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Vår saksbehandler: Eirik Bertelsen 
 

 
Vår dato: 
11.09.2017 
Vårreferanse
: 2017/96 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

 
 
Innkalling til rådsmøte nr. 4 2017 
 
 
 
 
Dato: 18.09.17 
Tid: 10:00 – 16:00  
Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm 
 
Rådsmøte 12.30-15.30  
 
Velkommen – v/ Karl Gunnar Kristiansen 
 
Dagsorden: 
 
29.4.2017  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
30.4.2017 Presentasjonsrunde av nye medlemmer/ varamedlemmer i FRRM 
 
31.4.2017  Konstituering av FRRM- Valg  
 
32.4.2017 Observatør til FRRM 
 
33.4.2017 Godkjenning av referat rådsmøte 3 – 2017 
 
34.4.2017  Gjennomgang av mandat for faglige råd og retningslinjene  
 
35.4.2017  Planlegging av rådets arbeid 

 Orientering om rådets arbeid 
 Konkretisering av arbeidsoppgaver og fordeling av ansvarsområde 

blant medlemmene i rådet. Fremdriftsplan for rådets arbeid. 
 

36.4.2017 Kort informasjon om bestilling av reiser og innsending av reiseregninger 
 
37.4.2017 Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve,   
  praksisbrevprøve og kompetanseprøve 
 
38.4.2017 Søknad om forsøk i kokk- og institusjonskokkfaget fra Østfold fylkeskommune 
 
39.4.2017 Eventuelt 
 
 
 
 
29.4.2017  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Forslag til vedtak: 
Godkjent 
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30.4.2017 Presentasjonsrunde av nye medlemmer/ varamedlemmer i FRRM 
Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 
 
 
 
31.4.2017  Konstituering av FRRM- Valg 
I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 
Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger leder og nestleder samt en 
representant til arbeidsutvalget. 
Vedtak: 
 
 
 
32.4.2017 Observatør til FRRM 
Noen av de faglige rådene har tidligere hatt observatør(er) til faglige råd. Observatører kan være 
representanter fra andre offentlige myndigheter. 
I den grad rådet ser at andre offentlige myndigheter kan bidra i rådets arbeid og belyse saker er 
det anledning for rådene å søke Utdanningsdirektoratet om å få oppnevne observatører. 
Søknaden må begrunnes. 
Vedtak: 
 
 
 
 
33.4.2017  Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 3/2017 
Forslag til vedtak: 
Godkjent 
 
 
 
34.4.2017  Gjennomgang av mandat for faglige råd og retningslinjene 
De faglige rådene har fått nytt mandat for oppnevningsperioden 2017 – 2021. I tillegg er det 
utviklet nye retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 
Utdanningsdirektoratet. Fagansvarlig presenterer dokumentene på rådsmøte. 
Vedtak: 
 
 
 
 
35.4.2017  Planlegging av rådets arbeid 

 Orientering om rådets arbeid 
 Drøfting av arbeidsoppgaver i rådet.  

Sekretariatet ønsker at de faglige rådene allerede nå starter drøfting av viktige arbeidsoppgaver i 
tiden som kommer. Intensjonen med en slik drøfting er å utvikle en fremdriftsplan for de ulike 
arbeidsoppgavene og fordele ansvarsområder blant medlemmene.   
Forslag til vedtak: 
Basert på innspillene i diskusjonen arbeider arbeidsutvalget videre med en årsplan for arbeidet i 
rådet. 
 
 
 
 
36.4.2017 Kort informasjon om bestilling av reiser og innsending av reiseregninger 
Fra 1. Januar 2017 skal alle reiseregninger leveres elektronisk. Vedlagt innkallingen finner dere 
informasjonsskriv vedrørende elektroniske reiseregninger. 
Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 
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37.4.2017 Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve,  
  praksisbrevprøve og kompetanseprøve 
Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven §§ 3-
48 til 3-68 om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven. Direktoratet foreslår både 
endringer i innhold og struktur. Det foreslås også noen endringer i del VI om 
dokumentasjon. Enkelte endringer gjøres også i kapittel. 4 om voksne og i forskrift til 
friskoleloven. Høringsdokumentene ligger vedlagt denne innkallingen. 
 
Høringsvektøyet finner dere her: 
 
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133 
 
Utdanningsdirektoratet har selv tatt initiativ til å revidere bestemmelsene i forskrift til 
opplæringsloven kapittel 3 del VII om fag-, svenne- og kompetanseprøven. Med unntak av 
enkelte små tilføyelser, har disse bestemmelsene ikke vært endret siden 2009, og 
tilbakemeldinger fra skolesektoren og bedrifter viser at det er behov for å foreta visse endringer. 
Formålet med revisjonen er å endre de bestemmelsene som ikke fungerer etter sin hensikt, og 
bidra til å gjøre bestemmelsene i delkapittelet tydeligere og enklere.  
 
I prosessen har direktoratet involvert fylkesmenn, fylkeskommuner og faglige råd (vedlagt finner 
dere innspill fr FRRM). De har kommet med synspunkter på hva som bør og ikke bør endres i 
dagens bestemmelser. Disse innspillene har, sammen med direktoratets egne erfaringer, utgjort 
grunnlaget for forslagene til endring. 
 
Høringsfrist er 16. oktober 2017. 
 
Sekretariatet vil gi en kort presentasjon av sentrale problemstillinger i høringen på rådsmøte. 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 
 
38.4.2017 Søknad om forsøk i kokk- og institusjonskokkfaget fra Østfold    
  fylkeskommune 
Utdanningsdirektoratet mottok 14.06.2017 søknad om forsøk fra Østfold fylkeskommune. 
Østfold fylkeskommune ønsker et forsøk med en ny opplæringsmodell som de vil prøve ut innen 
utdanningsprogram for restaurant- og matfag med kokk- og institusjonskokkfaget. Målgruppen 
for forsøket er nyankomne innvandrere i introduksjonsordningen. Mange av disse deltakerne har 
mye relevant yrkesfaring, men mangler formell kompetanse. 
 
Vedlagt finner dere et kort saksfremlegg til saken samt søknaden fra Østfold fylkeskommune.  
Sekretariatet vil gi en kort innledning til saken på rådsmøtet. 
Forslag til vedtak: 
Se presentasjon 
 
 
 
 
 
39.4.2017 Eventuelt 
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Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng 
 

 
Vår dato: 
23.06.2017 
Vårreferanse
: 
17/96 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

 
 
Referat fra rådsmøte nr. 3 2017 
 
 
 
 
Dato: 14.06.17 
Tid: 10:00 – 16:00  
Sted: Utdanningsdirektoratet 
 
Fellesdel 10.00-11.15 Auditoriet, 1. etg.  
Rådsmøte 12.00-16.00 Møterom Sinus  
 
 
Til stede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: 
 John Magne Larsen (KS) Bjørn Johansen (NNN) 
 Espen Lynghaug (NHO Mat og drikke) Merete Helland (NNN) 
 

 
Frank Schistad (Fellesforbundet) 

  Eva Erichsen (YS Delta) 
 Skolesiden/utdanningsmyndigheter: Elevorganisasjonen: 
 Kristin Bergundhaugen (KS) 

 

 Helga Hjeltnes (Utdanningsforbundet) Utdanningsdirektoratet: 
 Erna Hamrum (Skolenes Landsforbund) Benedicte Bergseng  
 Geir-Rune Larsen (Utdanningsforbundet)  
Forfall: 

 
 

 Ragnhild Vassbotn (vara ikke tilstede, EO)  
 Gunnar Bakke (vara ikke tilstede, NHO Mat 

og drikke) 
 

 NHO reiseliv  
 
 
Dagsorden: 
 
21.3.2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
22.3.2017 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 1/2017 
23.3.2017 Fagutvalg med FRTIP  
24.3.2017 Høringer 
25.3.2017 Rapport for oppnevningsperioden 
26.3.2017 Krav til læretid etter fullført alternativ Vg3 
27.3.2017 Orienteringssaker 
28.3.2017 Eventuelt 
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21.3.2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak: 
 Godkjennes 
 
22.3.2017 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 2/2017 

 
Vedtak: 

 Godkjennes 
 
23.3.2017 Fagutvalg med FRTIP 

FRRM vedtok på rådsmøte nr. 3/2016 å forespørre FRTIP om å opprette et fagutvalg om 
matindustrien.  

Fagutvalget består av:  

- Merete Helland (FRRM) 
- Helga Hjeltnes (FRRM)  
- Tone Belsby (FRTIP) 
- Ellen Møller (FRTIP)  

Helga Hjeltnes orienterer fra andre møte i gruppen 13.06.17. Gruppen har både diskutert behovet 
for mer teknisk kompetanse i den matfaglige opplæringen på restaurant- og matfag og mer 
matfaglig kompetanse i den tekniske opplæringen på TIP.   

Gruppen diskuterte særlig alternative løsninger for å lage en god utdanning hvis KDs forslag til ny 
tilbudsstruktur blir vedtatt. Gruppen kom fram til følgende punkter:  

- Valgfrie programfag på Vg2 Kjøtt og næringsmiddelindustri og Vg2 industriteknologi. 
- Fordypning i Vg3 Industriell matproduksjon i prosess  
- Fordypning i Vg3 produksjonsteknikerfaget i mat 

Saken ses i sammenheng med sak 26. Rådet diskuterer om vi skal fremme alternative løsninger 
for KD. Rådet ønsker å ikke fremme et alternativt forslag, og vil heller jobbe med en løsning i tråd 
med punktene over hvis KD vedtar tilbudsstrukturen slik den slik foreligger. Myndighetene bør 
ikke lage en utdanning som bransjen ikke vil ha. Faglig råds opprinnelige forslag er 
gjennomarbeidet av partene i arbeidslivet.  

Vedtak:  
Rådet tar saken til orientering.  

 
24.3.2017 Høringer 
 

- Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen 

På vegne av Kunnskapsdepartementet sender Utdanningsdirektoratet forslag til endringer i den 
yrkesfaglige tilbudsstrukturen på høring. Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er alle de ulike 
utdanningsprogrammene, Vg2-tilbudene, lærefag og yrkeskompetansefagene som blir tilbudt 
elevene som velger fagopplæring. De foreslåtte endringene skal bidra til at fag- og 
yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for faglært kompetanse, og for at flere 
bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft. 

Forslagene skal blant annet bidra til: 

• mer motiverte elever 
• en mer relevant opplæring rettet mot et yrke eller grupper av yrker 
• et konsistent opplæringsløp fra Vg1 til Vg3 med god progresjon fram til de lærefagene og 

yrkene som opplæringen skal forberede til 
• et godt grunnlag for fagopplæring i hele landet 

Forslagene omfatter blant annet: 
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• nedlegging av eksisterende utdanningsprogram og opprettelse av nye 
• oppsplitting eller sammenslåing av Vg2-tilbud og lærefag 
• forslag til nye Vg2-tilbud eller lærefag 
• flytting av Vg2-tilbud og lærefag mellom utdanningsprogram, samt endringer i 

opplæringsmodeller og navneendringer 

Høringsfrist er 4. september 2017. 

Leder innleder til saken og om høringsseminar 1. juni og fellesmøte med SRY 12.06. På 
høringsseminaret om saken deltok seks rådsmedlemmer. Her presenterte KD sitt forslag til ny 
tilbudsstruktur. Det deltok ikke representanter fra rådet på fellesmøtet.  

I tillegg til en høringsuttalelse, foreslo AU i innkallingen å sende et brev til kunnskapsministeren 
og påpeke at utgangspunktet for å endre tilbudsstrukturen var å lage tilbud som samsvarer med 
behovet i arbeidslivet. AU mener nå at partene sender en prinsipiell uttalelse til ministeren, mens 
det faglige rådet svarer på faglige problemstillinger. Rådet er enig i dette.  

Det er i hovedsak tre hovedpunkter der rådet er uenige i KDs forslag til ny tilbudsstruktur innen 
restaurant- og matfag. Dette er:  

- Plasseringen og fagbetegnelsen på ferskvarehandlerfaget 
- Oppsplittingen av Vg2 matfag i tre deler, og ikke to 
- Sammenslåing av Vg3 sjømatproduksjon og Vg3 industriell matproduksjon med fordypning 

Baker- og konditorbransjen er fornøyd med forslag om Vg2 baker- og konditor.  

1. Ferskvarehandler 

Det faglige rådet mener at de to lærefagene kan slås sammen under forutsetning av at faget 
flyttes til Vg2 kjøttfag. Tilbakemeldinger fra bransjen tilsier at de ønsker å beholde to fag, men at 
de samtidig kan leve med en sammenslåing. Rådet diskuterer behovet for fordypning i dette 
faget, men er enig i at fordypning vil framkomme på CVen.  

Rådet diskuterer videre plasseringen av et nytt lærefag. Rådet mener at det bør være et kryssløp 
fra de øvrige Vg2-tilbudene i utdanningsprogrammet til det nye Vg3-tilbudet. Det er nok 
felleselementer mellom Vg2-tilbudene som gjør at et kryssløp er mulig og hensiktsmessig. Dette 
handler for eksempel om hygiene, kvalitetssikring og råvarekunnskap.  

Reiselivsbransjen ønsket ikke fagene til Vg2 kokk og servitørfag fordi det vil gå ut over 
rekrutteringen og status til kokk- og servitørfaget. Selv om butikkslakter og sjømathandler er et 
håndverksfag, er det i dag mange kokker som jobber i ferskvaredisk. Et kryssløp fra Vg2 kokk- og 
servitørfag til et nytt lærefag kan være en attraktiv karrierevei for ungdom som ikke vil jobbe 
kveldstid. Rådet tror likevel ikke et kryssløp vil gå ut over rekrutteringen til kokk- og 
institusjonskokkfaget. Rådsmedlemmet som representerer Fellesforbundet avstår å stemme 
i spørsmål om kryssløp fra Vg2 kokk- og servitørfag fordi NHO reiseliv ikke lenger er representert 
i rådet.     

Rådet er uenig i KDs forslag til navn. Kompetansen til fagarbeidere i butikkslakter og 
sjømathandlerfaget er ikke tilsvarende kompetansen til en kokk. Fagene har felleselementer, men 
er likevel forskjellige. Rådet foreslår ferskvarehandler som fagbetegnelsen på dette lærefaget. 
Butikkslakterfaget har status som svenn. Det bør vurderes om et nytt lærefag kan beholde 
svennetittelen fordi det utgår fra et historisk lærefag.  

2. Kjøtt og næringsmiddelfag 

Rådet diskuterer KDs forslag, og vil fortsatt ha tredeling av dagens Vg2 matfag:  

- Vg2 baker og konditor 

- Vg2 kjøttfag 

- Vg2 mat og prosess 

Rådet er ikke enig i forutsetningen til KD om at dette er Vg2-tilbud skal tilbys i alle fylker. 
Matindustrien er sentrert i noen regioner, og det er i disse fylkene at tilbudet primært bør ligge. 
Hvis fylkeskommunene dimensjonerer utdanningstilbudet med utgangspunkt i det regionale 
næringslivet vil tilbudet opprettes der det er et reelt behov for faglært arbeidskraft. Modellen kan 
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altså løses uavhengig av opprettelsen av kompetansesentre. Rådet ser for seg at et Vg2 tilbud 
innen mat og prosess kan opprettes 5-6 fylker spredt rundt om i landet.  

Rådet mener departementet har tatt for mye hensyn til et nytt kriteria om bærekraft. Den nye 
tilbudsstrukturen for yrkesfagene er dermed tilpasset fylkeskommunene heller enn 
arbeidsmarkedets kompetansebehov. KD må vektlegge arbeidsmarkedets behov høyere i 
beslutningen om en ny tilbudsstruktur.   

Matindustrien har behov for teknisk kompetanse, noe som de i dag i liten grad for gjennom 
utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag. Industrien rekrutterer i dag en del kandidater 
fra utdanningsprogrammet for TIP, men klarer ikke beholde denne kompetansen over tid. Disse 
fagarbeiderne vil ikke stå i en produksjonslinje. Et nytt Vg2-tilbud kan i større grad enn i dag 
legge til rette for kombinasjonen av mat og teknisk kompetanse innen utdanningsprogrammet for 
restaurant- og matfag. 

3. Industriell matproduksjon og sjømatproduksjon 

KD har foreslått å slå sammen fagene uten fordypning. Rådet mener Vg3 sjømatproduksjon kan 
legges ned og integreres i Vg3 industriell matproduksjon, men da må sjømatproduksjon ivaretas 
som en fordypning. 

Norge har en sterkt voksende matindustri i blå sektor. Sjømatproduksjonsfaget er i stor grad 
et voksenfag. Flere kandidater i industrien tar i dag fagbrevet i industriell matproduksjon. 
Prosessindustrien blir mer og mer lik, og det gjelder også innen matindustrien.  

Rådet foreslår to fordypning i et nytt lærefag, en blå fordypning i sjøbasert industri og en grønn 
fordypning i landbasert industri. Dette er allerede velkjent terminologi fra utdanningsprogrammet 
for naturfag. Det meste i et nytt lærefag vil være felles, men det er fortsatt behov for fordypning i 
de to ulike områdene. 

Det faglige rådet støtter ikke at lærefaget legges ned hvis faget ikke blir ivaretatt som en egen 
fordypning i Vg3 industriell matproduksjon. 

Vedtak:  
Rådet sender en høringsuttalelse der vi er uenig i KDs forslag på følgende tre områder:  
- Butikkslakter- og sjømathandlerfaget kan slås sammen, men fagbetegnelsen må være 

ferskvarehandler. Faget bør ligge i Vg2 kjøttfag, men ha kryssløp fra de øvrige Vg2-
tilbudene i utdanningsprogrammet. Fellesforbundet avstår å stemme i sistnevnte sak.  

- Vg2 matfag deles i tre nye tilbud. Dette er Vg2 baker og konditor, Vg2 mat og prosess og 
Vg2 kjøttfag 

- Industriell matproduksjon og sjømatproduksjon slås sammen til et lærefag under 
forutsetning av at det etableres to fordypninger i henholdsvis blå og grønn sektor.  

Utkast til høringsuttalelse sendes på internhøring i rådet.  
 
25.3.2017 Rapport for oppnevningsperioden 

Rådet vedtok på rådsmøte nr. 4/2016 å sette evaluering av oppnevningsperioden på dagsorden i 
løpet av våren 2017. Sekretariatet har også sendt de faglige rådene en bestilling om å lage en 
rapport for oppnevningsperioden. 

Rådet behandlet utkast til rapport på rådsmøte nr. 2/2017. Rapporten har vært på intern høring i 
rådet, og innspill er innarbeidet. Rådet har ingen ytterlige merknader til rapporten. Rapporten 
sendes sekretariatet. Flytskjema legges ved rapporten. 

Vedtak:  
Rådet vedtar rapport for oppnevningsperioden.  

 
26.3.2017 Krav til læretid etter fullført alternativ Vg3 
SRY ber om innspill fra de faglige rådene om krav til læretid etter fullført alternativ Vg3. Saken 
ble presentert og diskutert på fellesdel mellom fem faglige råd tidligere på dagen. 
 
Rådet diskuterer saken. Det er både fylkesvise og individuelle forskjeller for hvilke muligheter 
elevene har etter fullført alternativ Vg3 i skole. Rådet er kjent med at elever både har fått 
mulighet til å tegne lærekontrakt og at de starter jobb i bransjen med en lavere tarifflønn. Innen 
restaurant- og matfag er utfordringen at mange elever i liten grad er formidlingsbare til 
læreplass. De kan ha mye fravær og svake karakterer eller stryk. Elevene som ikke får læreplass, 
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vil trolig også slite med å få læreplass etter fullført Vg3 i skole. Utfordringene som Faglig råd for 
elektrofag skisserer er ikke overførbare til restaurant- og matfag. For elever som sliten med å 
fullføre et fagbrev bør heller vurderes opp mot et kompetansebevis.  
 
Faglig råd for restaurant- og matfag ser ikke behov for krav til læreplass etter fullført Vg3 i skole, 
og vil beholde ordningen som den er i dag. Ordningen bør være lik for alle utdanningsprogram. 
 
Utfordringene til elektrofag kan også handle om at dimensjoneringen i fylkeskommunene ikke er 
riktig. En annen mulighet for elektrofagene er å vente med autorisasjonen til de har fått mer 
praksis i bransjen.  
 

Vedtak:  
Rådet sender et svar til SRY der vi støtter dagens ordning med alternativ Vg3 i skole. 
Brevet godkjennes av AU.  

 
27.3.2017 Orienteringssaker 
 

- Deltakelse på møter 
o Høringsseminar 01.06.2017 
o Fellesmøte mellom SRY og faglige råd om ny tilbudsstruktur 12.06.2017  
o Møte mellom AU og læreplanavdeling i Udir om arbeid med læreplaner som følge av 

endringer i tilbudsstruktur og Fagfornyelsen.  
 

- Orientering fra rådsmedlemmer 
Nytt mandat for faglige råd: SRY har hatt et møte med kunnskapsministeren der nytt 
mandat for faglige råd var tema. Partene er ikke fornøyd med forslaget per nå. Dette 
handler om økonomi, andre organisasjoner i rådene og rådenes myndighet.  
 

- Orientering fra SRY 
o HMS i yrkesfagene 

NHO la i SRY møte 26.4.2017 frem en sak om Helse, miljø og sikkerhet som del av 
yrkesopplæringen. I møtet anbefalte SRY at notatet ble oversendt Utdanningsdirektoratet og de 
faglige rådene som innspill til det videre arbeidet med HMS i læreplaner. SRY ber med dette de 
faglige rådene vurdere innspillene i notatet i lys av læreplanene for de ulike fag. 

 
o Referat fra SRY-møte 26. april 2017 https://fagligerad.no/sry/  
 

- Orientering fra Udir 
o Status forsøk med modulstrukturert opplæring 
Læreplangruppe institusjonskokkfaget:  

Rune Olsen, foreslått av YS Delta 
Cathrine Fjeldstad Gujord, foreslått av YS Delta 
Merethe Solberg, foreslått av Fellesforbundet 

 
Udir ber rådet komme med forslag til kandidater til læreplangruppe i kokkfaget.  

 
o Nyoppnevningskonferanse 18. september 
 

- Flytskjema 
 
Vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering 

 
28.3.2017 Eventuelt 
 

- Modulstrukturert opplæring for voksne 

På fellesdelen av rådsmøtet, orienterte Udir om status i forsøk med modulstrukturert opplæring. 
Direktoratet hadde to spørsmål knyttet til vurdering.  

https://fagligerad.no/sry/
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Rådet diskuterte saken. For spørsmål om underveisvurdering, støtter rådet Udirs forslag. Rådet 
spør samtidig om vurderingen kun skal gjøres av bedriftene, eller om fylkeskommunene også vil 
ha en rolle. Det er viktig at eksterne også bidrar i å vurdere modulene sammen med bedriftene. 

For spørsmål om arena for gjennomføring av fag- eller svenneprøven, mener rådet at det ikke 
spiller en rolle om prøven gjennomføres i bedrift eller på en prøvestasjon.  

Rådet sender skriftlige innspill til direktoratet.  

 
- Fagprøver i institusjonskokkfaget 

Eva Erichsen og opplæringskontoret erfarer at det er stor forskjell mellom Oslo og Akershus på 
gjennomføring av fagprøven i institusjonskokkfaget, og spør om dette er noe rådet kan jobbe 
med. Rådet har tidligere diskutert saken, og problemstillingen må løses lokalt. Sak kan for 
eksempel tas opp i Østlandssamarbeidet.  
 
Rådet tar saken til orientering 
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ØSTFOLD
FYLKESKOMMUNE

Utdanningsdirektoratet Vår ref.: 109167/2017 -2017/4432

Postboks 9359 Grønland Deres ref.:

0135 OSLO Dato: 14.06.2017

Søknad om forsøk etter § 1 -4

Bakgrunn for søknaden.

Integrerings— og mangfolds direktorat (llVlDi) forvalter tilskudd til utviklingsmidler til

kommunene. Formålet med kommunale utviklingsmidler(KUlVl) er å Øke kvaliteten og bedre

resultatene i kommunenes integreringsarbeid. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke

nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes— og samfunnslivet, og deres

Økonomiske selvstendighet. Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskap— og metodeutvikling.

Kunnskapen og metodene skal ha overføringsverdi til Øvrige kommuner.

Målgruppen for prosjektene er nyankomne innvandrere. Nyankomne innvandrere som

omfattes av introduksjonsloven vil utgjøre hoved andelen av målgruppen. Fredrikstad

kommune ble i 2016 tildelt kommunale utviklingsmidler til prosjektet «Utvikle fleksible

kvalifiseringsløp og faglig oppfølging av introdeltakere». Prosjektet er innvilget midler også for

2017.

Forprosjektet har kartlagt hvilke fag det skal satses på, inntakskriterier for opptak, omfang av

ordningen, fysisk plassering og lærerkrefter. Det vil foregå en utvelgelse av deltakere etter en

kartlegging av motivasjon.

KUM forprosjekt startet i august 2016, da det ble etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe

bestående av NAV Fredrikstad, NAV Østfold, Fredrikstad kommune, Fredrikstad

internasjonaleskole, og Østfold fylkeskommune.

KUlVl- Prosjektet ønsker å utvikle fleksible kvalifiseringsløp mot fagbrev for

introduksjonsdeltakere (nyankomne flyktninger, som omfattes av introduksjonsloven). Med

bakgrunn i dagens arbeidsmarked og arbeidsmarkedsprognoser vet vi at fremtidens

arbeidsmarked vil stille større krav til faglært arbeidskraft og at ufaglærte jobber vil minke.

Prosjektet har kartlagt at det er et behov for å utdanne institusjon— og restaurantkokker i

Østfold. KUlVl- prosjektet ønsker hovedsakelig å satse på at deltakerne oppnår fagbrev,

fremfor kompetansebevis. Vi ser for oss en klasse på 15 deltakere.

Med utgangspunkt i Stortingsmelding 16, og satsing på yrkesfaglige løp, ønsker prosjektet å

jobbe for et mer fleksibelt løp mot fagbrev. l Meld. St. 16 3.3.2 står det om tilrettelagte løp i

fag— og yrkesopplæringen. «Voksne som deltar i fag- og yrkesopplæring kan få opplæringen

tilrettelagt med utgangspunkt i den ordinære hovedmodellen med to års opplæring i skole

Seksjon for opplæring i skole og bedrift

Postadresse: Postboks 220 E-post: postmottak@ostfoldfk.no

Kontoradresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg internett: www.ostfoldfk.no

Telefon: 69 11 70 00 Org.nr.: 842 952 972
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etterfulgt av to år som lærling i lærebedrift. Opplæringen i fellesfagene som vanligvis skjer i

skole kan komprimeres og tilrettelegges. Læretiden i bedrift kan avkortes basert på

godskriving av tidligere praksis eller som et resultat av en realkompetansevurdering.

Deltakere i videregående opplæring for voksne har rett til et opplæringstilbud tilrettelagt

deres livssituasjon. Opplæringen kan gjennomføres som komprimerte løp og kan

gjennomføres som for eksempel opplæring på kveldstid eller nettundervisning»

l Meld. St. 16 Fra utenforskap til ny sjanses skisserer endringstiltak regjeringen vil

gjennomføre. Et av delmålene for Kommunale utviklings midler er at Kommunene skal utvikle

helhetlige opplæringsløp som sikrer sammenheng mellom norskopplæring og andre

opplæringstilbud, som VGS og grunnskole for voksne. Fredrikstad kommune vil ved KUM

prosjektet styrke nyankomnes flyktninger mulighet til å gjennomføre en fagutdanning.

Kommunen mener det er viktig å finne gode løsninger for effektiv kvalifisering, tett

arbeidsrettet oppfølging og kompetanseheving. KUIVl prosjektet ønsker å finne nye

muligheter i tråd med regjeringen og liVlDis retningslinjer.

llVleld. St. 16 3.9.6 «Fagbrev på jobb», blir det beskrevet forsøk med å utvikle og prøve ut

opplæringsmodeller i regi av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Formålet med forsøkene varå utvikle opplæringstilbud som bidrar til at flere ufaglærte tar

fagbrev, samtidig som de beholder lønn under opplæringen. Deltakerne fikk fritak for kravet

om fellesfag for å få fag— eller svennebrev på samme måte som kandidater som går opp til fag-

eller svenneprøver som praksiskandidater. l motsetning til praksiskandidatordningen som er

en dokumentasjonsordning, inkluderte forsøkene veiledning og opplæring. Det ble gitt

opplæring i grunnleggende ferdigheter, og opplæringen la vekt på at deltakerne kunne

uttrykke seg godt muntlig og skriftlig relatert til arbeidssituasjonen. På bakgrunn av

opplæringen fikk deltakerne fritak for den skriftlige eksamen for å dokumentere kompetanse

etter lærerplanen i faget, før oppmelding til fagprøven.

KUM prosjektet har utarbeidet en modell for hvordan vi ser for oss at

introduksjonsdeltakerne skal nå målet om fagbrev innen kokkefaget. Med bakgrunn i lvleld.

St. 16, og erfaringene fra «Fagbrev på jobb» ønsker vi i å søke om fritak fra fellesfag for

deltakerne i prosjektet «Utvikle fleksible kvalifiseringsløp mot fagbrev for introdeltakere», jf.

modell på neste side.
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A2 1 Ar 2 A; Af 4
1 skoleå med målretta 3—4 dageri lære ibedrilt w: dageri lære * 5 dageri Iæreil år
praksis 1 dag programfag VGZ jTilpassetoppfølging og ; Tilpasset oppfølging og

kombinert med 1 dag norsk—fed behov. 1 norsk ved behov. i norsk ved behov.

norskundervisning og 1 dag programfag VG2. j Tverrfaglig teoretii

programfagVGl. Vurdering i programfag ‘ eksamen ves for

og yrkesfag lg praksiskan didater,

; fordypnirg. eksamenskade3102,før

3 " fagprøve.

Bilde 1: Oversiktsbi/de av Mode/l

Mange av deltakerne som kommer har mye relevant yrkeserfaring, men mangler formell

kompetanse. Med kompetanseheving i form av programfag og målrettet praksis vil

introduksjonsdeltakerne ha mulighet til å ta fagbrev. Det å først bruke lang tid på grunnskole

og deretter ta fellesfag på VGS, vil i realiteten legge på i hvert fall 2-3 år i kvalifiseringsløpet.

KUM prosjektet vurderer det som mer gunstig å fokusere på norsk og grunnleggende

ferdigheter, fremfor fellesfag. Dette løpet vil favne flere, å gi flere mulighet til fagbrev, ved å

unngå et tungt teoretisk løp. l dag opplever vi at det er få voksne som tar grunnskole, og

som fortsetter på videregående skole. Deltakerne mister motivasjonen underveis grunnet

lange og teoretiske løp.

KUM prosjektet i Fredrikstad har tro på at deltakerne får større utbytte av mer og grundig

undervisning i programfag. KUM prosjektet søker med dette om dispensasjon fra fellesfag,

samt om dispensasjon til å tegne lærekontrakt uten gjennomførte fellesfag.

. Forsøkets mål og hensikt

Forsøkets mål og hensikt er å utvikle fleksible kvalifiseringsløp mot fagbrev innen

kokk- og institusjonskokk faget for introduksjonsdeltakere (nyankomne flyktninger,

som omfattes av introduksjonsloven). Prosjektet vil styrke nyankomne flyktningers

mulighet til å gjennomføre en fagutdanning. Forsøket vil bidra til kunnskaps og

metodeutvikling ved å prøve ut et mer fleksibelt løp mot fagbrev innen fag der det er
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synkende søkertall til fagene og stort behov for arbeidskraft i Iokalt næringsliv. Jf.

vedlagte Artikkel i Fredrikstad blad 16. mai 2017, vedlegg 1. NAVs

bedriftsundersøkelse for 2017 viser at det er behov for 50 kokker i Østfold.

Hva skoleeier ønsker å prøve ut

Idette forsøket ønsker vi å prøve ut en fleksibel ordning der nyankomne flyktninger

med relevant yrkeserfaring får et best mulig tilpasset opplæringsløp frem mot ønsket

sluttkompetanse med fagbrev. Skoleeier ønsker å prøve ut et utdannings løp der

norskundervisning yrkesrettes i hele opplæringsløpet. Elevene blir lærlinger etter et

år i skole og får en mer spisset opplæring fra dag en mot det faget de skal avlegge

fagprøve i. Deltakerne i prosjektet er voksne mennesker med relevant erfaring fra

faget de skal avlegge fagprøve i og vi ønsker derfor å kombinere det beste i

lærlingeordningen og praksiskandidatordningen. Ved å frita gruppen fra fellesfag vil

de få mulighet til å styrke sin norskkompetanse som er avgjørende for at de skal bli

ansettelsesbare etter endt opplæring. Skoleeier anser at denne kombinasjonen av

opplæring som lærling og at de får vist sin kompetanse gjennom eksamen for

praksiskandidater vil få et utdanningsløp som gir de en kompetanse som gir gode

jobbmuligheter i fag næringslivet i Østfold eri behov av.

. Hvilken bestemmelse i opplæringsloven eller tilhørende forskrift førsøket vil

innebære et avvik fra.

Forsøket vil innebære avvik fra krav om fellesfag, og krav om 5 års allsidig praksis.

Opplæringslovenä 3-5. Fag- og sveineprøve utan Iæreforhold og skole

Det er mogleg å ta fag- og sveineprøva på grunnlag av allsidig praksis i faget som

er 25 prosent lengre enn den fastsette læretida. Fylkeskommunen avgjer om den

praksisen kandidaten viser til, kan godkjennast, og kan i særlege tilfelle godkjenne

kortare praksis.

Forskriftens § 1-1 3. Fritak frå fag for privat/star og vaksne som følgjer
vidaregåande opplæring spesielt organisert for dei.

Fritak av fellesfag — Deltagerne avlegger tverrfaglig teoretisk eksamen VG3 for

praksiskandidater, eksamenskode 3102.

For at deltagerne skal få dokumentasjon på bestått gjennomført opplæring, avlegges

Tverrfaglig teoretisk eksamen VG3 før de går opp til fagprøve.
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Begrunnede behov for avvik fra lov og/eller forskrift

Begrunnelsen for avvik fra krav om fellesfag og 5 års praksis er begrunnet i prosjektets

målsetning om å styrke nyankomne innvandreres mulighet til deltakelse i yrkes— og

samfunnsliv og øke deres Økonomiske selvstendighet. Prosjektet skal bidra til

kunnskap og metodeutvikling. Skoleeiers vurdering er at ved å styrke norskopplæring

fremfor å fokusere på fellesfag så vil deltakerne kunne konsentrere seg på de fagene

som er avgjørende for at de skal være ansettelsesbare etter endt opplæring.

l opplæringen vil elevene bli vurdert i programfagene og yrkesfaglig fordypning etter

forskrift kap. 4 i Opplæringsloven. Deltagerne vil ikke trenge bestått karakter i disse

fagene for å gå opp til Eksamen 3102, men sluttvurderingen vil gi deltagerne verdifull

trening/selvinnsikt før de går opp til eksamen 3102. Det er rimelig grunn til å anta at

forsøket totalt sett vil kunne føre til en opplæring som er bedre for denne gruppen

elever.

Fremdriftsplan og når forsøket er ment å pågå

Kartlegging og utvelgelse av deltakere ut fra relevant bakgrunn og motivasjon vil

foregå høsten 2017. Oppstart i skole ijanuar 2018. Overgang til lærekontraktjanuar

2019 med mål om fagprøve i januar 2021.

Hvorvidt berørte grupper/skolens organer for brukermedvirkning støtter søknaden

om forsøk eller ikke

0 Prosjektet har vært drøftet med Glemmen vgs ved utdanningsleder for

restaurant og matfag høsten 2016 og våren 2017.

0 Det ble avholdt møte med prosjektleder og representant for fylkeskommunen

og hovedtillitsvalgt for utdannningsforbundet i Østfold og arbeidsplass

tillitsvalgt ved Glemmen vgs 22.5.2017 der de tillitsvalgte støtter søknaden.

Underskrevet protokoll er vedlagt. Se vedlegg 2.

o Rektor ved Glemmen vgs har mottatt mail fra prosjektgruppen om uttalelse

fra skolens organer. Det ble avholdt møte med rektor og utdanningsleder for

restaurant og matfag på Glemmen vgs 1. juni. Konklusjon av møtet er at de er

positive til prosjektet og støtter søknaden om forsøk. Rektor vil informere

ledergruppa og medbestemmelsesfora på skolen og HR.
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Samarbeidspartnere og eventuelle veiledningsressurser

O

O

IMDi, NAV Fredrikstad og NAV Østfold, OKOS, Lærlingkompaniet og

Fredrikstad kommune og aktuelle lærebedrifter samarbeider om prosjektet.

Det er arrangert lunsjmøte med opplæringskontor og inviterte bedrifter fra

restaurant og matfagbransjen 12. juni for å informere om prosjektet og skaffe

nødvendige læreplasser. Målsetningen er at deltakerne i prosjektet skal

komme i tillegg til ordinære lærlinger med ungdomsrett. Dette ser ut til å

være uproblematisk da etterspørselen etter lærlinger innen kokk og

institusjonskokk lærlinger er større enn antall søkere i Østfold.

; .

Bi møte og inviterte restaurant og

matfagbransjen 12. juni.

Plan for evaluering av forsøket (skolebasert, kommunebasert og/eller eksternt

basert)

C

0

O

Det skal utarbeides en samhandlingsrutine for samhandling for alle involverte

parter i prosjektet. Denne vil inneholde plan for evaluering.

Østfold fylkeskommune holdes løpende orientert om fremdriften i prosjektet

ved at fylkeskommunens representant i prosjektet informerer ledergruppen i

opplæringsavdelingen jevnlig. Prosjektet følges også opp gjennom team
fremmedspråklige i opplæringsavdelingen som er representert i
prosjektgruppen.

Prosjektet følges av IMDi og det rapporteres til IMDi to ganger per år. 1 .

september og 1. februar.
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0 Etter at forsøket er gjennomført sendes en rapport til Udir.

. Informasjon til deltakerne

o Samtlige deltakere i prosjektet vil bli informert om konsekvensene av å delta i

prosjektet. Dette gjøres i oppstartmøte der alle aktuelle kandidater får

informasjon om prosjektet fra prosjektgruppen der skoleeier informerer om

konsekvensene. NAV informerer om praktisk gjennomføring og oppfølging.

Representant fra bedriftene informerer om utplassering og læretid. Skolen

informerer om tiden i skolen. En nyutdannet kokk med bakgrunn fra Afrika

forteller om sine erfaringer fra sin tid som elev og lærling i kokkefaget.

Prosjektdeltakerne vil få tett oppfølging med kontaktperson fra NAV og

kontaktperson fra Østfold fylkeskommune i hele opplæringsløpet.

Vi håper på en rask tilbakemelding slik at rekrutering og forberedelser for oppstart kan

startes.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger kontakt fylkeskommunens representant i

prosjektgruppen Jim Lindquist Tlf: 48022335 e-post 'imlinQostfoldfkno

Vedlegg:

Vedlegg 1 Artikkel i Fredrikstad blad 16. mai 2017

Vedlegg 2. Protokoll fra møte med hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Østfold og

arbeidsplass tillitsvalgt ved Glemmen vgs 22.5.2017 der de tillitsvalgte støtter søknaden.

Med hilsen

Dokumentet er elektron/sk godkjent og signert av

Kristin St. Hilaire Jim Lindquist

seksjonsleder rådgiver



Søkertallet synker dramatisk tross stor etterspørsel etter lærlinger

tfag e r i fare
Elevene søker seg
bort fra matfag. til
tross for skrikende
etterspørsel etter
arbeidskraft i bran-
sjen.
JOACHIM CONSTANT IN HØYER
MmMyerm-mo

Ann Kristin Olsen er utdan-
ningsleder for restaurant og
matfag ved Glemmen videregå-
ende skole. Hun forteller at sø-
kertallene til linjen har dalt dra-
matisk den seneste tiden. I år er
det kun 35 elever som har søkt
seg til førsteåret med oppstart
tilhøsten.

Søkertallet synker
—De siste årene har søkertalle-
ne gått drastisk ned. Det er helt
tragisk. Søkertallene går ned i
hele Norge. I fjor hadde vi 60
søkere til VGr. Det er en ned—
gang på to hele klasser, forteller
hun.

— Hva er konsekvensene av
en slik søkerflukt?

- Det fører til nedleggelser av
klasser og overtallighet blant
lærerne. Så det har store ring-
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PIERRE SØKERE: Det er færre som vil gjøre som Thomas
Skofterud. Restaurant og matfag-linjene over hele landet opplever
sakerflukt.

Torsdag var 9.-klassinger fra
Kråkerøy ungdomsskole på
plass i kantina på Glemmen vi-
deregående, for å smake på
matfaget. Håpet er at slike be-
søk skal trigge interessen.

— Nåmåvigøre altvikanfor
å få opp søkertallene igjen. Jeg
tror ikke Vihar fått vist ossfram
nok. Derfor søkte vi etter pro-
sjektmidler, som gjorde at vi
kan jobbe mot ungdomsskoler i
distriktet vårt. Nå er det 9.-klas-

, * er. Vi starter tid-

BEGGE FOTO: JOACHIM CONSTANT IN "IVER

lig og håper at det kan tenne en
gnist hos dem, forteller Olsen.

I alt har restaurant og matfag
besøkt 6ungdomsskoler i Fred-
rikstad.

- Det er 140 elever her i dag.
Til sammen har vi besøkt over
300 elever. Så vi håper at det
skal bidra til at linjen blir et na-
turlig førstevalg. sier Olsen.

Trives på skolen
Elevene fra Kråkerøy fikk sma-
ke på tapasretter som Glem-

'l'lGrsdag.g13
i - Hør.—.-
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FRIR TIl. NIENDEKLASSE: Utdanningsleder Ann Kristin Oiser
sier matfaget trenger flere søkere. og kan garantere iæriingplasser.

men-elevene hadde lagd. Selv
om ordtaket sier «Jo flere kok-
ker, jo mere søl», var ikke det
tendensen i Glemmen—kantina.
Blant kokketalentene var en
konsentrert Thomas Skotterud
(18), som danderte maten som
skulle serveres.

- Det er litt trist. Jeg er usik-
ker på hvorfor søkertallene går
ned, men det har nok med kon—
kurransen å gjøre. Mange vil for
eksempel bli lege. sier han.

- leghar gått herito årogskal

snart ut som lærling. Det
vært veldig bra. Det er fure
som går her og gode lærere
dager er aldri like, sier Ski
rud som har lærlingplasserr
den.

- Vi klarer ikke å lever:
antallet lærlinger som bed
og industrien ønsker. De
vil, får lærlingplass. Det e
etterspørsel. forteller u
ningsleder Olsen.
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Protokoll fra møte med tillitsvalgte 22.5.201 7

KU IVI-prosjektet i Fredrikstad kommune er presentert for partene i møte 22.5.17.

Tillitsvalgte for Glemmen videregående skole og for hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet

i Østfold støtter søknaden til Udir.

Kommenterer fra tillitsvalgte:

Østfold fylkeskommune tar hensyn til overtallighet innen aktuelle fag på fylkesnivå og kan

benytte overtallige lærere i prosjektet.

Tillitsvalgte ønsker å holdes informert om fremdriften i prosjektet. Samt få en oversikt over

omfanget av lærer ressursen på Glemmen vgs.

Ønske om en forsikring om at prosjektets lærlinger ikke fortrenger ordinære lærlinger.

. / o d % '

M ”åa J M Cré,-
Arbeidsplass Ti lits alg lemmen vgs Hovedtillitsvalgt for Øs fold fylkeskommune

Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet
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Avsender: Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG

42

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO

Søknad om forsøk

Vedlagt følger et brev fra Østfold fylkeskommune.

Veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Østfold fylkeskommune.

Til deg som mottar dette brevet på papir; - visste du at dette brevet kunne du mottatt digitalt i din

innboks i Altinn i samme øyeblikk som saksbehandler sendte brevet?

For at du skal få varsel om at du har fått post fra Østfold fylkeskommune må du logge deg på

www.altinn.no og registrere mobilnummer og e—postadresse.

Det gjøres fra toppmenyen: Min profil l Kontaktinformasjon på vegne av meg selv.

For virksomheter er det daglig leder som vil få varsel på SMS og e-post.

For spørsmål kontakt sentralarkivet i Østfold fylkeskommune på tlf. 69 11 70 00 eller

sentralpostCØostfoldfkho.



Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til 
friskoleloven med merknader 
 

Vi foreslår følgende endringer i forskrift til opplæringsloven (endringene står i kursiv):  

§ 3-42 første og andre ledd skal lyde:  

Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått opplæringsløp. Elevar som har samisk i fagkrinsen, 
skal ha vitnemål med norsk og samisk tekst. 

For å få vitnemål må alle fag og eksamenar som skal stå på vitnemålet i samsvar med læreplanverket, 
vere bestått, med mindre det kan gjerast unntak frå dette kravet med heimel i § 1-11 til §1-13, § 3-20 
til § 3-23, § 3-44a og § 23-1. 

Merknad til § 3-42 første og andre ledd 

Formuleringen «bestått opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse» er erstattet med 
«bestått opplæringsløp» i første ledd første punktum. Dette presiserer at uansett hvilket 
opplæringsløp etter tilbudsstrukturen som er bestått, så gir det rett til vitnemål. Se tidligere § 3-68, 
jf. § 3-42. 

I andre ledd er henvisningen til § 3-44 endret til § 3-44a. 

§ 3-44 skal lyde: 

§ 3-44 Fag- og sveinebrev og praksisbrev 

Fag- eller sveinebrev blir gitt som dokumentasjon for bestått fag- eller sveineprøve. Praksisbrev blir 
gitt som dokumentasjon for bestått praksisbrevprøve.  

For å få fag- eller sveinebrev må alle fag og eksamenar i samsvar med læreplanverket vere bestått, 
med mindre det kan gjerast unntak frå dette kravet med heimel i § 1-13, § 3-20 til § 3-23, § 3-44a og 
§ 23-1. Praksiskandidatar må ikkje ha fellesfag for å få skrive ut fag-eller sveinebrev. 

Fylkeskommunen er ansvarleg for å skrive ut fag- og sveinebrev. Når det blir teikna lærekontrakt, skal 
fylkeskommunen gjere bedrifta merksam på unntaka nemnde over. 

Merknad til § 3-44 

Første ledd tilsvarer tidligere § 3-67 første ledd. I andre ledd er det presisert at de samme unntakene 
gjelder for fag- og svennebrev som for vitnemål i § 3-42. Der står det også at praksiskandidater ikke 
må ha fellesfag. Siste ledd tilsvarer tidligere § 3-67 sjuende og åttende ledd. Tidligere § 3-44 er ny  
§ 3-44a. 

Ny § 3-44 a skal lyde: 

§ 3-44a Unntak ved yrkesfaglege utdanningsprogram 

Etter søknad kan fylkeskommunen gi samtykke til at elevar og lærlingar i yrkesfaglege 
utdanningsprogram som har gjennomført opplæringa, men ikkje har bestått karakter i inntil to 
fellesfag, likevel får vitnemål og fag- eller sveinebrev. Tilsvarande gjeld praksisbrev for 
praksisbrevkandidatar som ikkje har bestått i eit fellesfag. Dette gjeld berre om dei anten  

a) har vore fritekne for vurdering med karakter i faget i grunnskolen, jf. § 3-20, eller  



b) har spesifikke lærevanskar i faget/fagene.   

Det må liggje føre dokumentasjon som viser at vilkåra er oppfylte. Før søknader etter b kan bli 
behandla, skal det liggje føre ei ny sakkunnig vurdering frå den pedagogisk-psykologiske tenesta. Det 
kan ikkje bli gitt førehandstilsegn om unntak. Vedtak kan tidlegast gjerast i samband med 
overgangen frå Vg2 til Vg3.  

Det kan ikkje bli gitt unntak for vitnemål som gir generell studiekompetanse.  

Merknad til ny § 3-44a 

Unntakene for vitnemål og fag- og svennebrev og praksisbrev som tidligere har stått i  
§ 3-44 og § 3-67 er slått sammen til en ny felles bestemmelse i § 3-44a som kun viser til 
unntaksreglene.  

Elever og lærlinger kan som tidligere søke om å få samtykke til at de kan få vitnemål og fag- eller 
svennebrev, selv om de ikke har bestått i inntil to fellesfag. Praksisbrevkandidater som kom inn i 
bestemmelsen i 2016 kan søke om samtykke til å få praksisbrev om de ikke har bestått i ett fellesfag. 
Å få et slikt unntak er ikke en rettighet. Muligheten for å søke gjelder kun elever, 
praksisbrevkandidater og lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram som har fullført opplæringen, 
men ikke fått en bestått karakterer (fått karakteren 1). «Særskilde tilfelle» er tatt ut av 
bestemmelsen, fordi det ikke har vært et selvstendig vurderingsvilkår. Bestemmelsen er et snevert 
unntak som forutsetter at vilkårene i a og b er oppfylt. Punkt a viser kun til unntak på grunn av 
spesialundervisning i grunnskolen, jf. § 3-20. Tidligere punkt b oppheves og erstattes av tidligere 
punkt c. Typiske eksempler på spesifikke lærevansker vil være store lese- og skrivevansker som f.eks. 
de som er sterkt rammet av dysleksi, eller har store matematikkvansker. At det vises til 
«faget/fagene» skal understreke at unntak kun kan gis for fag som oppfyller vilkårene i punkt a og b.  

Fylkeskommunen kan gi samtykke både for vitnemål og fag- eller svennebrev. Skolen vil forholde seg 
til fylkeskommunens vurdering, hvis ikke kompetansen er delegert til rektor. For vitnemål med 
yrkeskompetanse, vil en slik delegering være naturlig.  

Kravene til dokumentasjon er noe forkortet, men ellers videreført i andre ledd. Sakkyndig vurdering 
som viser at eleven har særskilte lærevansker skal være av ny dato. I tredje ledd siste punktum er det 
presisert at vedtak ikke kan gjøres før tidligst ved overgangen fra Vg2 til Vg3. For mange i 
fagopplæringen er dette overgangen fra skole til bedrift. At det ikke kan bli gitt forhåndstillatelse 
innebærer at ingen kan love at det skal bli gitt unntak når en person begynner på videregående eller 
når han eller hun ikke har bestått et fag. 

I tredje ledd står det at det ikke kan gis unntak for vitnemål som gir generell studiekompetanse. 
Dette har tidligere stått i § 3-44 første ledd. 

§ 3-48 skal lyde:  

§ 3-48 Fag-, sveine-, praksisbrev- og kompetanseprøve 

Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av fag-, sveine-, praksisbrev- og 
kompetanseprøva, og for å gjere prøvekandidatane kjende med føresegnene som regulerer prøva.  

Prøvane skal haldast før utløpet av læretida, men ikkje tidlegare enn tre månader før læretida er ute. 
Skal ein prøve haldast etter at læretida er ute, må kontrakten forlengjast. 

Prøva skal normalt gjennomførast i den bedrifta lærlingen, praksiskandidaten eller lærekandidaten 
har hatt hovuddelen av opplæringa, og tilpassast verksemda i bedrifta. Fylkeskommunen kan, etter å 



ha innhenta råd frå prøvenemnda, bestemme at heile eller delar av prøva skal haldast på ein 
prøvestasjon eller på ein annan stad.  

Merknad til § 3-48  

§ 3-49 er opphevet og slått sammen med § 3-48. «Kompetanseprøve» og «praksisbrevprøve» er 
derfor innarbeidet i ny overskrift og i bestemmelsen for øvrig. 

Bestemmelsens første ledd viser til fylkeskommunens overordnede ansvar og til at prøvekandidatene 
skal gjøres kjent med regelverket som gjelder. Det mer detaljerte regelverket kommer frem andre 
steder i forskriften og i læreplanverket.  

I § 3-48 andre ledd første punktum er den nye hovedregel om at prøven må holdes før læretiden og 
kontrakten utløper fastsatt. Det presiseres at fag- og svenneprøven og praksisbrev- og 
kompetanseprøven skal avholdes «før utløpet av læretida». I bestemmelsens andre ledd første 
punktum presiseres det også at prøven kan avholdes inntil tre måneder før læretiden er ute, men 
ikke tidligere. Selv om prøven avholdes før læretidens slutt må kandidaten fullføre læretiden etter 
kontrakten.  

I andre ledd andre punktum gjøres det et unntak fra hovedregelen i første punktum. Dersom prøven 
skal avholdes etter kontrakttidens utløp, må kontrakten mellom kandidaten og lærebedriften 
forlenges. Det er en forutsetning at fylkeskommunen, som for alle andre kontrakter, godkjenner 
dette. 

At prøven «normalt» skal gjennomføres i bedriften der lærlingen eller lærekandidaten har hatt 
hoveddelen av opplæringen, indikerer at dette er hovedregelen, men at det åpnes for unntak. I andre 
punktum står det at fylkeskommunen etter råd fra prøvenemnda kan velge at prøven skal avholdes 
et annet sted. «Prøvestasjon» er tatt inn, slik at det mest brukte unntaket fremgår av bestemmelsen. 
Det presiseres også at det er mulig å kombinere prøve i bedrift og på prøvestasjon. Dersom en del av 
prøven ikke lar seg gjennomføre i bedrift, kan det være hensiktsmessig med en kombinasjon av prøve 
i bedrift og på prøvestasjon, enn at hele prøven avlegges i prøvestasjon. Samlet sett må uansett 
prøven utgjøre en helhet.  

§ 3-49 skal lyde:  

§ 3-49 Melding til fagprøve, sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve 

Lærebedrifta eller skolen melder lærlingen eller eleven til fag- eller sveineprøva første gong. 
Lærebedrifta melder praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten til kompetanseprøva eller 
praksisbrevprøva første gong. Meldinga skal sendast til fylkeskommunen i det fylket der 
lærekontrakten eller opplæringskontrakten er registrert. For elevar skal meldinga sendast til 
fylkeskommunen der skolen ligg. Meldinga skal sendast inn seinast tre månader før prøva skal 
haldast. 

Merknad til § 3-49  

§ 3-49 erstatter tidligere § 3-50. 

I § 3-49 er det presisert at bestemmelsen gjelder melding til fag-, svenne-, praksisbrev- eller 
kompetanseprøve for første gang. Melding for andre gang reguleres i ny § 3-58. 

I nytt siste punktum står det at melding om prøve skal skje senest innen tre måneder før prøven skal 
avholdes. Dette er en ny frist som vil gi både bedriften og fylkeskommunen tid til å planlegge 
avleggelse av prøven.  



§ 3-50 skal lyde: 

§ 3-50 Krav om bestått 

Før fag- eller sveineprøva kan gjennomførast skal lærlingen eller eleven som hovudregel ha bestått 
alle fag og eksamenar som er fastsette i fag- og timefordelinga for utdanningsprogrammet.  

Lærlingar og elevar som har følgt opplæringa, men ikkje har bestått i inntil to av fellesfaga, kan likevel 
få framstille seg til fag- eller sveineprøva. Praksiskandidatar som har følgt opplæringa, men ikkje har 
bestått i eitt fellesfag, kan likevel få framstille seg til praksisbrevprøva. Dersom det ikkje ligg føre 
vedtak etter § 3-44a, må desse lærlingane, elevane og praksisbrevkandidatane bestå faga innan to år 
etter at prøva er halden for å få skrive ut fagbrev, sveinebrev eller praksisbrev. 

 Merknad til § 3-50 

§ 3-50 erstatter tidligere § 3-51. 

Første ledd i bestemmelsen viser til at alle fag og eksamener som hovedregel må være bestått. Antall 
år, fag og eksamener som kreves på de ulike utdanningsprogrammene er fastsatt i læreplanverket og 
tilbudsstrukturen. 

Andre ledd første og annet punktum er likt som i tidligere § 3-51. Der står det at lærlinger og elever 
som har fulgt opplæringen, men ikke bestått i inntil to fellesfag, kan få gå opp til fag- eller 
svenneprøven. Tilsvarende gjelder praksisbrevkandidater som ikke har bestått i ett fellesfag. Tredje 
punktum viser til at de må bestå faget/fagene innen to år for å få dokumentasjonen dersom det ikke 
foreligger vedtak etter ny § 3-44a. Dersom det foreligger et slikt vedtak om unntak må faget/fagene 
ikke bestås, og fristen på to år gjelder ikke. 

Dagens § 3-52 til § 3-54 oppheves. 

Merknad 

Eksamenene i læretiden som har vært regulert i tidligere § 3-52 til § 3-54 tas inn i læreplanene for 
fagene det gjelder.  

§ 3-51 skal lyde:  

§ 3-51 Særskilt for praksiskandidatar  

Praksiskandidatar, jf. opplæringslova § 3-5, må sjølve melde seg til fag- og sveineprøva til 
fylkeskommunen innan fristar fylkeskommunen fastset. Før dei sender melding, skal 
praksiskandidatane som hovudregel ha bestått ein eksamen fastsett i læreplanverket. 

Prøvenemnda kan be praksiskandidaten om forslag til kvar eller korleis fag- eller sveineprøva kan 
gjennomførast. Praksiskandidaten skal sjølv betale prøveavgifta.  

Merknad til § 3-51  

Forskriften § 3-51 erstatter tidligere  § 3-55. 

I første ledd første punktum er det fastsatt at praksiskandidater må melde seg opp selv, at de må 
melde seg til fylkeskommunen, og at fylkeskommunen fastsetter frister. Andre, tredje, fjerde og 
femte ledd i den tidligere bestemmelsen er opphevet og reguleres nå i læreplanene. Første ledd nytt 
andre punktum fastsetter at praksiskandidater må ha bestått en eksamen før de melder seg til fag- 
eller svenneprøven.  



Nytt andre ledd er tilpasset og flyttet fra tidligere § 3-55 sjette og åttende ledd.  

§ 3-52 skal lyde:  

§ 3-52 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve  

Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen,  
jf. opplæringslova § 4-8. Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse 
innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, har oppdatert arbeidslivserfaring i faget. 
Fylkeskommunen skal sikre at prøvenemnda har tilfredsstillande kompetanse til å vurdere prøva.  
 
Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i prøvenemnda frå partane i arbeidslivet. 
Fylkeskommunen kan om nødvendig hente inn forslag også frå andre. 

Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått 
opplæring. 

Merknad til § 3-52:  

§ 3-52 erstatter tidligere § 3-56.  

I bestemmelsens første ledd tredje punktum, er det et krav om at fylkeskommunen skal sikre at det 
blir «tilfredsstillande vurderingsfagleg kompetanse» i prøvenemnda. Dette er ikke et krav om 
lærerutdanning. Det holder at medlemmet før arbeidet starter har gjennomgått en skolering fra 
fylkeskommunen. Ordlyden i bestemmelsen er endret til at fylkeskommunen skal sikre at 
prøvenemnda får tilfredsstillende «kompetanse til å vurdere prøva». Dette fremstår som mindre 
omfattende enn «vurderingsfaglig kompetanse», og er mindre egnet til å skape misforståelser. 

§ 3-53 skal lyde:  

§ 3-53 Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva  

Prøvenemnda har ansvaret for utforminga av fag- og sveineprøva. Lærebedrifta, eventuelt skolen 
som alternativ til opplæring i bedrift, kan komme med forslag til arbeidsoppgåver.  

Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget etter læreplanen for opplæring i 
bedrift. Alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne prøvast. Prøvenemnda skal syte for at 
kandidaten får vist om han eller ho har den kompetansen som skal til for å få fag- eller sveinebrev i 
faget.  

Fag-/sveineprøva skal prøve kandidaten i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eit eige 
fagleg arbeid.  

Tidsramma for fag-eller sveineprøva står i læreplanen. Prøva må vere tilpassa tidsramma, slik at det 
er mogleg for kandidaten å utføre eit arbeid av god kvalitet. Dei hjelpemidla kandidaten har brukt i 
læretida, kan òg nyttast under prøva.   

Prøvenemnda og kandidaten skal ved behov ha ein oppsummerande samtale til slutt for å avklare 
spørsmål.  

Merknad til § 3-53 

§ 3-53 erstatter tidligere § 3-57. 



Tidligere § 3-57 andre ledd tredje punktum fjernes. Her står det at arbeidsoppgavene skal reflektere 
kravene til faglig kompetanse. Vi mener at dette er overflødig, og allerede følger av bestemmelsens 
første ledd.  

I tidligere andre ledd fjerde punktum var det fastsatt at prøvenemnda har ansvar for at «kandidaten 
sin kompetanse i faget blir prøvd på forsvarleg måte». Forsvarlighetskravet skal tolkes som et krav 
om bred prøving, og at prøvingen er egnet til å vise om kandidaten har den nødvendige kompetanse 
for yrkesutøvelse innenfor lærefaget. Vi mener at det er uklart hva som skal innfortolkes i begrepet 
«forsvarleg måte». I et nytt tredje punktum er ordlyden derfor endret til at «prøvenemda skal sørge 
for at kandidaten får vist om han eller ho har den kompetansen som skal til for å få fag- eller 
sveinebrev i faget.»  

For å forenkle bestemmelsen har vi tatt ut tidligere tredje ledd første punktum og deler av andre 
punktum. Vi anser disse som overflødige, sett i sammenheng med resten av ny § 3-53. 

Vi fjerner dagens punkter a-d i tredje ledd. Ved å fjerne oppramsingen av disse punktene vil 
oppgaven i større grad ses på som en helhet. Ordlyden som fastsetter at planlegging av oppgaven, 
gjennomføring, egenvurdering og dokumentasjon av eget arbeid er det sentrale i prøven er noe 
omformulert. Dette er presiseringer som ikke vil føre til realitetsendringer. 

Tidligere fjerde og sjette ledd om tidsrammen for prøven er forenklet. I nytt fjerde ledd første 
punktum står det at tidsrammen for fag- og svenneprøven kommer frem av læreplanene. I nytt andre 
punktum fremkommer det at oppgaven må være tilpasset til tidsrammen gitt i læreplanen, slik at 
kandidaten kan utføre et arbeid av god kvalitet. Dette er en omformulering av tidligere sjette ledd 
første punktum. Tidligere sjette ledd andre punktum om hjelpemidler blir stående uforandret. 

I bestemmelsens femte ledd har vi føyd til «kandidaten» for å presisere at samtalen ikke bare kan 
brukes til avklaringer fra prøvenemndas side, men at det også er en mulighet for kandidaten til å 
spørre og få vist kompetansen sin. Det er også presisert at samtalen brukes der det er behov. Hvis 
ingen av partene har behov for en slik samtale, er det ikke krav om å ha den. Det har vært uklart hva 
som kan tas opp i samtalen. En oppsummerende samtale skal tjene som hjelp til faglig avklaring av 
det prøvestykke kandidaten har utført. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom nemnda er i tvil 
om hvilken karakter kandidaten skal ha. Det er ikke slik at denne samtalen skal introdusere 
kandidaten for et nytt tema.  

Tidligere syvende ledd oppheves, da innholdet i bestemmelsen har vært uklart og har blitt 
misforstått.  

§ 3-54 skal lyde:  

§ 3-54 Gjennomføring av fag- og sveineprøva  

Minst ein medlem frå prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart. Heile prøvenemnda skal 
vere på prøvestaden ved prøveslutt. Ved prøvestart skal prøvenemnda levere oppgåva til kandidaten. 
I prøveperioden skal prøvenemnda sjølv vurdere kandidaten sitt arbeid. Fylkeskommunen er 
ansvarleg for at det blir ført tilsyn under heile prøva, for å sikre at prøva blir halden i tråd med 
føresegnene.  

Prøvenemnda skal føre protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. 
Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i 
ei eventuell klagebehandling. 



Merknad til § 3-54  

§ 3-54 erstatter tidligere § 3-58. 

Bestemmelsens første og andre ledd slås sammen. Bestemmelsens andre ledd blir nytt første ledd 
andre punktum. 

I tidligere § 3-58 står det at prøvenemnda skal være til stede ved prøvestart og prøveslutt. Dette har 
betydd at alle medlemmer i nemnda må være fysisk til stede. Dette reduseres til at minst ett medlem 
av prøvenemnda skal være på prøvestedet ved prøvestart. Det tas inn i nytt første ledd første 
punktum. Forslaget kan bl.a. redusere nemndmedlemmenes tidsbruk. Endringen skal ikke få 
konsekvenser for oppgavene til prøvenemnda. Bestemmelsen er ikke til hindrer for at andre 
medlemmer også kan delta fysisk eller digitalt, hvis det er ønskelig og formålstjenlig. 

I andre punktum presiseres det at hele prøvenemnda skal være til stede ved prøveslutt. 
Presiseringen «hele» innebærer ingen realitetsendring.  

I tidligere § 3-58 første ledd tredje punktum fremkommer det at prøvenemda ikke kan delegere 
ansvaret for å vurdere kandidaten til tilsynspersoner. Denne setningen tas ut, men ivaretas ved at 
det fremkommer i nytt første ledd tredje punktum at prøvenemnda selv skal vurdere kandidaten sitt 
arbeid. Dette vil ikke føre til noen realitetsendring. Tidligere første ledd andre punktum er blitt nytt 
fjerde punktum. For å presisere fylkeskommunens helhetlige ansvar som skoleeier er det føyd til «for 
å sikre at prøva blir heldt i tråd med føresegnene».  

Tidligere tredje ledd blir nytt andre ledd. 

Tidligere § 3-59 blir ny § 3-55.  

§ 3-56 skal lyde:  

§ 3-56 Utarbeiding, innhald og vurdering av praksisbrevprøva og kompetanseprøva  

Fylkeskommunen har ansvaret for at praksisbrevprøver og kompetanseprøver blir utarbeidd og 
vurdert. Praksisbrevkandidatane skal prøvast i måla som er fastsette i den lokale læreplanen i faget. 
Lærekandidatane skal prøvast i dei opplæringsmåla som er fastsette for dei, jf. opplæringslova § 4-4. 
Innanfor dei rammene som måla set, skal prøva utarbeidast og gjennomførast etter same prinsipp 
som for fag- og sveineprøva, jf. § 3-54 og § 3-55.  

Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla som er fastsette for kandidaten 
eller i den lokale læreplanen.  

Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 3-4 sjette ledd, brukast.  

Merknad til § 3-56  

§ 3-56 erstatter gjeldende § 3-60. 

Første ledd er noe omskrevet, men tilsvarer første, andre og tredje ledd i § 3-60. Det er fastsatt i § 3-
60 andre og tredje ledd at prøvene skal utarbeides og gjennomføras etter samme prinsipp som for 
fag- og sveineprøver hvis det er mulig. Dette er slått saman for praksisbrevprøver og 
kompetanseprøver.  

§ 3-57 skal lyde:   

§ 3-57 Oppbevaring av prøvearbeid  



Dersom fag-, sveine,- praksisbrev- eller kompetanseprøva ikkje er bestått, skal prøvenemnda i samråd 
med fylkeskommunen syte for oppbevaring av prøvearbeidet. Prøvearbeidet skal så langt råd er, 
takast vare på slik kandidaten leverte det frå seg. Dersom prøvearbeidet ikkje kan takast vare på, skal 
det sikrast med fotografi eller ei nøyaktig beskriving med tanke på framlegging i ei eventuell 
klagebehandling. 

Merknad til § 3-57 

§ 3-57 erstatter gjeldende § 3-61. 

Overskriften i bestemmelsen er endret til «oppbevaring av prøvearbeid». Endringen skal tydeliggjøre 
at bestemmelsen ikke bare fastsetter bestemmelser om oppbevaring av prøvearbeid for fag- og 
svenneprøven, men også for praksisbrevprøven og kompetanseprøven. I bestemmelsens første ledd 
har vi innarbeidet «praksisbrev- eller kompetanseprøva» i tillegg til fag- og svenneprøven. Det er nytt 
at også oppbevaring av prøvearbeid for praksisbrevprøven og kompetanseprøven reguleres i 
forskriften.  

§ 3-58 skal lyde:  

§ 3-58 Ny fag-, sveine-, praksisbrev- og kompetanseprøve  

Dersom fag-, sveine-, praksisbrev- eller kompetanseprøva ikkje er bestått ved første forsøk, kan 
lærlingen, eleven praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten innan tolv månader etter prøva melde 
seg til ei ny prøve. Kontrakten kan forlengjast i avtale mellom lærebedrifta og lærlingen, 
praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten. Fylkeskommunen har ansvaret for å gjennomføre prøva 
og skal dekkje utgifter lærebedrifta har med gjennomføringa.  

Dersom ein praksiskandidat ikkje består fag- eller sveineprøva, kan han eller ho melde seg til ny 
prøve. Denne kan tidlegast takast seks månader etter prøva som ikkje var bestått. Praksiskandidatar 
må sjølve melde seg til ny prøve, og betale ny prøveavgift.  

Merknad til § 3-58 

§ 3-58 erstatter gjeldende § 3-62. 

I bestemmelsens første ledd første punktum er «ved første forsøk» og «ei ny prøve» innarbeidet for 
å tydeliggjøre at det bare er mulig å gå opp til fag- og svenneprøven som lærling og 
kompetanseprøven som lærekandidat to ganger. Dersom en lærling har strøket to ganger på fag- og 
svenneprøven er han/hun i realiteten henvist til praksiskandidatordningen. 

I første ledd første punktum tas det inn at lærlingen, eleven praksisbrevkandidaten eller 
lærekandidaten må melde seg til ny prøve innen tolv måneder etter at den første prøven er avlagt. 
Det er oppmelding det vises til, ikke selve avleggelsen av prøven. Dersom kandidaten ikke har meldt 
seg opp innen ett år, vil han eller hun miste retten til ny prøve, og må melde seg opp som 
praksiskandidat.  

Bestemmelsen er kortet ned ved å slå sammen tidligere tredje og fjerde punktum i første ledd som 
omhandler fylkeskommunens ansvar for gjennomføring og kostnader ved dette. Det vil ikke føre til 
noen realitetsendringer. 

§ 3-59 skal lyde:  

§ 3-59 Utsett fag-/sveineprøve og kompetanseprøve  



Ein lærling, elev, praksiskandidat eller lærekandidat som har dokumentert fråvær ved fag-
/sveineprøva eller kompetanseprøva, har rett til å framstille seg til utsett prøve. Utsett prøve skal 
haldast så snart det er praktisk mogleg.  

Fråvær frå prøva blir rekna som dokumentert når lærlingen, lærekandidaten eller praksiskandidaten 
er hindra frå å stille til prøva, når hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for 
hindringa. Kandidaten må leggje fram dokumentasjon på dette.  

Praksiskandidatar må sjølve melde seg til utsett fag- eller sveineprøve. 

Merknad til § 3-59 

§ 3-59 tilsvarer tidligere § 3-63. 

Vi har fjernet tidligere § 3-63 tredje ledd der det har stått «og betale ny prøveavgift». Vi mener det er 
urimelig at praksiskandidater som har fått rett til utsatt prøve f.eks. ved dokumentert sykdom, må 
betale både for prøven de ikke får gått opp til og for utsatt prøve. 

Tidligere § 3-64 til § 3-66 blir ny § 3-60 til § 3-62 

Tidligere § 3-67 og § 3-68 oppheves. 

§ 4-35 skal lyde: 

§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram 

Etter søknad kan skoleeigaren gi samtykke til at deltakarar i yrkesfaglege utdanningsprogram som 
har gjennomført opplæringa, men ikkje har bestått karakter i inntil to av fellesfaga, likevel får 
vitnemål som gir yrkeskompetanse. Dette gjeld berre om dei anten  

a) har vore fritekne for vurdering med karakter i faget i grunnskolen, jf. § 3-20, eller  

b) har spesifikke lærevanskar i faget.   

Det må liggje føre dokumentasjon som viser at vilkåra er oppfylte. Før søknader etter b kan bli 
behandla skal det liggje føre ei ny sakkunnig vurdering frå den pedagogisk-psykologiske tenesta. Det 
kan ikkje bli gitt førehandstilsegn om unntak. Vedtak kan tidlegast gjerast i samband med 
overgangen frå Vg2 til Vg3.  

Det kan ikkje bli gitt unntak for vitnemål som gir generell studiekompetanse. 

Merknad til § 4-35 

Denne bestemmelsen gjelder kun for vitnemål med yrkeskompetanse for voksne deltakere i 
yrkesfaglige utdanningsprogram, og det er skoleeier som foretar vurderingen. For øvrig vil 
merknadene tilsvare merknader til ny § 3-44a i forskrift til opplæringsloven. 

 

Vi foreslår følgende endringer i forskrift til friskoleloven (endringene står i kursiv): 

§ 3-43 skal lyde: 

§ 3-43. Unntak for elevar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram 



Etter søknad kan dagleg leiar gi samtykke til at elevar i yrkesfaglege utdanningsprogram som har 
gjennomført opplæringa, men ikkje har bestått karakter i inntil to av fellesfaga, likevel får vitnemål 
som gir yrkeskompetanse. Dette gjeld berre om dei anten 

a) har vore fritekne for vurdering med karakter i grunnskolen, jf. § 3-20, eller  

b) har spesifikke lærevanskar i faget eller faga.   

Det må liggje føre dokumentasjon som viser at vilkåra er oppfylte. Før søknader etter b kan bli 
behandla skal det liggje føre ei ny sakkunnig vurdering frå den pedagogisk-psykologiske tenesta. 
Vedtak kan tidlegast gjerast i samband med overgangen frå Vg2 til Vg3.   

Det kan ikkje bli gitt unntak for vitnemål som gir generell studiekompetanse.   

Merknad til § 3-43 

Denne bestemmelsen gjelder kun for vitnemål med yrkeskompetanse, og det er daglig leder som 
foretar vurderingen. For øvrig vil merknadene tilsvare merknader til ny § 3-44a i forskrift til 
opplæringsloven. 

§ 3-43 femte ledd oppheves. Den viser til at bestemmelsen også gjelder elever i friskoler som er tatt 
inn til videregående opplæring etter læreplanverket over fire år i kombinasjon av ordinær treårig 
videregående opplæring og idrettsutøvelse. Dette leddet står ikke i tilsvarende bestemmelse i 
forskrift til opplæringsloven. Både etter forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven vil 
disse elevene kunne få førstegangsvitnemål. Elever som får vitnemål med yrkeskompetanse vil 
uansett omfattes av unntakene i § 3-43, mens elever som får vitnemål med generell 
studiekompetanse uansett ikke vil kunne omfattes av unntakene. 
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Saksfremlegg - Søknad om forsøk i kokk- og institusjonskokkfaget 
 
Utdanningsdirektoratet mottok 14.06.2017 søknad om forsøk fra Østfold fylkeskommune. 
Østfold fylkeskommune ønsker et forsøk med en ny opplæringsmodell som de vil prøve ut 
innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag med kokk- og institusjonskokkfaget. 
Målgruppen for forsøket er nyankomne innvandrere i introduksjonsordningen. Mange av 
disse deltakerne har mye relevant yrkesfaring, men mangler formell kompetanse.  
Fylkeskommunen søker om oppstart fra januar 2018. 
 
Søknaden i korte trekk: 
Opplæringsmodellen skal gå over 4 år (2018-2022) der deltakerne gjennom 
opplæringsløpet mottar norskundervisning og opplæring i programfagene. Deltakerne 
tegner lærekontrakt etter det første året, og tilbringer 3-4 dager i bedrift (lære) i løpet av to 
år. Fjerde året skal deltakerne være fem dager i bedrift. I løpet av det fireårige 
opplæringsløpet skal deltakerne få tilpasset norskundervisning. Slik fylkeskommunen ser 
det, er det mer hensiktsmessig å fokusere på deltakernes norskkunnskaper fremfor 
fellesfagene. Før de går opp til fagprøven, skal deltakerne avlegge skriftlig eksamen på Vg3 
(KOK3102 -praksiskandidateksamen). Målet er fagbrev. 
 
Fylkeskommunen søker om fritak fra opplæring i fellesfagene i Kunnskapsløftet. Det skal 
ikke være et krav om fellesfag. Det er heller ikke krav om praksistid. Kandidatene skal ha 
opplæring i programfagene og yrkesfaglig fordypning, men det er ikke et beståttkrav i disse 
fagene.  
 
Fredrikstad kommune ble i 2016 tildelt kommunale utviklingsmidler (KUM) til prosjektet 
«utvikle fleksible kvalifiseringsløp og faglig oppfølging av introdeltakere». Prosjektet er også 
tildelt midler for 2017. Nå ønsker kommunen å bruke midlene til å finansiere forsøket. 
 
Det var et forprosjekt der de kartla hvilke fag det skulle satses på, inntakskriterier, 
omfanget av ordningen, fysisk plassering og lærerkrefter. Forprosjektet nedsatte en 
tverrfaglig arbeidsgruppe som bestod av Østfold fylkeskommune, NAV Østfold, Fredrikstad 
kommune, NAV Fredrikstad, Fredrikstad internasjonale skole. KUM-prosjektet har kartlagt 
at det er behov for å utdanne institusjon- og restaurantkokker i Østfold fylkeskommune. 
Det vises også til at fremtiden arbeidsmarked vil stille større krav til faglært arbeidskraft.  
 
Regelverket: 
 
Forsøk 
Det er opplæringsloven § 1-4 som er hjemmel for å innvilge forsøk.  
I opplæringsloven § 1-4 står det: 
 
«Departementet kan etter søknad frå kommunen eller fylkeskommunen gi løyve til at det 
blir gjort avvik frå lova og forskriftene etter lova i samband med tidsavgrensa pedagogiske 
eller organisatoriske forsøk.» 
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Opplæringsloven § 1-4 om forsøk skal ikke brukes fordi man føler at reglene ikke passer i 
den situasjonen man står ovenfor. I begrepet forsøk ligger det at hensikten må være å finne 
ut hva en selv og andre kan lære ved å prøve ut alternative ordninger på det aktuelle 
området. På grunnlag av de erfaringer som gjøres, kan det være aktuelt å endre 
regelverket. 
 
For lokalt initierte forsøk gjelder følgende; 
 

• Utdanningsdirektoratet kan innvilge pedagogiske og/eller organisatoriske forsøk. 
Bakgrunnen er å legge til rette for skoleutvikling, og gi kommuner og 

          fylkeskommuner mulighet til å prøve ut nye pedagogiske og organisatoriske 
          løsninger. 

• Forsøket må drøftes med lærerorganisasjonene på den enkelte skole og 
          lærerorganisasjonene på fylkesnivå. 

• I forbindelse med godkjenning av et forsøk kan det stilles vilkår. 
• Forsøkene må være tidsavgrensede. 

 
Opplæringsmodellen er et avvik fra den videregående opplæringen for voksne, jf. 
opplæringsloven § 4A-3. Det er derfor det må søkes om forsøk etter opplæringsloven § 1-4. 
 
Andre forsøk 
Det har vært prøvd ut og er under utprøving forsøk med nye opplæringsmodeller for 
voksne. Vi viser blant annet til «Fagbrev på jobb» og modulisert opplæring i fag- og 
yrkesopplæringen. 
 
Forslag til vedtak i Faglig råd 
 
Basert på drøftelsene i rådet vedtar rådet 
forslag 1 eller 2 nedenfor: 
 
1. Faglig råd for restaurant og matfag 
anbefaler søknad om forsøk fra Østfold 
fylkeskommune. 
 
2. Faglig råd for restaurant og matfag 
anbefaler ikke søknad om forsøk fra Rogaland 
fylkeskommune. 
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seniorrådgiver  
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Oppdrag til de faglige rådene - bestemmelser om fagprøve  
Faglig råd for restaurant- og matfag viser til oppdrag fra Utdanningsdirektoratet om innspill til 

gjennomgang av bestemmelsene om fagprøven, svenneprøven og kompetanseprøven. Saken ble 

behandlet på vårt rådsmøte 27.05.2015. 

 

Det faglige rådet har erfaring med at det i for stor grad er lokale variasjoner i gjennomføringen av 

fag- og svenneprøver mellom fylkene innen utdanningsprogrammet. Det er viktig at regelverket 

ikke kan tolkes på for mange ulike måter mellom fylkene og innad i fylkene mellom 

prøvenemnder. Utfordringene for gjennomføringen av fag- og svenneprøver ligger ikke først og 

fremst i forskrift til opplæringsloven. Rådet mener det kan være behov for en veiledning om 

hvordan fag- og svenneprøver bør gjennomføres innen utdanningsprogrammet for restaurant- og 

matfag, og ber Utdanningsdirektoratet vurdere saken.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Bjørn Johansen Espen Lynghaug 

leder nestleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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1.  Kort om partssamarbeidet på yrkesfagfeltet 
I Norge er fag- og yrkesopplæringen en integrert del av den offentlige grunnopplæringen. 

Hovedmodellen er to år i skole og to år i bedrift, men det finnes også mange andre opplæringsmodeller 

og kombinasjoner av opplæring i skole eller i bedrift. De to læringsarenaene er likeverdige. 

 

Trepartssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen handler om at arbeidslivets organisasjoner og 

myndighetene sammen skal komme frem til gode løsninger. Organisasjonene kjenner behovet for 

kompetanse i arbeidslivet, mens myndighetenes representanter kjenner nasjonale mål og vilkår som er 

satt på politisk og administrativt nivå. Hensikten er at vi sammen skal komme frem til løsninger som på 

best mulig måte ivaretar både individets, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse. 

 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de faglige rådene er rådgivende organ for 

utdanningsmyndighetene. Retningslinjene er en utdyping av mandatet til rådene.  

 

Retningslinjene beskriver hvordan samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet på 

yrkesfagfeltet foregår. I retningslinjene beskrives rutiner for saksgang for saker som behandles både i 

rådene og i Utdanningsdirektoratet, og hvordan rådenes og sekretariatets arbeid organiseres.  

Internasjonale forpliktelser 
Norge ratifiserte ILO-konvensjonen1 av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring2 i 

1976. Konvensjonen forplikter statene til å utforme og gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak på 

yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes 

organisasjoner, og med andre interesserte organisasjoner der dette høver seg. (art. 4 og 5).  

 

I tilknytning til konvensjonen anbefaler ILO-rekommandasjon nr. 150 blant annet 

representasjon fra arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner «i de organer som 

er ansvarlig for styringen av offentlige opplæringsinstitusjoner og for tilsynet med deres 

virksomhet» (art. 69). Dagens lovregulering av styringsordningen i fagopplæringen i Norge 

bygger i stor grad på dette utgangspunktet. 

 

Norge har også særlig forpliktelser knyttet til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. 

Dette er nedfelt i ILO-konvensjonen 169 om myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette 

arbeidet. I fagopplæringen er denne konvensjonen relevant for doudjifagene og reindriftsfaget. 

Nasjonal lovgivning 
Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY) og de nasjonale faglige rådene er rådgivende organ 

for utdanningsmyndighetene. Stortinget sluttet i 2004 seg til at Utdanningsdirektoratet er sekretariat 

for SRY og de faglige rådene. 

 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 

SRY3 skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og 

lærerorganisasjonene og skoleeier. Det er departementet som fastsetter mandat for SRY. Mandatet 

inneholder en nærmere beskrivelse av SRY sine oppgaver.  

 

De faglige rådene 

Det skal også oppnevnes nasjonale faglige råd for fag- og yrkesopplæringen.4 I 

bestemmelsen er det fastsatt at hvert fag eller fagområde som kan ha læretid i bedrift skal 

være tilknyttet et faglig råd. Det er etablert åtte faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram. 

                                                      
1 The International Labour Convention 
2 ILO-rekommandasjon nr. 150 
3 Se opplæringsloven § 12-1 
4 Se opplæringsloven § 12-2 
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Utdanningsdirektoratet fastsetter mandat for de faglige rådene etter delegasjon fra 

Kunnskapsdepartementet. Mandatet pålegger de faglige rådene konkrete oppgaver i utformingen av 

fag- og yrkesopplæringen. 

2.  Oppnevning 
SRY og de faglige rådene oppnevnes for inntil fire år.  

 

Kunnskapsdepartementet oppnevner SRY, og har vedtatt nytt mandat for SRY for oppnevningsperioden 

2017-2021 (se kapittel 3). 

 

Kunnskapsdepartementet har delegert myndigheten til å oppnevne de faglige rådene til 

Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har vedtatt nytt mandat for de faglige rådene for 

oppnevningsperioden 2017-2021 (se kapittel 3).  

 

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppnevningsperioden, blant annet som følge av ny 

tilbudsstruktur. Endringene kan få konsekvenser for mandat og sammensettingen av både faglige råd 

og SRY. 

 

Kunnskapsdepartementet (Utdanningsdirektoratet ved delegasjon) avgjør etter forslag fra SRY hvilke 

faglige råd som skal oppnevnes, størrelsen på rådene, hvilke faglige felt det enkelte rådet skal dekke og 

mandat for oppgavene5.  

 

Medlemmene og varamedlemmene i SRY og de faglige rådene oppnevnes etter forslag fra 

organisasjonene. Medlemmene representerer en organisasjon, og har ansvar for at synspunkt som 

fremmes er forankret i egen organisasjon. Medlemmene må jobbe aktivt for å innhente kunnskap fra 

bransjen om endrede kompetansebehov. Hvert medlem har en oppnevnt vararepresentant og 

medlemmet har ansvar for å ivareta dialogen dem imellom.  

 

Det er plikt til å la seg oppnevne til SRY og til de faglige rådene6. Det betyr at den som blir oppnevnt, er 

pliktig til å ta imot vervet. Personer som foreslås må være forespurt på forhånd, og deltakelsen må 

være avklart med arbeidsgiver. 

 

Medlemmene i de faglige rådene skal til sammen dekke hele kompetanseområdet som 

utdanningsprogrammene består av. Organisasjonene som oppnevnes i rådene bør reflektere størrelsen 

på lærefagene i utdanningsprogrammene målt i antall lærlinger.  

 

SRY og de faglige rådene skal være sammensatt med minst 40 prosent av begge kjønn i de enkelte 

rådene7. 

 

Rådsmedlemmene kan skiftes ut i løpet av oppnevningsperioden. Organisasjonen som er oppnevnt skal 

da foreslå et nytt medlem. Sekretariatet kan be organisasjonene foreslå et nytt medlem dersom et 

medlem gjentakende ganger ikke deltar i rådets arbeid.  

  

                                                      
5 Se opplæringsloven § 12-2 
6 Se opplæringsloven § 12-7. 
7 Se lov om likestilling mellom kjønnene § 13 
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3.  Mandater 
Mandatene under gjelder for oppnevningsperioden 2017-2021. Mandatene redegjør for rådenes 

oppgaver. 

 

Mandat for samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i henhold til § 

12-1 i opplæringsloven og skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og 

yrkesopplæringen. SRY skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant 

arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i 

arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier.  

 

Det er departementet som fastsetter mandat for SRY. Mandatet inneholder en nærmere beskrivelse av 

SRY sine oppgaver. Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppnevningsperioden, blant 

annet som følge av ny tilbudsstruktur. Endringene kan få konsekvenser for mandat og 

sammensettingen av SRY. 

 

Norge ratifiserte ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring i 

1976. Konvensjonen forplikter statene til å utforme og gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak på 

yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes 

organisasjoner, og med andre interesserte organisasjoner der dette høver seg. Norge har også særlig 

forpliktelser knyttet til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Dette er nedfelt i ILO-

konvensjonen 169 om myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. I 

fagopplæringen er denne konvensjonen relevant for doudjifagene og reindriftsfaget. 

 

SRY skal 

 Arbeide for å fremme yrkesfagenes status i arbeidslivet, og bedre tilgangen på læreplasser 

 Bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen, inkludert karriereveiledning, slik at den ivaretar 

den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse 

 Bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt 

og lokalt, samt mellom bransjer og sektorer 

 Gi råd om fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og 

kompetansepolitikken 

 Ta initiativ til forskning og innovasjon i fag- og yrkesopplæringen 

 Gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning 

 Ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet for å utvikle fag- og yrkesopplæringen 

 
Sammensetting 

SRY skal ha 14 medlemmer og være sammensatt av personlig oppnevnte representanter fra 

arbeidstakerorganisasjonene (herunder lærerorganisasjoner), arbeidsgiverorganisasjonene, nasjonale 

og regionale utdanningsmyndigheter og elever/lærlinger. Hvert medlem er oppnevnt for fire år av 

gangen og skal ha en personlig vararepresentant. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til 

sammen utgjøre flertallet i organet. Samarbeidsrådet konstituerer seg selv. 

 
Forholdet mellom SRY og de faglige rådene 

Det avholdes fellesmøter mellom SRY og tre representanter fra hvert av de faglige rådene etter behov. 

Hensikten er å ivareta dialog mellom de faglige rådene og SRY om overordnede utfordringer. De faglige 

rådene skal samarbeide med SRY i saker som er overordnede. 

 
Delegering av oppgaver og etablering av arbeidsgrupper 

SRY kan etablere egne arbeidsgrupper, og foreslå for Kunnskapsdepartementet og/eller 

Utdanningsdirektoratet at det opprettes arbeidsgrupper eller utvalg. Organisasjonene betjener disse 

arbeidsgruppene selv, men kan søke sekretariatet om bistand. 
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Sekretariat 

Utdanningsdirektoratet skal i samarbeid med ledelsen i SRY forberede saker til rådet, og ha ansvar for 

de praktiske oppgavene i forbindelse med SRYs arbeid. Kunnskapsdepartementet deltar sammen med 

ledelsen i SRY og Utdanningsdirektoratet i forberedelser til møtene. 

 

Mandat for faglige råd 
 

Formål 

De faglige rådene er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter. De skal fremme behov og 

synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene. De faglige rådene skal ha innflytelse på hele 

opplæringsløpet.  

 

Arbeidslivets kontinuerlige fornyelse gir det offentlige fagopplæringssystemet en utfordring i å holde tritt 

med endringene. Samfunnet er avhengig av opplæringstilbud som er attraktive både for elever og 

bedrifter. Et sterkt partssamarbeid er avgjørende for å sikre at opplæringstilbudene endres i takt med 

kompetansebehov i arbeidslivet.  

 

Partssamarbeidet i fagopplæringen er forankret i nasjonal lovgivning og internasjonale forpliktelser. 

Samarbeidet skjer gjennom ulike konstellasjoner på ulike forvaltningsnivå. Organisasjonene kjenner 

behovet for kompetanse i arbeidslivet, mens myndighetene kjenner nasjonale mål og vilkår som er satt 

på politisk og administrativt nivå. Hensikten er at vi sammen skal komme frem til løsninger som på best 

mulig måte ivaretar individets, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse.  

 

Hvert fag eller fagområde som har læretid i bedrift, samt yrkeskompetansefag, skal være knyttet til et 

faglig råd. Rådene bidrar til å utvikle fag- og yrkesopplæringen innen de respektive fag og tilgrensende 

fagområder.  

 

Gjennom samarbeid med myndighetene får de faglige rådene innsyn i ulike hensyn og prosesser som 

myndighetene er satt til å ivareta. De faglige rådene er bindeledd mellom myndighetene og 

organisasjonene, og skal sikre at informasjonsflyt og kompetanseoverføring går begge veier. Rådene 

skal samarbeide seg imellom i saker som berører flere råd, og med SRY i saker som er overordnede.  
 

Oppgaver 

De faglige rådene skal identifisere behov i arbeidslivet for kvalifiserte fagarbeidere, og foreslå løsninger 

som kan bidra til å heve kvaliteten på opplæringen og inntaket av lærlinger. 

 

De faglige rådene har et særskilt ansvar for å fremme forslag8 til endringer i læreplaner og 

tilbudsstruktur på Vg1, Vg2, og Vg3.   

 

Faglig råd skal ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3. Dette innebærer 

at myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på Vg3 dersom de 

ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og ikke har 

vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2. Myndighetene skal legge særlig stor 

vekt på de faglige råds forslag til endringer i tilbudsstrukturen på Vg3. 

 

Beslutningsmyndigheten ligger hos Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. 

 

En gang i løpet av oppnevningsperioden skal faglige råd utarbeide en redegjørelse for den faglige 

utviklingen og om endringer i bransjen som får betydning for utdanningstilbudet. Arbeidet skal baseres 

på bransjekunnskap, tilgjengelig forskning, analyser og prognoser.  

 

                                                      
8 Forslagene skal være i tråd med retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og 

Utdanningsdirektoratet og gjeldende retningslinjer for utvikling av læreplaner og endringer i tilbudsstruktur.  
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I tillegg har faglige råd ansvar for å foreslå sakkyndige til NOKUTs arbeid med godkjenning av 

utenlandsk utdanning, samt foreslå medlemmer til læreplangrupper og nasjonale klagenemder.  

 

Sammensetning, oppnevning og organisering 

De faglige rådene oppnevnes for inntil fire år av gangen.  

 

De faglige rådene skal være sammensatt av like mange representanter fra arbeidstaker og 

arbeidsgiver. Skoleeier skal være representert i rådene. Pedagogisk personell og elever skal også være 

representert i rådene.  

 

I forståelse med faglige råd, kan rådene suppleres med andre organisasjoner i de tilfeller nødvendig 

kompetanse ikke kan hentes fra partene i arbeidslivet. Observatører fra statlige myndigheter tilknyttet 

det enkelte faglige råd kan oppnevnes ved behov. Statlige utdanningsmyndigheter er ikke representert. 

 

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet kan de faglige rådene ved behov trekke inn ytterligere 

spisskompetanse. Organisasjonene må selv dekke tapt arbeidsfortjeneste for eventuelle 

arbeidsgrupper. Utdanningsdirektoratet dekker utgifter til reise og opphold. 

 

De faglige rådene konstituerer seg selv. 

 

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for de faglige rådene.  

 

4. Generelt om arbeid med endringsforslag 

Grunnleggende prinsipper 
Hvert fag eller fagområde som har læretid i bedrift, samt yrkeskompetansefag, skal være knyttet til et 

faglig råd. Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringsløpet.  

 

Mandatet til SRY innebærer at rådet skal ha et strategisk perspektiv. SRY kan foreslå endringer 

innenfor alle områder som omfatter fag- og yrkesopplæringen, men rådets ansvar relaterer seg til 

overordnede og tverrgående problemstillinger. 

 

Mandatet til faglig råd gir faglige råd et særlig ansvar for å fremme endringer i tilbudsstruktur og 

læreplaner, men rådene kan foreslå endringer innenfor alle områder som omfatter fag- og 

yrkesopplæringen. Endringsforslag fra rådene kan fremmes når som helst, uavhengig av tidspunkt i 

oppnevningsperioden. 

 

Mandatet fastslår at de faglige rådene skal ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i 

læreplaner på Vg3. Dette innebærer at myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til 

endringer i læreplaner på Vg3 dersom de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har 

større økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 

og Vg2. Myndighetene skal legge særlig stor vekt på de faglige råds forslag til endringer i 

tilbudsstrukturen på Vg3.  

 

De faglige rådene kan i forslag på Vg3 være involvert i hele saksforberedelsen som leder frem til vedtak 

i Utdanningsdirektoratet eller til anbefaling til Kunnskapsdepartementet. Dette beskriver vi nærmere i 

kapittel 5 og 6.  

 

For fag som gir yrkeskompetanse etter tre år i skole og for avviksfagene som gjennomfører tredje år i 

skole må også skoleeiers mulighet til å gi opplæring i læreplanen vektes høyt. 
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Krav om utredning og høring 

Både læreplaner og tilbudsstruktur har forskriftstatus. Ved endringer er det derfor krav om at 

forslagene er godt utredet, og at aktuelle instanser har fått mulighet til å uttale seg i form av en høring, 

jf. forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen.  

 

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide et beslutningsgrunnlag, og må påse at 

utredningsinstruksen blir fulgt. Utredningen skal være så omfattende og grundig som nødvendig. I de 

enkelte tilfeller vil det være en vurdering om hvorvidt endringsforslaget reiser viktige prinsipielle 

spørsmål, hvor vesentlige tiltakets virkninger forventes å bli og den tiden som står til rådighet. 

 

Det aktuelle faglige rådet knyttet til det eller de utdanningsprogrammene som endringsforslaget 

omhandler, rådgir Utdanningsdirektoratet direkte i prosessen. Saker av mer overordnet og prinsipiell 

karakter skal forelegges SRY. Myndighetene skal rådføre rådene i utredningsarbeidet, det vil si før 

endringsforslag sendes på høring og vedtas.  

 

Ved endringer i lov og forskrift blir forslag sendt på offentlig høring, slik at alle berørte parter får 

anledning til å uttale seg, og blir gjort oppmerksomme på at det kan komme en endring. Høringen skal 

normalt vare i tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. 

 

Beslutninger 

Tilbudsstruktur og læreplaner fastsettes av sentrale myndigheter, også for den delen av opplæringen 

som foregår i bedrift eller virksomhet.  

 

Utdanningsdirektoratet har delegert myndighet til å fastsette læreplanene i programfagene i 

yrkesfaglige utdanningsprogram. For læreplanene i fellesfagene og for endringer i tilbudsstruktur, er 

Utdanningsdirektoratet saksforberedende organ, mens endringene fastsettes av 

Kunnskapsdepartementet.  

 

Saker som omhandler lov og forskrift, saker som bryter med eksisterende rammer og prinsipper, eller 

som på en annen måte har en politisk karakter, vil sendes til Kunnskapsdepartementet for behandling. 

For saker som må forelegges Stortinget må det påregnes noe mer forarbeid og lengre 

saksbehandlingstid. 

 

Dersom det oppstår uenighet mellom direktorat og faglig råd i spørsmål som angår læreplaner, skal 

saken legges frem for Kunnskapsdepartementet. I spørsmål om tilbudsstruktur blir 

Kunnskapsdepartementet involvert i alle saker ettersom de fastsetter endringene. En eventuell 

uenighet skal fremkomme av saksgrunnlaget. 

 

Dokumentere behovet for endring 
Rådene skal formulere endringsforslag skriftlig. Utdanningsdirektoratet og partene i arbeidslivet har 

ansvar for at nødvendig informasjon er tilgjengelig. 
 

Punktene vi lister under er i henhold til utredningsinstruksen, og beskriver hva slags informasjon 

Utdanningsdirektoratet etterspør for å behandle endringsforslag i læreplaner og tilbudsstruktur. 

Punktene kan også være relevante for andre typer forslag.  

 

Hvert punkt bør belyses så godt som mulig, men det vil avhenge av sakens omfang og kompleksitet 

hvor mye informasjon som er nødvendig.  

 

I en utredning må myndighetene belyse hvilke konsekvenser endringen har for arbeidslivet og bedrifter, 

for skoleeier/fylkeskommunene og for elevene og lærlingene. 

 

Dokumentasjonen skal bygge på bransjekunnskap, tilgjengelig forskning, analyser og prognoser. 
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Eksempler på informasjon som etterspørres 
 

 Hvem foreslår endringen? 
Hvem er det som søker om endringen og er det flere aktører som stiller seg bak forslaget? Har forslaget 

støtte fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden? Har forslaget støtte fra andre aktører som skoleeier og 

pedagogisk personell? 

  

 Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? 
En beskrivelse av problemstillingene og refleksjoner rundt årsaker til hvorfor det er slik. For eksempel: ny 

teknologi, nye arbeidsmetoder, relevans i arbeidslivet etc. 

 

 Hvilke tiltak er relevante?  
Beskriv hvilke løsninger som har vært vurdert. 

 

 Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor? 
Her beskrives forslaget, det vil si, hva som er den foreslåtte løsningen. Modeller eller figurer som illustrerer 

endringen kan være særlig nyttige for endringer i tilbudsstruktur. 

 

 Er det noen konsekvenser for andre deler av opplæringsløpet (innhold eller struktur)? 
Dersom endringen har konsekvenser for struktur eller innhold i andre deler av opplæringsløpet må det 

beskrives. Det kan også være relevant å si noe om det er grenseflater mot andre fagområder eller lærefag. 

 

 Hvem blir berørt av endringene, og hvordan? 
Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, og hvem blir berørt? Avhengig av type forslag kan 

det handle om antall elever/lærlinger eller antall fagarbeidere og bedrifter som knyttes til dette fagområdet. 

Hvordan blir skoleeier berørt? Er det noen konsekvenser for skoleeiers mulighet til å tilby alternativt Vg3 i 

skole for elever som ikke får læreplass? 

 

 Hva er forutsetningene for en vellykket implementering? 
Hvilke mulige konsekvenser eller utfordringer er det for fylkeskommunen/skoleeier, for eksempel knyttet til 

lærerkompetanse, utstyr eller mulighet for å gi opplæring? Er det noen regionale forskjeller i hvor tilbudet vil 

kunne gis? 

 

Utviklingsredegjørelser  
Én gang i løpet av oppnevningsperioden skal de faglige rådene levere en utviklingsredegjørelse. Det er 

en rapport som redegjør for den faglige utviklingen og om endringer i bransjene som får betydning for 

utdanningstilbudet.  

 

Utdanningsdirektoratet uformer bestillingen til de faglige rådene og setter en frist for arbeidet. 

Bestillingen vil også inneholde beskrivelse av aktuelle tema og spørsmål som myndighetene særlig 

ønsker at de faglige rådene svarer på.  

5. Endringer i tilbudsstrukturen 
Gjeldende tilbudsstruktur for fag- og yrkesopplæringen publiseres i rundskriv, gjeldende rundskriv heter 

Udir-1-2017, vedlegg 29.   

 

Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er alle de ulike utdanningsprogrammene, Vg2-tilbud, lærefag og 

yrkeskompetansefag som blir tilbudt elevene som velger fag- og yrkesopplæring. 

 

De faglige rådene skal ta stilling til tilbudsstrukturen fastsatt på nasjonalt nivå, samt følge aktuelle 

utprøvinger og forsøk. 

                                                      
9 https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2017/  

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2017/
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Endringsforslag i tilbudsstrukturen kan komme fra faglige råd, men også fra enkeltorganisasjoner, 

fylkeskommuner, opplæringskontor og andre. Myndighetene kan også foreslå endringer i 

tilbudsstrukturen. 

Mulig grunnlag for å gjøre endringer 
Tabellen under viser eksempler på hva som bør ligge til grunn for å gjøre ulike typer endringer i 

tilbudsstrukturen. Avhengig av type sak vil argumenter og grunnlag variere. Tabellen er derfor ikke 

uttømmende, og vil kunne endres over tid. 

  
Type endringsforslag Mulig grunnlag for å gjøre endringer  

 

Diverse 

Navneendring  Et nytt navn oppleves som mer korrekt, er mer dekkende eller gir mer 

mening.  

 Bakgrunnen kan f.eks. være ny teknologi eller innovasjon på området.  

 Vil kunne styrke rekrutteringen til faget. 

Kryssløp  Ser en faglig fordel av å rekruttere elever fra andre fagområder. 

 Det er tilstrekkelig med felleskomponenter mellom læreplanene til at 

elevene har forutsetninger for å følge opplæringen i det Vg2-løpet eller 

lærefaget/yrkeskompetansefag han eller hun er tatt inn på.  

Endre opplæringsmodell 

(eks. 2+2, 1+3) 
 En annen opplæringsmodell vil tilfredsstille kompetansebehovet på en 

bedre måte.  

 Større deler av opplæringen bør skje på skolen/i bedrift fordi det er 

vanskelig å gi en faglig forsvarlig opplæring i gjeldende modell. 

 Opplæringsmodell må ha rammer som er gjennomførbare for skoleeier. 

Flytting av fag/fagområder  Innholdet i opplæringen har endret seg slik at fagområdet har en 

sterkere tilhørighet med andre utdanningsprogram/Vg2-løp. 

 En flytting gir elevene økt læringsutbytte/bedre faglig progresjon. 

 Statistikk på eksiterende kryssløp viser at majoriteten av elevene 

kommer fra et annet utdanningsprogram/Vg2-løp. 

 

Vg1 

Endringer på Vg1 (Splitting, 

flytting av fagområder, nye 

utdanningsprogram) 

 Gir elevene bedre forutsetning for faglig progresjon til Vg2-løpene. 

 Gir større grad av felleselementer mellom fagene som gir bedre 

muligheter til en yrkesrettet opplæring. 

 Bidrar til et likeverdig opplæringstilbud i hele landet. 

 

Vg2 

Nye Vg2-løp  Nytt/nye lærefag eller yrkeskompetansefag gir behov for nytt Vg2-løp.  

 Eksisterende Vg2 gir ikke elevene en riktig faglig progresjon til Vg3. 

 Gir et stort nok elevgrunnlag for at det opprettes tilbud. 

Sammenslåing av Vg2  Endrede kompetansebehov, f.eks. at utviklingen innen fagområdene 

tilsier økt behov for breddekompetanse. 

 Gir et stort nok elevgrunnlag for at det opprettes tilbud (flere steder). 

Oppsplitting av Vg2  Utviklingen innen fagområdet tilsier økt behov for spesialisering. 

 Innholdet i læreplanene er så omfattende at oppsplitting gir en mer 

faglig forsvarlig opplæring. 

 Gir en større grad av felleselementer i fagene som gir bedre muligheter 

for en yrkesrettet opplæring. 

 Gir likevel et stort nok elevgrunnlag for at det opprettes tilbud. 

 

Vg3 

Nytt lærefag  Et dokumentert behov for kompetansen, med anslag over antall 

læreplasser og behovet for faglærte i de kommende årene. Dette 

uttrykkes gjerne i form av intensjonsavtaler med aktuelle bedrifter. 

 Tilfredsstille riktig nivå for et lærefag (EQF-nivå 4). 
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 Det skal være mulig å utøve yrket etter avlagt fag- eller svennebrev, dvs. 

at kompetansen er anerkjent i arbeidslivet. 

 Vesentlige deler av opplæringen overlapper ikke med beslektede tilbud. 

Slå sammen lærefag  Vesentlige deler av opplæringen overlapper med andre lærefag. 

 Endrede kompetansebehov, f.eks. at utviklingen innen fagområdene 

tilsier økt behov for breddekompetanse. 

Oppsplitting av lærefag  Oppsplitting gir økt læringsutbytte.  

 Det er behov for mer spesialisering i faget. 

 Krav til en viss breddekompetanse opprettholdes. 

Nedleggelse av lærefag 

 
 Det er ikke avlagt fagprøver og har ikke vært søkere til læreplass flere år 

på rad. 

 Behovet for kompetansen i arbeidslivet er der ikke lengre eller er svært 

begrenset. 

 Bedrifter etterspør heller andre beslektede fagbrev eller annen 

kompetanse. 

 Bakgrunnen kan f.eks. være at produksjonen har endret seg, at 

teknologien har endret seg eller at arbeidsdelingen i bedriften har endret 

seg. 

 Verneverdige fag har særegne forhold som vil gi andre kriterier, særlig 

hensyn knyttet til kulturarv.  

 

Det er også mulighet for å søke om lokale forsøk som avviker fra forskrift, herunder gjeldende 

tilbudsstruktur. Hensikten med forsøk er å hente ut konkrete erfaringer ved å prøve ut alternative 

ordninger på det aktuelle området. På grunnlag av de erfaringer som gjøres, kan det bli aktuelt å gjøre 

endringer i den nasjonale tilbudsstrukturen. Forsøk beskrives mer i kapittel 7. 

Saksgang for endringer i tilbudsstrukturen 
For endringer i tilbudsstrukturen er Utdanningsdirektoratet saksforberedende organ og endringene 

vedtas i Kunnskapsdepartementet.  

 

Forslag om en endring kan komme fra faglig råd, men forslag kan også fremmes fra 

enkeltorganisasjoner, fylkeskommuner, opplæringskontor eller andre. Myndighetene kan også fremme 

forslag til endring. Det betyr at saken ikke nødvendigvis er forankret både hos arbeidsgiver- og 

arbeidstakerorganisasjonene når den foreligger.  

 

Utdanningsdirektoratet involverer faglig råd i saksbehandlingen av endringsforslag i tilbudsstrukturen. 

De relevante rådene blir bedt om å uttale seg i form av en begrunnet tilrådning og med relevant 

tilleggsinformasjon til saken. 

 

Dersom det er uenigheter mellom faglige råd og Utdanningsdirektoratet i saksforberedelsen, skal dette 

fremgå i oversendelsen av anbefalingen til Kunnskapsdepartementet. 

 

Spesielt for endringer i tilbudsstrukturen på Vg3 

Myndighetene skal legge særlig stor vekt på forslag fra de faglige rådene om endringer på Vg3. For 

endringer på Vg3 skal også de faglige rådene kunne delta i flere deler av saksforberedelsen.  

 

Det betyr at faglig råd skal involveres i 

a) Utformingen av en anbefaling til Kunnskapsdepartementet 

 

Rådene vurderer selv fra sak til sak i hvor stor grad de ser det hensiktsmessig å involveres i 

 

b) Utformingen av høringstekster 

c) Oppsummeringen av høringen og utforming av endelig anbefaling til 

Kunnskapsdepartementet 
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Forslag om endret tilbudsstruktur varierer ofte svært mye i karakter, omfang og kompleksitet. Det er 

derfor vanskelig å beskrive konkret hvordan en saksgang vil være i alle tilfeller, men vi har med 

punktene over noen grunnleggende prinsipper for tidspunkt i prosessen hvor de faglige rådene skal 

involveres. I illustrasjonen under er dette markert med a, b og c tilsvarende punktene over. 

 

Illustrasjon av typisk saksgang (Vg3) 

 

 

6. Endringer i læreplaner 
Læreplaner for fag har forskriftstatus og inneholder forpliktende kompetansemål som beskriver 

nasjonale forventninger til hva eleven skal mestre i fagene.  

 

Læreplaner for fag inneholder beskrivelser av formål og hovedområder, omtaler av grunnleggende 

ferdigheter, kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdering i faget. For å synliggjøre sammenheng, 

helhet og progresjon i grunnopplæringen er læreplaner for fag gjennomgående for grunnskolen og 

videregående opplæring der det er mulig.  

  

Målformuleringene i læreplanen skal være egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktørene som er 

involvert i opplæringen.  

  
Gjeldende styringsdokumenter skal legges til grunn når læreplaner for fag utformes eller revideres. Det 

er blant annet meldinger og innstillinger til Stortinget, samt lover og forskrifter som omtaler læreplaner. 

Generelt om læreplanprosesser 
Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget. I tråd 

med mandatet skal de faglige rådene ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på 

Vg3. 

 

Endringsforslag i læreplanene kan komme fra faglige råd, men også fra enkeltorganisasjoner, 

fylkeskommuner, opplæringskontor og andre. Myndighetene kan også foreslå endringer i læreplanene. 

 

Gjennom de faglige rådene skal partene på ethvert tidspunkt i læreplanprosessen kunne gi råd og 

innspill. 

 

 Faglige råd skal foreslå endringer i læreplaner. Behovet for endring skal begrunnes  

1. Udir mottar 
endringsforslag 

2. Udir gir en første 
vurdering om det 

foreligger nok 
informasjon. Faglig råd 

gir en anbefaling

3. Udir saksbehandler 
forslaget og utformer i 
samarbeid med faglig 

råd en anbefaling til KD 
(a)

4. KD beslutter om 
forslaget skal sendes på 

høring

5. Udir og faglig råd 
sender forslaget på 

høring (b)

6. Udir og faglig råd 
oppsummerer høringen. 
Sender anbefaling til KD 

(c)

7. KD fastsetter 
endringen

8. Implementering. Udir 
og faglig råd informerer 

om endringen
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 Utdanningsdirektoratet skal starte arbeidet når behovet for endringen er godt dokumentert  

 Utdanningsdirektoratet har det formelle ansvaret for fastsetting av læreplanene 

 

Faglig råd skal foreslå medlemmer til læreplangrupper. Utnevningen gjøres av Utdanningsdirektoratet. 

Boks A sier mer om arbeidet i en læreplangruppe. 

 

Boks B gir en oversikt over de ulike fasene i en læreplanprosess. De faglige rådene skal bidra til 

beslutningsprosessen i hele rekken av handlinger som fører frem til vedtak. 

 

 
B. Fasene i en læreplanprosess 

 
Identifisere/definere problemet 

Ulike aktører i bransjene identifiserer et behov for å gjøre endringer i en læreplan. Behovet meldes til faglig 

råd som vurderer hvordan de ønsker å ta innspillet videre. Faglig råd fremmer forslag til 

Utdanningsdirektoratet som vurderer forslaget. I noen tilfeller ber Utdanningsdirektoratet om mer 

informasjon. I tilfeller hvor aktører henvender seg direkte til Utdanningsdirektoratet, skal faglig råd rådføres 

før det settes i gang en endringsprosess. 

 

Innhente informasjon 

Innhenting av informasjon foretas først av forslagsstiller. Forslag om endring skal tilfredsstille 

dokumentasjonskrav som beskrevet i kapittel 4. Videre i prosessen er det læreplangruppene som er 

hovedaktør for informasjonsinnhenting. 

 

Vurdere alternativer 

Arbeidet i læreplangruppene handler i stor grad om å vurdere ulike alternativer. Når læreplangruppen har 

levert sitt endelige forslag vil Utdanningsdirektoratet og faglig råd forberede og oppsummere en offentlig 

høring. 

 

Fatte beslutning 

Læreplaner fastsettes av Utdanningsdirektoratet. Før fastsetting av læreplanen blir dokumentet behandlet i 

faglig råd. 

 

Ny praksis 

Faglig råd skal bidra til implementering av ny læreplan gjennom sitt nettverk. 

 

Identifisere 
/definere 
problemet

Innhente 
informasjon

Vurdere 
alternativer

Fatte 
beslutning

Ny praksis

En læreplangruppe skal samlet sett inneha følgende kompetanse:  

 Faglig oppdatert i gjeldende fag 

 Fremtidsrettet og oppdatert på nye trender, også internasjonalt 

 Læreplankompetanse 

 

Medlemmene i en læreplangruppe arbeider på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at 

læreplangruppene må jobbe etter: 

 Gjeldende styringsdokumenter, som meldinger og innstillinger til Stortinget, samt lover og forskrifter 

som omtaler læreplaner 

 Føringer gitt i arbeidsavtalen med Utdanningsdirektoratet 

 Retningslinjer for læreplanutvikling 

 Rammeverket for grunnleggende ferdigheter  

 Kvalifikasjonsbeskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR)  

 

A. Arbeidet i en læreplangruppe 



 

Utdanningsdirektoratet © 2017 14 

Spesielt om utvikling av og endringer i læreplaner på Vg3 
I arbeidet med utvikling av nye læreplaner og i arbeidet med revidering av læreplaner på Vg3 skal de 

faglige rådene ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet. 

 

I følge mandatet innebærer dette at myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til 

endringer i læreplaner på Vg3 dersom de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har 

større økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 

og Vg2.  

 

For fag som gir yrkeskompetanse etter 3 år i skole og for avviksfagene som gjennomfører tredje år i 

skole må også skoleeiers mulighet til å gi opplæring i læreplanen vektes høyt. 

 

For å sikre at innholdet i opplæringen tilfredsstiller arbeidslivets behov for kompetanse skal de faglige 

rådene kunne bidra i følgende prosesser (punktene a-h): 

 

a) Faglig råd og utdanningsdirektoratet skal sammen sette opp en plan for arbeidet med 

læreplaner etter at forslag om utvikling eller revidering er levert 

b) Faglig råd skal foreslå representanter til læreplangrupper 

 

Vi forutsetter at faglig råd foreslår representanter som kan delta i prosessen avhengig av hvilke(t) fag 

som utvikles eller revideres. De faglige rådene vurderer selv i hvor stor grad de ser det hensiktsmessig 

å delta i følgende faser av prosessen: 

 

c) Faglig råd kan delta i oppstartsmøte i læreplangruppen 

d) Faglig råd kan uttale seg om alle læreplanutkastene utarbeidet av læreplangruppen 

e) Faglig råd kan bidra til å utforme høringsutkastet og høringsspørsmål 

f) Faglig råd kan bidra i oppsummeringen av høringer og utarbeidelse av den endelige læreplanen 

g) Faglig råd kan delta på møte med Utdanningsdirektoratet når læreplanen fastsettes 

h) Faglig råd kan bidra til implementering av ny læreplan gjennom sitt nettverk 

 

Modellen under illustrerer læreplanprosessen - fra forslag om ny læreplan eller revidering foreligger til 

den tas i bruk, og de faglige rådenes bidrag i prosessen. Bokstavene a til h henviser til listen over, og 

viser faglig råds mulighet for involvering i prosessen. 

 

1. Oppdrag om å utvikle 
eller revidere læreplan 

(a)

2. Valg av medlemmer 
til læreplangruppe (b)

3. Læreplangruppe 
nedsettes (c)

4. Læreplangruppe 
leverer første utkast av 
forslag til læreplan. Udir 
begynner intern prosess 

med utkastet

5. Læreplangruppen får 
tilbakemeldinger fra 
Udir og faglige råd og 
bearbeider dette (d)

6. Læreplangruppen 
leverer andre utkast. Ny 

intern prosess i Udir 
med utkastet

7. Læreplangruppen får 
tilbakemeldinger fra 
Udir og faglige råd og 
bearbeider dette (d)

8. Læreplangruppen 
leverer endelig utkast av 

læreplan

9. Udir og faglige råd 
sender læreplanen på 

høring med inntil 3 
måneders frist (e)

10. Udir og faglig råd 
gjennomgår og 

bearbeider læreplanen 
etter høingsinstansenes 

innspill (f)

11. Udir fastsetter 
forslag til ny læreplan. 

Faglig råd deltar på 
møtet (g)

12. Udir og faglig råd 
informerer om    

ny/revidert læreplan (h)
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Spesielt om læreplaner på Vg1 og Vg2 
Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget.  
Opplæringen på Vg1 og Vg2 foregår først og fremst på skolen.  

 

Ut over at fagene skal ha relevans for arbeidslivets kompetansebehov og at opplæringen gir et godt 

grunnlag for fullføring, vil skoleeiers mulighet til å tilby opplæring i nye læreplaner på Vg1 eller Vg2 

være viktig for Utdanningsdirektoratets beslutning. Dette gjelder også de fagene som gir 

yrkeskompetanse etter tre år i skole og avviksfagene som gjennomfører tredje år i skole. 

7.  Andre oppgaver 

Foreslå medlemmer til klagenemder 
Når det skal oppnevnes klagenemnder for fag- og svenneprøver, skal det faglige rådet som 

representerer det aktuelle faget gi en innstilling, jf. opplæringsloven §12-6.  

 

Klager på fag- og svenneprøver kommer med ujevne mellomrom og Utdanningsdirektoratet har ansvar 

for at klagen behandles innen gitte frister, jf. forvaltningsloven § 11a. For en raskest mulig 

behandlingstid i klagesaker, anbefaler vi at rådet behandler sin innstilling per epost. Dersom det ikke er 

mottatt forslag til representanter innen den avtalte fristen, har Utdanningsdirektoratet anledning til å 

innhente kandidater til klagenemnder. 

Søknader om forsøk 
Opplæringsloven § 1-4 gir departementet mulighet til å innvilge forsøk. Kunnskapsdepartementet har 

delegert myndigheten for å vurdere søknader om forsøk til Utdanningsdirektoratet.  

 

Forsøk er ofte lokalt initierte og igangsettes for å legge til rette for skoleutvikling og/eller gi kommuner 

og fylkeskommuner mulighet til å prøve ut nye pedagogiske og organisatoriske løsninger. Forsøk er 

tidsavgrensede, og på bakgrunn av erfaringene som gjøres kan det bli aktuelt å endre regelverket.  

 

Utdanningsdirektoratet innhenter en rådgivende uttalelse fra relevante faglige råd i saksbehandlingen 

av forsøkssøknader.  

Foreslå sakkyndige til NOKUTs godkjenningsordning 
Faglig råd skal foreslå sakkyndige til godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. 

Dette arbeidet skal følge de rammer og prosedyrer som NOKUT har utarbeidet.  

8.  Organisering av arbeidet 
Rådsmøtene, både i SRY og i faglige råd, skal sikre et velfungerende partssamarbeid, og utgjøre et 

møtepunkt for dialog mellom rådene og myndighetene.  

 

Arbeidet i rådene er i hovedsak basert på formelle møter. Representantene i rådene skal møte 

forberedt og ha klargjort sine respektive standpunkt. Sekretariatet skal være forberedt og ha sikret at 

rådsmedlemmene har tilgang på tilgjengelig informasjon.  

 

Rådenes arbeidsform 
Rådene skal møtes i fire dagsmøter i året. Rådene kan søke om å avlegge flere rådsmøter ved behov.   

 

Rådene kan søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk er dialog mellom 

rådene og fylkeskommunene om utfordringer i utdanningsprogrammet.  
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De faglige rådene skal oppnevne en leder, en nestleder og et arbeidsutvalg (AU). De faglige rådene 

konstituerer seg selv. Arbeidsutvalget er i samarbeid med sekretariatet ansvarlig for å lede arbeidet i 

rådet.  

 

SRY konstituerer seg selv. Møtene i SRY forberedes i samarbeid mellom SRYs ledelse, 

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.  

 

Rådsmedlemmene plikter å stille forberedt på møtene og sikre at standpunkt er forankret i egen 

organisasjon. 

 

Utdanningsdirektoratet finansierer sekretariatet for SRY og faglige råd, og dekker reise- og 

møtekostnader for rådsmedlemmene. Organisasjonene dekker tapt arbeidsfortjeneste.  

 

Ved behov for å trekke inn ytterligere spisskompetanse om en spesifikk problemstilling, kan rådene 

opprette arbeidsgrupper. Organisasjonene betjener disse arbeidsgruppene selv, men kan søke 

sekretariatet om bistand. Rådene kan søke om midler for å arrangere seminar og dialogmøter med 

bransjene. Sekretariatet kan dekke utgifter til foredragsholdere. 

 

Samarbeid mellom faglige råd og med SRY 
Møtearena mellom faglige råd 

Rådsmøtene for de faglige rådene gjennomføres så langt det er mulig på samme tidspunkt spredt over 

to dager. Normalt vil dette innebære fire råd en dag, og fire råd den påfølgende dagen. Den første 

seansen av rådsmøtene er felles for de rådene som har møter samme dag. Hensikten med 

fellesseansen er å sikre dialog mellom de faglige rådene og med utdanningsmyndighetene. Neste del 

av dagen er satt av til det enkelte faglige råd. 

 

Møtearena mellom faglige råd og SRY 

Det avholdes fellesmøter mellom SRY og tre representanter fra hvert av de faglige rådene etter behov. 

Hensikten er å ivareta dialog mellom de faglige rådene og SRY om overordnede utfordringer. 

 

Sekretariatet  
Utdanningsdirektoratet er sekretariat for SRY og de faglige rådene. Hvert råd har en fast kontaktperson 

i direktoratet. Sekretariatet er ansvarlig for å: 

 

 Planlegge, gjennomføre og følge opp rådsmøtene.  

 

 Sikre informasjonsflyt og bidra til kompetanseoverføring mellom det faglige rådet, 

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. 

 

 Legge frem saker av relevans for rådet. 

 

 Medvirke til at utdanningsmyndighetene mottar velbegrunnede og dokumenterte 

endringsforslag og anbefalinger fra SRY og de faglige rådene. 

 

 Være faglig oppdatert og følge utviklingstrekk i arbeidsmarkedet. Partene skal bidra til at 

sekretariatet får tilgang på relevant informasjon om bransjen eller sektoren. 

 

 Medvirke til at rådenes arbeid er i henhold til mandat og retningslinjer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Telefon 23 30 12 00 

www.utdanningsdirektoratet.no 
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