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Saksliste for SRY- møte 2 

4. april 2016 
 

Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 5, 1. etg. 
 

Møteramme: kl. 12:00 – 13:45 
 

1. Godkjenning av dagsorden  
 

2. Godkjenning av referat fra møtet 10.02.2016  
 

3. Vedtakssaker 
 

SRY-sak 04-02-2016 Yrkesfaglærerløftet    
 

SRY-sak 05-02-2016 Samfunnskontrakt for flere læreplasser 
 

    
4. Diskusjons og orienteringssaker 

 
1. Gjennomgang av tilbudsstrukturen 

2. SRYs internasjonale gruppe - Orientering om gruppens prioriteringer i 

2016 
3. Innføring av moduler eller kortere enheter i fag- og yrkesopplæringen 

 
 

5. Innspill til saker for neste SRY-møte  
 

6. Evaluering av møtet 
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Referat fra SRY-møte 1 – 2016 

 
Dato: 10.2.2016 

Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 

Tilstede:  

SRY 

Trude Tinnlund, LO 

Kristian Ilner, NHO 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Turid Semb, KMD 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Bente Søgaard, YS  

Sture Berg Helgesen, KD 

Jorunn Teigen Leegaard KS 

Ragnhild Lied, UNIO på sak 3.7 og 4 

 

Observatør 

Dagfinn Hertzberg, KD 

Utdanningsdirektoratet 

Forfall: 

Margaret Westgaard, KS 

Roy Venge Tollefsen, KS  

Mette Henriksen Aas, LO 

Are Solli, LO 

Inger Lise Blyverket, Virke  

Anne Eggen Lervik, Virke 

Siv Andersen, SIU  

Kristoffer Hansen, EO 

Elin Marlèn Hollfjord NFD 

Karl Gunnar Kristiansen 

Anne Katrine Kaels 

 

 

  

  

  
  
  

1. Godkjenning av dagsorden 
Vedtak 
 

Kunnskapsdepartementet ønsket innledningsvis å gi en orientering om nyoppnevning av SRY og 

faglige råd og om fremdriftsplan for arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen. Dette fordi 

informasjonen er relevant for sakene på dagens møte. 

  

Sak 01-01-2016 Rapport fra SRYs arbeidsgruppe – Yrkesopplæringsnemndenes rolle flyttes ned 

på dagsorden og behandles før punkt 4. Diskusjonssak 2 og 3 flyttes opp og behandles etter 

godkjenning av referat.  

 

Dagsordenen ble enstemmig godkjent med de ovennevnte endringer.   

 
2. Godkjenning av referat fra møtet 3.12.2015 
Vedtak 
Referatet ble enstemmig godkjent. 

 

 

 

3  Behandling av saker  

3.1  Orientering fra Kunnskapsdepartementet 
Departementet har med bakgrunn i anbefalingene fra SRY og de faglige rådene nå besluttet at 

nyoppnevning av SRY og de faglige rådene utsettes med ett år.  

Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
Direkte tlf: 23 30 12 10 
E-post: kgk@udir.no 

 
Vår dato: 
16.2.2016 
Vår 
referanse: 
2016/140 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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Departementet har besluttet at frist for leveranse av anbefalt ny tilbudsstruktur (Oppdragsbrev 

11-14) er 30.9.2016. For delmål 4 (varig system) har direktoratet fått utsatt frist til våren 2017. 

 

3.2  SRY diskusjonssak 2 - Gjennomgang av tilbudsstrukturen 

Utdanningsdirektoratet informerte om status i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen og 

orienterte om hvordan fremdriften i arbeidet vil være etter at de yrkesfaglige utvalgene og faglige 

rådene har levert sine anbefalinger. De yrkesfaglige utvalgene leverer sine rapporter 1. mars og 

de faglige rådene lever sine utviklingsredegjørelser del 2 15 april. Utdanningsdirektoratet vil også 

orientere om ovennevnte på fellesmøte mellom SRY og de faglige rådene 17. februar. 

 

Direktoratet legger i fremdriftsplanen til rette for et dagsseminar i mars der representanter fra de 

faglige rådene og SRY får presentert og kan drøfte de yrkesfaglige utvalgenes rapporter. Videre 

legges det opp til møte(r) i juni der direktoratet ønsker dialog og drøfting med faglige råd.  

 

Vedtak 
Informasjonen tas til orientering 

 

 

3.3  SRY diskusjonssak 3 - Videreføring av satsningen på vurdering for 

læring 

Utdanningsdirektoratet presenterte saken på SRY møte 3.12.2016. Grunnet tidspress ble 

diskusjon av saken utsatt til dagens møte. Utdanningsdirektoratet ba SRY drøfte om tiltakene er 

relevante i arbeidet med Vurdering for læring i fag- og yrkesopplæringen. 

I videreføringen av Vurdering for læring i fagopplæring vil det være viktig å vurdere følgende 

tiltak:  

 Vurdering for læring som tema integreres i direktoratets kompetansetiltak og satsinger 

rettet mot yrkesfaglærere, instruktører/lærebedrifter og opplæringskontor. På denne 

måten har man mulighet til sette temaet i sammenheng med andre nærliggende 

fagområder (f.eks. læreplanforståelse og læringsmiljø).  

 

 Fylkeskommunen har sammen med opplæringskontorene, en viktig rolle i å støtte og følge 

opp lærebedrifter og lærlinger. Samtidig er det nærmere 20 prosent av lærebedriftene 

som ikke er medlem av et opplæringskontor. Det er aktuelt å vurdere hvorvidt det er 

behov for ulike kompetansetiltak til opplæringskontor og frittstående lærebedrifter. 

  

Som en del av videreføringen av satsingen på Vurdering for læring, er det utviklet en 

skolebasert nettilbud i Vurdering for læring (MOOC) med oppstart i mai 2015. Dette er et 

tilbud som retter seg mot hele skolen, og som er ment å støtte skolelederne i arbeidet 

med å videreutvikle vurderingspraksisen på skolen. Dette tilbudet er også relevant for 

skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er flere videregående skoler som er 

meldt på dette tilbudet. Det er pr i dag 215 skoler med til sammen ca. 6300 deltakere som 

deltar i dette nettbaserte tilbudet. Erfaringer med denne måten å drive 

kompetanseutvikling på, vil kunne gi grunnlag for å vurdere om det er aktuelt å utvikle 

tilsvarende nettilbud for ulike målgrupper i fagopplæringen. 
 
 

 

SRY mener de foreslåtte tiltakene er relevante i arbeidet med Vurdering for læring i fag- og 

yrkesopplæringen. SRY er enige i at Fylkeskommunen og opplæringskontorene har en viktig rolle 

i å støtte og følge opp lærebedrifter og lærlinger. Imidlertid vil SRY understreke at 

opplæringskontor er en sammenslutning av lærebedrifter som på vegne av lærebedriften skal 

følge opp deler av lærebedriftenes ansvar og plikter. Fylkeskommunen har et selvstendig ansvar 

regulert i opplæringsloven og dens forskrift.  
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En av utfordringene knyttet til vurdering er å definere hva som skal være det faglige nivået i fag. 

For instruktører, faglige ledere og lærere kan det være utfordrende å definere det faglige nivået 

ut fra læreplanenes kompetansemål. Videre har det norske lærlingesystemet utviklet «taus 

kunnskap», som kan eksemplifiseres med fagarbeiderens selvstendighet, samarbeid og evne til 

refleksjon. Dette er kjennetegn ved norske fagarbeideres kompetanse som er viktig, og som bør 

integreres i Vurdering for læring i fag- og yrkesopplæringen. 

 

Flere av de faglige rådene har foreslått ulike former for eksamen for å kvalitetssikre opplæring. 

SRY mener eksamen kan være en av flere verktøy for å kvalitetssikre opplæring. Eksempelvis kan 

innføring av gjennomgående dokumentasjon av opplæring være et annet relevant verktøy. Det er 

et behov for en helhetlig gjennomgang av vurderingsordningene i fag- og yrkesopplæringen der 

målet må være en god kvalitetssikring av opplæringen. 

 

Vedtak      
SRYs kommentarer oversendes Udir som innspill til det videre arbeidet med Vurdering for læring i 

fag- og yrkesopplæringen. 

 

3.4 SRY vedtakssak 02-01-2016 - SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning 

av faglige råd 

SRY besluttet på møte 3.12.2015 å nedsetter en arbeidsgruppe som skal vurdere sentrale 

problemstillinger knyttet til oppnevningen av de faglige rådene. Arbeidsgruppen leverer sin 

anbefaling til SRY-møtet i februar 2016. Arbeidsgruppen består av Benedikte Sterner (LO), Anne 

Eggen Lervik (Virke) og Carl Rønneberg (NHO). Arbeidsgruppen skal vurdere sentrale 

problemstillinger knyttet til nyoppnevningen og fremme disse for SRY. Til møtet 10.02.2016  

la gruppens leder Benedikte Sterner frem følgende tema til diskusjon: 

 Representasjon i faglige råd 

 Økonomiske rammer for arbeid i faglige råd 

 

SRY mener bredden i rådenes mandat er utfordrende da representantene både skal ha faglig 

kompetanse, og samtidig være organisasjonens utdanningspolitiske representant med ansvar for 

å forankre prinsipielle endringer i egen organisasjon. Dette har gjennom flere år ført til at flere av 

de faglige rådene har nedsatt arbeidsgrupper for å vurdere endringer i fagene. Arbeidsgruppene 

har rapportert til rådet som har vurdert og anbefalt endringsforslagene. Rådene har således 

arbeidet mer overordnet. 

 

SRY mener at mandat og partenes representasjon i de faglige rådene bør endres slik at rådene 

består av representanter som har utdanningspolitisk ansvar i sin organisasjon. I den grad de 

faglige rådene har behov for faglig kompetanse, bør dette organiseres gjennom at rådene selv 

organiserer sitt arbeid i faglige utvalg. De faglige utvalgene kan settes sammen av fagpersoner 

som utreder og kommer med forslag til endringer. Endringsforslag behandles videre i de faglige 

rådene som gir råd til utdanningsmyndighetene.     

SRY har merket seg tilbakemeldinger fra organisasjoner i forhold til de økonomiske rammene som 

gjelder for arbeid i de faglige rådene. For at kvaliteten til arbeidet i de faglige rådene skal være 

godt, er det viktig at alle representantene i rådene har avsatt ressurser til å kunne bidra. Partene 

må selv bli enige om rammevilkår for disse representantene. Møter, reise og opphold for 

rådsmøter og arbeidsgruppemøter finansieres i dag av Utdanningsdirektoratet. Organisasjonene 

som er representert i de ulike faglige rådene dekker eventuell tapt arbeidsfortjeneste for 

arbeidet. I lys av trepartssamarbeidet mener SRY at partene selv bør dekke tapt 

arbeidsfortjeneste for rådsmøter i de faglige rådene.  
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Imidlertid bør fagpersoner i arbeidsgrupper få dekket tapt arbeidsfortjeneste da disse benyttes 

som fageksperter til å foreslå endringer i fag. Medlemmer i arbeidsgrupper er ofte ansatte i 

produksjonsbedrifter som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av sin arbeidsgiver.  

 

Vedtak  

Basert på diskusjonen og innspill fra SRY, arbeider arbeidsgruppen videre med forslag til 

endringer i representasjon og økonomiske rammer for de faglige rådene. Arbeidsgruppen legger 

frem nye problemstillinger på SRY-møte i juni. 

 

3.5 SRY vedtakssak 03-01-2016 - Overordnede problemstillinger fra 

faglige råds utviklingsredegjørelser del 1-  Innspill fra NHO 

NHO hadde med bakgrunn i de faglige rådenes utviklingsredegjørelse del 1 laget et 

diskusjonsnotat til SRY med flere overordnede problemstillinger. SRY mener initiativet fra NHO er 

positivt, men mener flere av problemstillingene fortsatt er til behandling i de faglige rådene. SRY 

bør derfor avvente de faglige rådenes behandling. Representanter i SRY foreslo derfor at NHO 

selv oversender notatet til de faglige rådene gjennom sine rådsrepresentanter. 

  

Vedtak 

SRY anbefaler at NHO oversender diskusjonsnotatet til de faglige rådene gjennom sine 

rådsrepresentanter. 

 

3.5 SRY diskusjonssak- 1. Stortingsmelding om fagskole i oppfølging av 

NOU 2014:14 

Kunnskapsdepartementet gav innledningsvis en kort beskrivelse av arbeidet med 

Stortingsmeldingen. Departementet ønsket tilbakemelding, sett fra SRYs ståsted, på om det er 

problemstillinger som er viktige for Stortingsmeldingen.  

SRY viste til organisasjonenes høringsuttalelser til NOU 2014:14.  

 

Vedtak 

SRY viser til organisasjonenes høringsuttalelser til NOU 2014:14. 

3.6 SRY diskusjonssak- 4. Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom 

tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv 

Utprøvingen av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen omfatter i dag 21 prosjekter i 7 

utdanningsprogram. 13 fylkeskommuner, 26 skoler og et femtitalls bedrifter deltar. Mange av 

prosjektene rapporterer om motiverte elever med lavt fravær, lite frafall og gode resultater. Men 

det kommer også frem at det er komplisert å drive veksling under de eksisterende rammene. 

Viktige utfordringer viser seg ved ønske om omvalg, enten til nytt utdanningsprogram eller til 

påbygg til studiekompetanse. Siden fremdriften ikke er synkron med hovedmodellen, skaper 

dette utfordringer for elever og skoleadministrasjon. Det er også administrative og økonomiske 

utfordringer for skoler og fylkeskommuner å drive veksling parallelt med 2+2.  

Deltakerfylkene skal sende ny rapport 1. februar 2016. Vi har nå bedt dem legge vekt på 

virkningen vekslingsmodellen har på elevenes og lærlingenes læring, slik at vi kan få et bedre 

bilde av den pedagogiske effekten av vekslingsmodellen. Vi vil også be FAFO se nærmere på 

dette forholdet når de evaluerer utprøvingen.  
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3.7 SRY vedtakssak 01-01-2016- Rapport fra SRYs arbeidsgruppe – 

Yrkesopplæringsnemndenes rolle 

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. Målet for arbeidsgruppen har vært å foreslå tiltak som kan 

revitalisere yrkesopplæringsnemndene. Nemnda skal bli fylkeskommunenes ledende og 

kompetente aktør i å sikre kvalitet, utvikle det regionale næringslivet og den regionale 

yrkesopplæringen i samarbeid med partene i norsk arbeidsliv. Arbeidsgruppen ønsker å legge til 

rette for en proaktiv og fremover lent yrkesopplæringsnemnd. 

 

SRY er svært godt fornøyd med arbeidsgruppens rapport. Rapporten og spørreundersøkelsen 

viser utfordringene med yrkesopplæringsnemndene. Generelt sett peker rapporten på at 

handlingsrommet som regelverket gir, ikke i stor nok grad utnyttes. Arbeidsgruppen har foreslått 

til sammen 15 tiltak. SRY mener tiltakene er gode, men ønsker at det foretas en prioritering. 

Basert på diskusjonen får sekretariatet i oppdrag å utarbeide et notat der tiltakene prioriteres. 

 

Vedtak 

Målet for arbeidsgruppen er å revitalisere yrkesopplæringsnemndene slik at nemnda blir 

fylkeskommunenes ledende og kompetente aktør i kvalitet, og utvikling av det regionale 

næringslivet og den regionale yrkesopplæringen i samarbeid med partene i norsk arbeidsliv. 

Rapporten kan få stor betydning for arbeidet med ny Samfunnskontrakt for flere læreplasser og 

for regjeringens arbeid med å styrke yrkesfagene.  

SRY ber sekretariatet utarbeide et notat der tiltakene i rapporten prioriteres. 

 

4. Innspill til saker for neste SRY-møte 

1. En utfordring i norsk fag- og yrkesopplæring, er at det fra ulike hold er fremmet forslag om innføring av 

moduler eller kortere enheter i norsk fagopplæring. Moduler som begrep brukes i ulike sammenheng for 

eksempel om fordypningsmulighet i et lærefag og i voksenopplæringen for å dele opp opplæringen. LO 

vil fremme dette tema som sak for behandling i SRY. 

2. I lys av myndighetenes endringer i forskrifter og regelverk, samt arbeidet med tilbudsstrukturen, dukker 

det opp utfordringer knyttet til lærefagenes læretid. Endringer i utrykningskjøretøyforskriften aktualiserer 

for eksempel endring i læretiden for ambulansefaget. Spekter ønsker en diskusjon i SRY på 

rammeverket for fagenes læretid.   

 

5. Evaluering av møtet 
SRY mener møtet har vært bra. Rammen for møtet var god og det var satt av tilstrekkelig tid til å få opp gode 

diskusjoner. 
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Vår saksbehandler: Hafsa Nadeem 
E-post: hna@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 13 
 

 
Vår dato: 
13.01.2016 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 2 

2016 
 

 

Dato: 4.4.2016 

Sted: Utdanningsdirektoratet 
  

SRY-sak 04-02-16 Yrkesfaglærerløftet 

Dokument Vedtakssak 

Innstilling SRY nedsetter en arbeidsgruppe som skal 

vurdere behovet for 

kompetanseutviklingstiltak for prøvenemnder. 

Arbeidsgruppen skal virke i 2016. 

Arbeidsgruppen har ansvar for å forankre 

arbeidet i SRY underveis i prosessen.  

 

 

Bakgrunn for saken 

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen presenterte regjeringens Yrkesfaglærerløft i SRY-møte 29.10.15. 

SRY var positive til regjeringens initiativ og mener Yrkesfaglærerløftet er en god start på en 

satsning på yrkesfaglærere. Spesielt har SRY fremhevet viktigheten av å legge til rette for at 

fagarbeidere som ønsker det, kan bli yrkesfaglærere. SRY påpekte at departementet i sitt 

forarbeid med strategien kunne vært flinkere til å involvere partene i arbeidslivet og legger til 

grunn at dette skjer i det videre arbeidet med implementering av de ulike tiltakene i strategien. 

 

Vedtak fra SRY-møte:       

SRY er positive til regjeringens Yrkesfaglærerløft som er en god start på en satsning på 

yrkesfaglærere. SRY ber om å bli involvert i det videre arbeidet med implementering av de 

ulike tiltakene i strategien. 

 

Sekretariatet gjør videre oppmerksom på at rapporten om yrkesopplæringsnemndas rolle og 

ansvar (2016) anbefaler å utrede prøvenemndenes arbeid. Utdrag fra rapporten: 

Prøvenemnder. Arbeidet med prøvenemnder bør løftes som en egen sak og utredes 

nærmere. Prøvenemndene og fagprøven utgjør et viktig element i fag- og 

yrkesopplæringen. Her viser spørreundersøkelsen (2015) at hele prosessen med 

prøvenemnder må gjennomgås for å utarbeide gode kvalitetssystemer.  
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Med bakgrunn i dette foreslår sekretariatet at SRY nedsetter en arbeidsgruppe som skal vurdere 

behovet for kompetanseutviklingstiltak for prøvenemnder. Arbeidsgruppen skal virke i 2016 og 

kan bestå av til sammen 4-5 representanter.  

Om Yrkesfaglærerløftet 

Lærere som underviser i programfagene på yrkesfag, har en krevende rolle. Disse lærerne skal 

utdanne elevene til et yrke, drive opplæring i grunnleggende ferdigheter, men også forberede en 

svært variert gruppe elever på å være arbeidstakere. En viktig del, kanskje den viktigste delen av 

yrkesfaglærerens kompetanse, er ervervet gjennom erfaring fra arbeidslivet. Denne erfaringen 

må oppdateres og videreutvikles fordi det arbeidslivet de skal forberede elevene til, endres hele 

tiden. Å være yrkesfaglærer innebærer også å ha kjennskap til og kontakt med bedrifter blant 

annet for å kunne hjelpe elever til praksisplasser og læreplasser. 

 

Vi skal ha faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere, som er et viktig bidrag for å 

sikre at vi har de fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge. Regjeringen er i gang 

med tidenes satsing på etter- og videreutdanning, og kommer nå med en pakke tiltak for 

yrkesfaglærere. 

 

Statsråden understreket på SRY-møtet i oktober 2015 viktigheten av at regjeringen nå har lagt 

frem en strategi der de ulike tiltakene til sammen skal styrke yrkesfaglærerutdanningen. Norge 

vil mangle 90.000 fagarbeidere om 20 år hvis det ikke utdannes flere lærere i yrkesfag. Spesielt 

alvorlig er situasjonen innen byggfag, elektro og teknisk og industriell produksjon. Regjeringa har 

bestemt å styrke dagens stipendordninger for de som vil bli yrkesfaglærere og det innføres et 

rekrutteringsstipend til fagarbeidere som vil utdanne seg til yrkesfaglærere. 

 

Målet med satsningen er: 

- Økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere 

- God kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene 

- Gode muligheter for kompetanseutvikling 

 

Yrkesfaglærere er primærmålgruppen i strategien, men instruktører og prøvenemndsmedlemmer 

er også inkludert.  

 

Forslag til vedtak 

SRY nedsetter en arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for kompetanseutviklingstiltak for 

prøvenemnder. Arbeidsgruppen skal virke i 2016. Arbeidsgruppen har ansvar for å forankre 

arbeidet i SRY underveis i prosessen.  
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SRY-sak 05-02-2016  

Dokument Vedtakssak 

Innstilling Vedtak utformes på møtet 

Vedlegg   

 

Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016-2020) 

 

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt. Målet med den nye 

samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om 

læreplass.  

 

Kunnskapsdepartementet vil på SRY-møtet orientere om arbeidet.  

 

 

Vedlegg: Samfunnskontrakt for flere læreplasser.  
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Samfunnskontrakt  
for flere læreplasser  

(2016–2020)



INNLEDNING
Det norske arbeidslivet er avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere. 
Det er viktig for at vi som land skal være godt rustet for de omstillinger som ligger 
foran oss, og for å kunne løse viktige samfunnsoppgaver. 

For å lykkes med dette er det avgjørende at yrkesfagene blir sett på som attraktive 
både blant ungdom, voksne og i arbeidslivet. Samtidig må flere enn i dag fullføre 
med fag- eller svennebrev. Fullført videregående opplæring er også viktig for den 
enkeltes omstillingsevne og muligheter for varig tilknytning til et kompetanse-
krevende arbeidsliv. Selv om rundt halvparten av ungdomskullene søker seg til 
yrkesfagene etter ungdomsskolen, er det bare om lag halvparten av  disse som 
fullfører med fagbrev. Tilgang på læreplasser er en avgjørende faktor for å skaffe 
flere fagarbeidere. 

Samfunnskontrakten bygger på trepartssamarbeidet og fagopplæringen har en 
sentral plass i det organiserte arbeidslivet. Dette er en viktig forutsetning for en 
felles innsats gjennom samfunnskontrakten. 

Partene er enige om å fornye samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og 
partene i arbeidslivet i en samfunnskontrakt for flere læreplasser. Partene er enige 
om å konsentrere innsatsen om å jobbe aktivt for at flere søkere skal få læreplass 
gjennom å rekruttere flere bedrifter og virksomheter til lærlingordningen. 

De ulike bransjene er forskjellige med ulike utfordringer, og partsorganisasjonene 
er ulikt organisert. Partene vil derfor både forplikte seg til felles innsats, men også 
til innsats i egen bransje ut fra egne forutsetninger. Målene er vi sammen om, men 
veiene fram vil være forskjellige.

MÅL 
Alle kvAlifiserte søkere skAl få tilbud om læreplAss

Dette er et krevende mål som bare kan nås gjennom en langsiktig felles innsats. 
Det er avgjørende at arbeidslivet ser fagopplæringen og lærlingordningen som 
en sentral måte å rekruttere fagarbeidere på, og at det å ta inn lærlinger er et 
samfunnsansvar. 

I 2015 var det om lag 9 000 søkere uten læreplass ved utgangen av året. Tidligere 
år har nivået ligget i nærheten av dette. Partene er enige om at dette innebærer et 
stort tap for arbeidsliv og samfunn, og for den enkelte søker. 

Partene erkjenner at det er mange ulike faktorer som virker inn på om søkere får 
læreplasser og om bedrifter og virksomheter satser på fagopplæring. Søkerne må 
for det første ha et godt faglig grunnlag fra skolen, og det må være behov for den 
kompetansen fagbrevet gir. Det er viktig for en godt fungerende lærlingordning at 
skoletilbudet er godt tilpasset kompetansebehovet i arbeidslivet. 



INNSATSOMRÅDER
det skAl etAbleres lokAle nettverk for å skAffe flere 
læreplAsser

Læreplasser og lærebedrifter finnes lokalt. Dette er førende for partenes felles 
arbeid for å nå målene i samfunnskontrakten. Det vil være avgjørende for den 
videre oppfølgingen av samfunnskontrakten at det etableres nettverk for samar-
beid lokalt. I arbeidet med å etablere lokale nettverk er det viktig å bygge på 
samarbeid som allerede er etablert. Yrkesopplæringsnemndene kan være en viktig 
arena for å bygge slike nettverk. Partene på nasjonalt nivå har et ansvar for å ta 
initiativ til at det etableres lokale nettverk. I løpet av det første året av avtalen skal 
det etableres lokale nettverk i alle fylker. Nettverkene skal lage handlingsplaner for 
å skaffe flere læreplasser.

det skAl rekrutteres flere lærebedrifter for å skAffe 
flere læreplAsser

I svært mange bransjer er det en relativt liten andel lærebedrifter i forhold til 
potensialet. Det er grunnlag for å rekruttere en større andel av virksomhetene til 
lærlingordningen. For å nå målet om at alle søkere skal få tilbud om læreplass, må 
en større andel av bedrifter og virksomheter i relevante bransjer rekrutteres som 
lærebedrifter. Det er også viktig å jobbe for at allerede etablerte lærebedrifter tar 
inn flere lærlinger, også i andre lærefag enn de har fra før.

AVTALEPARTENES FORPLIKTELSER
Avtalen innebærer at partene blir en del av et fast samarbeid. Samarbeidet 
innebærer at det både tas felles initiativ og at det settes i verk tiltak i bedrifter 
og virksomheter som partene representerer. Partene skal innarbeide avtalen 
i egne planer og ha en jevnlig dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle 
samarbeidet.

 
vi forplikter oss til å bidrA:
• i den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen

• til å gjennomføre tiltak for å skaffe flere lærebedrifter og flere læreplasser

• med innspill i formidlings- og dimensjoneringsprosessen av fagopplæringen 

• til å spre kunnskap om lærlingordningen, om betydningen og verdien av 
fagopplæring, om mulighetene i arbeidslivet til å ta fagbrev og om mulighetene 
til videre utdanning og kompetanseutvikling

• til å bygge nettverk der alle relevante aktører deltar og jobber konkret for å nå 
målene i kontrakten, blant annet gjennom å påvirke viktige beslutningstakere. 
Partene skal bidra i de lokale nettverkene ut fra sine forutsetninger og 
organisasjonsmodeller. 



Design og trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 03/2016

ORGANISERING OG OPPFØLGING PÅ  
NASJONALT NIVÅ
Samfunnskontrakten er tema i et årlig toppmøte mellom avtalepartenes ledere for 
å diskutere status og mulige innsatsområder for neste periode. Dette toppmøtet 
er lagt til ett av møtene i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Det etableres en 
nasjonal ressurs- og koordineringsgruppe som skal forberede disse toppmøtene. 

 
ressurs- og koordineringsgruppen skAl: 
• bidra til å etablere lokale nettverk 

• bidra til at nettverkene utarbeider handlingsplaner som konkretiserer hvordan 
målene i kontrakten skal nås

• jobbe kunnskapsbasert bl.a. basert på rapportering fra de lokale nettverkene

• utarbeide en milepælsplan for arbeidet i kontraktsperioden 
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Dato: 04.4.2015 

Sted: Utdanningsdirektoratet 

  

SRY-orienteringssak Gjennomgang av tilbudsstrukturen 

Dokument Til orientering 

Innstilling SRY tar saken til orientering. 

 

I dette notatet orienterer Udir om status i arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen. De 

yrkesfaglige utvalgene leverte sine rapporter 1. mars 2016. Vi trekker fram noe av 

hovedinnholdet fra de fem rapportene og orienterer om det videre arbeidet.   

 

Bakgrunn for saken 
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å «styrke kvaliteten på og 

relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med 

partene i arbeidslivet» 
 

De faglige rådene og de yrkesfaglige utvalgene er sentrale aktører i gjennomgangen av 

tilbudsstrukturen. Utvalgene leverte sine rapporter 1. mars. Rapportene ble presentert på et 

seminar 10. mars der representanter fra SRY, faglige råd og utvalgene deltok. Gjennomgangen 

av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsene som de faglige rådene er i gang 

med å skrive. Utviklingsredegjørelsen leveres i to deler og frist for delrapport to er 15. april 2016. 

Her skal rådene presentere sine løsninger for fag som viser manglende relevans i arbeidslivet.  

 

De yrkesfaglige utvalgene er:  

1. Helse, oppvekst og velvære, leder Jan Grund  

2. Kontor, handel og service, leder Ansgar Gabrielsen 

3. Reiseliv, matproduksjon og primærnæringen, leder Nina Sundqvist  

4. Bygg, industri og elektro, leder Hege Dillner  

5. Immateriell kulturarv og verneverdige fag, leder Kirsti Kolle Grøndal 

 

Utvalgene hadde sine første møter august 2015 og har til sammen hatt rundt seks møter hver. 

Utdanningsdirektoratet har vært sekretariat for utvalgene. I følge mandatet skal utvalgene ta 

utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal vurdere og foreslå 

løsninger til utfordringer i bransjen eller sektoren knyttet til: 

 rekruttering og verdsetting av fagarbeidere 

 framtidig og udekket kompetansebehov og hvorvidt dette kan dekkes av fagarbeidere  

 behovet for omstillingsdyktige fagarbeidere, herunder smal eller bred kompetanse 

 

Utvalgene skal også vurdere utviklingstrekk i samfunnet og arbeidsmarkedet som vil kunne få 

betydning for fag- og yrkesopplæringen på kort og lang sikt. Utvalget som skal se på immateriell 

kulturarv og verneverdige fag har et eget mandat. 
 

Hovedinnhold i rapportene fra de yrkesfaglige utvalgene  

Helse, oppvekst og velvære 

Den videregående utdanningen er ikke i stand til å utdanne tilstrekkelig med fagutdannede til 

helsesektoren og oppvekstsektoren. Med dagens modell er voksenrekrutteringen, spesielt til 

helsearbeiderfaget, blitt sterkt begrenset. Når det gjelder rekruttering av ungdom, er andelen 

som velger seg bort fra utdanningen underveis stor. Samtidig har det vært en positiv utvikling de 

siste årene ved at lærlinginntaket i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget har 
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økt i tråd med målene i Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Utvalget har sett at det tar tid 

å bygge kultur for fagopplæring. Det er nødvendig å fortsette arbeidet for å øke forståelsen for 

fagopplæringen.  

 

Det siste årtiets erfaring med helsearbeiderfaget medførte at utdanningsmodellen for dette faget 

fikk en stor plass i utvalgets diskusjon. Utvalget anbefaler at 2+2 modellen opprettholdes for 

ungdom. Utvalget ønsker at staten vurderer å innføre en egen voksenopplæringsmodell for 

helsearbeiderfaget. Utvalget foreslår at det innføres fordypninger i Vg3 i barne- og 

ungdomsarbeiderfaget. 

 

Utvalget fremhever svak og fragmentert ledelses- og styringsstruktur som en stor utfordring som 

gjelder fagopplæringen generelt, men som har en ekstra dimensjon for helse-, oppvekst og 

velværefagene. Utvalget fremmer forslag som de mener kan bidra til å styrke kvaliteten i alle 

ledd og forslag som kan bidra til en helhetlig strategi for ledelses- og styringsstruktur for fag- og 

yrkesutdanningen til og med fagskole og høyskole.  

 

Kontor, handel og service 

Utvalget representerer bransjer som samlet sett utgjør et av landets største arbeidsmarkeder, 

men hvor fagarbeidere utgjør en liten del av den totale sysselsettingen. Målet for utvalget har 

vært å foreslå endringer som gjør fagopplæringen mer relevant for arbeidslivet. Utvalget har sett 

på de eksisterende utdanninger innen området, som er salgsfaget, kontor- og 

administrasjonsfaget og sikkerhetsfaget. I tillegg har utvalget sett på framtidig og udekket 

kompetansebehov innen andre deler av servicenæringen, herunder behov innen banknæringen og 

i den brede kategorien av kundeservice og førstelinjetjenester. Utvalget har vært opptatt av at 

fagbrevet skal gi en sluttkompetanse som er etterspurt av arbeidslivet, og at arbeidslivet vil 

rekruttere gjennom lærlingordningen. Utvalget vurderer at det må gjøres flere grep i tillegg til å 

endre strukturen. Utvalget kommer med en rekke tilrådninger som handler om innhold, 

samhandling og overganger i utdanningssystemet.  

 

Av konkrete endringer i tilbudsstrukturen tilråder utvalget følgende: 

 Utvalget anbefaler å legge ned kontor- og administrasjonsfaget.  

 Utvalget foreslår å opprette et eget Vg2 i handel, og at det opprettes flere og mer spissede 

programfag som tydeliggjør kompetansen til elevene. 

 Utvalget anbefaler at kompetansen som bedrifters egne kjedeskoler gir blir en del av hele 

opplæringsløpet. 

 Utvalget foreslår å opprette et eget Vg2 i sikkerhet og beredskap, og at opplæringen på 

Vg2 kan inkludere den lovpålagte opplæringen som følger av vaktvirksomhetsloven. 

 

Reiseliv, matproduksjon og primærnæringen 

Utvalget har vektlagt hvorvidt fagene er verdsatt i arbeidslivet og næringenes fremtidige 

kompetansebehov i sine anbefalinger om hvordan fremtidens yrkesutdanning bør se ut. Utvalget 

trekker særlig frem følgende utviklingstrekk: (a) at matindustrien utvikler seg i to 

hovedretninger, teknologiintensive bedrifter og håndverksbaserte bedrifter, og (b) at store deler 

av reiselivsnæringen etterspør ansatte med høyere utdanning fremfor fagarbeidere.  

 

På bakgrunn av disse utviklingstrekkene er utvalgets viktigste anbefalinger til endringer i 

tilbudsstrukturen følgende:  

 Utdanningsmyndighetene bør legge ned reiselivsfaget og resepsjonsfaget i sin nåværende 

form og opprette et studiespesialiserende utdanningstilbud innen språk og reiseliv.  

 Utdanningsmyndighetene bør splitte opp Vg2 matfag og opprette et eget Vg2 industriell 

matproduksjon og Vg2 baker- og konditor.  

 Utdanningsmyndighetene bør opprette en særløpsordning med ett år i skole og tre år i 

bedrift for kjøttskjærerfaget, pølsemakerfaget og slakterfaget. Videre må 

utdanningsmyndighetene vurdere å slå sammen de tre fagene eller beholde de slik de er i 

dag, men definere en eller flere av de som små og verneverdige håndverksfag. 

 Utdanningsmyndighetene må slå sammen sjømathandlerfaget og butikkslakterfaget til Vg3 

ferskvarekokk og legge faget til Vg2 kokk- og servitørfag. 

 

Bygg, elektro og industri 

Fagopplæringen står sterkt i bransjene, og lærlingordningen er en viktig rekrutteringsvei. 

Unntaket er transportbransjen, som ikke har en like lang og sterk fagarbeidertradisjon. Utvalget 
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mener hovedutfordringene knytter seg til den raske teknologiske utviklingen og de 

rammevilkårene bedriftene har. Utvalget har anbefalt at samarbeid mellom skole og arbeidsliv må 

profesjonaliseres. 
 

Fagarbeiderne må ha et faglig grunnlag og en bred plattform som gjør dem omstillingsdyktige i et 

framtidig arbeidsliv. Utvalget mener dagens struktur med få og brede utdanningsprogram på Vg1 

må opprettholdes og at utdanningsprogrammene på Vg2 fortsatt er relativt brede. Opplæring i 

det enkelte faget foregår i Vg3. 

 

Dyktige fagarbeidere i dagens norske arbeidsliv er ikke bare gode på faget sitt. Bransjen trenger 

fagarbeidere som også kan helheten, være i stand til å planlegge arbeidet, ta ansvar for 

framdriften i prosjektene, forstå hva som er verdiskapende og hva som ikke er det. Utvalget 

anbefaler en gjennomgang av alle læreplanene (Vg1, Vg2 og Vg3) for å sikre at dette inngår. 

Dette utgjør over 100 lærefag. 

 

Rammevilkårene for lærebedriftene må sikres bedre enn i dag slik at alle bedrifter har de samme 

vilkårene. Utvalget mener at offentlige oppdrag, konsesjoner, godkjenninger og lovverk bør 

brukes aktivt for å sikre lærebedriftene jevn oppdragsmengde. 

 

Immateriell kulturarv og verneverdige fag 

Stadig færre unge mennesker velger å utdanne seg i små tradisjonelle håndverksfag. Utvalget 

har ikke drøftet de enkelte fagene. Utvalget fremmer forslag til endringer som de mener vil gjøre 

tradisjonsfagene mer bærekraftige og gjøre Norge i stand til å oppfylle sine forpliktelser knyttet til 

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Utvalget trekker fram sentrale 

hindringer for opplæringen. Blant annet manglende håndverksopplæring og praktiske ferdigheter i 

dagens grunnskole og at lærere og rådgivere i grunnskolen og videregående opplæring mangler 

tradisjonell håndverksfaglig kompetanse.  

 

Utvalget foreslår at staten tar et direkte økonomisk ansvar for de tradisjonelle håndverksfagene 

og at det etableres et nasjonalt koordineringsledd og regionale sentre med en administrativ og 

samordnende funksjon. Utvalget foreslår også en rekke virkemidler, som for eksempel å opprette 

en egen statsstipendieordning for tradisjonsbærere og å etablere et verdiskapingsprogram som 

sikrer en bærekraftig utvikling av de små tradisjonelle håndverksfagene 

 

Videre arbeid 

SRY og de faglige rådene ble orientert om fremdrift for arbeidet på SRY-møte 10. februar og i 

fellesmøte 17. februar. Udir skal levere sine anbefalinger til KD senest 30.september 2016. 

 

Udir vil forsterke dialogen med fylkene for å få innspill i arbeidet. På FFU-møtet 16.mars vil Udir 

be om å få etablert en referansegruppe bestående av fire-fem fylker som kan fungere i månedene 

april til juni i år. Det er ønskelig at denne gruppen kan gå inn i konkrete problemstillinger. FFU vil 

i tillegg få forelagt Udir sine anbefalinger i september.  

 

Udir legger opp til evt. dialogmøter med faglige råd 2.-3. juni. Formen på møtene er ikke avklart, 

men hensikten er å drøfte problemstillinger som ikke er ferdig utredet eller som det er uenigheter 

mellom ulike råd om.  

Forslag til vedtak 
SRY tar saken til orientering. 



Innspillsnotat fra LO til SRY – februar 2016 

 

 
 

Bruk av moduler og læringsenheter, vurdering av mindre enheter enn 

årsenheter i fag- og yrkesopplæringen 

 

LO registrerer at det fra ulike hold er fremmet forslag om innføring av moduler 

eller kortere enheter i norsk fagopplæring. Moduler som begrep brukes i ulike 

sammenheng for eksempel om fordypningsmulighet i et lærefag og i voksen 

opplæringen om å dele opp opplæringen. SIU er gitt i oppdrag om knytte 

ECVET mot mobilitet og her benyttes begrepet læringsenheter. Bruker vi disse 

begrepene med en klar forståelse eller er situasjonen egent til å skape forvirring?  

LO oppfatter derved at saken bør få en ny og grundig diskusjon i SRY, også sett 

i lys av økende inkluderingsutfordring og uønskede effekter for de lærefagene 

som har autorisasjonskrav/sertifiseringer av ulike arter. 

 

LO ber sekretariatet til SRY om å utarbeide en problematiserende 

saksframstilling som omhandler følgende: 

 

Hva kan utløse behov for å dele opp fag- og yrkesopplæring i mindre 

enheter enn årsenheter – for unge – for voksne? 

 Hva kjennetegner en modul 

 Hva kjennetegner en læringsenhet – og hvordan skiller denne seg fra en 

modul? 

 Hvilken anledning har man i dagens regelverk og praksis anledning til å 

dele opp opplæring i andre enheter enn årsenheter? 

Hvilke fordeler og ulemper kan kobles til innføring eller bruk av  

A) Moduler 

B) Læringshenheter 

C) Læreplaner med læringsutbytter som forutsettes omdannet i lokale 

opplæringsplaner 

I et individ- system og arbeidslivsperspektiv 

 

Hvilke erfaringer kan hentes fra andre land det er rimelig å sammenligne 

seg med? 

 

Eventuelt andre problemstillinger som oppfattes relevante i saken. 
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SRY-orienteringssak  

Dokument Til orientering 

Innstilling SRY tar tiltak for 2016 knyttet til strategiplan 

for internasjonalisering av fag- og 

yrkesopplæringen (2013) til orientering  

Vedlegg Vedlegg 1: SRYs strategiplan for 

internasjonalisering av fag- og 

yrkesopplæringen fastsatt i 2013 med tiltak 

for 2016. 

Vedlegg 2: Oversikt over Norges 

internasjonale engasjement som kan være 

relevant å informere SRY om i gjenstående 

oppnevningsperiode.  

 

Orientering om tiltak for 2016 knyttet til strategiplan for internasjonalisering av fag- og 

yrkesopplæringen (2013). 

 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) vedtok 6. september 2012 å nedsette ”en 

arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan SRY og faglige råd kan involveres i arbeid med 

internasjonale spørsmål i fag- og yrkesopplæringen”. Gruppen lagde i 2013 en strategiplan for 

internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen som ble vedtatt i SRY. Gruppen revitaliserte sitt 

arbeid fra september 2015 og består i dag av følgende medlemmer: Astrid 

Sund/leder(Utdanningsforbundet), Kristian Ilner (NHO), Are Solli (LO) og Siv Andersen (SIU).  

 

Strategiplan for internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen (2013) baserer seg på 

Stortingsmelding 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning. Tiltak for grunnopplæringen 

som framhever internasjonalisering som et virkemiddel for kvalitet og faglig utvikling i 

grunnopplæringen. Stortingsmeldingen vektla bla at partene i arbeidslivet bør involveres sterkere 

i arbeidet med internasjonale spørsmål knyttet til fag- og yrkesopplæringen, ikke bare for å øke 

mobilitet i fag- og yrkesopplæring, men også i arbeidet med internasjonalisering hjemme med 

sikte på å øke kvaliteten i grunnopplæringen. I henhold til SRYs mandat skal SRY bl.a.: 

 
 - arbeide for kvalitet i opplæringen i skole og arbeidsliv  

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

 - gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning 

 

Oppnevningsperioden for SRY er utvidet til september 2017. Gruppen har skissert noen tiltak de 

vil prioritere for internasjonalisering ute og internasjonalisering hjemme som utdyper 

strategiplanens implementering. 

 

SRYs internasjonale gruppe lager prioriteringer og en rapport til SRY hvert år av gjenstående 

periode. Gruppen mener strategiplanen bør revideres når nyoppnevning SRY er foretatt etter 

sept. 2017. Strategiplan, inkludert tiltak for 2016 (markert med punkter og kursiv) følger vedlagt.  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Vedlegg 1: Strategiplan 2013 med tiltak som prioriteres for 2016 markert i punkter 

med kursiv.  

 

 

Internasjonalisering hjemme Internasjonalisering ute 

Politikk  

Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr. 142, og dermed 

fastslått at partene i arbeidslivet skal ha avgjørende 

innflytelse på norsk fag- og yrkesopplæring. I henhold til 

SRYs mandat, skal SRY følge med på utviklingen 

internasjonalt som har betydning for fag- og 

yrkesopplæringen. 

 

SRY skal sørge for at internasjonalisering innen fag- og 

yrkesopplæringen blir synlig i politiske dokumenter 

(NOU, statsbudsjett, stortingsmelding). Dette bør først 

og fremst foregå gjennom til enhver tid å ha et så godt 

kunnskapsgrunnlag som mulig tilgjengelig for 

myndigheter og politikere. Det er viktig at SRY og 

partene i arbeidslivet blir involvert på et tidlig stadium 

når politikken utvikles. Dette krever en endring av 

dagens situasjon hvor SRY ofte blir informert om 

relevante internasjonale utviklingstrekk på et sent 

tidspunkt.  

 

SRY skal være et forum for å drøfte dagsorden for 

DGVT-møtene (Directors General for Vocational 

Training). For å forankre Norges innspill hos partene i 

arbeidslivet, bør Norges representant i DGVT orientere 

SRY i forkant om dagsorden og diskutere hva Norge 

bør spille inn. Dette vil bidra til at SRY involveres i EUs 

pågående agenda for fag- og yrkesopplæringen og til å 

påvirke politikkens retning. SRY bør særlig diskutere 

sammenhengen med DGVT og ACVT-møtene1.  

 

 Tiltak 2016 EU: KD inviterer partene til 

DGVT-formøter (2 ganger per år). UDIR ved 

sekretær for den internasjonale gruppen 

(som også er ACVT myndighetsrepr.) og 

SIUs observatør i SRY inviteres som 

observatører i formøtene. 

 

SRY vil en gang i året ha et møte der 

internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen er tema. 

Det er hensiktsmessig at SRY får en årlig mer grundig 

Politikk 

SRY bør følge med på dagsordenen i det nordiske 

samarbeidet, EU, UNESCO og OECD, både innen 

utdannings- og arbeidsfeltet. Det er en økende tendens 

til at store saker på det internasjonale nivået er et 

samarbeid mellom disse to feltene. 

 

SRYs medlemmer vil ikke ha ressurser til å delta aktivt i 

alle fora på internasjonalt nivå. 

Utdanningsmyndighetene har derfor et særlig ansvar for 

å involvere og informere SRY om pågående aktivitet.  

 

Partene i arbeidslivet deltar i internasjonale fora enten 

som representant for SRY eller egen organisasjon. Når 

myndighetene bekoster deltakelse, representerer 

deltakeren SRY og har da et ansvar for å informere og 

bringe inn diskusjoner til SRY i etterkant. Som 

representant for SRY skal deltakeren fronte hele SRY, 

og ikke bare egen organisasjon. SRY oppfordrer også 

deltakere som representerer egen organisasjon til å 

holde SRY informert om relevante tema.  

 

 Tiltak 2016 OECD: SRYs gruppe for 

internasjonalisering deltar i OECD-

prosjektet om workbased learning bla på 

workshop i april 2016 og ev. andre møter 

knyttet til dette prosjektet. UDIR dekker 

kostnader for å delta i arbeidet.  

 

 Tiltak 2016 EU: SRY har undertegnet i juni 

2015 pledge i European Alliance for 

apprenticeship2.  Kristian Ilner er 

kontaktperson for SRY. UDIR dekker 

kostnader for et medlem å delta på ev. 

nettverksmøter.  

 

 Tiltak 2016 EU: Ansvaret for Refernet er fra 

2016 lagt til SiU. Nasjonalt har DGVT-repr. 

prioritert høyest følgende Rigaprioriteringer: 

teachers and trainers and workbased 

                                                           
1 DGVT (Directors Generals for Vocational Training) og ACVT (Advisory Committee for Vocational Training) har 2 

møter per år hver og agendapunkter korresponderer i stor grad mellom de to fora.  
2 SRYs pledge til EAFA= European Alliance for Apprenticeship (EUs svar på samfunnskontrakten) finnes her: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en&idDataTable=88  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en&idDataTable=88
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presentasjon om den internasjonale agenda, og 

utdanningsmyndighetene bør her samlet presentere 

utviklingen innen sine ansvarsområder. På dette årlige 

møtet skal SRY diskutere mulige konsekvenser av EU-

politikken og hvordan Norge kan imøtekomme dette. 

Slik vil SRY bli holdt orientert og få oversikt over hvem 

som har ansvar for hva, samtidig som SRY også skal 

kunne gi utdanningsmyndighetene innspill i pågående 

problemstillinger.  

 

 Tiltak 2016 EU: SRYs gruppe for 

internasjonalisering spiller til SIUs årlige 

konferanse om internasjonalisering i 

grunnopplæringen med henblikk på en ev. 

egen sesjon om fag- og yrkesopplæring.  

SRYs internasjonale gruppe vurderer i 

samarbeid med UDIR på bakgrunn av 

strategiplan ev. internasjonalt tema for 

diskusjon på et fellesmøte SRY/FR. 

   

Det er viktig at informasjon er skriftlig og gjøres 

tilgjengelig, og ikke kun foregår muntlig eller direkte til 

SRY. Utdanningsdirektoratet bør publisere informasjon 

om internasjonal aktivitet på nettsiden om fag- og 

yrkesopplæring. 

 

 Tiltak 2016 EU: Møtedokumenter fra møter i 

DGVT/ACVT og EAFA og OECD-prosjektet 

publiseres på nettsiden om fag- og 

yrkesopplæring. Alle medlemmene i SRY 

oppfordres til å holde seg orientert om 

sakene og spille inn til internasjonal gruppe 

etter eget ønske. 

 

Internasjonal tematikk er fjernet fra mandatet for de 

faglige rådene. SRY må vurdere om dette igjen bør 

inkluderes i mandatet.  

 

learning in all its forms fra (Jf de 

mellomsiktige rapporteringene (MTD) Norge 

skal rapportere  på til CEDEFOP i tråd med 

syklusen i Cedefop monitoring report 2016-

2020).Partene meldte inn prioriteringen til 

DGVT-representant. 

 

SRY bør nyttiggjøre seg av kunnskap og erfaringer fra 

Norges faste representanter i de ulike internasjonale 

organisasjonene på fagopplæringsfeltet. SRY bør 

jevnlig invitere de norske representantene til å 

presentere deres arbeid. 

 

 Tiltak 2016 EU: SRY inviterer DGVT-

representant (og ev. ACVTs 

myndighetsrepresentant) 1-2 ganger pr år 

for å oppsummere og diskutere pågående 

saker med SRY. Ved ev. tema som berører 

FR vil et ev fellesmøte SRY/FR vurderes for 

dette.  

 

SRY-medlemmene oppfordres til å abonnere på 

nyhetsbrevet fra relevante internasjonale institusjoner, 

slik som DG EAC (EU), Directorate for Education 

(OECD), Cedefop og UNESCO.  

 

Implementering 

Norge bør på et tidligere tidspunkt vurdere mulige 

konsekvenser av EU-politikken for fag- og 

yrkesopplæringen. Forsinkelser i systemet gjør at 

diskusjonen om konsekvenser foregår samtidig som 

implementering. Det er viktig at berørte parter er 

delaktig i diskusjon av begrunnelser og forventede 

resultater av politikken, før en drøfter tekniske sider ved 

implementering av for eksempel de europeiske 

verktøyene (Europass, EQF, ECVET og EQAVET). 

 

Utdanningsmyndighetene må forankre internasjonal 

tematikk med partene i arbeidslivet ved å gi dem en 

plass i formelle nasjonale organer der beslutninger om 

Implementering 

Konkretisering av den europeiske politikken er en 

dynamisk prosess som i stor grad baserer seg på 

samarbeid og utveksling av erfaringer. Medlemmene i 

SRY må ha kunnskap og forståelse for de 

internasjonale prosessene. Det er viktig at ikke all 

informasjon stammer fra utdanningsmyndighetene, men 

at SRY også nyttiggjør seg av andre kilder. 

 

Ved å delta i internasjonale fora vil SRY få mulighet til å 

påvirke utviklingen av europeisk politikk som kan få 

betydning for nasjonale prosesser. SRY vil også få 

informasjon som de trenger for å kunne bidra 
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internasjonal tematikk foregår. Deltakelse i slike grupper 

skjer på vegne av egen organisasjon, og ikke SRY. 

Medlemmene bør derimot hente inn relevant tematikk til 

diskusjon i SRY. De faglige rådene bør delta i 

diskusjoner som angår deres ansvarsområder.   

 

 

konstruktivt når implementering av politikken vurderes 

nasjonalt. 

Ressursmessig er det problematisk for SRY-

medlemmer å delta i faste arbeidsgrupper på EU-nivå, 

men deltakelse fra medlemmer med tid og kompetanse 

bør foregå i seminar og konferanser på et internasjonalt 

nivå. Utdanningsmyndighetene skal involvere SRY på 

slike arenaer.    

 

 

Aktiviteter 

Arbeidsgruppen bør gjøre tematiske prioriteringer og 

sortere aktiviteter etter deres funksjon og hensikt som: 

- Informasjon; spre kunnskap.  

Eks. Study visit-katalog og rapporter.  

- Kommunikasjon; få til en felles agenda og samarbeid. 

Eks. flere elever og lærlinger som deltakere i 

mobilitetsprogrammer 

- Initiativ; etablere nye aktiviteter.  

Eks. hvordan internasjonalisering påvirker 

arbeidsplassen som læringsarena for å ta fagbrev 

 

Organisasjonene representert i SRY bør trekkes inn når 

Norge tar imot internasjonale delegasjoner.  

 

SRYs studietur bør inngå i 

internasjonaliseringsstrategien.  

 

SRY bør prioritere strategien om 

kompetanseframskrivninger (det foregår både et arbeid 

i OECD og EU på tema). Kompetanseframskrivinger er 

en pågående nasjonal prosess og SRY bør være 

rådgivende for hvordan fag- og yrkesopplæringen som 

helhet skal ivaretas i et internasjonalt perspektiv. 

 

SRY bør også være delaktig i moderniseringen av EU 

yrkesdirektivet 2005-36. Vil vi ha flere yrker inn i 

direktivet, eller bør Norge ta bruk av EU-verktøyene for 

å få mer fleksibilitet.  

Aktiviteter  

Ha oversikt over norske miljøer som deltar i 

internasjonale prosjekter og programmer, og en plan for 

hvordan miljøene og enkeltdeltakere kan benyttes 

hjemme til informasjon, kommunikasjon og/eller initiativ. 

 

 

 

Lover, forskrifter, reguleringer 

SRY må ha oversikt over: 1) hvordan nasjonale lover, 

forskrifter og reguleringer påvirker internasjonalisering 

av fag- og yrkesopplæringen, 2) hvordan internasjonale 

prosesser påvirker nasjonal lovgivning. 

 

Det nasjonale lovverket kan hemme 

internasjonalisering. Godkjenning av utenlandsk 

utdanning er et eksempel på dette. SRY anbefaler en 

nasjonal samordning og kvalitetssikring for godkjenning 

av utenlandsk utdanning. 

 

Lover, forskrifter, reguleringer 

SRY må fange opp prosesser som vil kunne påvirke 

fag- og yrkesopplæringen i Norge, for eksempel 

moderniseringen av yrkeskvalifikasjonsdirektivet.  

 

 Forslag til lov og forskrift som gjennomfører 

direktiv 2005/36/EF om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU 

var på høring med frist 10.02.16. 

Organisasjonene har avgitt 

høringsuttalelser.  
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Internasjonale prosesser får konsekvenser for nasjonale 

lover. I henhold til EUs Amsterdamtraktat, er 

nasjonalstatene suverene på utdanningsfeltet. EU kan 

bidra til utvikling og foreslå tiltak. Politikk, særlig fra EU, 

blir implementert gjennom lovverk nasjonalt. SRY må 

være delaktig i denne prosessen der politikk går fra å 

være en rekommandasjon på EU-nivå, til det er lovverk 

nasjonalt. Endringer i lovverk sendes ut på høring, men 

ofte er fristene kortere enn 3 måneder. SRY bør påpeke 

til myndighetene at fristen for høringer må overholdes. 

Rekommandasjonen om validering av ikke-formell og 

uformell kompetanse er et pågående eksempel på EU-

politikk som kan få konsekvenser for nasjonal 

lovgivning.  

 

 

  

Ressurser 

For at SRY skal kunne bidra med kvalifiserte råd til myndighetene om internasjonale spørsmål, 

forutsetter arbeidsgruppen at organisasjonene representert i SRY har ressurser til å følge opp 

forslagene i strategien. SRY må være villig til å bruke ressurser i form av tidsbruk på de 

internasjonale tema i møtene. Representantenes forankring i egen organisasjon i for- og 

etterkant er her avgjørende. Kostnader knyttet til deltakelse i arbeidsgrupper nasjonalt og møter 

internasjonalt for SRYs representanter bør dekkes av myndighetene.  

 

Forskning 

Et solid kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for utvikling. SRY skal holde seg oppdatert på det 

vesentligste av forskning på fag- og yrkesopplæring, og vurdere i hvilken grad internasjonal 

forskning skal omsettes til aktivitet nasjonalt i form av informasjon, kommunikasjon eller initiativ. 

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over forskningsmiljø som jobber med 

internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen, inkludert en oversikt over de viktigste kilder til 

forskningsinformasjon om fag- og yrkesopplæring fra blant annet Cedefop. Det årlige seminaret 

om internasjonalisering skal også bygge på relevant forskning. 

 

Andre relevante tema 

SRY skal kommunisere sine prosesser på internasjonale tema til de faglige råd. Dette bør være 

tema på jevnlige møter mellom SRY og faglige råd, for eksempel fellessamlinger og fellesmøtet 

for SRY og ledere og nestledere i de faglige råd. 

 

Ved å forankre innspill i egen organisasjon, vil partene i de faglige råd også involveres. 

De faglige rådene oppfordres til å forholde seg til sine europeiske paraplyorganisasjoner og 

involvere seg i sektorprosjekt på det internasjonale nivå. 

 

Representasjon i råd og utvalg 

Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr. 142, og dermed fastslått at partene i arbeidslivet skal ha 

avgjørende innflytelse på norsk fag- og yrkesopplæringen. Partene i arbeidslivet bør være 

representert i formelle nasjonale organ som tar beslutninger eller utformer innhold som vil få 

konsekvenser for fagopplæringen, for eksempel implementeringen av de europeiske verktøy.  
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Vedlegg 2:  

Oversikt over Norges internasjonale engasjement som kan være relevant å informere 

SRY om i gjenstående oppnevningsperiode.  

 

OECD: OECD-prosjektet læring for arbeidslivet 

Norge og Utdanningsdirektoratet deltar i et OECD-prosjekt om læring i arbeidslivet. Hensikten 

med prosjektet er å dokumentere hvordan bedre utnytte økonomiske og sosiale fordeler som 

læring i arbeidslivet gir. Prosjektet skal samle erfaringer om utvikling av politikk og praksis på 

feltet, og vil tilslutt resultere i anbefalinger til land. Prosjektet består av 6 moduler, der et eller 

flere land finansierer hver sin modul.  

 

Norge har finansiert en modul i prosjektet om «Strengthening incentives and implementation». 

Norge har flere erfaringer som vil være nyttige å trekke inn i modulen, slik som finansiering av 

lærebedrifter, opplæringskontorenes rolle og arbeidet med å skaffe flere læreplasser. Modulen vil 

ende i informasjon, analyser og anbefalinger som vil være relevant for Norge. 

 

Udir har bedt SRYs internasjonaliseringsgruppe om å delta i en følgegruppe til prosjektet. 

Deltakelse innebærer å gi innspill til OECD om retninger på prosjektet, formidle erfaringer fra 

Norge, delta på workshop og følge opp prosjektet nasjonalt. 

 

Prosjektet består av følgende 6 moduler 

1. Identifying the cost and benefits of work-based learning, European Commission, Germany 

2. Strengthening incentives and implementation, Norway 

3. Strengthening school-to-work transition, United States 

4. Promoting innovation and economic growth, United Kingdom 

5. Certifying and recognizing work-based learning, Switzerland, Germany 

6. Strengthening guidance and career information, Scotland, Germany, Switzerland 

 

Modulen som Norge finansierer vil kobles til modul 1 om kost og nytte av lærlingordninger.  

 

Prosjektet deles i tre faser.  

1) OECD-sekretariatet vil først utvikle en rapport per tema, der forskning og status på feltet 

gjennomgås. Rapporten er ventet i april 2016.  

2) Del 2 er en workshop 27.-29. april der flere land kommer sammen for å diskutere tema 

med utgangspunkt i egne erfaringer. Norge er i dialog med OECD om organisering av 

seminar. Foreløpig løsning er at modul 1, 2 og 5 organiseres sammen, og at Sveits er 

vertskap.  

3) Prosjektet fullføres med en synteserapport med konklusjoner, erfaringer og anbefalinger 

fra alle moduler.  

 

Kontaktperson: Benedicte Bergseng, Udir, samt SRYs internasjonale gruppe (Astrid Sund, 

Utdanningsforbundet, Kristian Ilner (NHO) og Are Solli (EL- og IT for LO).  

 

EU European Alliance for Apprenticeships (EAFA): Kristian Ilner er kontaktperson. 

 

DGVT/ACVT3: Johan Raaum, KD er DGVT-representant. Fride Burton (Udir.) er 

myndighetsrepresentant i ACVT og Trude Tinnlund (LO) og Kristian Ilner (NHO) er henholdsvis 

arbeidstakerrepresentant og arbeidsgiverrepresentant i ACVT.  

 

 

 

                                                           
3 DGVT= Directors Generals in Vocational Training; ACVT= Advisory Committee for Vocational Training («EUs SRY»). 
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EU: Nye arbeidsgrupper for ET 2020 - EUs handlingsplan for utdanning og arbeid 2016-20 

Vurdere invitere norske deltakere i ET2020 arbeidsgrupper å informere om arbeidet i SRY. 

 

• VET teachers and trainers in workbased learning – Dagfinn Hertzberg fra 

Opplæringsavdelingen (OAK) i KD og Else Husa (vara) fra Avdeling for analyse, 

internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK) i KD.  

• Skole – Karin Fonn Hårstad og Jens Rydland (vara). Begge fra Opplæringsavdelingen 

(OAK) i KD. 

• Voksenopplæring (adult learning) – Ann Kristin Nilsen og Lene Guthu Ryen (vara). Begge 

fra Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK) i KD.  

• Digitale ferdigheter og kompetanse – Berit Johnsen fra Universitets- og 

høgskoleavdelingen (UH) i KD og Jan Peter Strømsheim fra Opplæringsavdelingen (OAK) i 

KD (Begge er hovedrepresentanter).  

• Modernisering av høyere utdanning – Gro Beate Vige fra Universitets- og 

høgskoleavdelingen (UH) i KD. Vara vil bli oppnevnt til sommeren. 

• Promotering av medborgerskap, frihetsverdier, toleranse og ikke-diskriminering gjennom 

utdanning – Viktoria Wrengbro fra Opplæringsavdelingen (OAK) i KD og Pia Solli Sellereite 

fra Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK) i KD. (Begge er 

hovedrepresentanter). 
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