rådsmøtene 5. og 6.
april 2017.

Status

Fem universitets- og høgskoleinstitusjoner (UH-institusjoner) er valgt ut til å delta i en pilotering
av kombinerte etter- og videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere som underviser i
programfagene på yrkesfag. Med kombinerte tilbud mener vi at tilbudene både kan tas som
etterutdanning eller som videreutdanning med studiepoeng (15 studiepoeng). Piloteringen skjer i
tett samarbeid skoleeiere. Tilbudene har oppstart i løpet av våren og høsten 2017, og avsluttes
innen våren 2018.
Det vil
•
•
•

gis tilsammen 18 tilbud innen tre temaområder:
pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk
elevkunnskap og veiledning
yrkesfaglig kompetanse – i bredde og dybde.

Om lag 450 yrkesfaglærere fra 12 fylkeskommuner og én privat videregående skole vil motta
tilbud. Se oversikt over tilbudene under.

1

Les mer om Yrkesfaglærerløftet på Udirs nettsider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonalesatsinger/yrkesfaglarerloftet/
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Deltakende skoleeiere får økonomisk godtgjøring per yrkesfaglærer som deltar i tilbudene.
•
•

For lærere som tar tilbud som videreutdanning får skoleeier enten vikar- eller
stipendmidler tilsvarende satsene som benyttes i Kompetanse for Kvalitet.
For lærere som tar tilbud som etterutdanning mottar skoleeier stimuleringsmidler.

UH-institusjon
NTNU

NMBU
Høgskulen på
Vestlandet

Universitet i Agder

Høgskolen i Oslo
og Akershus

EVU-tilbud (kombinert)
Yrkesfaglig fordypning –
yrkesrelevant opplæring
Veiledning og relasjonskompetanse
for yrkesfaglærere
Vurdering for læring i yrkesfagene
(SKU)
Nye miljøkrav – effektiv energibruk
Yrkesdidaktikk og aksjonslæring
(naturbruk)
Pedagogiske metodar og
yrkesdidaktikk
Elevkunnskap og rettleiing
Yrkesfagleg kompetanse i breidde
og djubde
Vurdering for læring i yrkesfagene
Metodemangfold for en sammensatt
elevgruppe
Veiledningskompetanse i yrkesfag
Faglig oppdatering innenfor
teknologifagene
Bruk av IKT og E-læring i
yrkesfagene
Yrkesretting av programfag og
yrkesfaglig fordypning
Anvendelse av ny teknologi i
yrkesfag
Veiledning og coaching
Innovasjonspedagogikk
Elevkompetanse og
relasjonskompetanse

Deltakende skoleeier
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland
Stiftelsen Natur videregående
skole, Oppland, Akershus, Østfold
Sogn og Fjordane
Hordaland
Sogn og Fjordane
Hordaland
Vest-Agder
Vest-Agder
Øst-Agder
Øst-Agder
Hordaland
Akershus
Rogaland
Oslo
Akershus

Utdanningsdirektoratet vil orientere om Yrkesfaglærerløftet på møtet.
Oppsummering av informasjon
Informasjonen tas til orientering.
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Departementets oppfølging av SRYs Ynemndsrapport
Til orientering
Informasjonen tas til orientering.

Bakgrunn for saken
SRY nedsatte høsten 2014 en arbeidsgruppe som skulle se på yrkesopplæringsnemndas rolle og
ansvar. I løpet av 2015 skulle arbeidsgruppen levere en rapport med anbefalinger som skal bidra
til bedre utnyttelse av nemndene. Rapporten er behandlet i SRY møte 10.2.2016 og deretter
oversendt Kunnskapsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet vi på møte gi en orientering av departementets oppfølging av
rapporten.
Oppsummering av informasjon
Informasjonen tas til orientering.
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