
FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG 
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/ 
 

Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng 
 

 
Vår dato: 
08.02.2017 
Vårreferanse
: 
17/96 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

 
 
Innkalling til rådsmøte nr. 3 2017 
 
 
 
 
Dato: 14.06.17 
Tid: 10:00 – 16:00  
Sted: Utdanningsdirektoratet  
 
Dagsorden: 
Fellesmøte kl. 10.00 – 11.15, 1. etg. auditoriet.  
Lunsj  kl. 11.15 – 12.00 
Rådsmøte  kl. 12.00 – 16.00, 1. etg. møterom 5 
 
1.3.2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2.3.2017 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/2016 
3.3.2017 Fagutvalg med FRTIP 
4.3.2017 NOKUTs arbeid med godkjenning av utenlandsk utdanning 
5.3.2017 Oppfølging av innspill og anbefalinger fra rådenes utviklingsredegjørelser 2015/2016 
6.3.2017 Vurdering på Vg2 
7.3.2017 Orienteringssaker 
8.3.2017 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/


   Side 2 av 3 

 

1.1.2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Forslag til vedtak: 
 Godkjennes 
 
2.1.2017 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/2016 

 
Forslag til vedtak: 

 Godkjennes 
 
Saksdokumenter (vedlagt): 

- Referat fra rådsmøte nr. 4/2016 
 
3.1.2017 Fagutvalg med FRTIP 
FRRM vedtok på rådsmøte nr. 3/2016 å forespørre FRTIP om å opprette et fagutvalg om 
matindustrien. AU i FRTIP er positive til å etablere en slik gruppe.  
 
Rådet oppnevner Merete Helland og Helga Hjeltnes fra rådet til å sitte i utvalget. Gruppen vil lage 
et mandat og plan for arbeidet når FRTIP har oppnevnt medlemmer. 
 
FRTIP behandler saken på sitt rådsmøte i februar.  
 
4.1.2017 NOKUTs arbeid med godkjenning av utenlandsk utdanning 
Etter forslag fra rådet, har NOKUT oppnevnt fem sakkyndige som skal vurdere søknader av 
utenlandsk fag- og yrkesopplæring opp mot norsk svennebrev som kjøttskjærer. Dette er:  
  

Steinar Moe 
Michael Bjerkaas 
Ove Egil Wulvig 
Kurt Standnes 
Espen Lynghaug (vara) 

 
NOKUT vurderer å utvide ordningen til flere fag. Aktuelle råd vil motta henvendelser fra NOKUT 
om dette. Saken er satt opp på dagsorden til fellesmøtet.   
 
Saksdokumenter (vedlagt) 

- Brev fra NOKUT, følger med sakspapirene til fellesdelen.  
 
5.1.2017 Oppfølging av innspill og anbefalinger fra rådenes utviklingsredegjørelser 
2015/2016 
Flere av utviklingsredegjørelsene i 2015/2016 inneholdt også forslag som ikke berørte 
tilbudsstruktur. Eksempler på slike temaer er læreplanverket, vekslingsmodeller, gjennomgang av 
kryssløpsordningen, samarbeid mellom skole og arbeidsliv, lærerkompetanse, 
trepartssamarbeidet på fylkeskommunalt- og statlig nivå, rammebetingelser for lærebedrifter, 
rådgivningstjenesten og karriereveiledning, anbefalinger knyttet til andre utdanningsnivåer enn 
videregående nivå og utfordringer knyttet til voksne.  
 
Direktoratet vil sende et brev til rådene i løpet av februar, der vi informerer om hvordan innspill 
til de nevnte temaene har blitt behandlet.  
 
Dersom det er innspill og anbefalinger fra utviklingsredegjørelsene 2015/2016 utover det som er 
omtalt over, som rådene mener ikke er ivaretatt, ber vi rådene gi tilbakemelding til direktoratet 
innen 01.03.2017. Vi ber om at dere i tilbakemeldingen er konkrete i hvordan dere mener 
direktoratet bør følge opp innspill og anbefalinger. 
 
Saksdokumenter (vedlagt): 

- Bestilling 
- FRRMs utviklingsredegjørelse del 1 2015  
- FRRMs utviklingsredegjørelse del 2 2016 
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6.1.2017 Vurdering på Vg2 
Rådet vedtok på rådsmøte nr. 4/2016 å jobbe videre med vurdering gjennom hele 
opplæringsperioden på dagsorden våren 2017. Sekretariatet har på oppdrag av AU satt i gang en 
minikartlegging av praksis i fylkeskommunene knyttet til gjennomføring av tverrfaglig eksamen 
på Vg2, og særlig hvorvidt fylkeskommunene benytter trekkeksamen. Resultatet av denne 
kartleggingen følger vedlagt.  
 
AU vil forsøke å supplere informasjonen fra noen av fylkeskommuner som ikke har svart med å ta 
kontakt med folk 
 
Saksdokumenter (vedlagt): 

- Resultat fra minikartlegging om gjennomføring av tverrfaglig eksamen Vg2 
 
7.1.2017 Orienteringssaker 
 

- Deltakelse på møter 
 

- Orientering fra rådsmedlemmer 
o FRRMs brev til Udir og KD om mandat for faglige råd 

 Sakspapirer (vedlagt): 
Brev fra FRRM 
  

o FRTIPs brev til Udir og KD om mandat for faglige råd 
 Sakspapirer (vedlagt): 

Brev fra FRTIP  
 

o Evaluering av oppnevningsperioden 
Saken tas opp på neste rådsmøte.  

 
- Orientering fra Udir 

o Status tilbudsstruktur og høring 
 

o Oppdatert etterutdanningsmateriell publisert på udir.no 
Prøve: http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/fag--og-svenneprover/ 
Følge opp lærling: http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/folg-

opp-larlinger/ 
 
o Søkere til læreplasser og godkjente søkere i 2016 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-
godkjente-kontrakter/  

 
7 av 10 søkere fått godkjent lærekontrakt, viser tall per 31. desember 2016. Det er en 
liten økning fra i fjor. 

 
- Flytskjema 

 
Forslag til vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering 

 
8.1.2017 Eventuelt 
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Vår dato: 
15.5.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Saksliste for fellesdel av rådsmøter 
14 og 15. juni 2017 

 

Sted: Auditoriet, Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
 
 
Møteramme fellesdel: kl. 10.00 -11.15   
Møteleder: Karl Gunnar Kristiansen 
 
  

1. Diskusjonssak - Krav til læretid etter fullført alternativt vg3 i skole – 
Oppdrag fra SRY til faglige råd  
 

2. Modulstrukturering av læreplaner – orientering om status for arbeidet  v/ 
Kirsten Waarli, Udir 
 

3. Videre arbeid med læreplaner i fag- og yrkesopplæringen etter ny 
tilbudsstruktur- orientering v/ Avdeling for læreplanutvikling 
  

4. Høring- Ny tilbudsstruktur i yrkesfaglige utdanningsprogram. Spørsmål til 
avklaring     

 
 
 
Lunsj: 11.15 – 12.00 
 
 
Møteramme rådsmøter: 12.00 – 16.00 
Egen innkalling sendes ut fra rådssekretær. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Karl Gunnar Kristiansen 
Sekretariatsleder 
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Saksbehandler:  
Telefon: 23 30 12 00 
Epost: post@utdanningsdirektoratet.no 

 
Vår dato: 
29.05.2017 
 

 
 

 
 
 
Til de faglige rådene 
 
 
 
 
Krav til læretid etter fullført alternativ vg3 
 
 

1. Sammendrag 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) diskuterte i møte 26.04.2017 spørsmål om 
krav til læretid etter fullført alternativ vg3 for å kunne avlegge fagprøve. Bakgrunnen for 
saken var Faglig råd for elektrofag sin behandling av en henvendelse fra NELFO 
Buskerud, hvor det stilles spørsmål om elever fra vg3 er kvalifisert til å avlegge fagprøve. 
 
Faglig råd for elektrofag foreslo i møte 06.04.2017 at fullført alternativ vg3 i skole skulle 
gi elevene vitnemål, men at det skal stilles krav om læretid før fagprøve kan avlegges. 
SRY mente saken var av overordnet og prinsipiell karakter, og la derfor fram saken til 
diskusjon i møte 26.4.2017. 
 
SRY mener Vg3 i skole er og skal være en nødløsning for elever som ikke blir formidlet til 
lærekontrakt. Statistikken viser at antall elever som består fagprøven etter Vg3 i skole er 
relativt lite. Imidlertid er rådet usikker på om et krav om læretid for elever som har 
fullført Vg3 i skole før avleggelse av fagprøve er veien å gå. SRY mener saken bør 
fremmes for alle de faglige rådene og at SRY deretter drøfter saken. 
 
SRY gjorde følgende vedtak:1 
SRY ønsker en bredere tilnærming til problemstillingen. SRY anbefaler direktoratet å 
innhente synspunkter fra de øvrige faglige rådene i saken. Saken legges frem for SRY 
etter at de faglige rådene har gitt innspill til saken. 
 
På bakgrunn av vedtaket ber SRY om synspunkter fra de øvrige faglige rådene i saken. 
 
 

2. Bakgrunn  
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 2013 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. 

                                           
1 Vedtaket godkjennes formelt i SRY møte 22.6.2017 
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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. 
 
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 elevene2. Problemene er tatt opp av bransjeorganisasjoner og 
faglig råd, og danner grunnlag for SRY sin behandling av saken. 
 

3. 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 opplæringen 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 som dokumenteres med både 
vitnemål og fag/svennebrev. 
 

4. 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. 
 

 2014 2015 2016 
Nye 
lærekontrakter 

Nye 
lærekontrakter 

Nye 
lærekontrakter 

Alle utdanningsprogram 
 

19 253 19 829 19 844 

 Elever alt vg3 i 
skole 

Elever alt vg3 i 
skole 

Elever alt vg3 i 
skole 

Alle utdanningsprogram 705 1048 1347 
Bygg- og anleggsteknikk 66 128 109 
Design og håndverk 55 55 79 
Elektrofag 89 148 300 
Helse- og oppvekstfag 173 195 227 
MK (gammel ordning) 7 10 17 
Naturbruk 2 7 10 
Restaurant- og matfag 13 26 48 
Service og samferdsel 120 162 199 
TIP 180 317 358 

lenke 
 
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 vg3 har vært økende. I 2009 fikk noe i underkant av 450 

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

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_3
https://statistikkportalen.udir.no/fogy/Pages/LaerekontrakterUtdanningsprogram-og-aar.aspx
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/alternativ-vg3.pdf
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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. 
. 

5. Mange elever på alternative vg3 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 
elektrikerfaget 

135 100 % 

Antall elever oppmeldt til 
fagprøve 

20 15 % 

Antall bestått fagprøve 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 i skole. En annen forklaring er at skolene velger å 
ikke melde elevene opp til fagprøve fordi elevene ikke har de nødvendige 
forutsetningene. 
 

6. 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 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 - 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.  
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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. 

 
 
Et spørsmål er om ordningen vil 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  
 
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. 
 
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. Spørsmål til de faglige rådene 
SRY ønske de faglige rådenes synspunkter på følgende spørsmål: 
 

1. Mener rådet at dagens ordning med alternativt vg3 i skole for elever som ikke får 
lærekontrakt bør bestå eller kan det være aktuelt å foreslå læretid etter alternativ 
vg3 i ett eller flere fag innen utdanningsprogrammet? 
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2. Mener rådet det vil være problematisk dersom det innføres et slikt krav i enkelte 
fag/utdanningsprogram, mens det i andre fag vil være mulig å avlegge fagprøve 
umiddelbart etter fullført alternativ vg3?  
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Vedlegg. 
Brev fra NELFO Buskerud 
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Faglig råd for elektrofag 
 

 

 

22.04.2017 

 

 

 
Alternativ VG3 for de som ikke får læreplass: 

-dilemmaer og løsninger-. 
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1. Bakgrunn for saken: 
NELFO Buskerud har henvendt seg til rådet angående praksis i Buskerud hvor 

elever meldes opp til fagprøve etter fullført vg3 i skole. (Brev vedlagt) De mener 
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)……… . 
 

Rådet behandlet saken i møte mandag 10.10.2016 og gjorde følgende vedtak: 
«Fagprøve avlagt etter fullført vg3 i skole har begrenset verdi i arbeidslivet. AU 
igangsetter derfor et arbeid med utforming av alternativer som sikrer vg3 elever 

verdiskaping i bedrift før fagprøve avlegges. Arbeidsgruppe: Inger Vagle, Åge 
Lauritzen, Kai Christoffersen, Arild Skjølsvold, Hans Jacob Edvardsen.» 

 

 

Arbeidsgruppen: 

Åge Lauritzen  NELFO 

Kai Christoffersen  EL & IT 

Arild Skjølsvold  Utdanningsforbundet 

Hans Jacob Edvardsen KS 

Knut Maarud  U- dir 

Inger Vagle   Utdanningsforbundet 

 

Konstituering av gruppa 

Hans Jacob Edvardsen ble valgt som leder av gruppa. 

 

 

2. Mål for gruppas arbeid 
Gruppa skal foreslå alternative modeller for opplæring av søkere som ikke får 
læreplass. 
 

 

3. Gruppas anbefalinger 
a. Arbeidsgruppen anbefaler figur 6. som ny modell for alternativ VG3, 

der det ikke tegnes lærekontrakt etter VG2. 

b. Alternativt tilbud skal ikke være søkbart. 
c. Tilbudet er eksemplifisert med elektriker, men bør innføres generelt. 

d. Det må utredes og lages en sentral veiledning om hvilke deler av VG3 
læreplanen som legges til skole og bedrift. 

e. Fagprøven og utfordringene som ligger i dagens organisering og 

gjennomføring bør gjennomgås. Arbeidsgruppa anbefaler FRE nedsette 
en arbeidsgruppe for å vurdere prøveinstituttet og forholdene det pekes 

på under pkt. 7. 
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4. Rammeverket  
Fag- og yrkesopplæring i Norge skjer både i skole og i bedrift. I hovedmodellen 

går man to år på skole som elev (VG1 og VG2), fulgt av to år i arbeidslivet (2,5 
år for avviksfag) som lærling (VG3) før man tar fagbrev. De som ikke får 
læreplass, har i hht Opplæringslovens §3-3 avsnitt 5, rett til opplæring i skole for 

å fullføre yrkesfaglig videregående opplæring. Det er fylkeskommunen sitt 
ansvar å gi elevene et slikt tilbud. Fylkeskommunen skal tilby søkeren Vg3 i 

skole dersom eleven ønsker det og dersom den ikke kan skaffe læreplass innen 
1. september, jfr forskrift til opplæringsloven § 6A-9.  Dette tilbudet blir kalt 
alternativt Vg3 i skole. Etter gjennomført VG3 i skole er sluttkompetansen 

fag/svennebrev etter bestått fagprøve. 
 

5. Nasjonale erfaringer/forskning 
Fram til nå har erfaringene vært at det alternative Vg3-tilbudet ikke har fungert 

godt nok, og at det ikke har blitt oppfattet som likeverdig med læretid. I 2012 
ble det i stortinget fremmet forslag, Dokument 8:3 S (2012–2013), om å avvikle 

alternativ VG3 og gjøre det om til 2 år med kombinasjon skole/bedrift. I 
Stortingsmelding 20 (2012-2013) «På rett vei» vises det til at dagens alternative 
Vg3-tilbud har svakheter når det gjelder å møte behovene i målgruppen.  På 

bakgrunn av dette ble det skoleåret 2013–2014 igangsatt forsøk i fem 
fylkeskommuner med et forsterket alternativt Vg3-tilbud for dem som ikke får 

læreplass. Formålet var å prøve ut andre måter å gjennomføre det alternative 
Vg3-tilbudet på. FAFO gjorde følgeforskning på utprøvingen;  

 
FAFO: «Godt, men ikke for godt» 
I forsøket var det en målsetting at tilbudene skulle være mer arbeidslivsnært, 

med mye praksis i perioden, og man tillot en lengre gjennomføringstid enn kun 
ett år. Forsøkene kan deles inn i følgende 3 modeller: 
1. Avgiverskole-modellen 
2. Fagkompetansemodell 
3. Regionmodell 

 
Avgiverskolemodellen innebærer, som navnet tilsier, at det er skolen der eleven 

har gått Vg2, som får ansvaret for å sørge for et alternativt tilbud dersom han 
eller hun ikke får læreplass. Fagkompetansemodellen kjennetegnes av at faste 

skoler skal gi et tilbud i fylket, innenfor fag der de selv har kompetanse. 
Regionmodellen innebærer at faste skoler gir et tilbud, og elevenes bosted 
tillegges større vekt.  

Det er store ulikheter mellom utdanningsprogrammer med hensyn til hva som 
egner seg som alternativt Vg3 i skole. Flere hevder at IKT egner seg bedre til 

alternativt Vg3 i skole enn mange andre fag. Dette skyldes at det er mulig å 
bygge opp et godt faglig innhold uten at dette skjer i et kollegialt arbeidsmiljø 
ute i bedrift. Det hevdes også at industrimekanikerfaget egner seg bedre enn 

andre fag, fordi det er et verktøyfag. Med flinke fagfolk og gode verkstedlokaler 
så klarer skolen å simulere aktiviteten i skolen til å gi opplæring innenfor 

kompetansemålene. Andre fag hevdes å være mer problematiske, og helse- og 
oppvekstfag nevnes som et slikt fag. Her er praksistid avgjørende for kvalitet i 
opplæringen. 

I alle de fem fylkene, uavhengig av modell, blir det å være ute i praksisfeltet 
forstått som avgjørende for at alternativt Vg3 skal vare et reelt alternativ til 

læreplass og føre til varig arbeid.  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/inns-201213-173/?lvl=0
https://www.regjeringen.no/contentassets/53bb6e5685704455b06fdd289212d108/no/pdfs/stm201220130020000dddpdfs.pdf
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/godt-men-ikke-for-godt
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       (FAFO 2014:12). 

 

 

 

Hvordan går det så med de som kommer seg gjennom og består? 

NIFU Eifred Markussen «utdanning lønner seg» Rapport 1/2014 

I perioden 2002-2007 fulgte NIFU nesten 10000 ungdommer på Østlandet ut av 

grunnskolen inn i, gjennom og ut av videregående opplæring i prosjektet Bortvalg og 

kompetanse. De har nå undersøkt hvordan det har gått med disse ungdommene i 

arbeidslivet og videre utdanning fram til november 2011, da disse personene var 

blitt 25 år gamle, og det var gått ni år siden de begynte i videregående opplæring. 

 

Figur: 1. 

 
 

De som har fullført og bestått videregående opplæring som sin høyeste fullførte 
utdanning kan deles i fire grupper. Sysselsettingsgraden mellom disse gruppene 
varierer, ikke svært mye, men det er noen forskjeller som er verdt å se nærmere 

på.  
 

Både blant de som har oppnådd yrkeskompetanse gjennom skoleløp og de som 
har oppnådd studiekompetanse, var 89 prosent sysselsatt i november 2011. 
Blant de som hadde yrkeskompetanse etter å ha vært i lære var 95 prosent 

sysselsatt, mens det var 97 prosent sysselsatte blant de med dobbelkompetanse. 
At de med dobbelkompetanse, som har to hester å ri på, har høyest 

sysselsettingsgrad, er som forventet. Også at de med studiekompetanse, en 
kompetanse som jo i utgangspunktet ikke er innrettet mot arbeidsmarkedet, 

http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/godt-men-ikke-for-godt
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/280071
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men mot høyere utdanning, har lavest sysselsettingsgrad, er i tråd med 

forventningene. 
  

Men at de med yrkeskompetanse fra skole ikke er på høyde med de som har 
yrkeskompetanse etter å ha vært i lære, kan, i hvert fall ved første øyekast, 
virke overrakende. Man kunne kanskje forvente at de som har fullført en 

yrkesutdanning, enten dette har skjedd i skole eller som lærling, ville ha like lett 
for å skaffe seg en jobb. Og man kunne kanskje også forvente at de med 

yrkeskompetanse etter skoleløp ville ha lettere for å skaffe seg jobb enn de som 
har studiekompetanse.     

NIFU «utdanning lønner seg» s.67 

 

Betydning av utdanning  
Raffes (2008) begrep «institutional linkages» kan være nyttig. Han argumenterer 

for at forbindelsen eller båndet mellom utdanningssystemet og arbeidslivet er en 
sentral dimensjon for å forstå overganger. I et system med sterke bånd er det 

slik at «(…) vocational education follows an ‘employment logic’ and systems with 
a weak linkage follows an ‘educational logic’» (side 285). Yrkesutdanning i lære 
har sterke bånd til arbeidslivet, mens yrkesutdanning i skole har svake bånd, og 

dette kan bidra til å forklare ulik jobbsannsynlighet for de to utdanningsveiene. 
 

Lærlinger er i direkte kontakt med potensielle arbeidsgivere, de får vist seg frem 
gjennom et par år, og mange lærlinger får tilbud om å fortsette som ansatt. 
Alternativt, dersom de ikke får jobb, kan de få med seg gode referanser som de 

kan vise frem til andre arbeidsgivere (Grøgaard 2006). Har man yrkesopplæring i 
skole er man, til tross for praksisperioder, fjernere fra arbeidslivet og det 

etableres ikke kontakt på samme måte.  
 
En annen beslektet tilnærming er «stiargumentet». Måten opplæringen er 

organisert på leder elever og lærlinger langs ulike «stier» (Raffe 1998). Er man 
lærling i tradisjonelle håndverks- og industrifag, går det ofte en «sti» fra 

opplæringsarenaen og inn i arbeidsmarkedet. Også andre internasjonale studier 
peker på at overgangen til arbeid går lettere der lærlingordning har en sentral 

posisjon (Shavit & Müller 1998, Wolbers 2003, Støren 2011).  
 

NIFU «utdanning lønner seg» s.81 

 
 

4. Elektrobransjens forhold til VG3 i skole. 
Fagbrev ervervet i skole har lav status i elektrobransjen. Det er grunn til å tro at 
arbeidsintegrering og det å få anvendt ervervet kompetanse i elektrobransjen er 

mer krevende enn andre deler av arbeidslivet, dersom kompetansen ikke er 
opparbeidet på arenaer bransjen selv anerkjenner. 

 
Bestemmelsen i tariffavtalen mellom partene EL & IT og NELFO viser med 
tydelighet at alternativ VG3 i skole og fagbrevet som utstedes ikke ansees som 

en fullverdig utdannelse/fagarbeider. 
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Omfanget på de som begynner sin VG3 opplæring i skole innenfor elektrofagene 
har ikke vært omfattende, men tendensen er økende. Derimot er det grunn til å 
tro at det er en andel av søkerne som takker nei til et slikt tilbud fra 

fylkeskommunen grunnet at tilbudet har lav status. 
 

Figur: 2. 
 

Indikator og 

nøkkeltall 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Antall fag- og 

svennebrev - 

lærlinger 

2 466 

(94,4) 

2 350 

(94,8) 

2 514 

(95,2) 

2 713 

(94,8) 

2 936 

(96,0) 

Antall fag- og 

svennebrev - 

praksiskandidater 

293 (92,1) 300 (92,9) 224 (91,8) 227 (95,0) 213 (96,4) 

Antall fag- og 

svennebrev - 

elever 

69 70 115 109 132 

Antall 

kompetansebevis 

- lærekandidater 

2   2 3 4 

Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 

 

 

 

§ 3. Landsoverenskomsten  

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: 

(lærlingelønn) 
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Ser en spesifikt på årskullet 2014-15 er det svært lav andel av kullet som har 

fullført til fagprøve 15%, og av hele kullet så er det da kun 9,6 % som har 
bestått med fagbrev.  

 
Figur: 3. 
 

Antall elever Vg3 

elektrikerfaget 

135 100 % 

Antall elever oppmeldt til 

fagprøve 

20 15 % 

Antall bestått fagprøve 13 65 % 

Antall stryk 7 35 % 

Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 

 

5. Dilemmaer ved dagens organisering av alternativ VG3 
Det er en rekke faktorer som gjør det komplisert for fylkeskommunene å oppfylle 
retten til de som ikke får ordinær læreplass. Den norske modellen baserer seg på 

at siste delen av opplæringen/VG3 yrkesfag skal gis ute i bedrift/verdiskaping. 
Det er jo denne koblingen OECD, NIFU, Raffe m. flere peker på som en 

suksessfaktor som bidrar til å gjøre den norske modellen bærekraftig. 
 
Dimensjonering  

Fylkeskommunenes dimensjonering av skoletilbudet og/eller endrede 
konjunkturer er vanligvis hovedfaktorer når det oppstår en mismatch mellom 

tilbud og etterspørsel. Dimensjoneringen av skoletilbudet er politisk styrt og det 
er ofte andre beveggrunner for fastsetting av tilbudet enn arbeidslivets behov. 
Kunnskapen om behovet for fremtidig arbeidskraft er ofte også mangelfull både 

hos fylkeskommunen og ute i arbeidslivet. 
 

Kampen om arbeidet 
Det er mange aktører som jakter arbeidsplasser/praksisplasser. Det er ikke bare 
ungdom i utdanning som beslaglegger bedriftenes kapasitet til å ta inn «ikke 

faglærte» i produksjonen. Det er mange aktører; NAV, arbeidsmarkedsbedrifter, 
andre utdanningsaktører for å nevne noen. I tillegg er elevene ute i bedrift i 

faget YFF. Når da fylkeskommunen dimensjonerer skoletilbudet utover det 
bedriftene normalt rekrutterer bidrar dette i noen tilfeller til en større 
etterspørsel enn bedriftene har kapasitet til. 

 
Kvalifisert? 

Fylkeskommunene kvalifiserer søkere til læreplass. Det er det enkelte fylkes 
lokale formidlingsforskrift jfr forskrift til opplæringsloven § 6A-9 som regulerer 
dette. Søkere som formidles gjennom fylkeskommunenes formidlingssystem er 

ikke dermed kvalifisert av bedrifter og opplæringskontor. En bruker ulike 
parameter for å kvalifisere søkere til læreplass. 

 
Fylkeskommunene formidler med stryk i inntil to fellesfag og har høyere terskel 
for å akseptere fravær. 
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Bedrifter og opplæringskontorer legger mer vekt på «egnethet» og vurderingen 
som søkerne har gjort i bedriftene i faget YFF. 

 
Fylkeskommunene forsøker å «presse» hele kullet ut i bedriftene for å løse sine 
egne utfordringer med å gi denne målgruppen et tilbud i henhold til retten 

søkerne har. Fylkeskommunene har få andre muligheter enn å få dem ut i 
praksis da vg3 læreplanen egner seg i liten grad for klasseromsundervisning.  

 
 
Sluttvurderingen! 

Bakgrunn for henvendelse fra NELFO Buskerud er bekymringen over at det 
utstedes fagbrev etter 36 måneders opplæring. Det som da bransjen påpeker 

som et dilemma er i tråd med gjeldende regelverk jfr. Opplæringslovens § 3-3. 
 
Det er fagprøven som skal kvalitetssikre opplæringen som er gitt og om 

kandidaten er kvalifisert for å få utstedt fag/svennebrev.  
 

Fagprøvens betydning, og herunder innhold og organisering omtales mer under 
pkt. 7.  

 

Godt men ikke for godt 

Alternativ VG3 tilbud kan løses på ulike måter slik FAFO beskriver i sin rapport 

2014:12. Et tilbud bør jo ha en relevans for videre utdanning og/eller arbeid. 

Derimot er det et «tveegget sverd» å gjøre et slikt tilbud fullverdig godt da det 

kan ha en «undergravingsmekanisme» i seg slik det også påpekes av NELFO 

Buskerud i deres brev. 

 

Både bedrifter og ungdom kan finne et slikt tilbud attraktivt dersom det blir 

fullverdig. For kandidatene kan det fremstå som en snarvei, og bedriftene kan 

spekulere i å rekruttere uten at de selv trenger å bidra med eget opplærings og 

samfunnsansvar. 

 

Selv om tilbudene normalt ikke er søkbare for ungdom vil permanente 

tilbudsstrukturer raskt kunne utløse mekanismer som kan påvirke inntaks og 

søkermønster. 

 

Samfunnskontrakten  

Arbeidet med samfunnskontrakten er i liten grad formalisert og operasjonalisert 

ute i regionene. Det bidrar til at arbeidet med dimensjonering etablering av 

læreplasser og praksisplasser i for liten grad foregår som målrettet styring og 

samhandling aktørene mellom. 

 

Fremtidens kompetanse 

Diskusjonen om alternativ VG3 er også diskusjonen om de ulike 

læringsarenaenes forutsetning for læring. En ting er tekniske og teoretiske 

ferdigheter. En annen ting er dannelsesperspektivet, dybdeforståelse, 

helhetsforståelse, kompleksitetsforståelse, samhandlingsforståelse, mm. 
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Dette er ferdigheter det pekes på vil får en større plass i fremtidens arbeidsliv og 

vil bli avgjørende kompetanse for fremtidens fagarbeidere. NOU 2015:8, 

Ludvigsen utvalget og OECD skills strategy peker på de samme faktorene og 

deres betydning i fremtidig arbeidsliv. 

 

Spørsmålet blir hvordan dette vil påvirke opplæringen og hvilken arena som i 

større grad må anvendes for å oppnå den.  

 

SINTEF har kartlagt fagarbeiderens ferdigheter og dette ble fremstilt i rapporten 

fra Yrkesutvalg for bygg, elektro og industri i deres rapport knyttet til 

tilbudsstrukturgjennomgangen. 

 

Figur: 4. (fra rapporten «yrkesfaglig utvalg bygg, elektro og industri) 

 
 

 

6. Modeller 
Valg av modeller er påvirket av den sluttkompetansen en fagarbeider skal ha 

ervervet etter å ha avlagt fagprøven, og det er arbeidsgruppens klare oppfatning 

at denne kompetansen ikke kan fullt ut tilegnes i skole. I formålet i læreplanen 

(VG3 elektriker) er følgene beskrevet: 

«Opplæringen i elektrikerfaget skal utvikle lærlingens evne til å tenke helhetlig, og fremme 

system- og sikkerhetsforståelse og evne til omstilling. Nøyaktighet, kreativitet og 

løsningsorientering i utførelsen av arbeidet og økt bevissthet knyttet til dokumentasjon av 

opplæringen, skal også være sentrale faktorer. Elektrikerfaget skal øke bevisstheten hos 

http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf


10 
 

lærlingen om lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse 

og en bærekraftig utvikling.  

Opplæring i elektrikerfaget skal legge vekt på oppdaging, utprøving, innsikt og bevisste valg 

knyttet til elenergisystemer, tele-, data- og sikkerhetssystemer og automatiserte systemer og 

tilhørende utstyr. Forskrifter og kvalifikasjoner er sentrale elementer i elektrikerfaget og skal 

omfatte elsikkerhet, utførelse og reparasjon av elektriske anlegg. Bruk og forståelse av 

gjeldende regelverk om elsikkerhet samt det å kunne arbeide i henhold til fastlagte rutiner og 

prosedyrer skal være gjennomgående i opplæringen. Opplæringen skal fremme et godt 

arbeidsmiljø, selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor egen bedrift og fagområde, 

og den skal fremme evne til å kommunisere med brukere og kollegaer. Videre skal 

internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, verdiskapning i samfunnet, internasjonalisering, 

serviceinnstilling og forståelse for bedriftens organisering ivaretas.»  

      Fra læreplan VG3 elektriker «generell del». 

 

Det er da vanskelig å se for seg hvordan dannelsen av fagarbeideren skal kunne 

finne sted i «skole» slik dagens rammeverk regulerer. Derimot er det jo slik at 

dagens rammeverk også er ment å ivareta individets rett til å kunne fullføre 

påbegynt utdanning og ikke gjøre utdanningssystemet avhengig av arbeidslivets 

uforutsigbarhet knyttet til konjunkturendringer etc. Spørsmålet blir da på hvilken 

måte, og hvilke forutsetninger dagens rammeverk gir for at det kan oppnås.  

Ulike modeller har blitt vurdert. Skissen under viser to alternativer der ½ år av 

opplæringen er lagt henholdsvis i bedrift og eller skole.  

Arbeidsgruppen har sett på to ulike modeller der VG3 i skole ikke fører frem til 

fagbrev som sluttkompetanse men yrkeskompetanse med vitnemål etter 

teoretisk eksamen. Fagprøve med fagbrev kan først oppnås etter 

bedriftsopplæring/læretid. 

 

Figur: 5. 

 

Vg1 elektro Vg2 elenergi Vg3 i skole 12 mnd Eksamen vg3 Frivillig lærekontrakt Fag-

Vitnemål utstedes*  18 mnd verdiskaping prøve

Vg4 påbygging 

(rettighet)

Vg1 elektro Vg2 elenergi Vg3 i skole 18 mnd Eksamen vg3 Frivillig lærekontrakt Fag-

12 mnd opplæring, 6 mnd verdisk Vitnemål utstedes *  12 mnd verdiskaping prøve

Vg4 påbygging 

(rettighet)

* Tre års opplæring til yrkeskompetanse er gitt og dokumentert. 

Opplæringsretten er innfridd.



11 
 

 

For avviksfagene kunne en tenke seg at ½ år med ekstra teori ville være naturlig 

å legge til skole, og at en kunne ta denne ut i forkant av «bedriftsopplæringen». 

Arbeidsgruppen har derimot kommet til at restteorien er så nær knyttet til den 

praktiske forståelsen av faget at denne må integreres som en del av det 

praktiske løpet. 

Arbeidsgruppen ser det ikke som mulig å lage en modell som ivaretar alle 

variabler i dagens «norske modell», da hensynet til det ene raskt påvirker det 

andre. Det er knyttet stor kompleksitet til hvordan en kan ivareta gjennomføring, 

søkere, bedrifter og kompetanse i en slik modell og potensielle negative 

synergier syntes vanskelig/umulig å unngå.  

Oppnåelse av de største fortrinnene og begrensning av uheldige synergier har 

vært drøftet og vurdert når gruppen kom frem til modellen under. 

 

Figur: 6. 

 

Modellen: 

Forslaget gir en modell som vil betinge lovendring. Den betinger at 

fag/svennebrev ikke kan oppnås etter VG3 i skole, men først etter at en har hatt 

lærekontrakt i bedrift. Etter 12 måneder alternativ VG3 i skole avlegges det 

eksamen og utstedes vitnemål. En har da rett til lærekontrakt eller påbygg VG4. 

Eksamen 

Arbeidsgruppen mener det bør gjennomføres en sentralgitt eksamen i 
programfagene etter VG1 og VG2. Dette for å sikre kvalifisering og at de som har 

gjort et feilvalg slik kan gjøre omvalg tidlig. Eksamen må være bestått.  
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YFF 

YFF er en «nøkkel» for å sikre overgangen mellom VG2 til VG3. YFF og 
organiseringen av dette går en ikke inn på i dette arbeidet, men en ser det som 

hensiktsmessig at det organiseres med VG1 primært i skole og VG2 ut i 
arbeidslivet for å minske belastningen på bedriftene og ikke oppta potensielle 
læreplasser.  

 
Hvor erverves kompetansen 

I opplæringsloven § 3-3 defineres det siste året i bedrift som «verdiskaping». 

Forståelsen av verdiskaping kan fremstå som at det ikke foregår læring siste del 

av læretiden, men kun produktivt arbeid. Arbeidsgruppen er av den oppfatning 

at det ikke er mulig å skille opplæring og verdiskaping. Verdiskaping er i seg selv 

«læring» og de kryssende kurvene illustrerer hvordan graden av verdiskaping og 

læring kan arte seg i overgangen, men der læringsdimensjonen aldri går i null, 

«livslang læring». 

Yrkesfaglig utvalg bygg, elektro og industri foreslo i sin rapport knyttet til 

tilbudsstrukturen følgende: 

Utvalget viser til undersøkelser som dokumenterer et betydelig 
opplæringspotensial i arbeidslivet. Med utgangspunkt i dette mener utvalget at 

myndighetene bør vurdere å innføre krav om verdiskaping i bedrift 
etter fullført Vg3 i skole før fagbrev utstedes. 

Deres begrunnelse for dette var blant annet knyttet til SINTEF sitt arbeid og 

modell for utvikling av kompetanse på fagarbeidernivå. Modellen beskriver 

betydningen av ferdigheter ervervet på de ulike arenaene og at verdiskaping er 

synonymt med læring for å nå fagarbeider nivå.   

 
Figur: 7. 
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Arbeidsgruppen mener det må utredes hvilke kompetansemålene på VG3 nivå 

det er mulig å «simulere» i skole. Det er enkelt illustrert i modellen, men vil 

kreve en mer omfattende gjennomgang, og her må det tas høyde for formålet i 

læreplanen. 

Etter VG3 i skole og oppnådd yrkeskompetanse og vitnemål bør det gis rett til å 

ta VG4 påbygg til generell studiekompetanse slik andre innenfor yrkesfag har 

etter fullført/ bestått utdanning. 

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 arbeidsgruppas oppfatning, ikke kreve økt opplæringskapasitet 

og fortrenge ordinære lærlinger. Dette er opplæring som uansett må gis. 

Siste del av opplæringen skal være i bedrift. Med kontrakt som utløser 

læretilskudd. 

Tilbudet skal ikke være søkbart. 

7.  Fagprøvens betydning 
I sitt brev stiller Nelfo Buskerud spørsmål knyttet til fagprøven. 
 

Det er grunn til å stille spørsmål knyttet til fagprøvens beskaffenhet og om denne 
på en tilfredsstillende måte kvalitets sikrer opplæringen som blir gitt helt 
generelt. Dette gjelder like mye der det er gitt opplæring i bedrift som i skole.  

 
Innenfor elektrofagene er det ikke uvanlig at fagprøver gjennomføres i 

prøvestasjoner. Etter forskriftene er dette en unntaksbestemmelse som 
fylkeskommunen kan godkjenne. Prøvestasjoner er nok en alternativ ordning, og 
denne formen for «simulering» utfordrer da hvordan det vil være praktisk mulig 

å gi kvalitativ sluttvurdering på en rekke av formålene i læreplanen, og ikke 
minst de ferdighetene som SINTEF beskriver i sin «palett» i figur 4.  

 
Høyskolen i Oslo og Akershus har gjennomført et FoU-prosjekt MECVET 
(Measuring competence development in vocational education and training) med 

midler fra forskningsrådet til utvikling av et målingsverktøy for 
kompetansevurdering i fag- og yrkesopplæring 2012-2016. Prosjektet har 

utviklet en prototype for et utviklings- og læringsverktøy lærere og bedrifter kan 
bruke i fire lærefag: Frisør, elektriker, industrimekaniker og barne- og 
ungdomsarbeider 

 
Figuren under viser verktøy og kompetanseprofiler utviklet og anvendt i 

prosjektet og de resultatene en kom frem til når disse ble anvendt innenfor 
elektro i dette tilfelle. 
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Figur: 8 spindelvev for kompetanseprofiler 

 
 

Kilde: Hæge Nore Førstelektor Institutt for yrkesfaglærerutdanning HIOA 

 
 
Spindelvevet som ble utviklet i MECVET prosjektet har likhetstrekk med SINTEF 

sin «palett» og synliggjør at opplæring og vurdering ikke sammenfaller med 
forventninger/ambisjoner knyttet til særlig læreplanens formål. 

 
Figur: 9  resultater for elektrikerfaget 

 



15 
 

 
Kilde: Hæge Nore Førstelektor Institutt for yrkesfaglærerutdanning HIOA 

 
65% (figur 3) av de som melder seg opp til fagprøve etter alternativ VG3 besto 

fagprøven i 2014-15 kullet. Det er ikke grunnlag for å analysere dette ettersom 
organisering av opplæringen er ukjent.  
 

Derimot er det arbeidsgruppens oppfatning at ut i fra de ambisjoner og 
prinsipper som er drøftet over knyttet til modellen må det settes et kritisk blikk 

på sluttvurderingen. Dersom sluttvurderingen skal ta opp i seg lære mål knyttet 
til faget i «vid» forstand, ville dette gjøre det umulig å bestå fagprøven uten 
bedriftsopplæring. Det skulle da også tilsi at praksisopphold i deler av ikke vil 

være tilstrekkelig for å kunne bestå fagprøven. 
 

På bakgrunn av alle de spørsmål som her reises rundt prøveinstituttet og 

sluttvurderingen ønsker arbeidsgruppen å anbefale faglig råd å starte en 

utredning på fagprøven. På dennes innhold og organisering slik at en kan få 

brakt på det rene at denne tilfredsstiller rammeverk og forventningene om 

fagarbeiderens ferdigheter etter bestått fagprøve i dag, og om hva som skal til 

for å forberede fagprøveinstituttet på de endringene som kommer for å utdanne 

morgendagens fagarbeidere. 
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8. Brev fra NELFO Buskerud 
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Vurdering på Vg2 i felles programfag 
Faglig råd for restaurant- og matfag har vurdert bestemmelsene og praksis knyttet til lokalt gitt 
tverrfaglig eksamen i felles programfag på Vg2. Det faglige rådet mener at eleven i denne 
eksamen bør få ta utgangspunkt i det lærefaget som de har hatt mest opplæring i, for eksempel 
gjennom praksisperioder i Yrkesfaglig fordypning. Rådet mener at elevene får en kompetanse 
gjennom praksisperioden i Yrkesfaglig fordypning som de bør få vise fram under tverrfaglig 
eksamen på Vg2.  
 
Rådet ble gjennom et av våre fylkesbesøk gjort oppmerksom på at enkelte fylkeskommuner 
praktiserer trekk av lærefag i den lokalt gitte tverrfaglige eksamen på Vg2. Dette vil si at elever 
trekker hvilket lærefag de skal ta utgangspunkt i under eksamen, for eksempel kan en elev med 
praksis i servitørfag måtte ta utgangspunkt i kokkfaget under eksamenen. Rådet mener at dette 
er en problematisk praktisering for elevene fordi de ikke får vist fram sin kompetanse. 
Utfordringen blir særlig tydelig i Vg2 programfag som leder til flere lærefag.  
 
For å få mer kunnskap om praktisering hos fylkeskommune i utdanningsprogrammet for 
restaurant- og matfag, har vi gjennomført en kartlegging av praksis i fylkeskommunene. 
Konklusjonen fra vår kartlegging viser at elevene i denne eksamen i stor grad blir prøvd med 
utgangspunkt i hva de har hatt mest opplæring i. Likevel viser tilbakemeldinger fra enkelte skoler 
at dette ikke er praksis overalt. På enkelte skoler er det lagt opp til en eksamensform der elevene 
ikke får ta utgangspunkt i det faget de har hatt mest opplæring i. Rådet har særlig fått 
tilbakemeldinger om praksis i Vg2 kokk- og servitørfag. Her kan eksamen være laget med 
utgangspunkt i kokkfaget, selv om eleven har hatt opplæring i servitørfaget.  
 
Vi mener bestemmelsene rundt praktiseringen av eksamen lokalt blir praktisert på måter som er 
lite hensiktsmessige for elevene. Vi erfarer at mange skoler og fylkeskommuner oppfatter 
føringene om vurdering i Yrkesfaglig fordypning og eksamen i Vg2 felles programfag som uklare.  
 
Rådet foreslår at elevenes valg av programområde i faget yrkesfaglig fordypning skal vektlegges 
ved lokalt gitt tverrfaglig eksamen i Vg2 felles programfag. Rådet mener dette kan presiseres i 
del som omhandler vurdering i Vg2 læreplanene og Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene (YFF).  
 
Rådet ber Utdanningsdirektoratet vurdere forslaget. I vedlegg 1 og 2 har vi laget eksempel om 
hvordan vårt forslag kan innarbeides i læreplanene. Forslag til ny tekst er markert i grønt i 
dokumentene.  
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Bjørn Johansen Espen Lynghaug 
rådsleder Nestleder 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
 
Vedlegg 1: Forslag til ny formulering i læreplan for fag Vg2 kokk- og servitørfag 
Vedlegg 2: Forslag til ny formulering i Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
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Vedlegg 1 
 

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene (YFF) 
 
 
Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra 
Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen 
(opplæringslova) § 3-4 første ledd.  
 
Gjelder fra 1. august 2016 og er en del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet.  
Fra 1. august 2016 oppheves forskriften som regulerer prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2 
yrkesfaglige utdanningsprogram, fastsatt 1. august 2007. 
  

1. Formålet med yrkesfaglig fordypning 
 
Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene 
mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet.  

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å 
knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Yrkesfaglig fordypnings skal gi elevene en 
opplæring som er relevant for deres fremtidige yrkesutøvelse. 

Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet, og gi regionalt og lokalt 
arbeidsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov 
basert på læreplaner for aktuelle fag. 
 
Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag. De 
skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene 
utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra 
læreplanene på Vg3-nivå. 
 
Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å ta fellesfag i fremmedspråk eller programfag 
fra studieforberedende utdanningsprogrammer og fellesfag fra Vg3 påbygging til generell 
studiekompetanse.  
 
 

2. Omfang   
 

2.1 Omfang på Vg1 
 

Timerammen for yrkesfaglig fordypning er 168 årstimer. Timetallet er oppgitt i  
60-minutters enheter. Elever med opplæring i samisk som første- eller andrespråk og elever med 
opplæring i finsk som andrespråk skal ha en timeramme på 140 timer. Elever med opplæring i 
norsk for hørselshemmede og norsk tegnspråk skal ha en timeramme på 112 timer.  
 

2.2 Omfang på Vg2 
 
Timerammen for yrkesfaglig fordypning er 253 årstimer. Timetallet er oppgitt i 60-minutters 
enheter. Elever med opplæring i samisk som første- eller andrespråk og elever med opplæring i 
finsk som andrespråk skal ha en timeramme på 225 timer. Elever med opplæring i norsk for 
hørselshemmede og norsk tegnspråk skal ha en timeramme på 197 timer.  
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3. Valg av innhold i yrkesfaglig fordypning  
 
Opplæring i kompetansemål fra Vg3-læreplanene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. 
 
Yrkesfaglig fordypning skal normalt brukes til opplæring i kompetansemål hentet fra læreplaner for opplæring i bedrift og 
Vg3 i skole. Det skal utarbeides lokale læreplaner basert på de nasjonale kompetansemålene. Det skal framgå av den lokale 
læreplanen hvilke nasjonale kompetansemål som ligger til grunn for opplæringen. Skoleeier har ansvaret for at det blir 
utarbeidet lokale læreplaner i yrkesfaglige fordypning, og at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse 
læreplanene. Fylkeskommunen har ansvar for at elevene blir vurdert i forhold til kompetansemålene i de lokale 
læreplanene. Fylkeskommunen må legge til rette for at elevene får et reelt valg mellom flere lokale læreplaner i 
yrkesfaglige fordypning. 
 

3.1 Fellesbestemmelser for yrkesfaglig fordypning på Vg1 og vg2 
 
På Vg1 og Vg2 skal yrkesfaglig fordypning brukes til: 
 
3.1.1 Opplæring i kompetansemål fra læreplanene for opplæring i bedrift og Vg3 i skole fra eget 

utdanningsprogram 
 
eller 
3.1.2.  Opplæring i kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift og Vg3 i skole fra    
            andre utdanningsprogram 
 
Dersom yrkesfaglig fordypning brukes til opplæring i bedrift, skal skolen ta initiativ til å samarbeide med 
opplæringsansvarlig i bedriften om å utarbeide lokale læreplaner.  
 
 
Unntak på Vg2: 
 
Dette gjelder ikke for elever som følger utdanningsprogrammene for bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. For 
disse utdanningsprogrammene skal yrkesfaglig fordypning på Vg2 bare brukes til opplæring i kompetansemål fra 
læreplanene fra eget utdanningsprogram. 
 
 
 
 
 
 
eller 
3.1.3.  Opplæring i fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i    
           fremmedspråk eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene  
  
Når timene til yrkesfaglig fordypning brukes til fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i 
fremmedspråk eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene, gjelder kompetansemål og timetall for 
disse fagene slik de er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Når timetallet i programfaget er lavere enn timene 
som er satt av til yrkesfaglig fordypning, må resten av timene brukes til yrkesfaglig fordypning etter punkt 3.1.  

4. Vurdering 
 
De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven  
kapittel 3. 
 
Det er skolen som har ansvaret for både underveisvurdering og for å sette standpunktkarakter som er sluttvurdering for 
yrkesfaglig fordypning.  
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Dersom yrkesfaglig fordypning brukes til opplæring i bedrift, skal fylkeskommunen legge til rette for at skolen samarbeider 
med opplæringsansvarlig i bedrift om vurdering.  
 

4.1 Bestemmelser for sluttvurdering: 
 
Standpunktkarakter 

Årstrinn  Ordning 

Vg1 og Vg2 

Elevene skal ha en standpunktkarakter for den 
delen av yrkesfaglig fordypning som følger lokal 
læreplan. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
yrkesfaglig fordypning. 
 

 
Eksamen for elever 

Årstrinn  Ordning 

Vg1 og Vg2 

For den delen av yrkesfaglig fordypning som følger 
lokal læreplan, skal eleven ikke ha eksamen. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
yrkesfaglig fordypning. 
 

 
 
Eksamen for elever     VG 2   NY 

Årstrinn  Ordning   Forslag 

Vg1 og Vg2 

For den delen av yrkesfaglig fordypning som følger 
lokal læreplan, skal eleven ikke ha eksamen. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
yrkesfaglig fordypning. 
NY: Valg av programområde i faget Yrkesfaglig 
fordypning skal vektlegges ved eksamen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 2 

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra 
Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande 
opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd. 
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Gjelder fra 01.08.2007  

Formål 

Programområdet for kokk- og servitørfag skal bidra til utvikling av kompetanse innen tilberedning, anretning og servering 
av måltider til gjester på ulike spisesteder og til brukere i ulike institusjoner. Måltidene har stor betydning som sosial 
faktor, og en stadig større del av måltidene tilberedes og serveres utenfor hjemmene. Økt kunnskap om kostens betydning 
for helse og velvære har ført til større etterspørsel etter ernæringsmessig riktig mat og etter spesialkost. Programfagene skal 
fremme kunnskap om kosthold og helse i samfunnet. Programfagene skal også bidra til å utvikle medarbeidere med evne til 
å produsere og til å skape en helhetlig opplevelse som imøtekommer brukernes og gjestenes ønsker og behov. Videre skal 
programfagene gi opplæring i norske og samiske mattradisjoner, mat fra ulike kulturer og nasjonale og internasjonale 
mattrender.  

Opplæringen skal bidra til å utvikle elevens ferdigheter innen tilberedning, anretning og servering av mat og drikke. 
Opplæringen skal også fremme forståelse av måltidenes betydning og sammenhengen mellom kosthold, levevaner og helse. 
Opplæringen skal bidra til å utvikle elevens kompetanse innen salg, service og økonomi. Videre skal opplæringen medvirke 
til å styrke elevens evne til samarbeid og omstilling, og fremme etisk bevissthet og kreativitet. Opplæringen skal legge 
grunnlaget for innsikt i og forståelse av relevant regelverk som gjelder produksjon og omsetning av mat og drikke, og av de 
krav som stilles til bransje, bedrift og yrkesutøvere.  

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid og samarbeid med det lokale næringslivet. Gjennom økt faglig kompetanse 
skal den enkelte få bedre grunnlag for å velge videre utdanning og framtidig yrke innenfor kokk- og servitørfag.  

Struktur  

Programområdet for kokk- og servitørfag består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må sees i 
sammenheng. 

Oversikt over programfagene: 

Årstrinn Programfag   

Vg2 Råvarer og produksjon Kosthold, ernæring og helse Servering, bransje og miljø 

Beskrivelse av programfagene  

Råvarer og produksjon  

Programfaget dreier seg om behandling av ulike råvarer og produkter, tilberedningsmetoder, trygg mat, sensorikk, 
kvalitetskontroll og presentasjon av retter og menyer. Programfaget omfatter også gjeldende regelverk for tilberedning og 
oppbevaring av mat og drikke, etisk forsvarlig produksjon, god ressursutnyttelse og økonomisk forståelse. 

Kosthold, ernæring og helse  

Programfaget handler om sammenhengene mellom kosthold, ernæring, levevaner og folkehelse. Mat og drikke som 
kulturbærer står sentralt. Programfaget omfatter også mat til ulike grupper og kost- og menyplanlegging i tråd med 
gjeldende regelverk og andre styringsdokumenter. 

Servering, bransje og miljø  

Programfaget handler om servering, salg, service, kommunikasjon og etikk. Det handler også om økonomisk forståelse og 
det ansvaret som ligger i å selge og servere mat og drikke. Arbeidsmiljø og bedriftenes ansvar for det ytre miljøet inngår. 
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Timetall  
Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter. 

Vg2 

Råvarer og produksjon 197 årstimer  

Kosthold, ernæring og helse 140 årstimer  

Servering, bransje og miljø 140 årstimer  

Grunnleggende ferdigheter 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av 
den. I kokk- og servitørfag forstår en grunnleggende ferdigheter slik: 

Åkunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kokk- og servitørfag innebærer å arbeide med rapporter, loggføring og 
presentasjoner, utarbeide tilbud, menyer og drikkevarekart, gi og motta informasjon og å kunne kommunisere og 
samhandle i det daglige arbeidet. 

Å kunne lese i kokk- og servitørfag innebærer å gjøre bruk av faglitteratur, kvalitetsstyringssystemer og manualer for utstyr. 
Det betyr å kunne motta bestillinger, bruke oppskrifter, sammenligne og systematisere informasjonsmateriell. 

Å kunne regne i kokk- og servitørfag innebærer å omarbeide oppskrifter, foreta mengdeberegning, prissetting, vurdere 
tilbud og økonomiske konsekvenser. Det innebærer også å kunne beregne og sammenligne energi- og næringsinnhold. 

Å kunne bruke digitale verktøy i kokk- og servitørfag innebærer å hente og oppsummere relevant informasjon og 
dokumentere og presentere faglig arbeid. Det innebærer også å kunne sammenligne og vurdere energi- og næringsinnhold, 
kost- og menyplanlegging, varebestilling, betalingsrutiner, lagerstyring og bruk av produksjonsutstyr. 

Kompetansemål  

Råvarer og produksjon  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i samsvar med gjeldende regelverk og andre 
styringsdokumenter  

• kvalitetsvurdere, oppbevare og behandle råvarer og bearbeidede produkter på faglig, etisk og ressursmessig 
forsvarlig måte  

• planlegge, tilberede og anrette retter og måltider ut fra grunnleggende metoder, og ivareta estetiske og sensoriske 
egenskaper og hensynet til næringsverdi og økonomi  

• bruke digitale verktøy til oppskrifts- og mengdeberegning i produksjon  

• bruke egnede maskiner og egnet utstyr i produksjonsprosessen  
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• tilberede og presentere nye og tradisjonelle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale retter og menyer på 
kreativ og estetisk måte  

• praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og godt renhold i samsvar med gjeldende regelverk  

• gjøre rede for forebygging av matbårne sykdommer og drøfte konsekvenser av dårlig hygiene  

• gjøre rede for relevant regelverk og kvalitetsstyringssystemer for kokk- og servitørfag, og følge dem i praksis  

Kosthold, ernæring og helse  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• drøfte sammenhengene mellom, kosthold, ernæring, levevaner og helse og gjøre rede for tiltak som kan bedre 
folkehelsa  

• gi råd om daglig kost og spesialkost  

• lage daglig kost, spesialkost og kost for ulike grupper ut fra den enkeltes ønsker og behov og i tråd med relevant 
regelverk og andre styringsdokumenter  

• komponere menyer og lage måltider ut fra hensyn til kultur og religion  

• bruke digitale verktøy i næringsberegning, kost- og menyplanlegging  

Servering, bransje og miljø  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• klargjøre lokaler og foreta oppdekking og servering  

• forberede måltider som bidrar til helse, velvære og sosialt samkvem  

• drøfte hva god service, bruker- og gjestebehandling er, og vise dette i praksis  

• presentere, anbefale og servere mat, alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer  

• bruke egnede maskiner og egnet utstyr i serveringsarbeidet  

• tilberede varme og kalde retter og drikker i serveringslokalet, anrette og servere dem  

• beregne kostnader og salgspris knyttet til produksjon og salg av mat og drikke  

• gjennomføre enkle salgsfremmende tiltak  

• gjøre rede for krav til helse, miljø og sikkerhet innen kokk- og servitørfag, og følge dem i praksis  

• følge ergonomiske prinsipper og bruke riktig verneutstyr  

• drøfte etiske problemstillinger knyttet til kokk- og servitørfag og det ansvaret det innebærer å lage og tilby mat og 
drikke til andre  

• drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innbærer i kokk- og servitørfag  

• bruke relevante faguttrykk  

• gjøre miljøbevisste valg i produksjon og avfallshåndtering  
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• praktisere førstehjelp som er relevant for kokk- og servitørfag  

Vurdering  

Vg2 Kokk- og servitørfag 

Bestemmelser for sluttvurdering: 

Standpunktvurdering 

Programfag Ordning 

Råvarer og produksjon  

Kosthold, ernæring og helse 

Servering, bransje og miljø 

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene. 

Eksamen for elever 

Programfag Ordning 

Råvarer og produksjon  

Kosthold, ernæring og helse 

Servering, bransje og miljø  

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. 

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Eksamen for privatister 

Programfag Ordning 
 
Råvarer og 
produksjon  

Kosthold, ernæring 
og helse 

Servering, bransje 
og miljø  

Privatisten skal opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal 
privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.  

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven. 

 
 

Vurdering  NY 

Vg2 Kokk- og servitørfag 

Bestemmelser for sluttvurdering: 

Standpunktvurdering 

Programfag Ordning 
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Råvarer og produksjon  

Kosthold, ernæring og helse 

Servering, bransje og miljø 

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene. 

Eksamen for elever 

Programfag Ordning 

Råvarer og produksjon  

Kosthold, ernæring og helse 

Servering, bransje og miljø  

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. 

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 
 
Val av programområde i faget yrkesfaglig fordypning skal vektelegges ved eksamen 

 

 

Eksamen for privatister 

Programfag Ordning 
 
Råvarer og 
produksjon  

Kosthold, ernæring 
og helse 

Servering, bransje 
og miljø  

Privatisten skal opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal 
privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.  

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 
 
Val av programområde i faget yrkesfaglig fordypning skal vektelegges ved eksamen 

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven. 
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