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Innkalling 

Møte 1-2015 i Faglig råd for elektrofag.  
Torsdag 26.02.2015 
Utdanningsdirektoratet, møterom 3 kl. 10.00-15.00 
 
Innkalt: Organisasjon: 
Svein Harald Larsen (leder) Norsk Teknologi 
Are Solli (nestleder) EL og IT – forbundet 
Arild Skjølsvold Utdanningsforbundet  
Inger Vagle Utdanningsforbundet 
Randi Solberg  EL og IT – forbundet 
Øystein Fagerli Skolenes landsforbund 
Hans Jacob Edvardsen  KS 
Monica Derbakk EL og IT – forbundet 
Rolf Næss Spekter 
Kjetil Tvedt Norsk industri 
Hugo Alexandersen  Energi Norge 
Lasse Lilleødegaard  Fellesforbundet 
Arne Hovland (vara for Eikrem)  NHO Luftfart 
Andre Bøhm Elevorganisasjonen 
 
Observatører:  
Runar Røsbekk (fra kl. 12.00) DSB 
Jens Harald Jensen (fra kl. 12.00) Nasjonal kommunikasjons-

myndighet (Nkom) 
 
Fra Utdanningsdirektoratet:  
Ivar Svensson Avdeling for vurdering 
Frode Midtgaard Avdeling for læreplanutvikling 
Sebastian Asbjørnsen (til sak 1) Avdeling for fag- og yrkesopplæring 
Viil Gombos (til sak 5) Avdeling for læreplanutvikling 
Knut Maarud Avdeling for fag- og yrkesopplæring 
 
Forfall: 
Ragne Eikrem (vara kommer) NHO Luftfart 
Trond Våga (vara Askild kan ikke) Industri og energi 
  
  
 
Dagsorden: 
 

 

mailto:post@udir.no
mailto:kma@utdanningsdirektoratet.no
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
http://www.fagligerad.no/
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1 - 2015 Godkjenning av innkalling og referat.  
2 - 2015 Orienteringssaker 
3 - 2015 Valg til arbeidsutvalget 
4 - 2015 Tilbudsstrukturen 
5 - 2015 Forslag til bestilling til faglig råd – Utviklingsredegjørelse for 2015/2016 
6 - 2015 Skipselektrikerfaget - forslag til femårig opplæringsløp for 

skipselektrikeroffiserer (ETO)  
7 - 2015 Forsøk med ny IKT-utdanning – Bleiker vg skole 
8 - 2015 Gjennomgang av regelverket om fag- og svenneprøver 
9 - 2015 Forslag til endringer i læreplan for vg3 togelektrikerfaget 
10 - 2015 Gjennomgående dokumentasjon 
11-2015 Høring - Forslag om sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3/opplæring i bedrift 

for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk og forslag til endringer i 
eksamensordning for elektrofagene 

12-2015 Forslag fra Faglig råd for elektrofag om gjeninnføring av eksamen i 
programfag på vg1 elektro 

13-2015 Høring – kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekanikerfaget 
14-2015 Pilot om innflytelse over læreplaner i Vg3 
15-2015 Møteplan 2015 
16-2015 Eventuelt 
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1-2015 Godkjenning av innkalling og referat.  

Referat fra forrige møte: http://fagligerad.no/ 
 
Reiseregninger: 
Informasjon om føring av reiseregninger v/kontorlærling Sebastian Asbjørnsen 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Referat fra faglig råd for elektrofag sitt møte onsdag 03.12.2014 godkjennes 
2. Innkalling til møte i Faglig råd for elektrofag torsdag 26.02.2015 

godkjennes. 
2-2015 Orienteringssaker 

 
a. Høring – greenkeeperfaget 

Det faglige rådet har i e-post datert 29.01.2015 mottatt høring om opprettelse av 
greenkeeperfaget. Faget skal bygge på Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget, og 
vil ligge i utdanningsprogrammet for naturbruk Høringsfrist er 27. april 2015. lenke 
AUs anbefaling: FREL avgir ikke høring 
 

b. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2014 
Rapporten ble publisert 30.januar 2015. Lenke I undersøkelsen ble fylkeskommunene 
bl a spurt om yrkesopplæringsnemndas rolle. Undersøkelsen viser at nemnda er ikke 
den viktigste kilden til informasjon om behovene i det regionale arbeidsliv. Det er 
heller ikke i nemnda at samarbeidet mellom fylkeskommunen og det lokale arbeidslivet 
finner sted. 10 av 17 fylker oppgir likevel at fylkeskommunen og nemnda arbeider i 
fellesskap med å utvikle og forbedre fag- og yrkesopplæringen. 
 

c. Opplæringskonferansen 3-4. februar 2015  
Norsk teknologi sin opplæringskonferanse ble arrangert i Tromsø 4. og 5. februar 
2015. AU + Inger Vagle deltok. 
 

d. Sluttrapport om opplæringskontorenes rolle  
Rapporten drøfter opplæringskontorenes organisering og rolle i utdanningssystemet, 
herunder partene i arbeidslivet sin innflytelse på opplæringskontorenes drift. lenke 
 

e. Fellesmøte mellom SRY og faglige råd 22. januar 2015: 
Dagsorden: 
• Organisering av gjennomgangen av tilbudsstrukturen (se sak 3) 
• Oppfølgingen av tiltak i Samfunnskontrakten 
• Om fornyet Generell del av læreplanverket 
• Pilotering om avgjørende innflytelse på Vg3-læreplaner (se sak 2e) 
• Innspill til ny stortingsmelding om livslang læring 
• Runde rundt bordet – rådenes rammebetingelser i 2015 
 

f. Høring - NOU 2014: 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg 
NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg er sendt på høring. Lenke 
Fagskolenivået er en tertiærutdanning og ligger utenfor rådenes ansvarsområde. 
Fagskolen er allikevel et viktig tilbud til fagarbeidere som ønsker videreutdanning. 
Sekretariatet ber om at de faglige rådene selv vurderer om de ønsker å avgi 
høringsuttalelse i saken. Høringsfrist er 25.03.2015. 
AU anbefaler ikke å avgi høringsuttalelse 
 

g. Indikatorrapport - oppfølging av samfunnskontrakten  
lenke Samfunnskontrakten for flere læreplasser har som mål å øke antall 
lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015. Indikatorrapporten ble publisert 
17.02.2015, og skal dokumentere om målene er nådd. Det er de ikke. Men rapporten 
viser at elektrofag er det utdanningsprogrammet hvor flest lærlinger oppnår fagbrev 

 

http://fagligerad.no/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---greenkeeperfaget-som-nytt-fag-/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Sporreundersokelse-blant-skoler-og-skoleeiere-2014/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-om-fagskolen---nou-2014-14/id2356596/?regj_oss=10
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Nar-vi-malet-om-20-prosent-flere-lareplasser/
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(89 %). 
 
Forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering 

3-2015 Valg til arbeidsutvalget. 
Det er opp til faglig råd om de ønsker å ha et arbeidsutvalg, og hvordan det skal 
sammensettes. AU i Faglig råd for elektrofag har hatt følgende sammensetting: 
 

• Svein Harald Larsen 
• Are Solli 
• Arild Skjølsvold. Første vara: Øystein Fagerli. Annen vara: Inger Vagle 

 
Arild Skjølsvold har av arbeidsmessige årsaker frasagt seg vervet i arbeidsutvalget. Det 
faglige rådet må ta stilling til oppnevning av ny representant til AU. 
 
Forslag til vedtak: 
Referat fra faglig råd for elektrofag oppnevner Inger Vagle som medlem av 
arbeidsutvalget, med Øystein Fagerli som vara. 
 

4-2015 Tilbudsstrukturen – etablering av arbeidsgrupper på tvers av faglige råd 
Et av tiltakene i stortingsmelding 20 er å åpne for mer fleksibilitet i opplæringsløpene 
slik at strukturen bedre kan imøtekomme elevers og fagområders ulike behov. 
Kunnskapsdepartementet har derfor gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å «styrke 
kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå 
tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet. Direktoratet presenterte et 
forslag til organisering av arbeidet som blant annet omfatter utarbeiding av 
utviklingsredegjørelser i de faglige rådene og etablering av fire arbeidsgrupper på tvers 
av faglige råd som skal gi innspill i prosessen.  
 

 
 
Direktoratet ser for seg at utfall av prosessen kan være: 
 

• Nedleggelser av fag 
• Nye fag 
• Oppsplitting av fag 
• Helt nye opplæringsmodeller 

 
Arbeidsgruppene skal være bredt sammensatte, foreta en detaljert faggjennomgang, 
og vurdere framtidige behov for kompetanse. Framdriftsplan: 
 
Januar-februar 2015  Rekruttere arbeidsgruppeledere  
Februar 2015  Ferdig mandat  
Januar-februar 2015  Utarbeide startpakker til faglige råd  
Januar-februar 2015  Henvendelse til aktører (rekruttere arbeidsgruppemedlemmer)  
Februar 2015  Bestille utviklingsredegjørelser 2015/2016  
Februar/mars 2015: Arrangere oppstartseminar  
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Mai 2015  Workshop med forskere, leveranse fra forskningsutlysning  
1. oktober 2015  Delrapport fra faglige råd, del 1 av utviklingsredegjørelser  
1.oktober 2015  Delrapport fra arbeidsgruppene  
1.mars 2016  Frist for de faglige rådene å levere Utviklingsredegjørelser  
1.mars 2016  Rapport med anbefalinger fra arbeidsgruppene 
Høsten 2017 Endringer skal iverksettes  
 
Saken ble også drøftet på fellesmøtet til SRY - faglige råd den 22. januar 2015. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Faglig råd for elektrofag viser til forslag om organisering av arbeidet med 
gjennomgang av tilbudsstrukturen. Forslaget ble sendt de faglige rådene i e-
post 8. januar 2015, og lagt fram i fellesmøte 22. januar 2015. Forslaget 
innebærer etablering av arbeidsgrupper som skal arbeide parallelt med de 
faglige rådene. Elektrofagene ser ut til å skulle inngå i gruppe 4, sammen med 
blant annet byggfagene og TIP-fagene. De foreslåtte arbeidsgruppenes mandat 
skal være å vurdere arbeidslivets behov innenfor relevante bransjer, og vurdere 
hvilke konsekvenser dette har for utdanningstilbudene som finnes. 

 
2. Faglig råd for elektrofag mener at oppgaven med å vurdere arbeidslivets behov 

og å foreslå endringer for å møte behovene ligger i mandatet til det faglige 
rådet. Dersom det er behov for å se problemstillinger på tvers av faglige råd, 
kan dette ivaretas med felles møter eller på andre arenaer. Det kan også 
opprettes felles arbeidsgrupper, noe som også framgår av mandatet til de 
faglige rådene. 

 
3. Faglig råd for elektrofag støtter ikke forslaget om å etablere fire arbeidsgrupper 

på tvers av utdanningsprogrammene. Med utgangspunkt i mandatet kan ikke 
rådet se hvilke forslag disse gruppene skal kunne komme med som ikke de 
faglige rådene samlet skal kunne gi. 

 
4. Faglig råd for elektrofag ønsker å opprette grupper under det faglige rådet etter 

behov, som støtte for arbeidet i rådet. Rådet har gode erfaringer med allerede 
etablerte grupper, for eksempel i togelektrikerfaget og i skipselektrikerfaget. 
Begge disse arbeidsgruppene vurderer fagenes innhold opplæringsmodeller og 
plassering i tilbudsstrukturen. 

 
5. Det faglige rådet mener det overordnede perspektivet kan ivaretas ved 

samarbeid mellom de faglige rådene og i SRY. I tillegg foreslår rådet at det 
vurderes om Kunnskapsdepartementets prosjekt om fremtidige 
kompetansebehov kan knyttes opp mot gjennomgangen av tilbudsstrukturen. 
Prosjektet skal utvikle et system for analyse og formidling av fremtidige 
kompetansebehov. Forskningsmiljøer, SSB, departementer, direktorater og 
andre aktører fra utdanningssystemet og arbeidslivet deltar i arbeidet. 
Resultatene kan være interessante for rådenes arbeid. Disse bør derfor 
utfordres til å kommentere hvilke strukturelle utfordringer de mener norsk fag- 
og yrkesopplæring står overfor. 

 
5-2015 Forslag til bestilling til faglig råd – Utviklingsredegjørelse for 2015/2016  

 
Utdanningsdirektoratet vil sende ut del 1 av bestillingen i slutten av februar 2015. De 
faglige rådene må besvare oppdraget skriftlig innen 1. oktober 2015. Bestillingen vil 
inneholde:  
 
1. Praktisk informasjon om gjennomføringen av oppdraget.  
2. Oppsummering av forrige toårsperiode.  

 

http://www.forskerforum.no/wip4/samler-traadene-om-framtiden/d.epl?id=2182754
http://www.forskerforum.no/wip4/samler-traadene-om-framtiden/d.epl?id=2182754
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3. Oppsummering av statistikk og forskning.  
4. Utdanningsdirektoratets spørsmål til de faglige rådene knyttet til fagenes relevans.  
 
Utdanningsdirektoratet vil sende ut del 2 av bestillingen i midten av oktober 2015. De 
faglige rådene må besvare oppdraget skriftlig innen 1. mars 2016. Bestillingen vil 
inneholde:  
 
5. Rapport(er) fra arbeidsgruppe(r)  
6. Spørsmål til de faglige rådene knyttet til innholdet og vurderingene/anbefalingene i 
disse rapportene.  
7. Fritekstfelt.  
 
De faglige rådene skal levere en delrapport 1. oktober som arbeidsgruppene som 
arbeider med tilbudsstrukturen også mottar. Oppdraget skal fullføres innen 1. mars 
2016, men direktoratet oppfordrer til å levere inn endringsforslag fortløpende. Rådene 
bestemmer selv hvordan de skal organisere arbeidet.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Faglig råd for elektrofag har ingen kommentarer til første del av oppdraget om 
utarbeiding av utviklingsredegjørelse for 2016. Rådet vil som følge av 
redegjørelsen på nytt se på behovet for endringer i læreplaner, tilbudsstruktur 
og andre rammebetingelser for elektrofagene. 

2. Når det gjelder punkt fem om rapporter fra arbeidsgrupper, forutsetter rådet at 
det her er snakk om interne arbeidsgrupper som er etablert av det faglige rådet 
for å bidra i deres arbeid. 

3. Erfaringer fra arbeidet med utviklingsredegjørelsen for 2014 vise at det er 
behov for betydelig sekretariatsbistand ved utarbeiding av redegjørelsen og 
oppfølging av forslagene. Rådet vil gjerne bli orientert om hvilke ressurser som 
stilles til rådighet for dette arbeidet. 

 
6-2015 Skipselektrikerfaget - forslag til femårig opplæringsløp for 

skipselektrikeroffiserer (ETO)  
Direktoratet fikk i brev datert 07.02.2011 i oppdrag å vurdere endringer i 
skipselektrikerutdanningen (skipselektrikeroffiser) på bakgrunn av endrede krav i 
STCW-konvensjonen. (IMO-konvensjon som setter kvalifiseringskrav for skipsførere, 
offiserer og annet vaktgående personell på handelsfartøy). Endringene ville blant annet 
føre til krav om et eget ferdighetssertifikat for elektrikere på skip. Som en oppfølging 
av dette, ble det etablert en arbeidsgruppe med deltakelse fra faglig råd som kom 
med forslag til endringer i læreplanen for elektrikerfaget. Direktoratet sluttet seg til 
forslaget 01.08.2013.  
 
Utdanningsdirektoratet ble i møte med Sjøfartsdirektoratet 19. juni 2014 enige om å 
etablere en gruppe som skulle arbeide videre med en framtidig modell for 
skipselektrikerutdanningen. Utdanningsdirektoratet ønsker at det faglige rådet og 
Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med bransjen fremmer forslag til framtidig 
opplæringsmodell for skipselektrikerfaget.  
 
Saken ble drøftet i møte mellom det faglige rådet, Sjøfartsdirektoratet og bransjen 
torsdag 4. desember 2014. Sjøfarten er underlagt strenge internasjonale konvensjoner 
og sertifiseringskrav bl a STCW. Gruppa ser derfor for seg et femårs løp, tilsvarende 
flyfagene. Opplæringsløpet omfatter nødvendig fartstid, sikkerhetskurs osv som kreves 
etter STCW. Etter fem år avlegges fagprøve og mulighet til å søke om 
kompetansesertifikat som skipselektrikeroffiser. 
 
Det ble bestemt at opplæringskontorene og skolene (Inge Jarl Austad og Ragnar Næss) 
har laget en modell for gjennomføring av skipselektrikeroffiserutdanningen. Forslaget 

 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Ferdigbehandlede-saker/Hoering-endringer-i-lareplan-for-elektrikerfaget-matrosfaget-og-motormannfaget/
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ble lagt fram for AU 12. februar 2015. AU anbefaler løsningen som arbeidsgruppa 
anbefaler, og som gjengis i forslaget til vedtak under. 
 
Rådet må ta stilling til:  

• forslag om opplæringsmodell 
• om rådet samtidig vil søke det nye vg3-tilbudet som statsfinansiert landslinje 

(pkt 3 i forslag til vedtak) 
 
Dette er første fase, hvor det søkes om endret opplæringsmodell. Utforming av 
læreplaner mv vil bli drøftet på senere tidspunkt. 
 
Rådet vil, dersom forslaget anbefales, i samarbeid med andre berørte myndigheter og 
organisasjoner, søke faget godkjent med de forutsetninger som er gitt. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Direktoratet fikk i brev datert 07.02.2011 i oppdrag å vurdere endringer i 
skipselektrikerutdanningen (skipselektrikeroffiser) på bakgrunn av endrede krav 
i STCW-konvensjonen. (IMO-konvensjon som setter kvalifiseringskrav for 
skipsførere, offiserer og annet vaktgående personell på handelsfartøy). 
Endringene vil blant annet føre til krav om et eget kompetansesertifikat for 
elektrikere på skip. Utdanningen må være tilpasset konvensjonen innen 1. 
januar 2017. Personer som skal avlegge fagprøve januar 2017 vil ordinært 
tegne lærekontrakt i januar 2015. 

2. Faglig råd for elektrofag foreslår at en femårig opplæringsmodell tilsvarende 
flyfagene innføres for skipselektrikerfaget. Opplæringsløpet som foreslås er slik: 

 

 



8 
 
 
 

 
3. Det nye vg3 skipselektriker søkes finansiert av Staten som landslinje.  
4. Fullført opplæring skal gi fagbrev som elektriker og grunnlag for å søke om 

kompetansesertifikat som skipselektrikeroffiser. 
 

7-2015 Forsøk med ny IKT-utdanning – Bleiker vg skole 
Akershus fylkeskommune/Bleiker vg skole søkte i brev datert 14.11.2013 
Utdanningsdirektoratet om forsøk med et nytt vg1 IKT. Faglig råd for elektrofag uttalte 
seg til søknaden i brev datert 14.03.2014. I uttalelsen anbefalte rådet at forsøket ble 
gjennomført ut fra vg1 elektro. 
 
Arbeidsutvalget er gjennom Bleiker vg skole gjort kjent med at Utdanningsdirektoratet 

 



9 
 
 
 

overfor Kunnskapsdepartementet anbefaler at det ikke gjøres forsøk med eget vg1 
IKT, men at forsøket gjennomføres ut fra vg1 service og samferdsel.  
 
I møte med arbeidsutvalget 20.11.2014 var Bleiker vg klare på at de ønsker å 
gjennomføre forsøket ut fra vg1 elektrofag dersom det gis avslag på forsøk med eget 
vg1. Akershus fylkeskommune har imidlertid overfor direktoratet sekundært ønsket 
forsøk ut fra vg1 service og samferdsel, men med kryssløp fra alle vg1. 
Det ser nå ut til å være en uenighet mellom Bleiker vg og Akershus fylkeskommune om 
rammene for forsøket. Etter det det faglige rådet forstår, er det heller ikke gitt noe 
endelig svar på søknaden fra Utdanningsdirektoratet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for elektrofag ….  …….. 
 

8-2015 Gjennomgang av regelverket om fag- og svenneprøve i forskrift til 
opplæringsloven   
 
De faglige rådene til orientering: Gjennomgang av regelverketom fag-, svenne-, og 
kompetanseprøve i forskrift til opplæringsloven kap.3 
 
Utdanningsdirektoratet har i lengre tid sett behov for en gjennomgang av reglene om 
fag-, svenne-, og kompetanseprøve i forskrift til opplæringsloven kap.3. Direktoratet 
starter nå arbeidet med en gjennomgang av disse bestemmelsene der formålet er å 
bidra til tydeligere, mer oversiktlige og lettere forståelige bestemmelser som gjelder 
spesielt for fag- og yrkesopplæringen. 
 
Direktoratet ønsker å få innspill fra bransjen om endringer de ønsker og ser behov for, 
og vil invitere til et nærmere samarbeid med de faglige rådene. Direktoratet tar også 
imot skriftlige innspill på problemstillinger.  
 
 
Omtale av fagprøven i utviklingsredegjørelsen 2014 til Faglig råd for elektrofag: 
 
S 21: 

• Det bør gjøres en gjennomgang av hvordan fagprøven praktiseres i 
elektrofagene.  

• Det bør synliggjøres muligheter for en mer tilpasset fagprøve i forhold til 
kunnskapsløftets Vg3 læreplaner.  

S 26 togelektriker: 
• Læreplanen for vg3 har i dag følgende tekst: Alle skal opp til fagprøven, som 

samlet sett normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på seks 
virkedager. Det er ønskelig med flere dager til fagprøve for å kunne prøve 
kandidatene i flere deler av faget. Det må være rom for å skrive minimum 6 
dager, med mulighet for flere dager for å få plass til bl.a. komponent revisjon.  

S 37 
• Rådet ønsker en gjennomgang av prøvenemndenes og bransjenes erfaringer fra 

fagprøvene i elektrofagene 
• Rådet mener det bør vurderes om dagens ordning, hvor det i enkelte fag er 

mulig å gå opp til fagprøve uten læretid, bør erstattes av en ordning som gir 
vitnemål etter fullført skole, og fagbrev etter fullført læretid og bestått 
fagprøve.  

 
Aktuelle tema som det kan være relevant å uttale seg om: 

• Hva skal stå i læreplanen, hva bør stå i vurderingskapitlet? 
• Bør oppdraget utvides til å omfatte godskriving, overgang mellom 

elektrofagene. Elsikkerhet 70? 
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• Hva med planene om endringer i forskriftsbestemmelser om klage på vurdering 
(ligger i KD)? 

• Fagprøve etter alternativ vg3 i skole. Skal tre års skoleløp gi fagbrev? 
• Gjennomføring av fagprøven, bruk av prøvestasjon 
• Omfang av fagprøven, tilsyn under prøven 
• Avvikling av Vg3-eksamen (som ikke kan realkompetansevurderes) 
• Sammensetting av prøvenemnder, oppnevning av prøvenemnder 

kvalifikasjonskrav til prøvenemndsmedlemmer 
• Godkjenning av eksamen fra teknisk fagskole 

 
 
Forslag til vedtak: 

1. Faglig råd for elektrofag etablerer en gruppe som utarbeider innspill til 
direktoratets gjennomgang av regelverket om fag- og svenneprøve i forskrift til 
opplæringsloven.  

2. Gruppa har følgende sammensetting: 
• Arild Skjølsvold (leder) 
• Øystein Fagerli 
• Hans Jacob Edvardsen 
• Inger Vagle 

3. Innspill til direktoratets arbeid fremmes på rådsmøtet onsdag 16.04.2015. 
 

9-2015 Forslag til endringer i læreplan for vg3 togelektrikerfaget 
Gjennom Spekter mottok Faglig råd for elektrofag 14.11.2012 brev fra Mantena. 
Bedriften ønsker å få fastsatt i læreplanen at kandidater som skal opp til fagprøve som 
togelektriker skal ha gjennomført og bestått yrkesteoretisk opplæring, enten som et 
VG3 kurs, eller tilsvarende i bedrift. Årsaken til dette er at togelektrikere har behov for 
yrkesteoretisk kunnskap som dekker teknisk- og sikkerhetsmessig utstyr. Dette er ikke 
tilfredsstillende ivaretatt i læreplanene. 
 
Det faglige rådet opprettet en arbeidsgruppe som leverte forslag til endringer av 
læreplanen. Forslaget ble lagt fram for rådet i møte onsdag 27. november 2013. 
Forslaget ble senere tatt inn i rådets utviklingsredegjørelse, som ble oversendt 
Utdanningsdirektoratet 20. mars 2014. Forslaget ble oversendt direktoratet 4.juli 2014. 
 
Utdanningsdirektoratet gjorde en vurdering av innspillet og bestemte seg for å 
nedsette en læreplangruppe for videre bearbeiding. Faglig råd for elektrofag foreslo i 
brev av 8. oktober personer til læreplangruppe, som har anbefalt vedlagt forslag til 
vg3-læreplan for togelektrikerfaget. 
 
Direktoratet har gjennomgått læreplanen og ser at det er store utfordringer med at 
læreplanen er meget omfattende, veldig detaljert og at noen kompetansemål kan 
oppfattes som overlappende. For å komme videre foreslår direktoratet to alternativer: 
 

• Alt. 1: Læreplanen sendes på offentlig høring slik den foreligger fra 
læreplangruppen, med spørsmål i høringen om læreplanens innhold er for 
omfattende. 

• Alt. 2: Det nedsettes en ny læreplangruppe som gjør en omfattende 
gjennomgang av læreplanen. Det betyr en gjennomgang av struktur, innhold og 
vurdering.  

 
Direktoratet ber rådet ta stilling til om læreplanen skal sendes på høring slik den nå 
foreligger, eller om rådet anbefaler oppstart av en mer omfattende gjennomgang av 
faget. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Faglig råd for elektrofag anbefaler at direktoratet inviterer den eksisterende 
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læreplangruppa og representant fra det faglige rådet til videre arbeid med 
læreplanen. 

2. Følgende forhold må avklares:  
• Se på kompetansemål, overlapping 
• Læreplanens omfang, evt behov for utvidet læretid 

 
10-2015 Gjennomgående dokumentasjon 

 
Faglig råd for elektrofag ba i brev datert 19.5.2008 Kunnskapsdepartementet og at nye 
fagarbeidere kommer ut med en dokumentasjon på kompetanse som er tilpasset 
respektive fagdepartementers forskriftsfestede dokumentasjonskrav. I 2010 ble det 
startet utprøving av gjennomgående dokumentasjon som førte til at 
Utdanningsdirektoratet 18.12.2013 anbefalte å forskriftsfeste en ordning med 
gjennomgående dokumentasjon. Faglig råd for elektrofag skrev i brev datert 
07.02.2014 følgende: 
 

1. Faglig råd for elektrofag støtter Utdanningsdirektoratets anbefaling til 
Kunnskapsdepartementet om å forskriftsfeste gjennomgående dokumentasjon i 
tre utdanningsprogram, inkludert elektro. 

2. En forutsetning for at ordningen skal bli nyttig for arbeidslivet er at det, i 
samarbeid med de faglige rådene, utvikles en hensiktsmessig nasjonal standard 
for dokumentasjonen. For ikke å tape ytterligere tid, ber det faglige rådet 
Utdanningsdirektoratet sette i gang dette arbeidet med å utvikle en nasjonal 
standard – uten å avvente svar fra KD. 

 
Det faglige rådet mottok 26.09.2014 invitasjon fra KD til å diskutere gjennomgående 
dokumentasjon og innflytelse over vg3. Det er fortsatt ikke kommet protokoll fra møtet 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for elektrofag …………. . 
 

11-2015 Høring - Forslag om sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3/opplæring i bedrift 
for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk og forslag til endringer i 
eksamensordning for elektrofagene 
 
Utdanningsdirektoratet har sendt ut forslag om å innføre en sentralt gitt skriftlig 
eksamen på Vg3 for lærlinger som går på utdanningsprogram for bygg- og 
anleggsteknikk og som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i skole.  
Direktoratet foreslår endringer i læreplanens vurderingsordning på Vg3/opplæring i 
bedrift for fagene. Endringene skal etter planen tre i kraft fra 1.8.2015 eller senere. 
Lenke til høringsbrevet her. Lenke til høringsverktøyet her Høringsfristen er 1. mars 
2015. 
 
De fleste elektrofagene (elektrikerfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget, 
heismontørfaget, signalmontørfaget, dataelektronikerfaget, telekommunikasjons-
montørfaget og automatiseringsfaget) har allerede vg3-eksamen slik det nå foreslås i 
byggfagene. Byggfagene ønsker imidlertid kun prøving av programfag (yrkesteori) på 
vg3-nivå, ikke på vg2. Elektrofagene har i tillegg eksamen etter vg2, siden det er 
kompetansemål på vg2 som ikke blir videreført og prøvd på vg3. 

Forslag til endringer i eksamensordning for elektrofagene 
I elektrofag med vg3-eksamen har praksiskandidater hatt et annet vurderingsgrunnlag 
enn lærlinger. Det har derfor vært to ulike vg3-eksamener. Direktoratet foreslår å 
stryke setningsdelen og som er relevante for lærefaget i forskriftsbestemmelsen under. 
 

 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-krav-til-eksamen-bygg-og-anleggsteknikk
https://hoering.udir.no/Hoering/13
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Direktoratet mener endringen vil gi et likt vurderingsgrunnlag for både lærlinger og 
praksiskandidater. I tillegg vil det bli mulig å rydde opp i et komplisert eksamens-
regime med mange til dels like eksamener. 
Se §3-55 i forskrift til opplæringsloven: lenke. Se også kapittel 6 i 
høringsdokumentet: Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Rådet mener der er uheldig at en høring som også omfatter elektrofag har en 
overskrift med tittel bygg- og anleggsteknikk 

2. Faglig råd for elektrofag støtter de forslag til endringer i forskrift til 
opplæringsloven som gjelder elektrofagene. 

 
 

12-2015 Forslag fra Faglig råd for elektrofag om gjeninnføring av eksamen i 
programfag på vg1 elektro 
 
Faglig råd for elektrofag viser til utviklingsredegjørelse levert 14.02.2014. Et av 
forslagene i denne var gjeninnføring av sentralgitt skriftlig eksamen i programfag på 
vg1 elektro. Rådet vedtok i møte 3. desember 2014 å oversende forslaget, som følger 
vedlagt. 
 
Faglig råd for elektrofag ønsker et opplæringsløp som gir økt gjennomføring og høy 
kvalitet på fagarbeiderne. Alle virkemidler som kan stimulere til læring i 
opplæringsløpet må tas i bruk. I tillegg må det være dokumentasjonsordninger på alle 
nivå i opplæringen som viser elevens og lærlingens kompetanse. Ved innføring av 
Kunnskapsløftet ble den lokalt gitt eksamen i grunnkurs elektro (nå vg1) avviklet.  
 
Rådet mener sentralgitt eksamen på vg1 bør gjeninnføres av flere årsaker: 
 

• Eksamen på vg1 vil gi bedrifter som skal ta inn elever i prosjekt til fordypning 
på vg2 et bedre grunnlag for å velge deltakere 

• Resultat fra vg2 eksamen foreligger ofte ikke når elever søker læreplass. 
Bedriftene har bare standpunktkarakterer å vurdere søkerne ut fra. Eksamen på 
vg1 vil gi lærebedriftene bedre informasjon om elevenes kompetanse når de 
søker læreplass, og kan bidra til flere læreplasser. 

• Rådet ønsker at vg1 skal være lokalt tilpasset, men også ha et felles nasjonalt 
innhold. Sentralgitt skriftlig eksamen på vg1 vil bidra til felles nasjonal 
kompetanse i elektrofag. 

• Rådet mener eksamen på vg1 kan være læringsfremmende. Den vil være noe 
som elevene kan strekke seg etter, og vil stimulere til økt innsats. 

 
Rådet viser også til forslag fra Faglig råd for service og samferdsel om gjeninnføring av 
tverrfaglig vg1-eksamen. I forslaget henvises det til en egen undersøkelse som viser at 
de aller fleste skolene ønsker av vg1-eksamen - ut fra samme argumentasjon som 
Faglig råd for elektrofag. Utdanningsdirektoratet har avslått søknaden med henvisning 
til de «grunnleggende føringene for eksamen innen de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene». Rådet mener imidlertid at departementet bør vurdere om 
disse uten videre skal videreføres. 
 
Vg1-læreplanen i elektro består av følgende tre fag: 
 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4-7%23%C2%A73-55
https://hoering.udir.no/Hoering/13
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1. Data- og elektronikksystemer 
2. Elenergisystemer 
3. Automatiseringssystemer 

 
Rådet ønsker sentralt gitt tverrfaglig eksamen som dekker alle de tre fagene. 
 
Faglig råd for elektrofag mener innføring av eksamen på vg1 vil gi økte kostnader for 
både fylkeskommunene og Staten. Kostnadene knytter seg til utarbeiding av nasjonale 
eksamensoppgaver, distribuering av disse til fylkeskommunene, avvikling av eksamen, 
dokumentasjon av denne, og evt klagebehandling. Rådet mener imidlertid at hensynet 
til økt gjennomføring, økt læring, økt kvalitet på fagarbeidere og flere læreplasser bør 
være avgjørende. Faglig råd for elektrofag ber derfor direktoratet gjennom KD foreslå 
overfor politisk ledelse at sentralgitt skriftlig eksamen gjeninnføres på vg1 elektrofag. 
 
Forslag til oversendelsesbrev til direktoratet følger vedlagt. Av dette følger ytterligere 
begrunnelse for forslaget. 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for elektrofag viser til at eksamen i grunnkurs elektro (nå vg1) ble avviklet 
ved innføring av Kunnskapsløftet. Rådet mener at erfaringer har vist at dette var 
uklokt, og at sentralgitt eksamen på vg1 bør gjeninnføres av flere årsaker: 
 

• Eksamen på vg1 vil gi bedrifter som skal ta inn elever i prosjekt til fordypning 
på vg2 et bedre grunnlag for å velge deltakere 

• Resultat fra vg2 eksamen foreligger ofte ikke når elever søker læreplass. 
Bedriftene har bare standpunktkarakterer å vurdere søkerne ut fra. Eksamen på 
vg1 vil gi lærebedriftene bedre informasjon om elevenes kompetanse når de 
søker læreplass, og kan bidra til flere læreplasser. 

• Rådet ønsker at vg1 skal være lokalt tilpasset, men også ha et felles nasjonalt 
innhold. Sentralgitt skriftlig eksamen på vg1 vil bidra til felles nasjonal 
kompetanse i elektrofag. 

• Rådet mener eksamen på vg1 kan være læringsfremmende. Den vil være noe 
som elevene kan strekke seg etter, og vil stimulere til økt innsats. 

 
Faglig råd for elektrofag ber derfor direktoratet gjennom KD foreslå overfor politisk 
ledelse at sentralgitt skriftlig eksamen gjeninnføres på vg1 elektrofag. 
 

13-2015 Høring – kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekanikerfaget 
Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om kryssløp fra Vg2 industriteknologi 
til Vg3 motormekanikerfaget. Fagene ligger innenfor det samme 
utdanningsprogrammet, teknikk og industriell produksjon. Forslaget innebærer at 
elever som har tatt Vg2 industriteknologi kan tegne lærekontrakt i Vg3 
motormekanikerfaget. Frist for å sende inn høringsuttalelser er 4. mai  2015. 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for elektrofag avgir ikke høringsuttalelse 

14-2015 Pilot om innflytelse over læreplaner i Vg3 
Svein Harald Larsen og Are Solli refererer fra møte i Kunnskapsdepartementet 3. 
februar 2015. Av hensyn til budsjettet trenger Utdanningsdirektoratet en oversikt over 
omfanget av læreplanendringer i pilotperioden. De fire faglige rådene skal ha 
rådsmøter i løpet av februar. Der vil rådene ta opp piloten kunne gi en tilbakemelding 
på dette. Nytt møte mellom udir og berørte faglige råd blir 13. mars. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Faglig råd for elektrofag ønsker at læreplaner på vg3 forløpende kan endres, 
slik at de er i samsvar med behovet i arbeidslivet. Siden det er arbeidslivet som 
skal benytte læreplanene, er det også naturlig at organisasjonene i arbeidslivet 
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bestemmer innholdet. Piloten som skal gjennomføres ønskes derfor velkommen. 
2. Av forslaget framgår det at det er de faglige rådene som skal utrede og 

begrunne behovet for endringer. Endringsforslag skal dokumenteres og baseres 
på forskning, analyser og prognoser, og konsekvensutredes. Det faglige rådet 
kan uttale seg om kompetansebehov i fagene, men trenger bistand til å 
organisere prosesser, arbeidsgrupper, innhente dokumentasjon og utarbeide 
forslag.  

3. Faglig råd for elektrofag ønsker å benytte piloten til gjennomgang av en rekke 
læreplaner. Dette gjelder: 

• Vg3 Automatiseringsfaget  
• Vg3 Dataelektronikerfaget  
• Vg3 kulde- og varmepumpemontørfaget 

Det faglige rådet har i tillegg et arbeid gående knyttet til Vg3 togelektrikerfaget 
og Vg3 skipselektrikerfaget. 

4. Det faglige rådet ber om at tilstrekkelige ressurser stilles til rådighet for 
arbeidet 

 
 

15-2015 Møteplan 2015 
 
Arbeidsutvalgsmøter Rådsmøter SRY-møter Fellesmøter: 
Torsdag 12.02.2015. 
Møterom Cosinus, 5. etg 
AU-møte med Sjøfarts-
direktoratet 10.00-12.00 
AU-møte 12.00-15.00 

Torsdag 
26.02.2015 
Møterom 3 
10.00-15.00 

05.03.2015 26.03.2015. 

Onsdag 08.04.2015. 
Møterom Cosinus, 5. etg 

Torsdag 
16.04.2015 
Møterom 3 

*  

Torsdag 21.05.2015. 
Møterom Cosinus, 5. etg 

Torsdag 
04.06.2015. 
Møterom Bytes, 
3. etg (13 prs) 

10.06.2015  

Torsdag 20.-fredag 
21.08.2015. 

Onsdag 
09.09.2015. 
Møterom 3 

10.09.2015 27.08.2015. 

 Onsdag 
21.10.2015. 
Møterom 3 

29.10.2015 03.12.2015. 

 Onsdag 
09.12.2015. 
Møterom 3 

  

 
Forslag til vedtak: 
Møteplanen anbefales. 

 
16-2015 Eventuelt 
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Referat fra fellesmøtet med SRY, leder og nestledere av faglige råd og 
statsråden 4.12.2014 
 

Innledning v/ leder av SRY, Rolf Jørn Karlsen 
Leder av Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), Rolf Jørn Karlsen, ønsket velkommen. Han 
understreket at rådet ønsker å utvikle dialogen med politisk ledelse videre, og introduserte de 
faglige rådene som skal holde innlegg.  
 

Innlegg v/leder av Faglig råd for helse- og oppvekstfag, Tonje Thorbjørnsen 
Helse- og oppvekstfag er det største utdanningsprogrammet med de største lærefagene: barne- 
og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Framskrivinger sier noe om behovet i fremtiden: 
vi kan mangle 37 000 helsefagarbeiderårsverk frem mot 2025 og 57 000 årsverk i 2035. 
Rekrutteringen til utdanningsprogrammet er ikke dårlig, ca. 11 % av ungdomskullet går til helse- 
og oppvekstfag. Det er dessverre en akademisering som finner sted - for mange tar ikke fagbrev. 
Et hinder for å få flere til å fullføre er ufrivillig deltid. Løsninger ligger mellom partene 
arbeidslivet, ikke primært i utdanningssystemet, og det er behov for mer kompetansekartlegging 
av hvilken kompetanse helse- og oppvekstsektoren har behov for i fremtiden.  
 
Kvalifisering av voksne som alt jobber i tjenesten er viktig for rådet. Disse er ufaglærte i den 
forstand at de mangler formell kompetanse. Det er ca. 27 % ufaglærte i pleie- og 
omsorgstjenestene. Voksenopplæring har vært forsømt ved alle reformer fra R94. Dette har 
særlig gått ut over voksenkvalifisering til helsefagarbeider. Potensialet for kvalifisering av voksne 
i helsesektoren er stort med et potensiale på over 60.000 personer i pleie og omsorg. 
Det er viktig få på plass effektive, lærlingintensive løp med kvalifisering tilpasset en stadig med 
heterogen målgruppe. Mange har innvandrerbakgrunn, noe som stiller ekstra krav til f eks 
norskopplæring. Rådet får mange søknader om forsøk om studieforberedende løp med en ”touch 
av helse”. Spørsmålet er om dette er en uthuling av helsefagutdanningene vi har, eller om det 
bidrar til rekruttering til sektoren? Rådets oppgave er likevel primært å fremme yrkesfagene.  
 
I gjennomgang av tilbudsstrukturen, prioriterer rådet ulike fag. Ambulansefaget vil bli løftet frem. 
Dette er et av de mest populære fagene, men endringene i yrkesfeltet skjer svært raskt og faget 
må få oppmerksomhet nå dersom det fortsatt skal være attraktivt. Det finnes i dag en 
nyoppstartet bachelorutdanning i ambulansefaget (paramedic), men de regionale helseforetakene 
ønsker at fagarbeiderutdanningen ligger i bunn.  
 

Innlegg v/leder av Faglig råd for restaurant- og matfag, Bjørn Johansen 
Fagstatus i restaurant- og matfag er svak. Johansen er stolt av yrket sitt som pølsemaker, og det 
er viktig å få opp statusen. Videre må det tilbys videreutdanning slik at fagarbeidere blir 
oppdatert. Johansen trakk frem at vi snakker om høy og lav utdanning, hvorfor ikke bruke 
begrepene korte og lange utdanning? 
 
Rekruttering er den største utfordring innen restaurant- og matfag. Alle må ta et ansvar for 
rekruttering mot ungdomsskolene. Overgang fra studieforberedende til yrkesfag er viktig, det 

SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

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

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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kommer til å koste litt, men er nødvendig og verdt det. Dette må bli en normal vei. Frafall er også 
stor utfordring. Ca. 35 % av kullet får ikke læreplass innenfor restaurant- og matfag. Hvor blir 
disse av?  
 
Utstyrssituasjonen i skolen er begredelig, bedriftene er det beste sted å lære bort, men skolen 
må kunne gi opplæring i grunnleggende ferdigheter. Skolene må ha utstyret på plass, her må det 
inn midler.  
 

Innlegg v/leder av Faglig råd for service og samferdsel, Eddy Kjær 
Service og samferdsel har mange svake koblinger i utdanningsprogrammet. Rådet er ikke 
misfornøyde, men ser utfordringer med å oppfylle krav om relevans og kvalitet fra regjeringen og 
OECD i utdanningsprogrammet. Service og samferdsel skal undersøkes nærmere, men Kjær kan 
allerede vise til økt antall lærekontrakter i en tid der antallet ellers er synkende. Det er også flere 
som fullfører på normert tid enn normalen i fag- og yrkesopplæring.  
 
NIFU finner i sin forskning at gjennomført Vg1 gir liten lyst til å bli lærling. Elevene planlegger å 
ikke bli lærlinger, få velger læretid, men heller påbygg til generell studiekompetanse. Service og 
samferdsel er en utydelig karrierevei og søkes av elever som ønsker å utsette yrkesvalg. Kun 38 
% av elevene synes at Vg1 var spennende i dette utdanningsprogrammet. 
Utdanningsprogrammet får en lav skår på opplæring i skolen som nyttig forberedelse i læretiden. 
Bedriftene prioriterer heller internopplæring enn inntak av lærlinger.    
 
Ikke-tradisjonelle lærefag defineres som hybridmodell av NIFU der hovedløpet blir påbygg til 
generell studiekompetanse, og ikke læretid. Det faglige rådet er positive til den bebudede 
gjennomgangen av tilbudsstrukturen, men forventer en entydig stemme fra 
utdanningsmyndighetene i arbeidet med dette. Fagene i service og samferdsel føles ikke relevant 
for arbeidslivet. Rådsleder stilte også åpent spørsmål om hvorfor 61 % av elevene i 
utdanningsprogrammet er over 21 år? Behovet for en lærlingklausul er tilstede, særlig innenfor 
transportbransjen. Leder stilte også spørsmål til Kunnskapsdepartementet om hvordan de ser for 
seg helheten her. 
 

Innlegg v/leder av SRY, Rolf Jørn Karlsen 
Karlsen informerte om at han har hatt prosess med organisasjonene i SRY om hvordan SRY kan 
gi gode råd og innspill til politisk ledelse. SRY må bli flinkere til selv å sette politiske saker på 
dagsordenen. SRY skal bli skarpere, få frem mindre og flertallssyn i vedtakene, og bli mer 
effektive. Det andre SRY har gjort er å sette ned en arbeidsgruppe som skal foreta en 
gjennomgang av hvordan yrkesopplæringsnemndene fungerer, og stille spørsmål om nemndene 
fungerer etter intensjonen. Dimensjonering og kvalitet er her viktige stikkord. 

Innlegg ved nestleder av SRY, Carl Rønneberg 
Carl Rønneberg, nestleder av SRY, holdt innlegg om SRYs arbeid med karriereveiledning og 
rådgivning. Rådet har spesielt sett til Sveits. Den store forskjellen mellom forholdene i Norge og i 
Sveits er at i Sveits gjelder rådgivning og karriereveiledning for alle, og det finnes en helhetlig 
nasjonal strategi. Med et skiftende næringsliv bør det være en rådgivningstjeneste tilgjengelig 
etter avsluttet utdanning også i Norge. 
 
SRY har utarbeidet en rapport om dette, og sendt over anbefalinger til Kunnskapsdepartementet. 
Det er to grunner til dette er viktig: 1) viktig for et livslangt perspektiv om rådgivning, og 2) 
riktig rådgivning kan være et bidrag til mindre frafall. SRY er opptatt av at det utarbeides en 
nasjonal strategi, at Kunnskapsdepartementet gir voksne rett til veiledning, og gir lærlinger 
samme rett til rådgivning som elever har.  
 

Innlegg v/ kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen 
Vi har nå fått vite hvordan ting fungerer fra noen av de faglige rådene, ting tar tid fordi det er 
ønske om å ha med partene i arbeidslivet i prosesser. Ofte blandes arbeidslivdiskusjonen inn i 
utdanningssituasjonen, og her er det ulike utfordring, også innenfor de ulike 
utdanningsprogrammene.  
 



   Side 3 av 5 

 

Yrkesfagene er i krise, sies det. Kunnskapsministeren mener dette er feil, yrkesfagene er heller 
under press. Fafo peker på ulike utfordringer 1) ungdom velger bort fagopplæring og 2) åpent 
arbeidsmarked og utenlandsk arbeidskraft. Det er også avgjørende at vi klarer å håndheve et 
godt regelverk mot sosial dumping, og vi har økte politiressurser for å dømme 
arbeidslivskriminelle.  
 
Kunnskapsministeren mener det er en fornuftig diskusjon å ha om hvordan SRY skal bli en 
klarerer og tydeligere aktør. Han vektlegger i stor grad hva partene sier, eksempelvis piloteringen 
der fire faglige råd skal få avgjørende innflytelse på læreplaner Vg3.  
 
Yrkesfagløftet inneholder tre satsinger: tettere samarbeid skole arbeidsliv, fleksible løp, og bedre 
kvalitet og relevans i opplæringen. Dette er viktig for å sikre arbeidslivets behov for kompetanse. 
Arbeid med å få ned frafall er ikke et hovedområde. Ikke fordi det ikke er viktig, men fordi 
fagopplæringens formål er å få fagarbeidere av god kvalitet, ikke å hindre frafall. Dette handler 
om kvalitet og innhold i opplæringen. Flere må få læreplass, og regjeringen fortsetter med 
praksisretting av fellesfag, FYR, hospitering av lærere, styrke kvalitet og relevans og således 
gjøre fagene attraktive. 
 
Det er et sprik mellom ungdommens valg og arbeidslivets behov. Det er en utfordring at fylkene 
dimensjonerer etter ungdommens valg, og ikke etter behovet i det lokale arbeidslivet. Vi har få 
sentrale virkemidler, men det er viktig at fylkeskommunene tar dimensjoneringsdiskusjonen. Hvis 
ikke får vi en situasjon med ungdom uten arbeidsplasser eller læreplasser, og som tar omvalg. 
 
Det viktigste nå er tilbudsstrukturen og arbeid med denne gjennomgangen. Dette arbeidet må 
skje sammen med partene for å sikre en god prosess. Noen fag er ikke etterspurt i arbeidslivet, 
kanskje skal vi korte ned eller forlenge læretiden, kanskje er det behov for nye lærefag. Det kan 
være aktuelt å gjøre endringer underveis og ikke vente. Videre har regjeringen nå økt 
lærlingtilskuddet med 4000 kr. Vi vet ikke effekten av dette, men er en viktig signaleffekt. 
 
Samfunnskontrakten er et «lite» stykke unna målet. Økt lærlingtilskudd kan være et tiltak som 
forventes å gi mer trykk på læreplasser. Det er behov for fagarbeidere, men mangel på 
læreplasser. Et stort paradoks, og vanskelig for ungdommer å forholde seg til. Det er nødvendig 
at stat og kommune øker sin andel av lærlinger. Dette må bli bedre. Det Oslo kommune har gjort 
med å innføre lærlingklausul er fornuftig.  
 
De forslagene som dras opp av SRY om rådgivningstjenesten er like regjeringens ideer. Er det 
farlig å tenke rådgivning sammen med karriereveiledning? Kunnskapsministeren har også sett på 
Sveits, og er i gang med nasjonal strategi for livslang læring og OECDs skills strategi, men har 
ikke konkludert med regjeringen. Departementet jobber med en stortingsmelding om livslang 
læring, karriereveiledning og tema skal inn der. Vi har konturene av et system i dag, men ser det 
ikke helt i sammenheng.  
 
Kunnskapsministeren takket for tilslutt for arbeidet faglige råd og SRY har gjort. 
 
Kunnskapsministeren gav følgende oppsummering til innlederne: 

- Ufrivillig deltid er et problem, omfanget av ufrivillig deltid er ofte at arbeidstagerne vil ha 
en større stilling, men ikke nødvendigvis en fulltidsstilling. 

- Utstyrssituasjonen i skolen skal kartlegges, og det kan fort komme en regning som vil svi 
på pungen. 

- At internskolering settes mer pris på enn fagopplæring er en diskusjon om hvordan 
fagbrevets kompetanse skal verdsettes, men også hvordan kan kompetansen fra 
bedriftsopplæring verdsettes.  

 

Debatt 
Følgende strekpunkter oppsummerer innleggene i debatten. 
 
Arvid Eikeland, leder av Faglig råd for naturbruk: 
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-  Det må på plass midler til kompetanseheving i norsk for arbeidsinnvandrere, språk noe av 
det viktigste også i arbeidet med arbeidskriminalitet.  

- Det er mange små fag i tilbudsstrukturen. I arbeidet med gjennomgang av 
tilbudsstrukturen må fagenes innhold vurderes og hvem som skal tilby fagene. 
Landslinjene, eller regionale kompetansesentre, er en del av diskusjonen om 
tilbudsstrukturen. Noen elever vil måtte bo på internat, og rådet savner et stipend som en 
del av dette. Vi ser at det ikke er bevilget penger til selve gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen, fint om dere kan vurdere mer penger til fag- og yrkesopplæring.  

 
Bente Søgaard, SRY:  

- Vil gjøre politisk ledelse oppmerksom på en kommende sak, kvalifisering av voksne. 
- Samfunnskontraktens oppfølgingsgruppe har foreslått en modell for kvalifisering av 

voksne. Forslaget kan tas inn i stortingsmeldingen om livslang læring. 
Yrkesopplæringsnemndene er sentrale i dimensjoneringen, SRY skal se på dette. Her har 
nok ikke Yrkesopplæringsnemndene nok innflytelse, og i tillegg er det flere organisasjoner 
som i flere fylker ikke er med i nemndene. 
 

Astrid Sund, SRY:  
- Kred til Karlsen-utvalget om stipendordninger for yrkesfaglærere. Det bør nå prøves ut 

stipendordninger for å tiltrekke flere til yrket. 
- Utdanningsforbundet er bekymret for at private skoler vil svekke det offentlige tilbudet, 

det vil være lett for vertsfylket å flytte problemet med dimensjonering til private aktører. 
- Samfunnskontrakten: hva med å lage en ny samfunnskontrakt med sittende regjering om 

det yrkesfagløftet dere gikk til valg på? Det bør vurderes om fagskolene skal knyttes til en 
eventuell ny samfunnskontrakt. 
 

Benjamin Myrstad, SRY:  
- Kartleggingen av utstyrssituasjonen har blitt spisset inn til å se på utstyrsparken som er i 

skolene, men Elevorganisasjonen snakker også om det utstyret elevene må selv stå for. 
Vil departementet ta en ny titt på kostandene elevene har på utstyr som ikke dekkes av 
stipendordningen? 

 
Bjørn Johansen, leder Faglig råd for restaurant- og matfag:  

- Fylkeskommunene må dimensjonere etter arbeidslivet behov, vi må fortsette med 
hospitering av lærere og kartlegging av utstyret. Det er frustrerende at fylkeskommunene 
ikke har klart å gjennomføre dette. 

 
Eddy Kjær, leder av Faglig råd for service og samferdsel 

- y-veien må det satses videre på, det er bra med ny mellomlederutdanning. 
 

Jørgen Leegaard, nestleder faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 
- Det er kun i Norge og Nord- Europa der faglært arbeidskraft er gjeldene, dette er vi i ferd 

med å miste. Vi går mot ufaglærte i arbeidslivet slik som resten av verden. Det er ikke 
lønnsomt å ha lærlinger, sier bedriftene. Det er dramatisk og krise i bygg- og 
anleggsfagene. Bedriftene må forstå at å ha faglærte er lønnsomt, og at det etterspørres. 
Krisen er fordi kvalifikasjonene ikke etterspørres, spesielt ikke i det offentlige, som ikke 
etterspør faglært arbeidskraft som kan føre til flere læreplasser.  

 
Kristian Ilner, SRY 

- Vi må vite historikken om fag- og yrkesopplæringen, vi må få frem stoltheten, og vil 
invitere til et historieprosjekt om fag- og yrkesopplæringen. 

 
Inger Lise Blyverket, SRY 

- Yrkesfagløftet må handle om nytenking i videregående skolen. Glad for at politisk ledelse 
tolker gjennomgangen av tilbudsstrukturen bredt. Vi må våge å gå utenfor selve 
strukturen for å få til et opplegg som verdsettes og er relevant. Fint at 
Kunnskapsministeren anerkjenner internopplæringstradisjonene som finnes.  

- Yrkesfagløftet må handle om å løfte fram yrkesfagutdanning i hele utdanningsløpet. Den 
yrkesfaglige utdanningsveien starter først i Vg1, men mot allmennfag starter den i første 
klasse på barneskolen. Hva er grunnskolens ansvar for å skape en yrkesfaglig 
utdanningsvei? 
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Ellen Møller, Faglig råd for teknikk og industriell produksjon 

-  Innenfor tekniske fag er vi avhengig av yrkesfaglærere som har dybdekunnskap, de må 
ha god innsikt utover eget fagbrev. Disse er det vanskelig å rekruttere, så vi er avhengig 
gode ordninger for dette. Det er viktig at yrkesfaglæreren verdsettes som andre lærere. 

- Ungdom må få en mulighet til omvalg slik som rett til påbygg etter fagbrev. Komprimerte 
yrkesfaglige løp for de som har studieforberedende og fellesfagene.  

 
Oppsummering fra kunnskapsministeren 

- Basiskompetanse i arbeidslivet er en fin illustrasjon på trepartssamarbeidet. Vi kan få en 
opplæring i norsk muntlig, gjerne bredere opplæring. 

- Viste til tidligere forslag om behovsprøve borteboerstipend, ble ikke gjennomført.  
- Blir spennende å se på forslaget om voksne, nå er tiden inne for å se på dette.  
- Yrkesfaglæreren - en strategi om et lærerløft der dette ikke omtales spesifikt, vil komme 

tilbake med et yrkesfaglærerløft, og vil se på stipendordninger og vurdere dette. 
- Privatiseringsdiskusjonen – Forslaget om ny privatskolelov er en moderat oppmykning av 

eksiterende lov. Vi har diskutert i hvilken grad partene skal involveres. De skal bli hørt, 
men ikke ha noe vetorett. Husk at bransjene selv har spurt etter dette. 

- Samfunnskontrakten: må tygge mer på å fornye denne. Vi må ha mål som vi kan oppnå. 
- Fagskolene blir helt avgjørende videre, vi kommer til å følge opp dette med en 

stortingsmeld, det er viktig få frem dette som en vei i utdanningsløpet. 
- Departementet ser på utstyrsstipendet hver gang budsjettet vedtas. 
- Skolen har blitt mer teoretisk, hvor mye tid brukes på det praktiske i de praktiske fagene? 
- Studieforberedende til yrkesfag: Vi må ikke undervurdere muligheten til påbygg etter 

fagbrev, dette må markedsføres.  
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Agenda informasjonsmøte fra Utdanningsdirektoratet og på 
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo 
fellesmøte mellom SRY og faglige råd 22. januar 2015 
Organisering av gjennomgangen av tilbudsstrukturen  
oppfølgingen av tiltak i Samfunnskontrakten 
Om fornyet Generell del av læreplanverket 
Status i arbeidet med pilotering om avgjørende innflytelse på Vg3-læreplaner 
Innspill til ny stortingsmelding om livslang læring 
Runde rundt bordet – rådenes rammebetingelser i 2015 
 
 
Kl. 11:00-11:30 Svar på oppdragsbrev 10-14 om godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig 

utdanning v/ Unni Teien, Utdanningsdirektoratet 
 
Kl. 11:30-12:00 Status i arbeidet med v/Marianne Westbye, Utdanningsdirektoratet 
 
Kl. 12:00-12:45  Lunsj 
 
 
Fellesmøte mellom SRY og faglige råd 
 
Kl. 12:45-13:25 v/Laila Fossum, Kunnskapsdepartementet 
 
Kl. 13:25-13:45 v/Jørgen Leegaard, Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 
 
Kl. 13:45-14:00  Benstrekk 
 
Kl. 14:00-14:30 Orientering om arbeidet og faglige råds mulighet v/Annette Skalde, 

Kunnskapsdepartementet 
 
Kl. 14:30-15:10 v/faglige råd og SRY 
 
Kl. 15:15 Avslutning og vel hjem v/Rolf Jørn Karlsen, leder av SRY 
 
 
 
 

SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

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

 

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




10.00 Registrering – kaffe

10.30 Hvor sitter talentet Figenschou?
 Kristian Figenschou, Skuespiller Hålogaland teater

11.00 Velkommen til konferanse
 Fagutdanningens betydning for elektrobransjen
 Ove Guttormsen, Administrerende direktør, Norsk Teknologi

11.30 Utdanningsmyndighetene informerer 
	 •	Gjennomgående	dokumentasjon	(EL,	TIP	og	BA)
	 •	Faglig	råds	innflytelse	på	læreplanen	Vg3	
 Christine Meling, Avdelingsdirektør kunnskapsdepartementet
	 •	De	viktigste	tiltakene	i	Stortingsmelding	20,	samt	siste	tall	og	statistikk
	 Anne	Katrine	Kaels,	Avdelingsdirektør	for	fag-	og	yrkesopplæring	(Udir)

12.20	 Pause

12.45 Opplæringskontorenes rolle i fagutdanningen 
	 •	Ny	rapport	fra	NIFU	–	1.	desember	2014	
	 Håkon	Høst,	NIFU
	 Hans	Jakob	Edvardsen,	Fagopplæringssjef	i	Telemark	Fylkeskommune
	 Jann	Harald	Røst,	Leder	for	Elektrofagenes	arbeidsutvalg
	 •	Spørsmål	og	diskusjon	

15.00 Yrkesfaglærens rolle i fagutdanningen 
	 •	Kompetansegap.	Behov	for	etter-	og	videreutdanning	blant	lærere	i	videregående	skole.
	 Grete	Haaland,	Professor,	Institutt	for	yrkesfaglærer	utdanningen	HIOA	
	 •	Elevens	og	lærerens	personsikkerhet	under	opplæring	i	elektrofag	i	skolen
	 Runar	Røsbekk,	Avdelingsdirektør,	DSB	

16.00  Forventning til skole og opplæringskontor 
	 Vegard	Jelstad,	Daglig	leder,	Krøderen	Elektro	AS	

16.30  Kort	oppsummering	og	avslutning	dag	1

Program dag 1

kl 18.30 – ca kl 23.00 

Nordlys	safari	
«Jakten på Nordlyset» - Kjetil Høegh forteller historier og overtro 
om Nordlyset gjennom bilder og ord.
Servering av mat og drikke.

Praktisk informasjon 
Ta med varmt tøy, gode sko, lue og votter/hansker 
Busstransport fra og tilbake til hotellet. Bussturen tar 30 minutter.
Pris: NOK 850,- (egen påmelding)

10.30 

Hvor sitter 
talentet?
Kristian Figenschou starter 
konferansen med å dele noen 
tanker om hvor talentet sitter. 
i hodet, sjel eller må det læres 
gjenom et høyskolesystem?



09.00  Velkommen 
	 Svein	Harald	Larsen,	Norsk	Teknologi
	 •	Ny	NOU	for	fagskolen
	 •	Faglig	råd	elektro	–	rådets	innflytelse

09.40  Post og Teletilsynet
	 Ekom
	 Jens	Harald	Jensen,	Post	og	teletilsynet

10.00	 NEK	400	og	NEK	399	seminar	(5)
	 Bjørn	Sørensen,	NELFO

11.30	 Pause	og	utstilling	 	

12.00	 Betydningen	av	risikovurdering,	sluttkontroll	og	samsvarserklæring	Status	«5	sikre»	(6)
	 Terje	Hanssen,	NELFO	
	 Gjermund	Hovde,	NELFO	

13. 00	 Bransjens	Digitale	læremidler	(7)
	 •	Elskolen	og	nettbaserte	kurs
	 Åge	Lauritzen	Fagsjef	nettbasert	utdanning,	NELFO	skolen	
	 •	Elforlaget	og	NELFOskolen	
	 Arne	Øgård	Skole	og	forlagssjef,	Elforlaget	
	 •	Spørsmål/diskusjon	innspill	

13.55 Oppsummering og avslutning

14.00	 Lunsj

Program

Påmeldingsinformasjon

dag 2

4.	og	5.	februar,	Radisson	Blu	Hotel	Tromsø
 
Pris: 
•		Elektrofaglærere	i	off.	videregående	skole		kr	3	900,- 
inkl.	2	x	lunsj,	overnatting	4.-5.	feb,	middag	og	frokost
•		EAU	deltager	fra	3.	-5.	februar	kr	6	900,- 
inkl.	rom	3.-5.	februar,	konferanse	og	2	middager	
•		Andre	4	900,- 
inkl.	2	x	lunsj,	overnatting	4.-5.	feb.	middag	og	frokost	

 
Påmeldingsfrist	20.	januar
 
Mer informasjon:
www.norskteknologi.no/opplaringskonferansen
 
Arnhill	Modal	–	am@norskteknologi.no
Tlf	23087733/00



Referat fra SRY-møte 6 – 2014 
 
Dato: 29.10.2014 
Sted: Utdanningsforbundet, Oslo 

Tilstede:  
SRY 

Rolf Jørn Karlsen, LO 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Roy Venge Tollefsen, KS  

Mette Henriksen Aas, LO 

Tor- Arne Solbakken, LO 

Christine Meling/ Dagfinn Hertzberg, KD* 

Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet 

Kristian Ilner, NHO 

Benjamin Myrstad, EO 

Turid Semb, KMD 

Anne Eggen Lervik, Virke 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Bente Søgaard, YS  

 
Observatør 

Siv Andersen, SIU 
 

Forfall: 

Margaret Westgaard, KS 

Yngve Schrøder Tufteland, NFD 

Randi Marie Holtungen, NFD 

Inger Lise Blyverket, Virke 

Jorunn Teigen Leegaard, KS 

Siri Halsan, KS 

 

Utdanningsdirektoratet 

 

Karl Gunnar Kristiansen 
Aina Helen Bredesen 
 

 

  

  

*Christine Meling deltok til Kl. 13.00. Deretter deltok Dagfinn Hertzberg 

 

Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
Direkte tlf: 23 30 12 10 
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Vår 
referanse: 
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1. Godkjenning av dagsordenen 
 
Vedtak: 
Dagsordenen godkjent.  

 
2. Godkjenning av referat fra møtet 10.9.2014 

Vedtak: 
Referatet ble godkjent uten merknader. 

 
3. Vedtakssaker 
Sak 15.06.14 Tiltak for å bedre funksjonshemmedes mulighet for læreplass – Rådet for 
likeverdig utdanning (URLU) 
URLU tok 13.2.2014 initiativ overfor SRY om å se på forhold knyttet til frafall og mangelfull 
tilrettelegging i fag- og yrkesopplæringen for elever med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke. 
SRY var i sitt svar positive til å bidra til at flere elever med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke 
tas inn som lærlinger og lærekandidater i yrkesfaglige utdanningsprogram, men mente det måtte 
gjøres et forarbeid før saken kunne behandles videre. 

Leder i URLU, Inger Andersen Kise, orienterte på møtet om funksjonshemmedes mulighet for 
læreplass og utfordringer knyttet til tema. 

SRY mener det er en utfordring at bedrifter som søker Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning 
for lærlinger med nedsatt funksjonsevne ikke vet om de får tilskudd før de tegner 
lærekontrakten. Søknadsprosedyrene bør derfor vurderes. Videre mener SRY at det er behov for 
gjennomgang av støtteordningene som finnes, og hvordan de fungerer. 

Vedtak: 
• SRY konstaterer at det gjennom NAV-systemet og utdanningsmyndighetenes 

støtteordninger finnes mange ulike tiltak som støtter opp om at elever og lærlinger med 
nedsatt funksjonsevne og kronisk syke kan gjennomføre utdanning.  

• SRY anbefaler at det setters ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra URLU og SRY som 
har som mandat å lage en oversikt over, og vurdere, de tilskudd en bedrift kan søke for å 
ta inn lærlinger med funksjonshemminger.  

• SRY anbefaler at Utdanningsdirektoratet sammen med partene i arbeidslivet profilerer og 
markedsfører støtteordningene og tiltakene. Dette for at skoler og lærebedrifter skal bli 
bedre kjent med ordningene. 

 
Sak 16.06.14 Forslag til nye medlemmer i Mesterbrevnemnda 2015 – 2018 
Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 19.8.2014 bedt SRY om å foreslå 2 
medlemmer og 2 varamedlemmer til Mesterbrevnemnda.  Representantene skal komme fra 
henholdsvis arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og representere fag underlagt 
mesterbrevordningen. 
 
Forslag fra LO 
LO foreslår at arbeidstagerorganisasjonenes medlemmer i Mesterbrevnemnda foreslått av SRY 
reoppnevnes. Dette med bakgrunn i ønske om kontinuitet i en kommende periode og ønske om å 
avslutte en del pågående arbeider. 
 
Jens Petter Hagen – medlem (SRY – LO)  
Janne Ottersen Fraas – varamedlem (SRY – LO) 
 
Forslag fra Utdanningsforbundet 
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Utdanningsforbundet har flere medlemmer som har bred bakgrunn fra fagopplæring, og som har 
mesterbrev i faget. Medlemmene har solid praksis fra yrker som mestere.  
Utdanningsforbundet foreslår følgende medlemmer til nemnda: 
 

1. Øivind Engh- medlem (SRY – Utdanningsforbundet) fagbrev og mesterbrev i 
møbelsnekkerfaget. Tidligere medlem i faglig råde for design og håndverk, nå varamedlem 
i samme råd.  

2. Ingeborg Bøe- varamedlem (SRY – Utdanningsforbundet) Færder vgs. Ingeborg Bøe har 
mesterbrev i malerfaget. 

 
Forslag fra YS 
YS er kjent med at Mesterbrevnemnda i inneværende periode har startet et arbeid der de skal 
fokusere på de nyere mesterbrevutdanningene. Når de nyere mesterbrevutdanningene skal være 
et satsningsområde, mener YS det vil være en styrking av nemnda å få inn en representant for 
de nyere fagene. YS foreslår derfor leder i Kost- og ernæringsforbundet, Arnt Steffensen, som 
nytt medlem i Mesterbrevnemnda for perioden 2015-2018. Steffensen har fagbakgrunn som 
institusjonskokk. 
 
Forslag fra NHO 
NHO foreslår at arbeidsgiverorganisasjonenes representanter i Mesterbrevnemnda foreslått av 
SRY reoppnevnes: 
Lise Ramsøy – medlem (SRY – NHO) 
Jan Erik Feness – varamedlem (SRY – NHO) 
 
Vedtak: 
Lise Ramsøy – medlem (SRY – NHO) enstemmig valgt 
Jan Erik Feness – varamedlem (SRY – NHO) enstemmig valgt 
Jens P. Hagen – medlem (SRY–LO) 6 stemmer mot Øivind Engh (SRY-Utdanningsf.) 4 stemmer 
Janne O. Fraas – varamedlem (SRY – LO) 7 stemmer mot Arnt Steffensen (SRY-YS) 3 stemmer 
 
SRY anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet vurderer en lovendring i Mesterbrevloven slik 
at alle forespørsler om kandidater til Mesterbrevnemnda går direkte til partene i arbeidslivet ved 
neste oppnevning. 
 
 
Sak 17.06.14 Roller og forventinger til SRYs arbeid 
Leder i SRY har avholdt møter med hver av organisasjonene som er representert i SRY. Målet 
med initiativet har vært å skape et sterkt og slagkraftig SRY. 
 
Leder presenterte en oppsummering av møtene med organisasjonene: 
 

• Ledelsen i SRY har ansvar for å drive frem aktivitetene i SRY og lage tydeligere forslag til 
vedtak  

• Aktiviteten i SRY er avhengig av menneskelige ressurser og vilje hos organisasjonene 
• Sekretariatet gjør en god jobb, viktig skille mellom sekretariatet og Udir 
• SRY må bli flinkere til selv å sette den politiske dagsorden.  
• Organisasjonenes og departementenes rolle og representasjon må drøftes 

 
SRY mener det er viktig at organisasjonene og departementenes rolle og representasjon i SRY 
avklares. Noen av organisasjonene representeres i dag med ledelsen, mens andre representeres 
på et lavere nivå. Departementenes rolle i SRY er uklar og må avklares. SRY er et overordnet 
politisk rådgivende organ, og saker som behandles må være av en overordnet karakter. 

 
SRY er enige om at organisasjonene må prioritere arbeidet i SRY. Videre må de råd som SRY gir i 
større grad tydeliggjøres og spisses. SRY bør ha en vedtaksform som synliggjør mindretall og 
flertall i rådet.  
   
Vedtak 
Diskusjonen tas til orientering. Leder og nestleder følger opp innspillene.  
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Sak 18.06.14 SRY møter og fellesmøter 2015 
Sekretariatet for SRY presenterte møteplan for SRY-møtene og for fellesmøtene mellom SRY og 
ledere og nesteledere av faglige råd for 2015. Med bakgrunn i varslede kutt på utenlands 
studiereiser for SRY og faglige råd, avventer SRY videre planlegging av utenlands studiereise for 
2015. Følgende møtedatoer ble foreslått: 
 

Møteplan SRY og fellesmøter 2015 
Dag Dato Tid Møte Sted 
Torsdag 22.01.2015 Kl. 10-15 SRYs fellesmøte for leder og nestleder av faglige råd og SRY   
Onsdag 28.01.2015 Kl. 10-15 SRY-møte   
Torsdag 05.03.2015 Kl. 10-15 SRY-møte   
Torsdag 26.03.2015 Kl. 10-15 SRYs fellesmøte for leder og nestleder av faglige råd og SRY   
Torsdag 27.08.2015 Kl. 10-15 SRYs fellesmøte for leder og nestleder av faglige råd og SRY   
Torsdag 10.09.2015 Kl. 10-15 SRY-møte   
Torsdag 29.10.2015 Kl. 10-15 SRY-møte   

Torsdag 03.12.2015 Kl. 10-15 SRYs møte med statsråden og ledere og nestledere av faglige råd 
SRYs julemiddag med statsråden og ledere og nestledere av faglige råd   

 
Vedtak 
Møteplanen ble vedtatt. 
 
 
Sak 19.06.14 SRYs arbeidsgruppe om rådgivning og karrierer veiledning 
SRY nedsatte høsten 2013 en arbeidsgruppe for rådgiving og karriereveiledning. Arbeidsgruppa 
presenterte resultatet av arbeidet for SRY gjennom en innledning fra Kari Hoff Okstad og notatet 
«Livslang rådgiving/karriereveiledning for alle». Notatet inneholder både en beskrivelse av 
dagens situasjon og utfordringer, og anbefalinger til tiltak for å forbedre rådgivingen/ 
karriereveiledningen. Gruppa har valgt å holde anbefalingene på et overordnet nivå, hvor 
hovedforslaget er at det utarbeides en nasjonal strategi for livslang rådgiving/ karriereveiledning. 
 
Videre gis det anbefalinger om hva som må vurderes som en del av dette arbeidet:  
 

Arbeidsgruppa anbefaler at det utarbeides en nasjonal strategisk plan for rådgiving/ 
karriereveiledning. Arbeidsgruppa erkjenner at dette er et stort arbeid som omfatter flere 
aktører. Arbeidet må som et minimum omfatte følgende tematiske områder:  
 

• Alle må få rett på rådgiving/karriereveiledning. Det bør utredes hvordan lærlinger og 
voksne kan gis rett til rådgiving/ karriereveiledning.  
 

• Arbeidet må omfatte utvikling av felles forståelse og begreper av hva rådgiving/ 
karriereveiledning er og betydningen av det. 

 
• En nasjonal strategisk plan må legge til rette for en forståelse av rådgiving/ 

karriereveiledning som å legge til rette for læring av karrierehåndteringsferdigheter. 
Arbeidet kan omfatte utviklingen av et felles rammeverk med 
læringsutbyttebeskrivelser.  

 
• Arbeidet må omfatte en vurdering av dagens organisering nasjonalt, regionalt og lokalt 

og eventuelt et forslag til en endring mot en økonomisk bærekraftig, helhetlig og 
langsiktig organisering som sikrer en klar rolle og ansvarsfordeling mellom ulike 
aktører. Strukturen må sikre god kommunikasjon mellom arbeidslivet og 
rådgiving/karriereveiledningstjenesten.    

 
• Arbeidet må omfatte en vurdering av behovet for kompetanse og hvilke 

kompetansekrav som bør settes til de ulike aktørene gitt roller og ansvar.  Formelle 
kompetansekrav til personer som jobber direkte med rådgiving/karriereveiledning bør 
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vurderes.  
 

• Arbeidet må omfatte en vurdering av nasjonal styring av ressurser og at ressursene er 
i overenstemmelse med oppgavene som skal løses.»   

 
SRY er svært fornøyd med arbeidsgruppas arbeid. Spesielt er rådet fornøyd med at rapporten har 
et internasjonalt blikk selv om dette begrenser seg til to land. SRY konstaterer at 
problemstillingene som drøftes i rapporten i stor grad er sammenfallende med de 
problemstillingene som ble drøftet i NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida. I lys av dagens 
frafall i videregående opplæring forventer SRY at Kunnskapsdepartementet nå følger opp med en 
solid satsning på rådgivning og karriereveiledning.  
 
 
Vedtak 
SRY slutter seg til arbeidsgruppas rapport og anbefalinger om Livslang 
rådgivning/karriereveiledning for alle. 
 

1. SRY ber Kunnskapsdepartementet utarbeide en nasjonal strategi for livslang 
rådgiving/karriereveiledning som inkluderer den skolebaserte rådgivningstjenesten. 
Strategien må utarbeides sammen med relevante departement og partene i arbeidslivet. 
Som et minimum må strategien omfatte de tematiske områder i kapittel 4 «Livslang 
rådgiving/karriereveiledning for alle».  
 

2. SRY ber om at Kunnskapsdepartementet umiddelbart gi lærlinger en juridisk rett til 
rådgivning/ karriereveiledning.  

  
3. SRY ber KD sette i gang et arbeid med mål å gi voksne rett og tilgang til rådgiving/ 

karriereveiledning. 
 
 
 
Sak 20.06.14 Beredskapsgruppa – konsekvenser av arbeidsinnvandring i 

byggebransjen og vurdering av lærlingsituasjonen høsten 2014 
Leder i SRYs beredskapsgruppe for oppfølging og vurdering av læreplassituasjonen, Jørgen 
Leegaard, orienterte om gruppas vurdering av tilgang på læreplasser. Med utgangspunkt i 
formidlingstallene og kjennskap til lærlingsituasjonen gjennom tilbakemeldinger fra 
organisasjonene og de faglige rådene mener gruppa at situasjonen ikke er kritisk. Gruppa mener 
allikevel det må arbeides videre med tiltak som kan forebygge nedgang i antallet læreplasser, og 
tiltak som kan settes i verk i en krisesituasjon.  
 
Dagens lærlingordning baserer seg på bedriftenes rekrutteringsbehov, økonomi, tradisjoner og 
samfunnsansvar. Gruppa mener de internasjonale endringene kan utvikle seg til en krise som 
blant annet vil kunne ramme særlig inntaket av lærlinger. Erfaringer fra finanskrisen i 2008 viste 
at detaljhandelen og byggenæringen blir rammet først. Deretter rammes suksessivt andre 
næringer. Etter krisen har veksten i Norge vært god, sysselsettingen har økt og ledigheten har 
vært lav. Ved inngangen til 2014 ser bildet noe mer bekymringsfullt ut. Veksten avtar, 
arbeidsinnvandringen er fortsatt høy, samtidig som ledigheten øker i for eksempel bygg og 
anlegg. 
 
SRY viser til Samfunnskontrakten for flere læreplasser der ett av tiltakene partene er enige om er 
å innskjerpe bruk av lærlingklausuler ved offentlige innkjøp. SRY ønsker dette temaet på 
dagsordenen til neste SRY møte.  
 
Vedtak: 
 
1. SRY mener det er grunn til å følge utviklingen i læreplassituasjonen nøye selv om situasjonen 

for søkere til læreplass ikke ser ut til å utvikle seg til å bli kritisk utover høsten 2014. SRY 
bygger sine vurderinger på formidlingstall, beredskapsgruppas kontakt med sine 
organisasjoner, og rapporter fra de faglige rådene. Det er mangel på læreplasser i en del fag, 
men situasjonen ser ikke ut til å bli vesentlig endret i forhold til høsten 2013. 
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2. SRY viser til situasjonen i byggebransjen, og mener flere forhold kan true inntaket av 

lærlinger framover. Eks arbeidsinnvandring, den demografiske utviklingen, det norske 
regelverk når det gjelder anskaffelser og anbud, EUs arbeid for fri flyt av arbeidskraft og 
innleie av arbeidskraft som forretningsmodell.  
 

3. SRY støtter beredskapsgruppas forslag om å arbeide videre med tiltak som kan forebygge 
nedgang i antallet læreplasser, og tiltak som kan settes i verk i en krisesituasjon. Det bør 
lages en plan A som omfatter tiltak som kan utvikles i fylkeskommunene, blant partene, i 
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Det bør også utvikles en plan B som 
involverer flere departementer og politisk ledelse på nasjonalt nivå. Dette kan f.eks. være 
utforming av krisepakker, jf. tiltakene som ble iverksatt 2008-2010. 

 
4. SRY ber beredskapsgruppa legge fram planer i samsvar med pkt. 2 og 3 i vedtaket i et 

senere møte. 
 
 
Sak 22.06.14 Yrkesopplæringsnemndas rolle og ansvar 
Som et ledd i arbeidet med å utvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen, ønsker SRY å se 
nærmere på yrkesopplæringsnemndenes rolle og ansvarsområde. I den forbindelse har SRY bedt 
sekretariatet om å skrive et notat om lovendringen som fant sted i 2006/2007 og effektene av 
endringen, i den grad de er dokumentert. SRY etterspør særlig informasjon om i hvilken grad 
Yrkesopplæringsnemndene ivaretar de lovpålagte oppgavene de har.  Utdanningsdirektoratet 
presenterte regelverksendringene for Yrkesopplæringsnemndene fra 20062007 erfaringer fra 
nemndenes arbeid.  
 
SRY mener det er viktig å se nærmere på Yrkesopplæringsnemndenes rolle og om det er behov 
for endringer i gjeldende regelverk.  
 
Vedtak: 
SRY nedsetter en arbeidsgruppe som, basert på saksfremlegget og diskusjonen i møtet, skal 
arbeide videre med problemstillingene rundt yrkesopplæringsnemnda. I løpet av 2015 skal 
arbeidsgruppen: 

• Sammenstille eksisterende forskning og egne erfaringer med yrkesopplæringsnemndene 
arbeid 

• Vurdere behovet for å endre noe i gjeldende regelverk 
• Samle informasjonen og anbefalingene i en rapport til SRY 

 
Medlemsorganisasjonene i SRY spiller inn navn til arbeidsgruppen innen en uke. 
 
 
4. Diskusjonssaker 
Oppdragsbrev 18-14 (endret fra vedtakssak til diskusjonssak)Oppdragsbrev 18-14 
omhandler bl.a. innføring av en fraværsgrense i videregående opplæring, endring i 
underveisvurderingens betydning for standpunktkarakteren og gjennomgang av bestemmelsene 
om vurdering i forskriftene. Utdanningsdirektoratet skal oversende forslag på disse punktene til 
Kunnskapsdepartementet innen 1. desember 2014. Dette er forslag til endringer som vil berøre 
både elever på yrkesfaglige studieretninger og lærlinger. Det er derfor viktig at SRY er kjent med 
oppdraget og gir eventuelle innspill på problemstillinger som kan være særlig aktuelle for fag- og 
yrkesopplæringen.  

SRY mener en eventuell innføring av fraværsgrense og det å forhindre fravær må ha andre 
begrunnelser enn å forhindre skulk. Det bør heller fokuseres på om lærerne har grunnlag for 
karaktersetting og om elevene oppnår kunnskapen. Et viktig element i fraværsdebatten er 
skolens arbeid for å fremme aktiv deltakelse og bevisstgjøre elevens plikt til å delta i arbeidet.  
Ulike modeller for føring av fravær bør presenteres i høringen. 
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SRY vil også peke på at høringen bør synliggjøre utfordringene rundt føring av fravær ved 
opplæring i bedrift der læreren i store deler av opplæringen ikke er til stede. Dette gjelder 
prosjekt til fordypning og ulike vekslingsmodeller.    

Orientering om arbeidet med samfunnskontrakten for flere læreplasser 
Utdanningsdirektoratets koordinator i oppfølgingen av samfunnskontrakten orienterte om status i 
arbeidet med samfunnskontrakten for flere læreplasser.  

1. Utføre sekretariatsarbeid for Samfunnskontrakten 
2. Utvikle indikatorsystem for oppfølging av kontrakten 
3. Prøve ut alternativer på Vg3 for elever som ikke får læreplass 
4. Prøve ut vekslingsmodell som alternativ til 2+2-modellen 
5. Videreføre hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen 
6. Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar fag- og svennebrev 
7. Stimulere til økt samarbeid mellom skoleeier og regionalt arbeidsliv 
8. Vurdere nye tiltak som kan bidra til at flere unge og voksne fullfører fag- eller svennebrev 
 

Som et ledd i å stimulere til økt samarbeid mellom skoleeier og regionalt arbeidsliv (punkt 7) 
orienterte Udir om utlyste midler og søknader til (15,4 millioner) disse.  

Orientering om gjennomgang av tilbudsstrukturen 
Utdanningsdirektoratet informerte om Kunnskapsdepartementets (KD) tilbakemelding på 
direktoratets forslag til organisering av gjennomgang av tilbudsstrukturen.  

• KD slutter seg til prosjektplan med tentative frister og aktiviteter. 
• Det anbefales at direktoratet etablerer arbeidsgrupper for alle de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene. 
• Det gis støtte til direktoratets forslag om å prioritere utdanningsprogrammene service og 

samferdsel, restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag, og design og håndverk når det 
gjelder ressurser og støtte, med presisering om at direktoratet har et overordnet ansvar 
for å følge alle gjennomgangene. 

• Det anbefales bred involvering av partene gjennom etablering av arbeidsgrupper for hvert 
utdanningsprogram, der også andre enn organisasjonene i de faglige råd inviteres med. 

• Formålet med gjennomgangen: verdsetting i arbeidslivet er av avgjørende betydning, og 
bør vektlegges i arbeidet. 

• Ulike typer løsninger skal vurderes: mandatet til arbeidsgruppene bør være åpne i 
tilnærmingen. 

• Det er en ambisjon om å kunne ferdigbehandle og implementere løsninger underveis. 
• Det må sikres en god kobling til politisk ledelse og departementet underveis i arbeidet. 

 

5. Foreløpig dagsorden for neste SRY-møte  

• Tiltak 60: alternativ Vg3 i skole: presentasjon av delrapporten fra Fafo 
• Statens rolle i arbeidet med flere læreplasser – presentasjon av OK Stat 
• Stipendordning for yrkesfaglærere 
• Fellesmøte med ledere og nestleder av de faglige rådene 
• Statsrådens møte med SRY og ledere og nestleder av de faglige rådene 

 

I tillegg ble det foreslått at innføring av en eventuell lærlingklausul i offentlige anbud vurderes 
som sak. 

 

6. Evaluering av møtet 
SRY mener møtet var godt forberedt med gode saker og diskusjoner.  
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Forord 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig 
rammeavtale for 2013 – 2015 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige 
spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som 
Utdanningsdirektoratets spørringer.  

Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra gang til gang og skal dekke 
Utdanningsdirektoratets kunnskapsbehov til enhver tid. Resultatene fra undersøkelsene skal 
offentliggjøres i NIFUs ordinære rapportserie og foreligge nedlastbare i PDF-format på 
Utdanningsdirektoratets og NIFUs hjemmesider.  

I spørringen som ble gjennomført høsten 2014 inngår fire respondentgrupper som er spurt 
om i alt 10 ulike temaer. Denne rapporten er i første rekke en tabellrapport der det bare i 
liten grad har vært rom for mer inngående analyser av det foreliggende materialet. 
Rapporten inneholder til sammen 86 tabeller og 6 figurer. Det er ikke skrevet noe samlet 
sammendrag for denne rapporten, og leseren henvises til oppsummeringene ved slutten av 
hvert kapittel. 

Prosjektleder for Utdanningsdirektoratets spørringer er Cay Gjerustad. Han har skrevet 
rapporten i samarbeid med Erica Waagene og Kari Vea Salvanes. Eifred Markussen har 
kvalitetssikret rapporten. Kontaktperson hos Utdanningsdirektoratet er Thorleif Orre. 

Vi takker 588 grunnskoler, 100 videregående skoler, 17 fylkeskommuner og 103 kommuner 
som har tatt seg tid til å besvare undersøkelsen, i konkurranse med mange andre viktige 
gjøremål. 

Oslo, 15.1.2015 

Kyrre Lekve Vibeke Opheim 
assisterende direktør forskningsleder 
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1 Innledning 

Siden 2009 har NIFU gjennomført halvårlige spørreundersøkelser om ulike temaer blant skoler og 
skoleeiere på vegne av Utdanningsdirektoratet. Høstens undersøkelsen var den ellevte i rekken. Hver 
undersøkelse er dokumentert med en egen rapport med tittelen «Spørsmål til Skole-Norge». 
Feltarbeidsperioden for undersøkelsen høsten 2014 var fra 30. september til 14. november. 
Undersøkelsen har fire målgrupper, nemlig grunnskoler, videregående skoler, kommuner og 
fylkeskommuner. Spørsmålene i undersøkelsen kan deles inn i ti temaer, hvorav åtte har fått hvert sitt 
kapittel i denne rapporten. Ikke alle temaer er aktuelle for alle fire målgrupper, noe som illustreres i 
tabell 1.1. Kryssene viser hvilke målgrupper som har fått spørsmål om de ulike temaene. 

Tabell 1.1 Temaer og målgrupper i Utdanningsdirektoratets spørring høsten 2014 

 
Tema 

 
Grunnskole 

Videregående 
skole 

 
Kommune 

 
Fylke 

Yrkesopplæringsnemnda    X 
Måloppnåelse X  X  
Skolehelsetjenesten X X   
Lesestimulering X X   
Valgfag på ungdomstrinnet X    
Kompetanse for mangfold X X X X 
Læremidler X X X X 
Fleksibilitet i timefordelingen X  X  
Grunnleggende ferdigheter X X   
Forebygging av alvorlige skolehendelser X X   

 

Temaet valgfag på ungdomstrinnet er ikke rapportert her, men i en egen rapport fra NOVA. 
Kompetanse for mangfold er del av et eget NIFU-prosjekt og rapporteres i en egen rapport. De 
resterende temaene presenteres i hvert sitt kapittel i rapporten.  
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2 Beskrivelse av utvalgene og 
gjennomføring 

For å redusere belastningen på sektoren er det lagt til grunn at Utdanningsdirektoratets spørringer 
skal være utvalgsundersøkelser. Spørringene er halvårlige, og det er laget tre sammenliknbare utvalg 
slik at skoler og skoleeiere ikke skal kontaktes oftere enn hvert halvannet år. Unntaket fra dette er 
fylkeskommunene og ti større kommuner, der alle skoleeiere er med i alle spørringer. 17 av 19 
fylkeskommuner har besvart undersøkelsen høsten 2014. Østfold og Nord-Trøndelag har ikke 
gjennomført undersøkelsen. 

De videregående skolene er fordelt på tre utvalg med ca. en tredjedel av skolene fra hvert fylke i hvert 
av utvalgene. 133 videregående skoler var med i bruttoutvalget høsten 2014. Det er laget tre 
sammenliknbare kommuneutvalg, og de 429 kommunene1 er fordelt på disse utvalgene. 
Grunnskoleutvalgene er laget på tilsvarende måte, slik at grunnskolene i hvert enkelt utvalg kommer 
fra kommunene i det samme utvalget. For 10 større kommuner2 har vi imidlertid gjort et unntak. Disse 
er, i likhet med fylkeskommunene, med i alle tre utvalg. Grunnskolene i disse kommunene er fordelt på 
de tre utvalgene med en tredjedel i hvert utvalg. I alt 940 grunnskoler var med i utvalget høsten 2014 
av en populasjon på 2784. Dette tallet er synkende fra år til år etter hvert som stadig flere små skoler 
legges ned eller slås sammen til større enheter. Våren 2009 var det 1020 grunnskoler i utvalget av en 
samlet populasjon av ordinære grunnskoler på 3025. På fem år har dermed antallet grunnskoler 
sunket med 240, eller åtte prosent. Hvert år har i gjennomsnitt 50 skoler blitt lagt ned i løpet av disse 
fem årene. 

Kommunene og de videregående skolene er i utgangspunktet ikke trukket tilfeldig, men fordelt på 
utvalgene innenfor fylkene etter kriterier som størrelse, geografi, kommunetype og skoletype. Der det 
har vært mulig å velge mellom flere kommuner eller videregående skoler som tilfredsstiller de samme 
kriteriene, er det trukket tilfeldig. I praksis har slik tilfeldig trekking bare vært aktuelt i fylker med særlig 
mange små kommuner eller mange videregående skoler. I de ti større kommunene som er med hver 
gang, men der bare en tredjedel av grunnskolene er med, er utvalget av skoler trukket tilfeldig.  

2.1 Kommuneutvalget høsten 2014 
2.1.1 69 prosent godkjente svar og enkelte skjevheter i nettoutvalget 

Tabell 2.1 viser hvordan kommuneutvalget var sammensatt fylkesvis og hvilken svarprosent som ble 
oppnådd. Svarprosentene beregnes her på basis av hvor mange av besvarelsene vi har mottatt som 

1 Svalbard regnes som egen kommune og regnes å tilhøre Troms fylke 
2 Arendal, Bergen, Bærum, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø og Trondheim. 
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kan brukes i analysene. De fleste av de besvarelsene som brukes er komplette, men for noen mangler 
svar på en eller flere av delene av undersøkelsene. 

Den samlede svarprosenten ble 69 prosent, eller 103 av de 150 kommunene i utvalget. Seks 
kommuner nektet aktivt, det vil si at det ble gitt beskjed om at de ikke ønsket å være med. 32 
kommuner svarte ikke på henvendelsen og åpnet heller ikke undersøkelsen. Vi har valgt å kalle det for 
«passiv nekt». I alt 112 kommuner åpnet undersøkelsen, men ni av besvarelsene var så mangelfulle 
at de ikke kan brukes i analysene.  

Tabell 2.1 Populasjon, bruttoutvalg og nettoutvalg av kommuner fordelt etter fylke. 

  Populasjon Bruttoutvalg 
Passiv 
nekt 

Aktiv 
nekt Ufullstendig Godkjent Godkjent % 

Østfold 18 7 2 1 0 4 57 % 
Akershus 22 8 0 1 1 6 75 % 
Oslo 1 1 0 0 0 1 100 % 
Hedmark 22 7 1 0 0 6 86 % 
Oppland 26 9 1 0 0 8 89 % 
Buskerud 21 6 1 0 0 5 83 % 
Vestfold 14 5 1 0 0 4 80 % 
Telemark 18 6 1 1 0 4 67 % 
Aust-Agder 15 6 1 1 1 3 50 % 
Vest-Agder 15 6 0 0 0 6 100 % 
Rogaland 26 11 1 0 2 8 73 % 
Hordaland 33 11 2 0 1 8 73 % 
Sogn og Fjordane 26 9 5 0 0 4 44 % 
Møre og Romsdal 36 11 1 0 2 8 73 % 
Sør-Trøndelag 25 9 5 0 1 3 33 % 
Nord-Trøndelag 23 8 3 0 1 4 50 % 
Nordland 44 14 3 1 0 10 71 % 
Troms * 25 9 3 0 0 6 67 % 
Finnmark 19 7 1 1 0 5 71 % 
Sum 429 150 32 6 9 103 69 % 
      21 % 4 % 6 % 69 % 100 % 

* Inkludert Svalbard 

Svarprosenten varierer mellom fylkene. Når vi ser bort fra Oslo, har ett fylke oppnådd full oppslutning, 
nemlig Vest-Agder. Flere av fylkene mangler bare enn eller to kommuner for å ha full deltakelse. 
Dårligst er oppslutningen i Sør-Trøndelag, hvor tre av ni kommuner deltok.  

Vi ser av tabell 2.2 at det er variasjon i svarprosenten etter kommunens folketall; de største 
kommunene svarer i vesentlig større grad enn de små. Dette har vært tilfelle også i tidligere 
gjennomføringer av spørringene. Forskjellen i svarprosent etter kommunenes størrelse er mindre i 
denne undersøkelsen sammenliknet med våren 2014. Svarprosenten varierer også etter landsdel, fra 
60 prosent blant kommunene i Midt- og Nord-Norge til 78 prosent på Østlandet.  

Tabell 2.2 Svarprosenter for kommuner etter geografi og folketall. 

Svarprosenter Antall innbyggere  
  Under 3000 3000 - 9999 10000 og mer Alle 

Landsdel Oslo og Akershus   78 % 78 % 
 Østlandet 57 % 83 % 80 % 78 % 
  Sør- og Vestlandet 58 % 70 % 80 % 69 % 
  Midt- og Nord-Norge 59 % 50 % 75 % 60 % 
Alle 58 % 71 % 79 % 69 % 
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Med hensyn til geografi og folketall, fikk nettoutvalget sammensetningen som er vist i tabell 2.3. 

Tabell 2.3 Sammensetning av nettoutvalget av kommuner etter geografi og folketall 
sammenliknet med populasjonen av kommuner (i parentes). Totalprosent. 

 Folketall i tre grupper   
Landsdel Under 3000 3000 til 9999 10.000 og mer Alle 
Oslo og Akershus  (0,2)    (0,2 ) 6,8 % (4,9) 6,8 %  (5,4 ) 
Østlandet 3,9 %   (7,0) 14,6 % (12,1) 11,7 % (8,6) 30,1 % (27,7) 
Sør- og Vestlandet 10,7 % (12,4) 13,6 % (14,7) 11,7 % (8,2) 35,9 % (35,2) 
Midt- og Nord-Norge 16,5 % (17,9) 4,9 %   (8,9) 5,8 % (4,9) 27,2 % (31,7) 
Alle 31,1 % (37,5) 33,0 % (35,9) 35,9 % (26,6) 100,0 % 

 
Fordelingen av kommuner på landsdeler avviker noe fra det vi finner i populasjonen av kommuner. Det 
gjelder i størst grad for folketall. Tabellen viser at store kommuner er overrepresentert, mens det er en 
viss underrepresentasjon av små kommuner. Det er også en svak overrepresentasjon av kommuner 
fra Østlandet og en tilsvarende underrepresentasjon av kommuner fra Midt- og Nord-Norge. Etter en 
totalvurdering har vi kommet fram til at vi ikke vekter utvalget. Hovedårsaken er det lave antallet som 
er med i denne delen av undersøkelsen. Å gi ekstra vekt til noen få kommuner, og dertil mindre vekt til 
andre kommuner kan være problematisk da vi ikke kan si at kommunene som er ment å representere 
en gruppe – for eksempel små kommuner – faktisk gjør det. Dersom antallet kommuner hadde vært 
høyere hadde dette problemet vært mindre.     

2.2 Grunnskoleutvalget høsten 2014 
2.2.1 63 prosent godkjente svar og kun mindre skjevheter i nettoutvalget 

Grunnskoleutvalget for høsten 2014 ble trukket fra en populasjon på i alt 2784 ordinære grunnskoler, 
som er registrert i Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for skoleåret 2013-2014. Utvalget bestod 
av 940 skoler. Av disse ble fem skoler tatt ut av utvalget fordi det viste seg at de var lagt ned eller slått 
sammen med andre skoler. Svarprosenten skal derfor beregnes på basis av 935 skoler. 

Tabell 2.4 Populasjon, bruttoutvalg og nettoutvalg av grunnskoler fordelt etter fylke. 

  Populasjon Bruttoutvalg Lagt ned 
Passiv 
nekt Aktiv nekt Ufullstendig Godkjent 

Godkjent 
% 

Østfold 119 40 0 10 1 0 29 73 % 
Akershus 241 82 0 23 2 2 55 67 % 
Oslo 135 47 0 8 1 3 35 74 % 
Hedmark 126 37 0 13 0 2 22 59 % 
Oppland 128 46 0 11 1 0 34 74 % 
Buskerud 142 48 0 20 0 6 22 46 % 
Vestfold 115 40 0 13 2 0 25 63 % 
Telemark 103 36 3 11 1 0 21 58 % 
Aust-Agder 68 22 0 7 0 0 15 68 % 
Vest-Agder 102 34 0 7 4 2 21 62 % 
Rogaland 230 81 0 30 2 1 48 59 % 
Hordaland 297 99 0 39 1 2 57 58 % 
Sogn og Fjordane 113 41 0 13 0 1 27 66 % 
Møre og Romsdal 199 65 0 19 1 1 44 68 % 
Sør-Trøndelag 152 53 0 12 3 0 38 72 % 
Nord-Trøndelag 103 37 0 15 1 1 20 54 % 
Nordland 204 65 2 19 0 3 41 63 % 
Troms* 126 39 0 17 1 2 19 49 % 
Finnmark 81 28 0 9 0 4 15 54 % 
Sum 2784 940 5 296 21 30 588 63 % 
        32 % 2 % 3 % 63 % 100 % 

*Inkludert Svalbard. 
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21 skoler nektet aktivt å være med i undersøkelsen. I invitasjonen og påminnelsene gjorde vi 
oppmerksom på at skoler som ikke sa ifra at de ikke ønsket å delta, ville motta påminnelser. Likevel er 
det bare en liten andel skoler som gjør dette. 296 skoler, eller 32 prosent, hører til kategorien «passiv 
nekt», ved at de verken besvarte våre i alt fem henvendelser eller åpnet undersøkelsen. Når bare en 
håndfull av skolene gir aktivt beskjed om at de ikke ønsker å delta, mens flere hundre lar være å 
besvare henvendelsene, er dette en indikasjon på at henvendelser av denne typen ikke tas særlig 
alvorlig ved mange skoler.  

618 grunnskoler åpnet undersøkelsen, og vi har brukt 588 av dem. Dermed kunne besvarelsene til 63 
prosent av bruttoutvalget brukes i analysene. Det samme utvalget ble også brukt våren 2010 med en 
svarprosent på 60,6, høsten 2011 med en svarprosent på 71,9 prosent og våren 2013 med 65 prosent 
deltakelse. Oppland og Oslo har den høyeste deltakelsen denne gangen med 74 prosent, mens den 
laveste er Buskerud med 46 prosent. 

Tabell 2.5 Svarprosenter for grunnskoler etter geografi, skoletype og skolestørrelse. 

Landsdel og skoletype Barneskole 1-10 skole Ungdomsskole Total 
 % % % % 
Oslo og Akershus 69  74  70  70  
Østlandet 63  53  65  62  
Sør- og Vestlandet 63  62 59  62  
Midt- og Nord-Norge 63  57  60  60  
Hele landet 64  59  63  63  
Landsdel og skolestørrelse Under 100 100 - 299 300 og mer Total 
 % % % % 
Oslo og Akershus 70  61  73  70  
Østlandet 64  56  75  62  
Sør- og Vestlandet 65  65  52  62  
Midt- og Nord-Norge 60  56  68  60  
Hele landet 63  60  66  63  

 

Tabell 2.5 viser at svarprosenten blant grunnskolene varierer lite etter skoletype, elevtall og geografi, 
mellom 52 og 70 prosent. Barneskoler og ungdomsskoler har høyere svarprosent enn 1-10 skoler, 
men forskjellene er små. Oslo og Akershus har noe høyere svarprosent enn de andre landsdelene. 
Aller høyest svarprosent har store skoler på Østlandet (75 prosent), mens den er lavest blant store 
skoler på på Sør- og Vestlandet (52 prosent). 

Tabell 2.6 og 2.7 viser hvordan nettoutvalget er sammensatt etter geografi, skoleslag og 
skolestørrelse når vi sammenlikner med populasjonen av grunnskoler. Sammenlikningene viser at 
sammensetningen av nettoutvalget er svært likt med sammensetningen i populasjonen. Dette gjelder 
både for landsdel, skolestørrelse og skoleslag.   
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Tabell 2.6 Sammensetning av nettoutvalget av grunnskoler etter geografi og elevtall, 
sammenliknet med populasjonen av grunnskoler (i parentes). Totalprosent. 

Elevtall Under 100 100-299 300 og over Alle 
Oslo og Akershus 1,2 % (0,8) 3,7 % (4,0) 10,4 % (8,7) 15,3 % (13,5) 
Østlandet 5,8 % (5,7) 13,3 % (13,6) 7,0 % (7,0) 26,0 % (26,3) 
Sør- og Vestlandet 12,6 % (11,6) 16,2 % (15,3) 7,3 % (9,4) 36,10 % (36,2) 
Midt- og Nord-Norge 11,6 % (10,7) 6,8 % (8,7) 4,3 % (4,5) 22,6 % (23,9) 
Alle 31,1 % (28,8) 40,0 % (41,6) 28,9 % (29,6) 100,0 % 

 

Når vi tar i betraktning den relativt lave samlede svarprosenten, er ikke avvikene mellom 
sammensetningen av populasjonen av skoler og sammensetningen av nettoutvalget særlig store. Det 
tyder på at nettoutvalget representerer populasjonen godt.  

Tabell 2.7 Sammensetning av nettoutvalget av grunnskoler etter geografi og trinn, 
sammenliknet med populasjonen av grunnskoler (i parentes). Totalprosent. 

Trinn Barnetrinn 
Barne- og 

ungdomstrinn Ungdomstrinn Alle 
Oslo og Akershus 9,0 % (8,5) 2,4 % (1,8) 3,9 % (3,2) 15,3 % (13,5) 
Østlandet 16,5 % (17,0 ) 4,1 % (4,0) 5,4 % (5,4) 26,0 % (26,3) 
Sør- og Vestlandet 22,6 % (22,6) 8,0 % (8,1) 5,4 % (5,5) 36,1 % (36,2) 
Midt- og Nord-Norge 10,50 % (11,0) 10,60% (10,4) 2,0 % (2,6) 22,6 % (23,9) 
Alle 58,7 % (59,1) 24,5 % (24,3) 16,8 % (16,6) 100,0 % 

 

Vi har også sett på om driftsansvar og målform har hatt noen betydning for svarprosenten i 
undersøkelsen og nettoutvalgets representativitet i forhold til populasjonen av skoler. Av grunnskolene 
i nettoutvalget er 6,8 prosent private, mot 6,4 prosent av bruttoutvalget av grunnskoler og 5,6 prosent 
av populasjonen. Dette er ingen betydelig forskjell. Mens 21,3 prosent av skolene i bruttoutvalget og 
21,8 prosent av populasjonen av grunnskoler har nynorsk som målform, gjelder dette 20,4 prosent av 
skolene som har besvart undersøkelsen. Denne forskjellen er heller ikke statistisk signifikant. 

2.3 Utvalget av videregående skoler høsten 2014 
2.3.1 75 prosent godkjente svar og god representativitet 

Utvalget av videregående skoler er hentet fra populasjonen på 408 skoler. Kilden er her dels Nasjonalt 
skoleregister og dels datafiler over søker- og elevinformasjon som NIFU har fått tilgang til i forbindelse 
med evalueringen av Kunnskapsløftet. Det ble opprinnelig laget tre sammenliknbare utvalg med 144 
videregående skoler i hvert utvalg. En del skoler er imidlertid tatt ut fordi de ikke lengre er registrert 
som egne enheter. Det er en stor utfordring å følge med i de endringene som foregår fra år til år. 
Skoler legges ned og nye opprettes samtidig som eksisterende skoler slås sammen til større enheter. 
Det tilstrebes representativitet innenfor landsdeler med hensyn til skoletype, størrelse og geografisk 
plassering. I høstens bruttoutvalg inngikk 133 skoler etter at sammenslåinger og nedleggelser var tatt 
hensyn til. I alt kunne besvarelser fra 100 skoler godkjennes for analyseformål. Det tilsvarer en 
deltakelse på 75 prosent.   
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Tabell 2.8 Populasjon, bruttoutvalg og nettoutvalg av videregående skoler fordelt etter fylke. 

  Populasjon Bruttoutvalg 
Passiv 
nekt 

Aktiv 
nekt Ufullstendig Godkjent 

Godkjent 
% 

Østfold 18 7 1 0  6 86 % 
Akershus 35 12 1 1  10 83 % 
Oslo 34 10 1 0  9 90 % 
Hedmark 16 5 2 1  2 40 % 
Oppland 16 6 2 1  3 50 % 
Buskerud 18 6 0 0  6 100 % 
Vestfold 13 6 2 0  4 67 % 
Telemark 15 4 0 0  4 100 % 
Aust-Agder 9 2 0 0  2 100 % 
Vest-Agder 14 4 0 1  3 75 % 
Rogaland 35 12 1 0  11 92 % 
Hordaland 55 18 2 3  13 72 % 
Sogn og Fjordane 15 4 2 1  1 25 % 
Møre og Romsdal 26 9 6 0  3 33 % 
Sør-Trøndelag 27 9 0 0  9 100 % 
Nord-Trøndelag 13 5 1 0  4 80 % 
Nordland 22 7 2 0  5 71 % 
Troms* 17 5 2 0  3 60 % 
Finnmark 10 2 0 0  2 100 % 
Sum 408 133 25 8   100 75 % 
      19 % 6 % 0 % 75 % 100 % 

*Inkludert Svalbard. 

Svarprosenten varierer fra 25 prosent til 100 prosent mellom fylkene. I Buskerud, Telemark, Aust-
Agder, Sør-Trøndelag og Finnmark har alle skolene besvart undersøkelsen. 

Tabell 2.9 Sammensetning av nettoutvalget av videregående skoler etter geografi og elevtall, 
sammenliknet med populasjonen av videregående skoler (i parentes). Totalprosent. 

 Under 250 250-599 600 og over Alle 
Oslo og Akershus 2,0 % (2,4) 9,0 % (6,5) 8,0 % (7,7) 19,0 % (16,7) 
Østlandet 10,0 % (7,0) 6,0 % (8,0) 9,0 % (8,2) 25,0 % (23,2) 
Sør- og Vestlandet 8,0 % (13,3) 15,0 % (16,5) 10,0 % (8,7) 33,0 % (38,5) 
Midt- og Nord-Norge 10,0 % (9,0) 9,0 % (7,7) 4,0 % (4,8) 23,0 % (21,5) 
Alle 30,0 % (31,7) 39,0 % (38,7) 31,0 % (29,5) 100,0 % 

 

Nettoutvalget avspeiler populasjonen på en ganske god måte både når det gjelder skolestørrelse og 
geografi (tabell 2.9), med ett unntak. Skoler fra Sør- og Vestlandet er noe underrepresentert.  

De tre ulike skoleslagene er godt representert i nettoutvalget, riktignok med en svak 
overrepresentasjon av rene studieforberedende skoler på bekostning av de rene yrkesfaglige skolene 
(tabell 2.10). Vi ser også at kombinerte skoler fra Sør- og Vestlandet er noe underrepresentert.   

Tabell 2.10 Sammensetning av nettoutvalget av videregående skoler etter geografi og 
skoleslag, sammenliknet med populasjonen av videregående skoler (i parentes). Totalprosent. 

 
Ren studie-

forberedende 
Ren 

yrkesfaglig Kombinert Alle 
Oslo og Akershus 4,0 % (4,9) 1,0 % (0,7) 14,0 % (11,3) 19,0 % (16,7) 
Østlandet 4,0 % (2,9) 1,0 % (1,5) 20,0 % (19,1) 25,0 % (23,2) 
Sør- og Vestlandet 9,0 % (7,4) 2,0 % (4,9) 22,0 % (25,5) 33,0 % (38,5) 
Midt- og Nord-Norge 2,0 % (2,0) 2,0 %  (1,2) 19,0 % (18,6) 23,0 % (21,5) 
Alle 19,0 % (17,2) 6,0 % (8,3) 75,0 % (74,5) 100,0 % 
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22 prosent av de videregående skolene i nettoutvalget er private, mot 20 prosent i bruttoutvalget og 17 
prosent i populasjonen av videregående skoler. Alt i alt kan vi konkludere med at nettoutvalget av 
videregående skoler er lite, men det har god representativitet. 

2.4 Gjennomføring av undersøkelsene 
Spørringene for Utdanningsdirektoratet ble gjennomført i perioden 30. september til 14. november 
2014. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk for alle fire målgrupper. Det ble gitt i alt fem 
påminnelser om undersøkelsen. Svarprosenten er på nivå med tidligere undersøkelser.  

NIFU har mottatt utkast til spørreskjemaer fra Utdanningsdirektoratet og står dessuten selv ansvarlig 
for spørsmål om satsingen «Kompetanse for mangfold» i forbindelse med et eget prosjekt. 
Spørsmålene om valgfag på ungdomstrinnet er utarbeidet av NOVA. NIFU har kommet med forslag til 
forbedringer når det gjelder utformingen av spørsmålene, men har i hovedsak latt oppdragsgiverne 
selv bestemme innholdet i spørsmålene. 

Respondentene fikk, i tillegg til en elektronisk lenke til selve undersøkelsen, også tilsendt en lenke til 
en pdf-fil som gjenga alle spørsmålene, slik at de kunne bruke denne som kladd før de fylte ut det 
elektroniske skjemaet. Fordi undersøkelsene er satt sammen av ulike temaer, har det vært nødvendig 
for skolene og skoleeierne å involvere flere informanter i besvarelsen. Det er særlig i kommunene og 
fylkene at det er nødvendig å involvere flere i besvarelsen av undersøkelsen, men dette gjelder også 
for enkelte skoler, særlig de store. Vi har også denne gangen fått svært få direkte henvendelser fra 
respondentene om tekniske problemer i forbindelse med gjennomføringen.  

For å få litt mer kunnskap om belastningen på respondentene, har vi bedt dem om å oppgi hvem som 
har besvart undersøkelsen. 

Tabell 2.11 Personer ved skolene som deltok i besvarelsen av undersøkelsen. Flere svar mulig. 

Hvem svarer på undersøkelsen på vegne av skolen? Flere svar er mulig 
 Barneskole 1-10 skole Ungdomsskole Videregående Total 
 % % % % % 
Rektor 94 94 96 85 93 
Assisterende rektor 4 5 2 10 5 
Inspektør 6 5 2 8 5 
Avdelingsleder 2 2 1 3 2 
Andre 1 2 0 1 1 
Antall 345 144 99 100 688 

 

Ved grunnskolene var rektor involvert i besvarelsen i de aller fleste av tilfellene. Ved noen av skolene 
var inspektør og assisterende rektor også med, enten i tillegg til eller i stedet for rektor. Ved de 
videregående skolene var rektor involvert i 85 prosent av tilfellene. Her spiller assisterende rektor og 
inspektør en større rolle enn ved grunnskolene. Fordelingen avviker lite fra hva vi har funnet ved 
tidligere undersøkelser. Vi ser ellers at summen overstiger 100 prosent ved alle skoleslag, noe som 
betyr at flere enn en person har vært involvert ved enkelte skoler. 
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Tabell 2.12 Personer eller funksjoner hos skoleeier som deltok i besvarelsen av undersøkelsen. 
Flere svar mulig. 

Hvem svarer på undersøkelsen på vegne av kommunen/fylkeskommunen? Flere kryss er mulig. 

 Kommune 
Fylkes-

kommune 
Rådmann, assisterende rådmann og lignende 4 0 
Skolefaglig ansvarlig (utdanningsdirektør, fylkesutdanningssjef, skolesjef, 
oppvekstsjef, seksjonssjef for skole, kommunalsjef for utdanning og 
lignende) 76 71 
Seksjonsleder, avdelingsleder og lignende stillinger på mellomledernivå 5 41 
Rådgiver, konsulent, førstesekretær, sekretær og lignende 18 12 
Annen funksjon 0 0 
Antall 111 17 

 

I både kommunene og fylkeskommunene er det klart vanligste at den skolefaglig ansvarlige besvarer 
undersøkelsen. Dette gjelder for omtrent syv av ti kommuner og fylkeskommuner. I bare fire prosent 
av kommunene er det rådmannen som svarer. Vi ser at summen lang overstiger 100 prosent for 
fylkeskommunene, noe som betyr at flere enn en er involvert i flere av fylkeskommunene. 
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3 Fylkeskommunens bruk av 
yrkesopplæringsnemnda 

I riksrevisjonens undersøkelse om fagopplæring i bedrift (Riksrevisjonen, 2013) er et av hovedfunnene 
svakheter i den statlige oppfølgingen av fagopplæringen, og manglende styringsinformasjon. Om 
yrkesopplæringsnemnda skriver revisjonen følgende: «Det er usikkert om yrkesopplæringsnemndene, 
som representerer partene i arbeidslivet og elev- og lærlingorganisasjoner på fylkesnivå, fungerer som 
forutsatt.» Yrkesopplæringsnemnda er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Dersom direktoratet 
skal få informasjon om hvordan yrkesopplæringsnemndene ivaretar sine forpliktelser må kontakten 
skje gjennom fylkeskommunen.  

I dette kapitlet presenterer vi fylkeskommunenes svar på spørsmål om yrkesopplæringsnemndenes 
virksomhet og funksjon. Kapitlet består av tre deler: a) saksbehandling, b) bidrag til å heve kvalitet og 
dimensjonering av utdanningstilbud, c) bidrag til samarbeid mellom fylkeskommunen og det regionale 
arbeidsliv. Dette er første gang spørsmål om yrkesopplæringsnemnda blir stilt til fylkeskommunen. Det 
er dermed ikke mulig å sammenligne med tidligere års undersøkelser. 

3.1 Saksbehandling i yrkesopplæringsnemnda 
Saksbehandlingen i yrkesopplæringsnemnden ble undersøkt gjennom spørsmål om hvor ofte nemnda 
møtes, i hvilken grad de tar opp saker på egenhånd, om de har utnevnt rådgivende yrkesutvalg og om 
de foretar en faglig vurdering av bedrifter før de godkjennes som lærebedrift.  

På spørsmål om hvor ofte yrkesopplæringsnemnda møtes oppgir 10 av 17 fylkeskommuner at 
yrkesopplæringsnemnda i fylket møtes kvartalsvis og 7 av 17 svarer at de møtes månedlig.  

Fylkeskommunens svar på hvor mange saker nemnda har fremmet på eget initiativ det siste året vises 
i figur 3.1. De aller fleste svarte at yrkesopplæringsnemnda hadde fremmet saker på eget initiativ. 11 
av 17 krysser av på at nemnda hadde fremmet mer enn 3 saker. Bare 2 av 17 svarer at nemnda ikke 
hadde fremmet noen saker. 

17 



 

 

Figur 3.1 Hvor mange saker har nemnda fremmet på eget initiativ det siste året? Antall 
besvarelser: 17. 

Spørsmålet om hvor mange saker nemnda fremmet på eget initiativ ble fulgt opp av et åpent spørsmål 
der fylkeskommunen ble bedt om å gi eksempler på saker som har blitt fremmet av yrkesnemnda. 13 
av 17 fylker oppgir eksempler på saker. Eksemplene er listet i tabell 3.1.  

Tabell 3.1 Eksempler på saker som nemnda har fremmet på eget initiativ: 

Oversikter over bedrifter med mange hevinger - se på 

utvalgte bransjer. 
Flere læreplasser 

Evaluering av You-møtene PPT sakkyndig vurdering 

Lærlingeløftet Nye opplæringstilbud 

Rådgivningstjenesten/karriereenhetene   Vekslingsmodellen 

Praksisbrev   TAF ordning/Flere TAF tilbud 

Bedre samspill mellom ulike læringsarenaer Motivasjon hos lærlinger 

Tilskudd til særskilte fag. Nye opplæringstilbud, forsøk   

Status for frisørfaget. Prosjekt- omdømme 

Fagopplæring i skole   Samfunnskontrakten 

Yrkesfagkonkurranser   Fjerne flaskehalser i prøvenemdsystemet. 

Beste lærling, instruktør eller lærebedrift   Oppfølging av arbeidet med Samfunnskontrakten 

Lærlinger i offentlig sektor   Oppfølging av lærlinger/lærekandidater i bedrift. 

Prosjekt til fordypning Søknad om midler fra Utdanningsdirektoratet 

Dimensjonering Tilbudsstruktur 

Fleksible modeller 

 

Fylkene ble bedt om å gi sin vurdering av i hvilken grad yrkesopplæringsnemnda tar opp saker på 
egen hånd. De får tre svaralternativ å velge mellom. 13 av 17 svarer at nemnda i liten grad tar opp 
saker på egen hånd, mens 4 av 17 svarer at nemnda i stor grad og ingen svarer at nemnda i svært 
stor grad tar opp saker på egen hånd. 
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På spørsmålet om nemnda har oppnevnt et rådgivende yrkesutvalg oppgir 5 av 17 at dette er tilfellet, 
mens 12 av 17 svarer at nemnda ikke har oppgitt et rådgivende yrkesutvalg. 

På spørsmål om yrkesopplæringsnemnda gir en faglig vurdering av bedrifter før fylkeskommunen kan 
godkjenne dem som lærebedrifter, svarer 9 av 17 Nei, aldri. 2 av 17 svarer Ja, noen ganger og 6 av 
17 svarer Ja, alltid. 

3.2 Nemndas arbeid med heving av kvalitet og dimensjonering av 
fag- og yrkesopplæringen  

Hvordan yrkesopplæringsnemnda jobber med dimensjonering av fag- og yrkesopplæringen og å heve 
kvaliteten ble dekket gjennom tre sett av spørsmål. Det første settet handler om 
yrkesopplæringsnemndas arbeid, det andre handler om hvordan yrkesopplæringsnemnda bidrar til å 
heve kvaliteten, mens det tredje handler om hvordan yrkesopplæringsnemnda er involvert i 
dimensjoneringsprosessen. Svarene vises i tabell 3.2 og figurene 3.2 og 3.3.  

Fylkeskommunen ble bedt om å ta stilling til seks utsagn om yrkesopplæringsnemndas arbeid. 
Svarene ble avgitt på en tredelt skala. Svarfordelingen vises i tabell 3.2. Svarene peker på at arbeid 
med dimensjonering er sentralt. 12 av 17 har krysset av for at dette er noe nemnda jobber med i stor 
grad eller i svært stor grad. Videre viser tabellen at rådgivning om fag- og yrkesfag, og rutiner i 
fylkeskommunen for å sikre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen er områder det ikke jobbes like mye 
med. 10 av 17 har krysset av for at fylkesopplæringsnemnda har jobbet med dette i liten grad.  

Tabell 3.2 Fylkeskommunens vurdering av i hvilken grad nemnda har arbeidet med sakene 
listet nedenfor. Antall besvarelser: 17. 

 Har  yrkesopplæringsnemnda… I liten grad I stor 
grad 

I svært 
stor grad 

Total 

.. arbeidet for å heve hele kvaliteten av fag- og 
yrkesopplæringen i fylket. 

7 8 2 17 

..arbeidet for en best mulig dimensjonering av den 
videregående opplæring. 

5 9 3 17 

..arbeidet for at rådgivningen om fag- og yrkesfag blir best 
mulig. 

10 6 1 17 

..kommet med innspill til hvordan samarbeidet mellom skoler 
og lærebedrifter kan bli bedre? 

9 6 2 17 

.. uttalt seg om de rutinene i fylkeskommunen som skal sikre 
kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen? 

10 4 3 17 

.. gitt råd om hvordan utvikling av fag- og yrkesopplæring kan 
medvirke til regional utvikling og nye arbeidsplasser 

7 8 2 17 

 

Yrkesopplæringsnemndas bidrag til å heve kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen ble undersøkt ved 
hjelp av syv utsagn. Fylkeskommunene skulle krysse av ved alle utsagnene som stemte. I alt 16 
fylkeskommuner har svart på spørsmålet. Det var mulig å krysse av på flere alternativ. Resultatet 
vises i figur 3.2. Vi ser at utsagnet om at nemnda jobber for å heve kvalitet ved å vurdere og uttale seg 
om de rutinene i fylkeskommunen som skal sikre kvalitet er det som de fleste av fylkeskommunene er 
enig i. Hele 12 av 16 krysser av på dette. 11 av 16 krysser også av på at nemnda jobber for å heve 
kvaliteten ved å komme med forslag til hvordan partene i arbeidslivet kan bidra til kvalitetsutvikling og 
sikring i fag- og yrkes opplæringen. 9 av 16, krysser av på at nemnda jobber med å heve kvaliteten 
ved komme med forslag til forbedring av samarbeid mellom skoler og lærebedrifter.  8 av 16 krysser 
av på at nemnda jobber for å heve kvaliteten ved å komme med forslag til organisering, strategier og 
nye arbeidsmåter. 5 av 16 svarer at de jobber for å heve kvaliteten ved å komme med forslag til 
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hvordan kompetanseutvikling kan sikres. Bare 1 av 16 oppgir at nemnda ikke bidrar i nevneverdig 
grad til å heve kvaliteten.  

 

Figur 3.2 Hvilke måter jobber yrkesopplæringsnemnda for å heve kvaliteten på fag- og 
yrkesopplæringen? Antall besvarelser: 16. 

3 av 16 oppgir at nemnda bidrar på andre måter enn de oppgitte alternativene. Disse kommer med 
følgende beskrivelser av hva som inngår i annet:  

• Gir årlig råd om dimensjonering på bakgrunn av framtidig behov for lærlinger i yrkesfagene. 

• Gjennomgang av lister av det som ikke er formidlet- informasjon utad om lærlingeordningen – 
foredrag. Framsnakker yrkesopplæring. 

• Dialogmøte med opplæringskontor, rektorer, hovedutvalg for opplæring, elever og lærlinger. 

Hvordan yrkesopplæringsnemnda er involvert i dimensjoneringsprosessen ble undersøkt på 
tilsvarende måte som arbeidet med å heve kvaliteten. Fylkeskommunene ble presentert for seks 
utsagn, og skulle krysse av for de som stemte. Også her var det mulig å sette flere kryss. Figur 3.3 
viser svarfordelingen. 15 av 17, krysser av på at yrkesopplæringsnemnda får forslag til dimensjonering 
av utdanningstilbudet til uttalelse i god tid før beslutninger gjøres. 14 av 17, er enig i at nemnda 
kommer med endringsforslag til det utsendte forslag til dimensjonering. 7 av 17 er enig i at nemnda 
bidrar med informasjon om kapasitet i det lokale arbeidslivet til å ta inn lærlinger i ulike fag. 7 av 17 er 
enig i at nemnda er i dialog med fylkeskommunen om justering av det første dimensjoneringsforslaget. 
Og bare 5 av 17 oppgir at nemnda tar initiativ til og bidrar med analyser, prognoser og uttalelser som 
viser behovene i det lokale arbeidslivet. 2 av 17 oppgir at nemnda er involvert i dimensjoneringen på 
andre måter. 
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Figur 3.3 På hvilke måter er yrkesopplæringsnemnda involvert i dimensjoneringsprosessen. 
Antall besvarelser: 17. 

De to fylkeskommunene som oppga at nemnda bidrar på andre måter skriver følgende i fritekstfeltet:  

• Ulike forsøk 

• På grunn av møtetidspunkt kan beslutning i enkelte år være tatt. 

 
3.3 Yrkesopplæringsnemndas rolle, utviklingsarbeid og 

samarbeid med det regionale arbeidsliv 
Til sist i spørreskjemaet ble fylkeskommunen bedt om å svare på tre overordnede spørsmål om 
yrkesopplæringsnemnda og fag- og yrkesopplæringen i fylket. Spørsmålene handlet om 
yrkesopplæringsnemndas rolle, samarbeid mellom fylkeskommunen og regionalt arbeidsliv og 
utviklingsarbeid i fag- og yrkesopplæringen. Svarene vises i figurene 3.4 – 3.6.  

Fylkeskommunen ble spurt om hvordan de vurderer yrkesopplæringsnemndas rolle, og fikk forelagt tre 
svaralternativ. De kunne bare krysse av på ett av alternativene. 12 av 17 oppgir at 
yrkesopplæringsnemnda er en av flere viktige kilder til informasjon om behovene i det lokale 
arbeidsliv. Ingen av deltakerne i krysser av for at yrkesopplæringsnemnda er den viktigste kilden til 
dette. 5 av 17 svarer at det finnes andre kilder som er enda viktigere når det gjelder informasjon om 
behovene i det lokale arbeidsliv. 
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Figur 3.4 Hvordan vurderer fylkeskommunen yrkesopplæringsnemndas rolle? Antall 
besvarelser: 17. 

Figur 3.5 viser svarfordelingen på spørsmålet om hvordan fylkeskommunen samarbeider med det 
regionale arbeidsliv om videregående opplæring. De fikk 4 svaralternativ. 10 av 17 svarer at 
samarbeidet finner sted omtrent like mye i yrkesopplæringsnemnda som i andre arenaer. Det er ingen 
som svarer at det primært finner sted i nemnda. 7 av 17, oppgir at samarbeidet finner primært sted i 
andre arenaer. 

 

Figur 3.5 Hvordan samarbeider fylkeskommunen med det regionale arbeidsliv om 
videregående opplæring? Antall besvarelser: 17. 

For å undersøke utviklingsarbeid innenfor fag- og yrkesopplæringen ble fylkeskommunen forelagt tre 
utsagn. De skulle krysse av for det utsagnet som best beskriver situasjonen. Figur 3.6 viser 
svarfordelingen. 10 av 17 oppgir at nemnda og fylkeskommunen arbeider i fellesskap med å utvikle og 
forbedre fag- og yrkesopplæringen. Ingen svarer at nemnda er en sentral del av utviklingsarbeidet, og 
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7 av 17, oppgir at hovedarbeidet foregår i fylkeskommunen og at nemnda deltar i et begrenset 
omfang. 

 

Figur 3.6 Hvilket av de følgende utsagnene beskriver situasjonen i fylket best når det gjelder 
utviklingsarbeid innenfor fag- og yrkesopplæringen? 

 

3.4 Oppsummering 
Yrkesopplæringsnemnda er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Riksrevisjonens har uttrykt 
bekymring om yrkesopplæringsnemndene fungerer som forutsatt. For å få informasjon om hvordan 
yrkesopplæringsnemndene ivaretar sine forpliktelser fikk fylkeskommunene spørsmål om nemndenes 
virksomhet og funksjon. 

Spørsmålene i undersøkelsen kan deles inn i tre ulike tema: 1) saksbehandling, 2) kvalitet og 
dimensjonering og 3) samarbeid med fylkeskommunen og det lokale arbeidsliv 

10 av 17 fylkeskommuner oppgir at yrkesopplæringsnemnda møtes kvartalsvis og at de tar opp saker 
på eget initiativ. Samtidig svarer 13 av 17 fylkeskommuner at nemndene i liten grad tar opp saker på 
eget initiativ. Det kan bety at det er ønskelig at yrkesopplæringsnemnda tar opp saker på eget initiativ i 
enda større grad enn de gjør i dag. 12 av 17 svarer at nemnda ikke har oppgitt et rådgivende 
yrkesutvalg. Det kommer også fram at yrkesopplæringsnemnda i 9 av 17 fylker aldri foretar faglig 
vurdering av bedrifter før de godkjennes som lærebedrifter av fylkeskommunen. 

På spørsmål om kvalitet og dimensjonering oppgir 10 av 17 at de er enig i påstanden om at nemnda 
har arbeidet for å heve kvaliteten.  12 av 17 er enig i at nemnda har arbeidet for best mulig 
dimensjonering. 10 av 17 er enig i at nemnda har gitt råd om hvordan utvikling av fag- og 
yrkesopplæring kan medvirke til regional utvikling og nye arbeidsplasser. 7 av 17 er enig i at nemnda 
har arbeidet for at rådgivningen om fag- og yrkesopplæringen blir best mulig. 8 av 17 er enig i at den 
har kommet med innspill til hvordan samarbeidet mellom skoler og lærebedrifter kan bli bedre. 7 av 17 
er enig i påstanden om at nemnda har uttalt seg om de rutinene i fylkeskommunen som skal sikre 
kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen. 

Når det gjelder hvilke måter nemnda arbeider for å heve kvalitet på fag- og yrkesopplæringen viser 
undersøkelsen at 12 av 17 fylker oppgir at nemnda arbeider for å heve kvaliteten ved å uttale seg om 
rutinene i fylkeskommunen som skal sikre kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. 11 av 17 oppgir av 
nemnda kommer med forslag til hvordan partene i arbeidslivet kan bidra. 
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15 av 17 fylkeskommuner sier seg enig i at nemnda får tilsendt forslag til dimensjonering og 14 av 17 
oppgir at de kommer med endringsforslag før beslutninger tas av fylkeskommunen. 7 av 17 oppgir at 
nemnda bidrar med informasjon om kapasitet i det lokale arbeidslivet, 7 av 17 oppgir at nemnda er i 
dialog med fylkeskommunen om justeringer av det første dimensjoneringsforslaget og 5 av 17 oppgir 
at nemnda tar initiativ til og bidrar med analyser. 

Fylkeskommunene ble spurt om yrkesopplæringsnemndens rolle når det gjelder samarbeid mellom 
fylkeskommunen og det lokale arbeidslivet. Yrkesopplæringsnemnden er ikke den viktigste kilden til 
informasjon om behovene i det regionale arbeidsliv, ei heller finner samarbeid mellom 
fylkeskommunen og det lokale arbeidsliv primært sted i nemnden. Det kommer frem at 
yrkesopplæringsnemnda likevel har en sentral rolle i samarbeidet mellom videregående opplæring og 
det lokale arbeidsliv ved at de er en av flere viktige kilder til informasjon om behovene i det lokale 
arbeidsliv. Fylkeskommunene oppgir også at samarbeidet mellom fylkeskommunene og det regionale 
arbeidsliv om videregående opplæring finner like mye sted i nemnda som i andre arenaer. 10 av 17 
fylker oppgir at fylkeskommunen og nemnda arbeider i fellesskap med å utvikle og forbedre fag- og 
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4 Nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i 
gjennomgående fag  

Fra skoleåret 2013/2014 kunne skolene ta i bruk nytt støtte- og veiledningsmateriell fra 
Utdanningsdirektoratet som omhandler veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fagene 
naturfag, samfunnsfag, norsk, engelsk og matematikk på 10. trinn. Fagene er gjennomgående, det vil 
si at de er til stede på alle klassetrinn. De nasjonale kjennetegnene og bruken av dem beskrives slik 
på Utdanningsdirektoratets nettsider: 
 

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag. 
Kjennetegnene tar utgangspunkt i kompetansemålene slik de er beskrevet i læreplanene. 
Kjennetegnene er utformet på tvers av hovedområdene i fagene for å uttrykke kompetanse i 
faget som helhet. Kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanene. 

 
Kjennetegn på måloppnåelse er ment å være en støtte for standpunktvurderingen og skal gi 
en felles nasjonal retning for vurderingsarbeidet. Kjennetegnene på måloppnåelse er utformet 
slik at de skal gi muligheter for lokal konkretisering og tilpasning. Samarbeid mellom kolleger 
om kompetansemål og kjennetegn kan bidra til en felles forståelse og et felles språk om hva 
elevene skal lære, og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Et slikt 
tolkningsfellesskap innebærer ikke at all vurdering skal gjøres på en bestemt måte, men at 
felles drøfting og forståelse av vurderingsgrunnlaget kan fremme rettferdig vurdering av 
kompetansen til hver enkelt elev. (http://www.udir.no/Vurdering/Standpunktvurdering-i-fag/) 

 
Utdanningsdirektoratet ønsker blant annet å vite om de veiledende nasjonale kjennetegnene på 
måloppnåelse er tatt i bruk og om de er til nytte, om det anses som viktig med nasjonale kjennetegn 
på måloppnåelse, og i hvilken grad skoleeier er en pådriver for å ta de i bruk.  

Spørsmålene om måloppnåelse ble stilt til kommuner, samt til skoleledere på ungdomstrinnet.  

4.1 Viktig med veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse 
Alt i alt er både skoleledere og skoleeiere positive til nasjonale kjennetegn på måloppnåelse. Svært få 
i begge grupper svarer at de er uenig i påstanden "Det er viktig med nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse i fag for å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet» (tabell 4.1). For 
kommunene sin del oppgir ingen at de er helt uenig i dette, og bare to prosent svarer at de er litt 
uenig. For skolelederne sin del er tre prosent litt uenig i påstanden, og tre prosent helt uenig.  

Noen flere av skoleeierne (76 prosent) enn av skolelederne (65 prosent) svarer også at de er helt enig 
i påstanden. 
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Tabell 4.1 Grad av enighet i påstanden "Det er viktig med nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse i fag for å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet?" Etter kommune og 
skole. 

 Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Antall 
 % % % %  
Skoleeiere 76   21   2   0   101 
Skoleledere 65   30   3   3   233 

 

4.1.1 De største kommunene er noe mer enig i at det er viktig 

Ser vi bare på kommunene (tabell 4.2), og skiller mellom størrelsen på dem, ser vi at andelen som 
svarer at de er helt enig i påstanden om at det er viktig med nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i 
fag for å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet stiger med størrelsen på kommunen. I de 
største kommunene svarer 86 prosent at de er helt enig i denne påstanden. Tilsvarende andel for de 
mellomstore er 74 prosent, og for de minste kommunene 69 prosent.  

Tabell 4.2 Skoleeiers grad av enighet i påstanden "Det er viktig med nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse i fag for å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet?". Etter 
innbyggertall. 

 Helt enig 
% 

Litt enig 
% 

Litt uenig 
% 

Helt uenig 
% 

Antall 

Under 3.000 69   28   3   0   32 
3.000 - 9.999 74   26   0   0   34 
10.000 eller mer 86   11   3   0   35 
Alle 76   22   2   0   101 

 

4.1.2 Små forskjeller etter skolestørrelse 

Tilsvarende fordeling etter størrelse finner vi ikke når vi ser på svarene til skolelederne (tabell 4.3). De 
største skolene har en noe lavere andel (60 prosent) enn de små og mellomstore skolene som svarer 
at de er helt enig i påstanden om at det er viktig med nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fag for 
å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet. Forskjellen mellom de minste og de største skolene 
er imidlertid relativt liten.  

Tabell 4.3 Skoleleders grad av enighet i påstanden "Det er viktig med nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse i fag for å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet?" Etter elevtall. 

 Helt enig 
% 

Litt enig 
% 

Litt uenig 
% 

Helt uenig 
% 

Antall 

Under 100 68   27   5   0   59 
100 - 299 67   29   2   2   107 
300 og mer 60   33   1   6   67 
Alle 65   30   3   3   233 

 

4.1.3 Små forskjeller etter landsdel i skoleeiernes svar 

Tabell 4.4 viser i hovedsak at andelen som mener det er viktig med nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse er høy i alle landsdelene. Det er enkelte forskjeller. Andelen som er helt enig er noe 
høyere i Oslo og Akershus (86 prosent) enn i resten av landet, mens Midt- og Nord-Norge har den 
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laveste andelen (71 prosent). Tallene peker likevel på at andelen som er litt eller helt enig i at det er 
viktig med nasjonale kjennetegn på måloppnåelse er gjennomgående høy. Videre ser vi at det er små 
forskjeller mellom de ulike landsdelene når det gjelder andelen som svarer at de er uenige i 
påstanden.  

Tabell 4.4 Skoleeiers grad av enighet i påstanden "Det er viktig med nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse i fag for å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet?" Etter landsdel. 

 Helt enig 
% 

Litt enig 
% 

Litt uenig 
% 

Helt uenig 
% 

Antall 

Oslo og Akerhus 86   14   0   0   7 
Øst-Norge 81   19   0   0   31 
Sør- og Vest-Norge 74   23   3   0   35 
Midt- og Nord-Norge 71   25   4   0   28 
Alle 76   22   2   0   101 

 

4.1.4 Skolelederne i Oslo og Akershus er mest uenig i at det er viktig 

Tabell 4.5 viser hvordan skoleledernes svar varierer mellom landsdelene. Oslo og Akershus har den 
laveste andelen (49 prosent) som er helt enig i at det er viktig med nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse. En betydelig andel i denne gruppen, 43 prosent, svarer imidlertid at de er litt enig i 
påstanden. Østlandet for øvrig og Midt- og Nord-Norge har de høyeste andelen som svarer at de er 
helt enig i påstanden (69 prosent i begge grupper). Det er også interessant å merke seg at Oslo og 
Akershus har den høyeste andelen (9 prosent) som svarer at de er helt uenig i at det er viktig med 
nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fag for å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet. 

Tabell 4.5 Skoleleders grad av enighet i påstanden "Det er viktig med nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse i fag for å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet?" Etter landsdel. 

 Helt enig 
% 

Litt enig 
% 

Litt uenig 
% 

Helt uenig 
% 

Antall 

Oslo og Akershus 49   43   0   9   35 
Østlandet 69   26   5   0   58 
Sør- og Vestlandet 66   29   4   1   77 
Midt- og Nord-Norge 69   27   1   3   67 
Alle 65   30   3   3   237 

 

4.2 Veiledningsmaterialet er godt kjent i sektoren 
Både skoleledere (91 prosent) og skoleeiere (99 prosent) er godt kjent med at det finnes veiledende 
nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag på 10. 
trinn. Andelen som opplever at skoleeier er en pådriver for å ta i bruk de nasjonale kjennetegnene er 
imidlertid lavere. Ca. to av tre i begge grupper svarer at skoleeier er en pådriver, mens omtrent én av 
tre mener at skoleeier ikke har vært en pådriver få å ta i brukt de veiledende nasjonale kjennetegnene 
på måloppnåelse (tabell 4.6).  
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Tabell 4.6 Andel skoleledere og skoleeiere som har svart ja på spørsmål om de er kjent med at 
det finnes veiledende nasjonale tiltak for måloppnåelse, og hvorvidt skoleeier har vært en 
pådriver for å ta disse i bruk. 

 Skoleledere 
% 

Skoleeiere 
% 

Er skoleleder/skoleeier kjent med at det finnes veiledende 
nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i matematikk, norsk, 
engelsk, samfunnsfag og naturfag på 10. trinn? 

91   99   

Antall (=100 %) 235 102 
Er skoleeier en pådriver for å ta i bruk de veiledende 
kjennetegnene på måloppnåelse? 

65   66   

Antall (=100 %) 214 100 
 

Ser vi nærmere på svarene fra skolelederne (tabell 4.7), ser vi at andelen som oppgir at de kjenner de 
veiledende nasjonale kjennetegnene ikke varierer vesentlig etter elevtall. Det er heller ikke store 
forskjeller mellom landsdelene. 

Tabell 4.7 Er skoleleder kjent med at det finnes veiledende nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse i matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag på 10. trinn? Andel som 
svarer ja etter elevtall og landsdel. 

 Ja 
% 

Antall (= 100 %) 

Under 100 85   60 
100 - 299 93   107 
300 og mer 94   68 
Oslo og Akershus 94   36 
Østlandet 93   58 
Sør- og Vestlandet 88   77 
Midt- og Nord-Norge 88   68 
Alle 90   239 

 

Som vi husker, var så godt som alle skoleeierne (99 prosent) kjent med at det finnes veiledende 
nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag på 10. 
trinn (tabell 4.6). Når en så høy andel oppgir at de kjenner til de nasjonale kjennetegnene betyr det at 
det ikke er vesentlige forskjeller mellom kommuner av ulike størrelse eller mellom de ulike 
landsdelene.   

4.2.1 Er skoleeier en pådriver for å ta i bruk veiledningsmaterialet? 

Som vist i tabell 4.6 svarer ca. 2 av 3 skoleledere og skoleeiere at skoleeiere er en pådriver for å ta i 
bruk de veiledende nasjonale kjennetegnene på måloppnåelse i de gjennomgående fagene på 10. 
trinn. Når svarene fra skolelederne deles inn etter skolestørrelse (tabell 4.8), finner vi at de minste 
skolene har en noe høyere andel (73 prosent) som svarer bekreftende på dette, sammenliknet med de 
mellomstore skolene (65 prosent) og de største skolene (61 prosent).  

Tabell 4.8 viser også at skolelederne i Midt- og Nord-Norge litt sjeldnere enn skolelederne i de andre 
landsdelene svarer ja på spørsmålet om skoleeier har vært en pådriver for å ta i bruk de veiledende 
kjennetegnene på måloppnåelse i de gjennomgående fagene. 
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Tabell 4.8 Skoleleders enighet i at skoleeier en pådriver for å ta i bruk de veiledende 
kjennetegnene på måloppnåelse. Andel som svarer ja etter elevtall og landsdel. 

 Skoleleder 
% 

Antall (= 100 %) 

Under 100 73   51 
100 - 299 65   99 
300 og mer 61   64 
Oslo og Akershus 71   34 
Østlandet 66   53 
Sør- og Vestlandet 73   67 
Midt- og Nord-Norge 54   61 
Alle 66   215 

 

Ser vi på svarene fra skoleeierne på spørsmålet om de selv opplever at de er en pådriver for å ta i 
bruk de veiledende nasjonale kjennetegnene på måloppnåelse (tabell 4.9), ser vi at det også her er 
visse forskjeller mellom de ulike gruppene. De minste kommunene (61 prosent) har den laveste 
andelen skoleeiere som svarer Ja. 

Vi ser også at Øst-Norge (61 prosent) og Midt-Norge (64 prosent) har en noe lavere andel skoleeiere 
som oppgir at de har vært en pådriver for å ta i bruk de veiledende nasjonale kjennetegnene på 
måloppnåelse i de gjennomgående fagene. Tilsvarende andeler for Sør- og Vest-Norge og Oslo og 
Akershus er henholdsvis 76 prosent og 71 prosent. 

Tabell 4.9 Skoleeier svar på om de har vært en pådriver for å ta i bruk de veiledende 
kjennetegnene på måloppnåelse, etter innbyggertall og landsdel. Andel som svarer ja. 

 Skoleeier 
% 

Antall (=100 %) 

Under 3.000 61   31 
3.000 - 9.999 73   33 
10.000 eller mer 69   36 
Oslo og Akerhus 71   7 
Øst-Norge 61   31 
Sør- og Vest-Norge 76   34 
Midt- og Nord-Norge 64   28 
Alle 68   100 
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4.3 Veiledningene er til nytte når skolene jobber med vurdering  
De veiledende kjennetegnene på måloppnåelse i de gjennomgående fagene på 10. trinn oppleves i 
stor grad å være til nytte i skolenes vurderingsarbeid. Tabell 4.10 viser at 96 prosent av skolelederne 
svarer at de er helt eller litt enig i at de veiledende kjennetegnene er til nytte når de jobber med 
standpunktvurdering. Videre svarer 95 prosent at de er helt eller litt enig i at de er til nytte når de 
jobber med underveisvurdering. 

Tabell 4.10 Skoleleders grad av enighet i påstander om at de veiledende kjennetegnene er til 
nytte når de jobber med vurdering 

Hvor enig er du i påstanden: Helt enig 
% 

Litt enig 
% 

Litt uenig 
% 

Helt uenig 
% 

Antall  

 «De veiledende kjennetegnene på 
måloppnåelse er til nytte når vi jobber 
med standpunktvurdering»? 

59 38 4 0 216 

 «De veiledende kjennetegnene på 
måloppnåelse er til nytte når vi jobber 
med underveisvurderingen»? 

51 44 5 1 216 

 

4.3.1 Veiledningene er til nytte ved standpunktvurdering 

Tabell 4.11 viser hvorvidt det er forskjeller etter skolestørrelse i skolelederes vurdering av nytten av de 
veiledende kjennetegnene for måloppnåelse ved standpunktvurdering. Vi ser at skoleledere ved de 
minste skolene (49 prosent) i noe mindre grad enn de mellomstore (63 prosent) og de store skolene 
(61 prosent) svarer at de er helt enig i at veiledningene er til nytte. Innenfor alle gruppene er imidlertid 
andelene som er uenig i at veiledningene er til nytte i forbindelse med standpunktvurdering lave og 
tilnærmet like.  

Tabell 4.11 Skoleleders grad av enighet i påstanden «De veiledende kjennetegnene på 
måloppnåelse er til nytte når vi jobber med standpunktvurdering». Etter elevtall. 

 Helt enig  
% 

Litt enig  
% 

Litt uenig  
% 

Helt uenig 
% 

Antall 

Under 100 49   45   6   0   51 
100 - 299 63   34   3   0   100 
300 og mer 61   36   3   0   64 
Alle 59   37   4   0   215 

 

Når vi sammenlikner svarene fra skolelederne i de ulike landsdelene, finner vi at skolelederne på 
Østlandet er mest positive til nytten av de veiledende kjennetegnene for måloppnåelse i forbindelse 
med standpunktvurdering. 68 prosent av skolelederne på Østlandet oppgir at de er helt enig i 
utsagnet. Oslo og Akershus (50 prosent) har den laveste andelen som svarer at de er helt enig i at de 
veiledende kjennetegnene på måloppnåelse er til nytte når de jobber med standpunktvurdering. Ellers 
er andelene som har svart at de er uenig i at veiledningene har vært til nytte i forbindelse med 
standpunktvurdering liten i alle grupper, og det er tilnærmet ingen forskjell mellom de ulike 
landsdelene (tabell 4.12). 
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Tabell 4.12 Skoleleders grad av enighet i påstanden «De veiledende kjennetegnene på 
måloppnåelse er til nytte når vi jobber med standpunktvurdering». Etter landsdel. 

 Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Antall 
 % % % %  
Oslo og Akershus 50   47   3   0   34 
Østlandet 68   30   2   0   53 
Sør- og Vestlandet 60   34   6   0   68 
Midt- og Nord-Norge 54   43   3   0   61 
Alle 59   38   4   0   216 

 

Skolelederne som hadde krysset av for at de var litt eller helt uenige i at de veiledende kjennetegnene 
på måloppnåelse er til nytte når de jobber med standpunktvurdering, fikk spørsmål om hvorfor de var 
uenig i dette. De kunne krysse av for alle aktuelle alternativer som var listet opp (tabell 4.13). Færre 
enn 10 skoleledere har oppgitt at de var litt eller helt uenig i påstanden, og tabell 4.13 viser hvilke 
begrunnelser én eller flere av skoleledere har krysset av for. Ingen har krysset av for at de er uenige i 
nivået på karakterbeskrivelsene, ellers oppgis alt annet som forklaringer. 

Tabell 4.13 Skoleledernes begrunnelser for at de veiledende kjennetegnene på måloppnåelse 
ikke er til nytte når de jobber med standpunktvurdering, etter om alternativet er krysset av for 
(N=færre enn 10) 

Utsagn Krysset av 
Kjennetegnene er for generelle Ja 
Kjennetegnene gjenspeiler ikke kompetansen i faget Ja 
Beskrivelse av måloppnåelse på tvers av hovedområdene gjør det vanskelig å bruke 
kjennetegnene 

Ja 

Vi har allerede utviklet egne kjennetegn for standpunktvurdering Ja 
Vi er uenige i nivået på karakterbeskrivelsene Nei 
Annet Ja 

 

4.3.2 Veiledningene er til nytte ved underveisvurdering 

Som nevnt, svarer en svært stor andel av skolelederne at de veiledende kjennetegnene på 
måloppnåelse er til nytte også når de jobber med underveisvurdering. Sammenlikner vi skolene etter 
størrelse, ser vi at andelen som er helt enig i dette er høyere blant de største skolene (56 prosent) enn 
blant de mellomstore (48 prosent) og de minste skolene (48 prosent) (tabell 4.14) De største skolene 
har imidlertid også en noe større andel (10 prosent) enn de andre skolene som svarer at de er uenig i 
at de er til nytte. Det er med andre ord større bredde i svarene fra skolelederne ved de største skolene 
sammenliknet med ledere ved de mellomstore og de minste skolene. 

Tabell 4.14 Skoleleders grad av enighet i påstanden «De veiledende kjennetegnene på 
måloppnåelse er til nytte når vi jobber med underveisvurdering». Etter elevtall. 

 Helt enig 
% 

Litt enig 
% 

Litt uenig 
% 

Helt uenig 
% 

N (= 100 %) 

Under 100 48   48   4   0   50 
100 – 299 48   49   3   0   100 
300 og mer 56   34   8   2   64 
Alle 50   44   5   0   214 
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Vi har også her sammenliknet svarmønstrene mellom de ulike landsdelene, og Feil! Fant ikke 
referansekilden. viser at Oslo og Akershus har den minste andelen skoleledere (38 prosent) som 
svarer at de veiledende kjennetegnene på måloppnåelse er til nytte når de jobber med 
underveisvurdering. Oslo og Akershus har også den største andelen som svarer at de er uenig i at 
veiledningene er til nytte. 

Østlandet for øvrig har den største andelen (67 prosent) som svarer at de er helt enig i at de 
veiledende kjennetegnene på måloppnåelse er til nytte når vi jobber med underveisvurdering. 

Tabell 4.15 Skoleleders grad av enighet i påstanden «De veiledende kjennetegnene på 
måloppnåelse er til nytte når vi jobber med underveisvurdering». Etter landsdel. 

 Helt enig 
% 

Litt enig 
% 

Litt uenig 
% 

Helt uenig 
% 

Antall 
 

Oslo og Akershus 38   47   12   3   34 
Østlandet 67   31   2   0   54 
Sør- og Vestlandet 43   52   4   0   67 
Midt- og Nord-Norge 51   46   3   0   61 
Alle 50   44   5   0   216 

 

Svært få av skolelederne krysser av for at de er uenig i at de veiledende kjennetegnene på 
måloppnåelse er til nytte når de jobber med underveisvurdering. Tabell 4.16 viser hvordan disse 
begrunner sine svar. Skolelederne kunne kysse av for alle aktuelle alternativer. Også når det gjelder 
underveisvurdering, i likhet med standpunktvurdering, krysser ingen av for at de er uenige i nivået på 
karakterbeskrivelsene. Alle de andre forklaringene oppgis som begrunnelser (tabell 4.16).  

Tabell 4.16 Skoleledernes begrunnelser for at de veiledende kjennetegnene på måloppnåelse 
ikke er til nytte når de jobber med underveisvurdering, etter om alternativet er krysset av for 
(N=11). 

Utsagn Krysset av 
Kjennetegnene er for generelle Ja 
Kjennetegnene gjenspeiler ikke kompetansen i faget Ja 
Beskrivelse av måloppnåelse på tvers av hovedområdene gjør det vanskelig å bruke 
kjennetegnene 

Ja 

Vi har allerede utviklet egne kjennetegn for standpunktvurdering Ja 
Vi er uenige i nivået på karakterbeskrivelsene Nei 
Annet Ja 

 

4.4 Skolene bruker også lokalt utarbeidede kjennetegn 
Skolelederne og skoleeierne fikk også spørsmål om i hvilken grad skolene brukte lokalt utarbeidede 
kjennetegn på måloppnåelse i de gjennomgående fagene.  

4.4.1 Skoleledernes svar  

Tabell 4.17 viser i hvilken grad skolelederne bruker lokalt utarbeidede kjennetegn på måloppnåelse. 
Alt i alt ser vi at de fleste svarer at de i noen grad eller i stor grad bruker slike kjennetegn (95 prosent). 

Tabellen viser også at det er enkelte forskjeller i svarmønstrene på dette spørsmålet etter 
skolestørrelse og landsdel. De minste skolene oppgir sjeldnere (22 prosent) enn de mellomstore (49 
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prosent) og de største skolene (47 prosent) at de i stor grad bruker lokalt utarbeidede kjennetegn på 
måloppnåelse.  

Av tabell 4.17 ser vi også at Midt- og Nord-Norge har den minste andelen (33 prosent) som oppgir at 
de i stor grad bruker lokalt utarbeidede kjennetegn på måloppnåelse. I de andre landsdelene er 
andelen som oppgir at de i stor grad bruker lokalt utarbeidede kjennetegn på måloppnåelse mellom 43 
og 48 prosent.  

Tabell 4.17 Skoleleders vurdering av i hvilken grad de bruker lokalt utarbeidede kjennetegn på 
måloppnåelse, etter skolestørrelse og landsdel. 

 I stor grad 
% 

I noen grad 
% 

I liten grad 
% 

Vet ikke 
% 

Antall 

Under 100 22   71   3   3   59 
100 – 299 49   49   3   0   107 
300 og mer 47   47   3   3   68 
Oslo og Akershus 47   47   3   3   36 
Østlandet 48   52   0   0   58 
Sør- og Vestlandet 43   52   3   3   75 
Midt- og Nord-Norge 33   59   6   1   69 
Alle 42   53   3   2   238 

 

4.4.2 Skoleeiernes svar 

Tabell 4.18 viser at andelen som svarer at deres skoler i noen grad bruker lokale kjennetegn på 
måloppnåelse er noe høyere i de største kommunene (83 prosent) enn i de mellomstore (71 prosent) 
og de små kommunene (72 prosent). 

Vi ser også at Oslo og Akershus (86 prosent) har en noe høyere andel enn de andre landsdelene (71 
til 77 prosent) som oppgir at deres skoler i noen grad bruker lokalt utarbeidede kjennetegn på 
måloppnåelse. Ingen oppgir at skoler i deres kommune ikke bruker lokale kjennetegn på 
måloppnåelse i det hele tatt.  

Tabell 4.18 Skoleeiers vurdering av i hvilken grad deres skoler bruker lokale kjennetegn på 
måloppnåelse, etter innbyggertall og landsdel. 

 I noen grad 
% 

I liten grad 
% 

Ikke i det hele tatt 
% 

Antall 

Under 3.000 72   28   0   32 
3.000 - 9.999 71   29   0   34 
10.000 eller mer 83   17   0   36 
Oslo og Akerhus 86   14   0   7 
Øst-Norge 77   23   0   31 
Sør- og Vest-Norge 75   25   0   36 
Midt- og Nord-Norge 71   29   0   28 
Alle 75   25   0   102 
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4.5 Oppsummering 
Fra skoleåret 2013/2014 kunne skolene ta i bruk nytt støtte- og veiledningsmateriell fra 
Utdanningsdirektoratet som omhandler veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i de 
gjennomgående fagene naturfag, samfunnsfag, norsk, engelsk og matematikk på 10. trinn. Hensikten 
med spørsmålene var blant annet å finne ut om de veiledende nasjonale kjennetegnene på 
måloppnåelse er tatt i bruk, om de er til nytte, om det anses som viktig med nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse, og i hvilken grad skoleeier er en pådriver for å ta i bruk disse. Spørsmålene gikk til 
skoleeiere og til skoleledere på ungdomstrinnet.  

Skoleledere og skoleeiere er positive til nasjonale kjennetegn på måloppnåelse. Svært mange er enig 
i utsagnet "Det er viktig med nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fag for å få en mer lik og 
rettferdig vurdering i hele landet». Andelen skoleledere som er helt enig i utsagnet varierer noe mellom 
landsdelene. Oslo og Akershus har den laveste andelen (49 prosent) som er helt enig i at det er viktig 
med nasjonale kjennetegn på måloppnåelse. En betydelig andel i denne gruppen, 43 prosent, svarer 
imidlertid at de er litt enig i påstanden. Østlandet for øvrig og Midt- og Nord-Norge har de høyeste 
andelen som svarer at de er helt enig i påstanden (69 prosent i begge grupper). Oslo og Akershus har 
også den høyeste andelen (9 prosent) som svarer at de er helt uenig i at det er viktig med nasjonale 
kjennetegn på måloppnåelse i fag for å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet. 

Veiledningsmaterialet for nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i de gjennomgående fagene på 10. 
trinn er godt kjent i sektoren. Nesten alle skoleledere (91 prosent) og skoleeiere (99 prosent) svarer at 
de kjenner til disse veiledningene. Omtrent to av tre skoleledere og skoleeiere oppgir at skoleeier er 
pådriver for å ta i bruk de veiledende kjennetegnene på måloppnåelse. Andelen skoleledere som 
svarer slik er noe høyere ved de minste skolene enn ved de mellomstore og de største skolene. 
Videre er andelen skoleledere som ser på skoleeier som pådriver i dette arbeidet lavere i Midt- og 
Nord-Norge sammenliknet med de andre landsdelene.  

De veiledende kjennetegnene på måloppnåelse i de gjennomgående fagene på 10. trinn oppleves i 
stor grad å være til nytte i skolenes vurderingsarbeid. I alt 96 prosent av skolelederne er helt eller litt 
enig i at disse er til nytte når de jobber med standpunktvurdering. Videre sier 95 prosent at de er helt 
eller litt enig i at de er til nytte når de jobber med underveisvurdering.  

Bruk av lokalt utarbeidede kjennetegn på måloppnåelse er utbredt. Nesten alle skoleledere (95 
prosent) og alle skoleeiere (100 prosent) oppgir at skolene bruker slike kjennetegn i sitt 
vurderingsarbeid. 
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5 Valg og bruk av læremidler 

Det gjennomføres for tiden et større forskningsprosjekt om læremidler på oppdrag for 
Utdanningsdirektoratet. Det pågående forskningsprosjektet Ark&App er i regi av Institutt for 
pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Ark&App omhandler valg og bruk av trykte og digitale læremidler. 
Hensikten er å få kunnskap om hvordan læremidler brukes i undervisningen, og hvordan de brukes 
sammen med andre typer kilder og læringsressurser. Spørsmålene her til skoleledere og skoleeiere 
omhandler spørsmål og hva slags læremidler som er i bruk. Ark&App omfatter imidlertid i hovedsak i 
klasseromsanalyser, men også en spørreundersøkelse til et utvalg lærere i samfunnsfag, naturfag, 
matematikk og engelsk i grunn- og videregående skole høsten 2014.  

I dette kapitlet presenterer vi svarene fra en spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere om valg 
av læremidler innenfor fire områder:  

- Hva slags type læremidler som brukes generelt og i spesialundervisning  
- Tilrettelegging ved skolene for bruk av digitale læremidler  
- Skoleledernes vektlegging av bruk av digitale læremidler  
- Skoleeieres tilrettelegging for bruk av læremidler.  

Det første punktet handler om skolens bruk av læremidler. Det er skoleeiere og skoleledere som 
besvarer undersøkelsen. Det er ikke nødvendigvis fullt samsvar mellom hva skoleledere/eier har 
oversikt over at lærerne bruker og hva som faktisk foregår i praksis i undervisningssituasjoner. 
Lærernes bruk av læremidler blir imidlertid belyst i andre rapporter i Ark&App. 

Skolelederne og skoleeiere ble sist spurt om valg og bruk av læremidler også våren 2013 (Vibe og 
Hovdhaugen 2013). I de tilfellene hvor det er mulig, vil vi sammenligne svar fra årets undersøkelsen 
med den fra 2013.   

5.1 Hva slags type læremidler som brukes ved skolen 
Tabell 5.1 viser skoleledernes svar på spørsmål om bruk av papirbaserte og digitale læremidler. For 
alle typer skoler oppgir et stort flertall, 83 prosent, at de i hovedsak bruker papirbaserte lærebøker 
supplert med digitale læremidler. Ved 14 prosent av skolene oppgir de at de bruker omtrent like mye 
papirbaserte som digitale læremidler. Svært få, til sammen 2 prosent, svarer at de kun eller i hovedsak 
bruker digitale lærebøker og læremidler. Det er også få, 2 prosent, som oppgir at de kun bruker 
papirbaserte lærebøker og læremidler. Dette spørsmålet ble ikke stilt på samme måte i 2013 og vi kan 
dermed ikke sammenligne med den undersøkelsen.  

Når vi ser hvordan skoleledere ved ulike skoleslag svarer på spørsmålet skiller videregående seg noe 
ut. Andelen som oppgir at de i hovedsak bruker papirbaserte lærebøker med digitale læremidler som 
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supplement er litt lavere her enn ved de andre skoleslagene. Derimot er andelen som oppgir at de i 
hovedsak eller kun bruker digitale læremidler høyere i videregående enn i de ande skoleslagene. 
Tabellen tyder på at digitale læremidler i noe større grad brukes i videregående enn ved de andre 
skoleslagene.  

Tabell 5.1 Hva slags type læremidler som brukes totalt sett og brutt ned på skoletype. Prosent. 

Hvilke type læremidler brukes i elevenes arbeid ved din skole? Kryss av for den påstanden om bruk av 
læremidler som best beskriver bruken av digitale versus papirbaserte læremidler. Sett kun ett kryss 

 Skoleslag 
  

 Barneskole 
% 

1-10 skole 
% 

Ungdoms-
skole 

% 

Videre-
gående 

% 

Alle 
skoletyper 

% 
Vi bruker kun papirbaserte 
lærebøker og læremidler 
 

1 3 3 2 2 

Vi bruker i hovedsak 
papirbaserte lærebøker, men 
supplerer med noe bruk av 
digitale læremidler 
 

85 86 81 74 83 

Vi bruker omtrent like mye 
papirbaserte som digitale 
læremidler 
 

14 10 16 18 14 

Vi bruker i hovedsak digitale 
læremidler 
 

0 1 0 3 1 

Vi bruker kun digitale lærebøker 
og læremidler 0 0 0 3 1 

Total 100 100 100 100 100 
Antall 320 131 93 97 652 

 

Tabell 5.2 viser i hvilken grad skolen bruker ulike læremidler i spesialundervisningen. Flertallet på 59 
prosent oppgir at de i ganske stor grad/ i meget stor grad bruker særskilt tilrettelagte læremidler. 
Andelen som krysser av for ikke i det hele tatt er veldig liten. Tilsvarende, oppgir 63 prosent at de i 
ganske stor grad/ i meget stor grad bruker ordinære læremidler som de tilpasser. Når det gjelder i 
hvilken grad de selv utvikler særskilt tilrettelagte læremidler svarer 52 prosent at de gjør dette i noen 
grad. 41 prosent oppgir at de gjør dette i meget stor grad/ i ganske stor grad. Bare 5 prosent oppgir at 
de ikke i det hele tatt gjør dette.  
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Tabell 5.2 Bruk av ulike læremidler til spesialundervisning. Prosentandeler 

I hvilken grad benytter skolen ulike læremidler til spesialundervisning? Sett ett kryss per rad 

  
I meget 

stor grad 
% 

I ganske 
stor grad 

% 

I noen 
grad 

% 

Ikke i det 
hele tatt 

% 
Vet ikke 

% 
Sum 

% 
Antall 

Vi bruker særskilte 
tilrettelagte læremidler 
 

15 44 39 2 1 100 639 

Vi utvikler selv særskilt 
tilrettelagte læremidler for å 
tilpasse dem våre elever 
 

10 31 52 5 1 100 636 

Vi bruker ordinære 
læremidler, men tilpasser 
bruken av dem 

13 50 35 1 0 100 642 

 

I spørreundersøkelsen fra 2013 ble ikke skolelederne spurt spesifikt om i hvilken grad de brukte ulike 
læremidler i spesialundervisningen. Det var imidlertid et spørsmål om hvilke type læremidler som 
brukes for å skape progresjon i elevenes arbeid. De skulle da vurdere på samme skala som i tabell 5.2 
påstanden om at «Vi utvikler selv læremidler for våre elever med spesialundervisning». Dette kan 
sammenlignes med påstanden i tabell 5.2 om at de selv utvikler særskilt tilrettelagte læremidler. I 2013 
oppga 34 prosent at de i meget stor/ganske stor grad selv utviklet læremidler. 10 prosent krysset av 
for ikke i det hele tatt. Til sammenligning er det 41 prosent, og dermed en litt større andel, i denne 
undersøkelsen som oppgir at de i meget stor/ganske stor grad selv utvikler læremidler til 
spesialundervisningen. 

5.2 Tilrettelegging for bruk av digitale læremidler ved skolen 
Tabell 5.3 viser hvor enig skolelederne er i ulike utsagn om tilrettelegging for bruk av digitale 
læremidler ved skolen. Skolelederne er mest enig i påstanden om at de oppfordrer lærerne til økt bruk 
av IKT, og i påstanden om at de skolen arbeider aktivt for å forebygge ulovlig og uetisk IKT bruk. 
Omtrent to av tre skoleledere sier seg helt enig i disse to utsagnene, og nesten ingen er uenig i dette.  
Videre er det mange som svarer at ledelsen og lærerne har dialog angående pedagogisk bruk av IKT 
og digitale læringsressurser, og at skolens nettverk har tilstrekkelig kapasitet til aktiviteter der elevene 
benytter internett. Omtrent halvparten av skolelederen sier seg helt enig i disse to utsagnene. Tabellen 
viser imidlertid at omtrent en av fire skoleledere er uenig i at skolens nettverk har tilstrekkelig 
kapasitet. 

Påstanden færrest er enig i er at biblioteket/mediateket bidrar aktivt i utviklingen av digitale læremidler 
og læringsressurser. Kun 5 prosent sier seg helt enig i dette, samtidig som 41 oppgir at de er helt 
uenig i dette.  Det er også relativt mange som krysser av for at de er uenig i at arbeidstiden for læreren 
er organisert slik at de har tid til å utvikle felles digitale læremidler til undervisningen. Omtrent en av tre 
krysser av for at de er enten litt eller helt uenig i dette, mens 21 prosent svarer at de er helt enig.   

Noen av påstandene var også med i 2013-undersøkelesen. Svarfordelingen fra den gang oppgis i 
parentes. Som vi ser av tabellen er det enkelte forskjeller mellom 2013 og 2014. Andelen som er helt 
enig i at skolens ledelse oppfordrer lærerne til økt bruk av IKT er noe lavere i årets undersøkelse enn i 
2014. De andre forskjellene mellom de to undersøkelsene er relativt små.  
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Tabell 5.3 Tilrettelegging for digitale læremidler ved skolen. Tall fra 2013 i parentes.  

Hvor enig er du I de følgende beskrivelsene av situasjonen ved skolen? Ta stilling til utsagnene nedenfor 

  Helt enig 
% 

Litt enig 
% 

Litt uenig 
% 

Helt 
uenig 

% 
Sum 

% 
Antall 

Skolens ledelse oppfordrer lærerne til økt 
bruk av IKT 
 

66 (80) 31 (18) 2 (1) 0 (0) 100 646 (682) 

Skolen arbeider aktivt for å forebygge 
ulovlig og uetisk bruk av IKT 
 

62 (71) 36 (28) 2 (1) 0 (0) 100 653 (683) 

Ledelsen og lærerne har dialog angående 
pedagogisk bruk av IKT og digitale 
læringsressurser (i planlegging, i møter, 
og/eller i tilknytning til elevvurdering) 
 

51 (43) 44 (46) 4 (9) 0 (1) 100 652 (680) 

Skolens nettverk har tilstrekkelig kapasitet 
til de aktivitetene hvor elevene benytter 
internett 
 

47 28 15 11 100 656 

Lærerne ved skolen deler digitale 
læremidler og andre digitale ressurser for 
undervisningen 
 

42 (34) 48 (50) 10 (13) 1 (3) 100 655 (680) 

IKT- ressursene på vår skole legger godt til 
rette for at lærerne kan benytte digitale 
læremidler slik som vi ønsker 
 

38 36 20 7 100 652 

IKT-ressursene på vår skole legger godt til 
rette for at vi kan benytte digitale 
læremidler slik som vi ønsker 
 

34 33 21 12 100 654 

Arbeidstiden for lærerne er organisert slik 
at de har tid til å utvikle felles digitale 
læremidler til undervisningen 
 

21 (23) 47 (46) 25 (23) 6 (8) 100 653 (681) 

Biblioteket/mediateket bidrar aktivt i 
utviklingen av digitale læremidler og 
læringsressurser 

5 (7) 22 (20) 32 (36) 41 (37) 100 644 (675) 

 

5.3 Skoleledelsens vektlegging av digitale læremidler 
Tabell 5.4 viser i hvilken grad skoleledelsen vektlegger at lærerne skal bruke ulike digitale læremidler. 
Størst oppslutning er det om at ledelsen vektlegger bruk av skolens læringsplattform, med over 80 
prosent som krysser av for i meget stor grad eller i ganske stor grad. Det er også et stort flertall som 
oppgir at bruk av interaktive tavler i undervisningen, e-post i planlegging og internett i forbindelse med 
undervisningen vektlegges i meget stor/i ganske stor grad.  

Tre svaralternativ skiller seg særlig ut ved at skolen i liten grad vektlegger at lærerne skal bruke dette. 
58 prosent oppgir at sosiale medier ikke i det hele tatt brukes i undervisningsøyemed, mens 48 
prosent oppgir at det ikke i det hele tatt vektlegges at lærerne skal bruke nettbrett. Kun en liten andel 
oppgir at disse tingene vektlegges i meget stor/i ganske stor grad. Der det er mulig har vi inkludert 
resultatene fra spørreundersøkelsen i 2013 i parentes.  
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Videre oppgir hele 59 prosent at skolen ikke i det hele tatt vektlegger at lærerne skal bruke chat, 
skype, google talk og lignende til skolearbeid. Andelen som svarer slik er likevel lavere i årets 
undersøkelse enn i 2013-undersøkelsen. Det tyder på at det har skjedd en endring i bruken av denne 
typen digitale læremidler mellom de to undersøkelsene. Bortsett fra denne endringen er det ikke store 
forskjeller mellom årets spørreundersøkelse og den i 2013.  

Tabell 5.4 Skoleledelsens vektlegging av bruk av ulike digitale læremidler. Tall fra 2013 i 
parentes. Prosent.  

I hvilken grad vektlegger ledelsen ved skolen at lærerne skal bruke… 

  
I meget 

stor grad 
% 

I ganske 
stor grad 

% 

I noen 
grad 

% 

Ikke i det 
hele tatt 

% 
Vet ikke 

% 
Sum 

% 
Antall 

...skolenes læringsplattform 
(f.eks Fronter eller It’s 
Learning) 
 

54 (59) 30 (24) 10 (10) 6 (6) 0 (1) 100 652 (680) 

...interaktive tavler i 
undervisningen(f.eks 
Smartboard)? 
 

45 (41) 27 (22) 15 (19) 13 (18) 0 (1) 100 647 (676) 

... e-post  i planlegging, 
gjennomføring, vurdering, og 
kontakt med foreldre? 
 

35 (34) 35 (27) 24 (29) 6 (9) 0 (1) 100 650 (681) 

 ...internett i forbindelse med 
undervisningen? 
 

33 45 21 1 1 100 653 

...nettbrett? 
 6 11 33 48 1 100 648 

...sosiale medier i 
undervisningsøyemed 
(facebook, twitter eller 
lignende)? 
 

2  7  30  58  2  100 653 

...chat, skype, google talk og 
lignende til skolearbeid? 1 (2) 5 (5) 31 (20) 59 (71) 4 (2) 100 646 (680) 

 

5.4 Skoleeiers tilrettelegging  
Tabell 5.5 viser skoleeiernes (kommunene og fylkeskommunene) vurdering av hvordan de 
tilrettelegger for bruk av læremidler.  

Et klart flertall av skoleeierne er enig i at de har delegert innkjøp av læremidler til skolene. 67 prosent 
oppgir at de er helt enig, mens 27 prosent oppgir at de er litt enig i dette. I tråd med dette oppgir bare 
en liten andel at de legger sterke føringer på hva deres skoler kan kjøpe inn.  

Samtidig er de også i stor grad enig i at de inngår rammeavtaler om kjøp av papirbaserte læremidler, 
hvor 56 prosent oppgir at de er helt enig i dette og 25 prosent oppgir at de er litt enig. 45 prosent er 
helt enig i utsagnet om at de inngår rammeavtaler og kjøper lisenser for digitale læremidler og 43 
prosent er litt enig. Det er dermed slik at flertallet av skoleeierne oppgir at de har delegert innkjøp av 
læremidler til skolene, mens nesten like mange inngår rammeavtaler for innkjøp.  

I parentes er det oppgitt prosentandel som krysset av for de ulike alternativene ved forrige 
spørreundersøkelse. Det er stort sett kun mindre forskjeller i hvordan skoleeierne svarte i 2013 

39 



 

sammenliknet med i 2014, med ett unntak. Andelen som krysser av for helt enig på utsagnet om 
rammeavtaler og kjøp av lisenser for digitale læremidler er klart lavere i 2014 enn hva den var i 2013.  

Tabell 5.5 Skoleledernes tilrettelegging for bruk av læremidler. Prosentandeler. Tall fra 2013 i 
parentes. 

Hvor enig er du I følgende beskrivelse på virksomheten I kommunen/fylkeskommunen? Sett ett kryss per rad 

  
Helt 
enig 

% 
Litt enig 

% 

Litt 
uenig 

% 

Helt 
uenig 

% 
Sum 

% 
Antall 

Vi har delegert innkjøp av læremidler til skolene 
 67 (74) 27 (17) 4 (6) 2 (3) 100 118 

Vi inngår rammeavtaler om kjøp av papirbaserte 
læremidler av forlag og andre aktører 
 

56 (64) 25 (20) 9 (9) 11 (7) 100 117 (124) 

Vår IKT-satsning legger godt til rette for bruk av 
digitale læremidler i våre skoler 
 

49 41 8 2 100 119 

Vi inngår rammeavtaler og kjøper lisenser for 
digitale læremidler av forlag og andre aktører 
 

45 (71) 43 (20) 6 (5) 6 (4) 100 117 (125) 

Vi gjennomfører regelmessig strategiske tiltak 
for å forbedre skolenes bruk av digitale 
læremidler 
 

37 (38) 43 (42) 14 (15) 6 (5) 100 118 (125) 

Vi legger sterke føringer på hva våre skoler kan 
kjøpe inn 8 24 34 34 100 119 

 

5.5 Oppsummering 
I dette kapitlet presenterer vi svarene fra en spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere om valg 
av læremidler innenfor fire områder:  

- Hva slags type læremidler som brukes generelt og i spesialundervisning  
- Tilrettelegging ved skolene for bruk av digitale læremidler  
- Skoleledernes vektlegging av bruk av digitale læremidler  
- Skoleeieres tilrettelegging for bruk av læremidler.  

De fleste skolelederne svarer at de bruker en kombinasjon av papirbaserte og digitale læremidler ved 
skolen. Svært få oppgir at de kun bruker bare papirbaserte eller bare digitale læremidler. Digitale 
læremidler brukes i noe større grad på videregående skoler enn på de andre skoleslagene.  

Når det gjelder bruk av læremidler i spesialundervisningen oppgir de fleste skoler at de i stor grad 
bruker særskilt tilrettelagte læremidler. Videre oppgir flertallet at de i noen grad utvikler særskilt 
tilrettelagte læremidler. Flertallet oppgir også at de bruker ordinære læremidler som de tilpasser til 
spesialundervisningen i ganske stor/meget stor grad, mens nesten ingen oppgir at dette ikke er tilfellet 
i det hele tatt.  

På spørsmål om skolens tilrettelegging for bruk av digitale læremidler er skolelederne i stor grad enig i 
at ledelsen oppfordrer lærerne til økt bruk av IKT, og i at skolen arbeider for å forebygge ulovlig og 
uetisk bruk av IKT. Omtrent to av tre skoleledere sier seg helt enig i disse to utsagnene, og nesten 
ingen er uenig i dette.  Videre er det mange som svarer at ledelsen og lærerne har dialog angående 
pedagogisk bruk av IKT og digitale læringsressurser, og at skolens nettverk har tilstrekkelig kapasitet 
til aktiviteter der elevene benytter internett. Omtrent halvparten av skolelederen sier seg helt enig i 
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disse to utsagnene. Tabellen viser imidlertid at omtrent en av fire skoleledere er uenig i at skolens 
nettverk har tilstrekkelig kapasitet.  

Påstanden færrest er enig i handler om at biblioteket/mediateket bidrar aktivt i utviklingen av digitale 
læremidler og læringsressurser. Kun 5 prosent sier seg helt enig i dette, samtidig som 41 prosent 
oppgir at de er helt uenig i dette.  Det er også relativt mange som krysser av for at de er uenig i at 
arbeidstiden for læreren er organisert slik at de har tid til å utvikle felles digitale læremidler til 
undervisningen. Omtrent en av tre krysser av for at de er enten litt eller helt uenig i dette, mens 21 
prosent svarer at de er helt enig.   

På spørsmål om i hvilken grad skolelederne vektlegger at lærerne skal bruke ulike digitale verktøy 
kommer det fram at skolens læringsplattform, interaktive tavler i undervisningen, e-post bruk og 
internettforbindelse særlig vektlegges. Bruk av nettbrett, sosiale medier i undervisningsøyemed og 
chat/skype/google talk og lignende til skolearbeid vektlegges i liten grad.  

Skoleeiere ble stilt spørsmål om deres tilrettelegging for bruk av læremidler ved deres skoler. De er i 
stor grad enig i utsagnene om at de har delegert innkjøp av læremidler til skolene, og samtidig i stor 
grad enig i at de inngår rammeavtaler for kjøp av papirbaserte- og digitale læremidler. Skoleeierne er 
også i stor grad enig i at de har en IKT-satsing som legger godt til rette for bruk av digitale læremidler i 
skolene og at de gjennomfører regelmessig strategiske tiltak for å forbedre skolens bruk av digitale 
læremidler.  

En del av spørsmålene som inngikk i årets undersøkelse ble også stilt skoleledere og skoleeiere i 
2013. Vi finner i liten grad betydelige forskjeller mellom de to undersøkelsene, med enkelte unntak. 
Innenfor temaet tilrettelegging for bruk av digitale læremidler ser vi at andelen som er helt enig i at 
skolens ledelse oppfordrer lærerne til økt bruk av IKT er noe lavere i årets undersøkelse enn i 2014. 
Når det gjelder skoleeiers tilrettelegging for bruk av læremidler finner vi at andelen skoleeiere som 
oppgir at de inngår rammeavtaler og kjøper lisenser for digitale læremidler er lavere i 2014 enn i 2013. 
Innenfor temaet vektlegging av digitale læremidler finner vi at andelen som svarer at ledelsen ved 
skolen ikke i det hele tatt vektlegger at lærerne skal bruke chat, skype, google talk og lignende til 
skolearbeid har gått ned fra 2013 til høstens undersøkelse.  
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6 Lesestimuleringsprosjektet  

Fra 2010 til 2014 har norske skolemyndigheter gjennomført en satsing på lesing. Plan for lesesatsing 
2010-2014 består av to deler: kompetanseutvikling og lesestimuleringstiltak. Lesesenteret og 
Foreningen !les har hatt ansvar for lesestimuleringstiltakene. Dette kapitlet presenterer informasjon om 
deltakelse i tiltakene til Foreningen !les. 

Tiltakene har vært rettet mot elever på ungdomstrinnet og i videregående. Det er norsklærere som har 
meldt klasser på tiltakene. Undersøkelsen gir informasjon om hvilke tiltak skoleledelsen kjenner til, og 
hvordan de vurderer disse. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om følgende tiltak: 

- tXt-aksjonen, et tilbud der skolene kan bestille en antologi med litterære tekster. Det følger 
også med et undervisningsopplegg som lærerne står fritt til å bruke. Tilbudet er rettet mot 
ungdomstrinnet.  
 

- Faktafyk, et tilbud der skolene kan bestille et magasin med sakprosatekster. Tilbudet er rettet 
mot ungdomstrinnet. 
 

- Rein tekst-aksjonen er et tilbud der skolene kan bestille en antologi med litterære tekster. Det 
følger også med et undervisningsopplegg som lærerne står fritt til å bruke. Tilbudet er rettet 
mot videregående skoler.  
 

- Ungdommens kritikerpris er en pris der syv klasser leser åtte kritikerroste nye bøker mellom 
november og april og kårer den de liker best. Klassene får besøk av kritiker underveis. 
Tilbudet er rettet mot videregående skoler.  

I tillegg til de nevnte tiltakene inneholdt spørreskjemaet også spørsmål om skolebiblioteket. Svarene 
på disse spørsmålene presenteres til slutt i kapitlet.  

6.1 Store forskjeller mellom videregående og grunnskolen i 
kjennskap og bruk 

Det første spørsmålet i denne delen av undersøkelsen handlet om ledelsen kjenner til Foreningen !les 
og om de har brukt materiale derfra. Svarene presenteres i tabellene 6.1 til 6.4. 
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Tabell 6.1 Kjennskap til Foreningen !les og deltakelse i aksjonene deres.  

Kjenner ledelsen på skolen til Foreningen !les? 

 1-10 skole 
Ungdoms-
skole 

Videre-
gående Total 

 % % % % 
Nei, vi har aldri hørt om dem 19 12 34 21 
Ja, vi har hørt om dem, men aldri deltatt på 
aksjonene deres 36 28 49 38 
Ja, vi har hørt om dem og har brukt materiale 
fra dem 45 60 16 41 
Sum 100 100 100 100 
Antall 135 97 99 331 

 

Tabell 6.1 viser at videregående skoler skiller seg fra 1-10 skoler og ungdomsskoler både når det 
gjelder kjennskap til Foreningen !les og når det gjelder deltakelse. Sammenliknet med grunnskolen er 
det færre fra videregående skole som oppgir at de har hørt om foreningen og at de har benyttet seg av 
materiale fra dem. 

Tabell 6.2 Kjennskap til Foreningen !les og deltakelse i aksjonene deres etter skolestørrelse  

Kjenner ledelsen på skolen til Foreningen !les? 
 1-10 skoler og ungdomsskoler Videregående skoler 

  Under 100 100 - 299 
300 og 

mer 
De minste 

(< 250) 

Mellom-
store (250 

-599) 

De største 
(600 og 

over) 
 % % % % % % 
Nei, vi har aldri hørt om dem 18 21 6 37 36 30 
Ja, vi har hørt om dem, men aldri 
deltatt på aksjonene deres 35 32 32 57 46 47 
Ja, vi har hørt om dem og har brukt 
materiale fra dem 47 47 62 7 18 23 
Total 100 100 100 100 100 100 
Antall 57 107 68 30 39 30 

 

Tabell 6.2 viser noe variasjon i kjennskap til Foreningen !les etter skolestørrelse. Blant grunnskolene, 
det vil si ungdomsskoler og 1-10 skoler, er det de store skolene som skiller seg ut. Sammenliknet med 
de mellomstore og de minste skolene er andelen som oppgir at de har deltatt på aksjonene høyere 
blant de store skolene.  Andelen som ikke har hørt om Foreningen !les er også lavere blant de store 
skolene sammenliknet med de mindre.  

Når det gjelder videregående er det de minste skolene som skiller seg ut. Det er liten variasjon i 
andelen som ikke har hørt om Foreningen !les. Derimot er andelen som har brukt materiale fra dem 
lavest blant de små skolene.  

Alt i alt tyder tabell 6.2 på at store skoler har hørt om Foreningen !les og deltatt på aksjonene deres i 
større grad enn mindre skoler.  
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Tabell 6.3 Kjennskap til Foreningen !les og deltakelse i aksjonene etter landsdel 

Kjenner ledelsen på skolen til Foreningen !les? 

 
Oslo og 

Akershus Østlandet 
Sør- og 

Vestlandet 
Midt- og 

Nord-Norge 
 % % % % 
Nei, vi har aldri hørt om dem 17 29 18 21 
Ja, vi har hørt om dem, men aldri deltatt på 
aksjonene deres 31 41 40 36 
Ja, vi har hørt om dem og har brukt materiale fra 
dem 52 30 41 43 
Total 100 100 100 100 
Antall 52 79 109 91 

 

Det er visse variasjoner i kjennskap og deltakelse etter landsdel. Sammenliknet med Oslo og 
Akershus er det en klart lavere andel av skolelederne på Østlandet som oppgir at de har hørt om 
Foreningen !les og brukt materiale fra dem. Videre er andelen som sier at de ikke har hørt om 
foreningen høyere på Østlandet enn i de andre landsdelene.  

De som svarte at de hadde hørt om foreningen, men aldri deltatt på aksjonene deres (se tabell 6.1) 
fikk et oppfølgingsspørsmål om hvorfor de ikke hadde deltatt. Tabell 6.4 viser hvordan svarene 
fordeler seg på de ulike svarkategoriene de kunne velge mellom.   

Tabell 6.4 Årsaker til at skoler ikke har vært med på aksjonene til Foreningen !les. Flere svar 
mulig. 

Hvorfor har dere ikke deltatt på aksjonene? 
 1-10 skole Ungdomsskole Videregående Total 
 % % % % 
Har ikke fått informasjon/mulighet 18 11 16 16 
Materiellet passer ikke inn i vårt 
pensum 2 0 14 6 

Vi har egne leseprosjekter som vi 
prioriterer 63 63 41 54 

Vi synes materiellet er for dårlig 
 0 4 0 1 

Annet 
 14 11 18 15 

Vet ikke 
 8 15 16 13 

Antall 49 27 49 125 
 

Det svaralternativet som flest velger er at de har egne leseprosjekter som de prioriterer. Omtrent 60 
prosent av lederne ved 1-10 skoler og ungdomsskoler har krysset av for dette, mens omtrent 40 
prosent av lederne i videregående oppgir det samme. På de andre svaralternativene er det kun 
mindre forskjeller mellom grunnskoler og videregående skoler. Totalt 16 prosent forteller at de ikke har 
fått informasjon/mulighet til å delta. Det kan bety at informasjon om tiltakene ikke har nådd fram til alle 
i målgruppa. Svært få, en prosent av de spurte, oppgir at dårlig materiale er årsaken til at de ikke har 
deltatt.   
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6.2 Ungdomstrinnet: mange ønsker å fortsette med tiltakene 
Ledere ved 1-10 skoler og ungdomsskoler som svarte at de hadde deltatt i aksjonene til Foreningen 
!les (se tabell 6.1) ble spurt om de hadde deltatt i to tiltak rettet mot ungdomsskoleelever – txt-
aksjonen og Faktafyk. Svarene vises i tabell 6.5. 

Tabell 6.5 Ungdomsskolers deltakelse i txt-aksjonen og Faktafyk 

Deltar din skole på tXt-aksjonen i 2014? 
 1-10 skole Ungdomsskole Total 
 % % % 
Ja, og vi vil gjerne delta til neste år også 59 75 67 
Ja, men vi ønsker ikke å delta videre 0 0 0 
Nei, men vi vil gjerne delta neste år 17 18 17 
Nei, og vi kommer sannsynligvis ikke til å delta til neste år heller 24 7 16 
Total 100 100 100 
Antall 59 57 116 

Har skolen benyttet seg av tilbudet om Faktafyk i 2014? 
 1-10 skole Ungdomsskole Total 
 % % % 
Ja, og vi vil gjerne benytte oss av dette tilbudet til neste år også 34 40 37 
Ja, men vi ønsker ikke å benytte oss av dette tilbudet videre 0 2 1 
Nei, men vi vil gjerne benytte oss av dette tilbudet til neste år 44 44 44 
Nei, og vi kommer sannsynligvis ikke til å benytte oss av dette tilbudet til 
neste år 22 14 18 
Total 100 100 100 
Antall 59 57 116 

 

Tilbudet som flest skoler har benyttet seg av er txt-aksjonen. 59 prosent av 1-10 skolene og 75 
prosent av ungdomsskolene har deltatt i dette tilbudet. De tilsvarende tallene for deltakelse i Faktafyk 
er 34 og 40 prosent. Nesten alle skolene som har deltatt i år ønsker å være med til neste år. Videre 
viser tabellen at svært få, mellom null og to prosent, oppgir at de har deltatt på et av tilbudene, men at 
de ikke ønsker å delta til neste år. Tabellen viser også at det er potensiale for høyere deltakelse i 
begge tilbudene. Omtrent 20 prosent sier at de ikke har deltatt i txt-aksjonen, men at de gjerne deltar 
neste år. 40 prosent svarer det samme for Faktafyk.   

Foreningen !Les opplyser at det er omtrent den samme andelen skoler som har deltatt på de to 
tiltakene. Grunnen til at færre skoleledere oppgir at skolen har benyttet seg av Faktafyk enn av tXt-
aksjonen kan være at deltakelsen er noe norsklærerne først og fremst kjenner til og administrerer.    
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Tabell 6.6 Skolenes bruk av samtidslitteratur 

Bruker skolen samtidslitteratur i undervisningen? 
 1-10 skole Ungdomsskole Total 
 % % % 
Ja 97 96 97 
Nei 3 4 3 
Total 100 100 100 
Antall 58 57 115 

 

Ungdomsskolene fikk også spørsmål om de bruker samtidslitteratur i undervisningen. Tabell 6.6 viser 
at nesten alle ungdomsskolene som har vært med i aksjonene til Foreningen !les oppgir at skolen 
bruker samtidslitteratur i undervisningen.  

6.3 Videregående: Tiltak for elever i videregående 
Videregående skoler som oppga at de hadde deltatt i aksjonene til Foreningen !les (se tabell 6.1) ble 
spurt om deres deltakelse i Rein tekst-aksjonen. I tillegg ble videregående skoler som oppga at de 
kjente til Foreningen !les (se tabell 6.1) spurt om de kjente til ungdommens kritikerpris og om de har 
deltatt i den. Denne gruppen fikk også spørsmål om skolens egne satsinger for å få elevene til å lese 
mer.  

Tabell 6.7 Videregående skolers deltakelse i Rein tekst-aksjonen.  

Deltar din skole i Rein tekst-aksjonen?  
 Antall 
Ja, og vi vil gjerne delta til neste år også 8 
Ja, men vi ønsker ikke å delta videre 1 
Nei, men vi vil gjerne delta neste år 6 
Nei, og vi kommer sannsynligvis ikke til å delta til neste år heller 1 
Total 16 

 

Antallet skoler som fikk spørsmålet er relativt lavt, siden det bare gikk til videregående skoler som sa 
at de hadde deltatt i aksjoner fra Foreningen !les. Halvparten av de 16 skolene som fikk spørsmålet 
oppgir at de deltok i Rein tekst aksjonen. Ytterligere seks sier at de gjerne deltar til neste år. Et lite 
mindretall svarer at de ikke ønsker å delta videre. Dette utgjør to skoler. Disse ble bedt om å fortelle 
hvorfor de ikke ønsket dette. Svaralternativene var de samme som de som ble presentert i tabell 6.2. 
Begge skolene svarer at egne leseprosjekter er grunnen til at de ikke ønsket å bestille Rein tekst i 
framtiden.   
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Tabell 6.8 Videregående skolers deltakelse i ungdommens kritikerpris 

Har skolen hørt om ungdommens kritikerpris før nå? 
 % 
Ja 60 
Nei 40 
Total 100 
Antall 65 

Har din skole søkt om å være med på Ungdommens kritikerpris? 
 % 
Ja, og vi har vært med 28 
Ja, men vi har ikke vært med 8 
Nei, men vi vil gjerne søke 35 
Nei, og vi vil sannsynligvis ikke søke heller 30 
Total 100 
Antall 40 

 

Tabell 6.8 viser at 40 prosent ikke kjenner til ungdommens kritikerpris. Dette er en relativt høy andel, 
tatt i betraktning at de som svarer på spørsmålet er videregående skoler som tidligere har krysset av 
for at de kjenner til Foreningen !les. Det kan bety at informasjon om denne satsingen ikke har nådd 
fram til aktuelle skoler i stor nok grad.   

De 40 skolene som oppga at de kjente til ungdommens kritikerpris fikk spørsmål om skolen deres 
hadde søkt om å være med på denne satsingen. Omtrent en av tre skoler svarer at de har søkt og 
vært med. Det er også omtrent en av tre som svarer at de gjerne vil søke om å være med. Den siste 
tredelen oppgir at de sannsynligvis ikke vil søke.  

Tabell 6.9 Egne satsinger for å stimulere elevene til å lese mer 

Har skolen en egen satsing for å stimulere elevene til å lese mer? 
 % 
Ja, vi har utviklet en egen plan/satsing 32 
Nei, men vi jobber med å utvikle en plan/satsing 14 
Nei, det faller inn under den enkelte norsklæreren sitt ansvar 55 
Total 100 
Antall 66 

 

Spørsmålet om skolene har en egen satsing, som vises i tabell 6.9, gikk til videregående skoler som 
oppga at de kjente til Foreningen !les. Omtrent en av tre skoler i denne gruppen forteller at de har 
utviklet en egen plan/satsing for å stimulere elevene til å lese mer. Flertallet av de videregående 
skolene oppgir at de ikke har en slik plan/satsing, og den enkelte norsklærer har ansvar for å stimulere 
elevene til å lese mer.  

6.4 Klare forskjeller i bibliotekets personalressurser 
I undersøkelsen inngikk enkelte spørsmål om skolebiblioteket ved skolen – om det var en plan for 
skolebiblioteket, hvilke personalressurser som inngikk og hvilke områder de opplevde som 
tilfredsstillende. Disse spørsmålene gikk til alle ungdomsskoler og videregående som deltok i 
undersøkelsen.  
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Tabell 6.10 Plan for skolebiblioteket 

Har ditt bibliotek en plan for skolebiblioteket? 
  Ja Nei Total Antall 
  % % %  
Skoleslag 1-10 skole 51 49 100 131 

 Ungdomsskole 62 38 100 93 
 Videregående 74 26 100 99 
 Total 61 39 100 323 
Landsdel Oslo og Akershus 59 41 100 51 

 Østlandet 61 39 100 76 
 Sør- og Vestlandet 63 37 100 106 
 Midt- og Nord-Norge 61 39 100 90 

Elevtall GSK Under 100 44 56 100 55 
 100 - 299 60 40 100 102 
 300 og mer 60 40 100 67 
 Total 56 44 100 224 

Elevtall VGS De minste (< 250) 63 37 100 30 
 Mellomstore (250 -599) 68 32 100 38 
 De største (600 og over) 90 10 100 31 
 Total 74 26 100 99 

 

Tabell 6.10 viser at det er forskjeller etter skoleslag når det gjelder plan for skolebiblioteket. Forskjellen 
er størst mellom 1-10 skoler og videregående. Omtrent tre av fire videregående skoler sier at deres 
bibliotek har en plan for skolebiblioteket, mens det samme gjelder for omtrent halvparten av 1-10 
skolene. Videre viser tabellen at det er mer utbredt å ha en plan for skolebiblioteket blant store skoler 
enn blant små. Dette gjelder både for grunnskoler og for videregående. Analysene viser i liten grad 
forskjeller mellom landsdelene når det gjelder å ha en plan for skolebiblioteket. 

Tabell 6.11 Skolebibliotekenes ressurser  

Hvilke personalressurser har skolebiblioteket på din skole? 
 1-10 skole Ungdomsskole Videregående Total 
 % % % % 
Skolebibliotekansvarlig med bibliotekfaglig 
utdannelse 15 t eller mer i uken 8 13 58 25 
Skolebibliotekansvarlig med bibliotekfaglig 
utdannelse mindre enn 15 t i uken 16 13 4 11 
Skolebibliotekansvarlig uten bibliotekfaglig 
utdannelse 15 t eller mer i uken 3 8 10 7 
Skolebibliotekansvarlig uten bibliotekfaglig 
utdannelse mindre enn 15 t i uken 53 42 11 37 
Vi har ingen skolebibliotekansvarlig 20 24 17 20 
Sum 100 100 100 100 
Antall 133 95 100 328 

 

Tabell 6.11 viser at det ikke er særlig store forskjeller mellom 1-10 skoler og ungdomsskoler når det 
gjelder hvilke personalressurser de har og hvilke områder de er fornøyd med. Derimot er det klare 
forskjeller mellom disse skoleslagene og videregående.  
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Mens det vanligste i grunnskolen er å ha skolebiblioteksansvarlig uten bibliotekfaglig utdannelse i 
mindre enn 15 timer i uka er det vanligste på videregående å ha en skolebiblioteksansvarlig med 
utdannelse mer enn 15 timer i uka. Det vil si at grunnskolen og videregående plasserer seg i hver sin 
ende av de oppgitte svaralternativene, der videregående har mest ressurser og også det best 
utdannede personalet.  

Både blant grunnskolene og blant videregående skoler er det rundt 20 prosent som oppgir at de ikke 
har en skolebiblioteksansvarlig. Her er ikke forskjellen mellom skoleslagene stor.  

Tabell 6.12 Hva skolelederne er mest fornøyd med ved skolebiblioteket 

Hva er dere mest fornøyd med ved skolebiblioteket? 
 1-10 skole Ungdomsskole Videregående Total 
 % % % % 
Personalets utdannelse 14 14 40 22 
Timeressurser i personalet 6 8 13 9 
Bøker og tidsskrifter 36 29 25 31 
Datamaskiner og IT-utstyr 12 7 7 9 
Lokaler 32 42 15 30 
Sum 100 100 100 100 
Antall 117 86 87 290 

 

På spørsmålet som presenteres i tabell 6.12 skulle deltakerne egentlig ha mulighet til å krysse av for 
flere svaralternativ. Ved en feiltakelse ble spørsmålet satt opp slik at det bare var mulig å krysse av for 
ett alternativ. De som har forsøkt å krysse av for mer enn ett alternativ har trolig oppdaget at det ikke 
var mulig, fordi markøren som angir at et alternativ er valgt flyttet seg når de forsøkte å krysse av for 
flere. I alt 18 skoleledere kommenterte dette i spørreskjemaet. Det betyr at noen av deltakerne ikke 
fikk krysset av for alle alternativ de ønsket. Når 18 stykker kommenterer tyder det ikke på at svært 
mange av de i alt 290 som har besvart spørsmålet ble berørt av feilen. Dette kan vi imidlertid ikke vite 
med sikkerhet. 

Vår vurdering er at spørsmålet uansett gir informasjon om hvilke områder ved skolebibliotekene 
skolelederne er mest fornøyd med, selv om opplysningene ikke er like utfyllende som de kunne ha 
vært. Vi har derfor valgt å presentere svarene.  

Den opprinnelige spørsmålsteksten var På hvilke områder vil du si at skolebiblioteket ditt er 
tilfredsstillende? For å få fram at spørsmålet, slik det framsto i undersøkelsen, egentlig måler det ene 
området ved skolebiblioteket som skolelederne er mest fornøyd med har vi forandret 
spørsmålsteksten i tabellen til Hva er dere mest fornøyd med ved skolebiblioteket? 

Forskjellen i personalressurser (se tabell 6.11) gjenspeiles i svarene på spørsmålet om hva de er mest 
fornøyd med. Mens 14 prosent fra grunnskolen oppgir at de er mest fornøyd med personalets 
utdanning, gjør 40 prosent av de fra videregående det samme. Det som trekkes fram som 

mest positivt fra grunnskolene er lokalene. 32 – 42 prosent oppgir at lokalene til biblioteket er det de er 
mest fornøyd med, mens 15 prosent av de videregående skolene svarer det samme. Når vi ser 
skoleslagene under ett er bøker og tidsskrifter det området som flest er fornøyd med. I alt 31 prosent 
mener at det er det mest positive ved ved biblioteket deres.  
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6.5 Mange ønsker flere lesestimuleringstiltak  
Det siste spørsmålet skolelederne fikk handlet om de ønsket flere lesetiltak utenfra. Spørsmålet gikk til 
alle 1-10 skoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Resultatet vises i tabell 6.13.  

Tabell 6.13 Flere lesetiltak utenfra.   

Ønsker skolen flere lesetiltak utenfra? Flere kryss er mulig 

 1-10 skole Ungdomsskole Videregående Total 
 % % % % 
Ja, vi ønsker å få hele klassesett av bøker 59 68 48 58 
Ja, vi ønsker antologier med lærerveiledning 67 59 75 67 
Ja, vi ønsker kompetanseheving av lærerne 44 36 48 43 
Nei 10 12 22 14 
Antall 144 99 100 343 

 

En stor andel av skolelederne ønsker lesestimuleringstiltak utenfra. Ved alle skoleslagene er det en 
relativt høy andel som er positive til alle de tre lesetiltakene som nevnes. Videre er det et mindretall av 
skolelederne som sier nei til lesetiltak utenfra. Andelen som sier nei er høyest for videregående, men 
likevel ikke høyere enn 22 prosent. Tallene i tabellen tyder på stor interesse for lesestimuleringstiltak. 
Det er særlig ønske om å få antologier med lærerveiledning, men mange ønsker også hele klassesett 
av bøker og kompetanseheving av lærerne.  

Videre analyser viste at det ikke var vesentlige forskjeller i synet på lesetiltak utenfra etter landsdel 
eller skolestørrelse. Analysene vises ikke.  

6.6 Oppsummering 
Fra 2010 til 2014 har norske skolemyndigheter gjennomført en satsing på lesing. Plan for lesesatsing 
2010-2014 består av to deler: kompetanseutvikling og lesestimuleringstiltak. Foreningen !les  har hatt 
mange lesestimuleringstiltak i satsingen. Tiltakene har vært rettet mot elever på ungdomstrinnet og i 
videregående. Undersøkelsen gir informasjon om hvilke tiltak skoleledelsen kjenner til, og hvordan de 
vurderer disse.  

Det er klare forskjeller mellom videregående skoler og grunnskoler i kjennskap til og bruk av 
Foreningen !les. 45-60 prosent av skolelederne ved 1-10 skoler og ungdomsskoler kjenner til 
Foreningen !les og har brukt materiale fra dem. Det tilsvarende tallet for videregående skoler er 16 
prosent. Å bruke materiale fra Foreningen !les er vanligere blant store skoler enn blant små. Rundt 30 
prosent av 1-10 skolene og ungdomsskolene og omtrent halvparten av de videregående skolene 
svarer at de kjenner til Foreningen !les, men at de ikke har deltatt i aksjonene deres. Skolene oppgir 
egne leseprosjekter som den viktigste grunnen til å ikke delta.   

Blant skoler med ungdomstrinn som har vært med på satsingene til Foreningen !les har to av tre 
deltatt i tXt-aksjonen og omtrent en av tre deltatt i Faktafyk. Nesten samtlige skoler som har deltatt i 
disse satsingene i 2014 ønsker å delta også neste år.  

Blant videregående skoler som er med i satsingene deltar halvparten i Rein-tekst aksjonen. Dette 
utgjør imidlertid bare 8 skoler i undersøkelsen, siden andelen videregående skoler som har brukt 
materiale fra Foreningen !les er lav. Omtrent en tredel av de videregående skolene som kjente til 
Ungdommens kritikerpris oppgir at de har vært med, mens ytterligere en tredel gjerne vil søke om å 
være med. Halvparten av de videregående skolene som kjenner til Foreningen !les forteller at de ikke 
har egen satsing for å stimulere elevene til å lese mer, og at det faller inn under den enkelte lærers 
ansvar.  
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Omtrent tre av fire videregående skoler sier at deres bibliotek har en plan for skolebiblioteket, mens 
det samme gjelder for omtrent halvparten av 1-10 skolene og ungdomsskolene. Det er mer utbredt å 
ha en plan for skolebiblioteket blant store skolen enn blant små. Videregående skoler har oftere en 
skolebibliotekansvarlig med utdanning enn grunnskoler. I tillegg har de skolebiblioteksansvarlige på 
videregående flere timer tilgjengelig til å gjøre jobben sin enn de med tilsvarende stilling i grunnskolen. 
Omtrent 20 prosent av skolene oppgir at de ikke har en skolebiblioteksansvarlig. Tallet er omtrent likt 
for videregående skoler og grunnskoler.  

En stor andel av skolelederne ønsker lesestimuleringstiltak utenfra. Ved alle skoleslagene er det en 
relativt høy andel som er positive til tiltak som antologier med lærerveiledning, hele klassesett av 
bøker og kompetanseheving av lærerne. 
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7 Skolehelsetjenesten 

Regjeringen satser på tidlig forebyggende arbeid, med et særlig fokus på barn og unges helse, både 
gjennom kosthold og bevegelse. Det er etterspurt mer kunnskap om hvordan skolehelsetjenesten 
fungerer. I dette kapittelet presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse til skolelederne om 
skolehelsetjenesten. Skolelederne fikk spørsmål om samarbeid med helsetjenesten og om 
skolehelsetjenesten oppfylte skolenes og elevenes behov.  Vi presenterer resultatene etter et utvalg 
kjennetegn ved skolene: Skoleslag (barneskole, 1-10 skole, ungdomsskole og videregående skole), 
elevtall (minste, mellomstore, største), landsdel (Oslo og Akershus, Østlandet, Sør- og Vestlandet, 
Midt- og Nord-Norge), innbyggertall i kommunen (under 3.000, 3.000-9.999, 10.000 og mer) og 
eierforhold (offentlig og privat). Siden videregående skoler eies av fylkeskommuner er ikke dette 
skoleslaget med når vi viser svarfordeling etter innbyggertall i kommunen.  

7.1 Svært mange skoler har arenaer for dialog 
Hvorvidt det er utviklet arenaer for samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene, eller ikke, vil 
kunne være en indikasjon på om skolen ivaretar elevenes helhetlige behov. Ivaretakelsen av elevenes 
psykiske og fysiske helse er sentralt for å legge til rette for at elevene får mest mulig ut av 
skolehverdagen. I første spørsmål ble derfor skolelederne spurt om det er utviklet arenaer for dialog 
og samarbeid mellom skolen (ledelse, pedagogisk personalet) og skolehelsetjenesten. Ved 93 prosent 
av alle skolene svarer skolelederne Ja på dette spørsmålet.  

Tabell 7.1 viser svarfordelingen for alle skoler og brutt ned på fem kjennetegn ved skolene. Det er 
enkelte forskjeller etter skoleslag, landsdel og innbyggertall. Disse forskjellene er imidlertid ikke særlig 
store. Ved 1-10 skoler er det 87 prosent som svarer Ja på dette spørsmålet mens ved barneskoler, 
ungdomsskoler og videregående skoler er det henholdsvis 95, 93 og 96 prosent som svarer det 
samme. I Midt- og Nord-Norge er det 87 prosent som svarer Ja, mens det i Oslo- og Akershus, på 
Østlandet, i Sør- og Vestlandet er henholdsvis 95, 97 og 95 prosent som svarer det samme. Ved 
skoler som ligger i kommuner med under 3.000 innbyggere er det 86 prosent som svarer Ja, mens 
ved skoler i kommuner med 3.000-9.999 og over 10.000 innbyggere er det henholdsvis 96 og 94 
prosent som svarer det samme. Det er små forskjeller i hvordan skolelederne svarer basert på 
skolestørrelse (elevtall) og eierforhold.  

Resultatet tyder på at det i mindre grad er utviklet arenaer for dialog og samarbeid mellom skolen og 
skolehelsetjenesten ved 1-10 skoler, skoler i Midt- og Nord-Norge og skoler lokalisert i små 
kommuner, men disse forskjellene er ikke særlig store. Det er stor grad av overlapp mellom 1-10 
skoler, skoler i små kommuner og skoler i Midt- og Nord-Norge ettersom 41 prosent av 1-10 skolene 
og 62 prosent av skoler i kommuner med få innbyggere befinner seg i Midt- og Nord-Norge. 
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Tabell 7.1 Prosentandel som oppgir at det er/ikke er utviklet arenaer for dialog og samarbeid 
mellom skolen (ledelse, pedagogiske personalet) og skolehelsetjenesten etter fem kjennetegn 
ved skolen. 

Er det utviklet arenaer for dialog og samarbeid mellom skolen (ledelse, pedagogiske personalet) og 
skolehelsetjenesten? 
    Ja Nei Sum Antall 

  % % %  

Skoleslag Barneskole 95 5 100 333 

 1-10 skole 87 13 100 142 

 Ungdomsskole 93 7 100 96 

  
Videregående 
skole 96 4 100 99 

Elevtall, Videregående De minste (<250) 97 3 100 30 

 
De mellomstore 
(250-599) 97 3 100 39 

 
De største (600 og 
over) 93 7 100 30 

 Elevtall, Grunnskolen 
De minste (under 
100) 91 9 100 182 

 
De mellomstore 
(100-299) 93 7 100 233 

 
De største (300 og 
mer) 95 5 100 168 

Landsdel Oslo og Akershus 95 5 100 107 

 Østlandet 97 3 100 177 

 Sør- og Vestlandet 95 5 100 242 

  
Midt- og Nord-
Norge 87 13 100 156 

Innbyggertall Under 3.000 86 14 100 84 

 3.000-9.999 96 4 100 148 

  10.000 og over 94 6 100 348 

Eier Offentlig 94 6 100 621 

 Privat 92 8 100 61 
Alle skoler   93 7 100 682 

 

7.2 Mindre skoler mest tilfreds – ungdomsskoler minst tilfreds 
Skolelederne ble spurt om dagens tilbud om skolehelsetjeneste tilfredsstiller skolens reelle behov. De 
fikk tre svaralternativ og tabell 7.2 viser svarfordelingen etter kjennetegn ved skolen. På landsbasis 
svarer de fleste Ja, delvis, mens like mange svarer Ja, helt og Nei. Uansett hvordan vi bryter ned 
tallene etter skoleslag ser vi at det alltid er mest oppslutning om Ja, delvis.  

Det er tydelige forskjeller mellom hvor stor andel som svarer Nei, særlig når vi ser på skoleslag og 
elevtall. Det er 19 prosent av skolelederne ved barneskoler som svarer Nei på dette spørsmålet, 27 
prosent på 1-10 skoler, 36 prosent på ungdomsskoler og 21 prosent på videregående skoler. Dette 
tyder på at skolelederne på ungdomstrinnet er mindre fornøyd med tilbudet enn skoleledere ved de 
andre skoleslagene. Årsaken til dette kan enten være at ungdomsskoletrinnet har dårligere tilbud enn 
andre trinn, eller at det er større behov ved ungdomsskolen enn for eksempel ved barneskolen og 
videregående. Når vi deler de videregående skolene inn etter skolestørrelse ser vi at det ved de 
minste skolene er 10 prosent som svarer Nei, mens det ved de mellomstore og store skolene er 
henholdsvis 24 og 30 prosent. Når vi deler inn grunnskolene etter skolestørrelse ser vi at ved de 
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minste skolene er det 13 prosent som svarer nei, mens det ved de mellomstore og største skolene er 
henholdsvis 31 og 24. Det også litt forskjeller etter hvilken landsdel skolene er lokalisert i og etter 
innbyggertall i kommunen. I Midt- og Nord- Norge svarer 28 prosent Nei, mens det på Sør- og 
Vestlandet er 18 prosent. I Oslo og Akershus og på Østlandet ellers er det 25 prosent. Det er færrest 
som svarer Nei i små kommuner, med 17 prosent som oppgir det der. Mens det i kommuner med 
3.000-9.999 og med over 10.000 innbyggere er henholdsvis 21 prosent og 26 prosent som krysser av 
for Nei. Det er liten forskjell mellom andel som svarer Nei etter skolens eierforhold, med 24 prosent 
som oppgir dette ved offentlige skoler og 20 prosent som oppgir det ved private skoler. 

Tabell 7.2 Skoleledernes svar på om dagens tilbud av skolehelsetjeneste tilfredsstiller skolens 
reelle behov. Prosentandel. 

Tilfredsstiller dagens tilbud om skolehelsetjeneste skolens reelle behov? 

    Ja, helt Ja, delvis Nei Sum Antall 

  % % % %  

Skoleslag Barneskole 27 55 19 100 332 

 1-10 skole 19 54 27 100 142 

 Ungdomsskole 13 51 36 100 96 

  Videregående skole 23 55 21 100 98 
Elevtall, 
Videregående De minste (<250) 33 57 10 100 30 

 
De mellomstore (250-
599) 13 63 24 100 38 

  
De største (600 og 
over) 27 43 30 100 30 

Elevtall, 
Grunnskolen De minste (under 100) 37 50 13 100 181 

 
De mellomstore (100-
299) 18 50 31 100 233 

 
De største (300 og 
mer) 13 63 24 100 168 

Landsdel Oslo og Akershus 22 54 25 100 106 

 Østlandet 24 51 25 100 177 

 Sør- og Vestlandet 24 58 18 100 242 

  Midt- og Nord-Norge 20 52 28 100 155 

Innbyggertall Under 3.000 30 53 17 100 83 

 3.000-9.999 34 45 21 100 148 

  10.000 og over 16 58 26 100 348 

Eier Offentlig 21 55 24 100 619 

  Privat 36 44 20 100 61 

Alle skoler   23 54 23 100 680 
 

Det blir også spurt om dagens tilbud om skolehelsetjeneste tilfredsstiller elevenes reelle behov (tabell 
7.3). På landsbasis er det 26 prosent som svarer Nei på dette spørsmålet mens det er 19 prosent og 
54 prosent som svarer henholdsvis Ja, helt og Ja, delvis.  Måten skolelederne svarer på i denne delen 
samsvarer godt med hvordan de svarte på spørsmålet som handlet om tilbud om skolehelsetjeneste 
samsvarer med skolens behov. Det er verdt å merke seg at det er jevnt over litt større andel som 
svarer Nei på at tilbud av skolehelsetjeneste tilfredsstiller elevenes behov enn skolens behov (som vist 
i tabell 7.2).  
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Også her er det tydelig forskjell etter skoleslag og elevtall. 42 prosent svarer Nei ved ungdomsskolen, 
mens det er 22 prosent ved barneskolen, 31 prosent ved 1-10 skoler og 22 prosent ved videregående 
skoler. Ved de minste videregående skolene er det 14 prosent som krysser av for Nei, mens 23 
prosent svarer dette ved de mellomstore skolene og 30 prosent svarer dette ved de største skolene. 
For de minste grunnskolene er det 15 prosent som krysser av på Nei, mens ved de mellomstore og 
store skolene er det henholdsvis 36 og 28 prosent.  Det er også her størst andel som svarer Nei i Midt- 
og Nord-Norge, med 32 prosent som oppgir dette. Til sammenligning er det 28 prosent i Oslo og 
Akershus, 27 prosent på Østlandet ellers og 21 prosent på Sør- og Vestlandet.  Etter innbyggertall i 
kommunen er det 18 prosent som svarer dette i de minste kommunene (under 3.000 innbyggere), 
mens det er 27 prosent og 29 prosent i kommuner med 3.000-9.999 innbyggere og der hvor det er 
over 10.000 innbyggere. Det er litt færre som svarer Nei ved offentlige skoler enn ved private skoler. 

Tabell 7.3 Skoleledernes svar på om dagens tilbud av skolehelsetjeneste tilfredsstiller elevenes 
reelle behov. Prosentandel. 

Tilfredsstiller dagens tilbud om skolehelsetjenesten elevenes reelle behov? 

    Ja, helt Ja, delvis Nei Sum Antall 

  % % % %  

Skoleslag Barneskole 23 55 22 100 331 

 1-10 skole 15 54 31 100 142 

 Ungdomsskole 9 49 42 100 96 

  Videregående skole 20 57 22 100 98 
Elevtall, 
Videregående De minste (<250) 34 52 14 100 29 

 
De mellomstore (250-
599) 8 69 23 100 39 

  De største (600 og over) 23 47 30 100 30 
Elevtall, 
Grunnskolen De minste (under 100) 33 52 15 100 182 

 
De mellomstore (100-
299) 13 51 36 100 232 

 De største (300 og mer) 12 60 28 100 167 

Landsdel Oslo og Akershus 14 58 28 100 106 

 Østlandet 22 51 27 100 176 

 Sør- og Vestlandet 19 59 21 100 242 

  Midt- og Nord-Norge 19 49 32 100 155 

Innbyggertall Under 3.000 27 55 18 100 84 

 3.000-9.999 28 45 27 100 148 

  10.000 og over 13 58 29 100 346 

Eier Offentlig 18 55 27 100 618 

  Privat 28 49 23 100 61 

Alle skoler   19 54 26 100 679 
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7.3 Et flertall får veiledning fra skolehelsetjenesten 
Ettersom lærerne ikke har helsefaglig kompetanse i sin utdanning kan det være en stressfaktor at de 
ikke skjønner/ har tilstrekkelig helsefaglig innsikt. I den grad skolehelsetjenesten er tilgjengelig for 
rådgivning, vil dette kunne understøtte lærernes undervisning og bidra til å skape et godt læringsmiljø. 
I siste spørsmål om skolehelsetjenesten blir skolelederne spurt om skolehelsetjenesten tilbyr 
skoleleder og lærere støtte og veiledning i medisinskfaglige spørsmål. For hele landet er det 10 
prosent som oppgir at skolehelsetjenesten aldri tilbyr skoleleder og lærere støtte og veiledning av 
denne typen. Ved 67 prosent av alle skolene skjer dette av og til og ved 23 prosent av skolene oppgir 
skoleleder at dette skjer ofte. 

Tabell 7.4 Spørsmål 14: Tilbyr skolehelsetjenesten skoleleder og lærere støtte og veiledning i 
medisinskfaglige spørsmål til skoleleder og lærere? 

Tilbyr skolehelsetjenesten skoleleder og lærere støtte og veiledning i medisinskfaglige 
spørsmål? 

    Ja, ofte Ja, av og 
til 

Nei, 
aldri Sum Antall 

  % % % %  

Skoleslag Barneskole 24 69 7 100 331 

 1-10 skole 21 65 14 100 142 

 Ungdomsskole 24 65 11 100 95 

  
Videregående skole 20 65 15 100 99 

Elevtall, 
Videregående De minste (<250) 30 53 17 100 30 

 
De mellomstore (250-
599) 23 62 15 100 39 

  
De største (600 og 
over) 7 80 13 100 30 

Elevtall, 
Grunnskolen De minste (under 100) 24 64 12 100 180 

 
De mellomstore (100-
299) 19 72 9 100 232 

 
De største (300 og 
mer) 27 65 7 100 168 

Landsdel Oslo og Akershus 29 64 7 100 107 

 Østlandet 22 69 9 100 176 

 Sør- og Vestlandet 22 68 9 100 241 

  
Midt- og Nord-Norge 19 65 15 100 155 

Innbyggertall Under 3.000 23 67 10 100 83 

 3.000-9.999 22 68 9 100 148 

  10.000 og over 23 68 9 100 346 

Eier Offentlig 22 68 10 100 619 

  Privat 23 63 13 100 60 

Alle skoler   23 67 10 100 679 
 

Tabell 7.4 viser prosentandel som krysser av på de ulike svaralternativene etter forskjellige kjennetegn 
ved skolene. I alle tilfeller oppgir flertallet at skolehelsetjenesten tilbyr støtte og veiledning i 
medisinskfaglige spørsmål. Det er primært etter skoleslag og landsdel vi ser at det er forskjell i andel 

57 



 

som oppgir at dette aldri skjer. Det er høyest andel som svarer Nei, aldri ved videregående skoler, 
med 15 prosent som oppgir dette. Ved barneskolen er det 7 prosent som krysser av for Nei, aldri, 
mens det ved 1-10 skoler og ungdomsskoler er henholdsvis 14 og11 prosent som gjør det samme. 
Det er størst andel i Midt- og Nord-Norge som krysser av for Nei, aldri, hvor det er 15 prosent som 
oppgir dette. Mens det i Oslo og Akershus, Østlandet ellers og Sør- og Vestlandet er henholdsvis 7, 9 
og 9 prosent som krysser av for dette. Det er små forskjeller etter størrelsen på skolen, innbyggertall i 
kommunen og etter skolens eierforhold. 

7.4 Oppsummering 
Det er etterspurt mer kunnskap om hvordan skolehelsetjenesten fungerer i skolen. I dette kapittelet 
presenterer vi svarene fra skoleledere. De fikk spørsmål om samarbeid med helsetjenesten og om 
skolehelsetjenesten oppfylte skolenes og elevenes behov.   

Et klart flertall av skolelederne, 93 prosent, oppgir at det er utviklet arenaer for dialog og samarbeid 
mellom skolen og skolehelsetjenesten. Det er enkelte forskjeller etter skoleslag, landsdel og 
kommunestørrelse i andelen skoleledere som oppgir at det er utviklet slike arenaer. Andelen er lavest 
ved 1-10 skoler, skoler i Midt- og Nord-Norge og skoler i små kommuner. Forskjellene er imidlertid 
ikke store.  

Omtrent tre av fire skoleledere oppgir at skolehelsetjenesten helt eller delvis tilfredsstiller skolenes og 
elevenes behov. Skoleledernes svar varierer særlig etter skoleslag og elevtall. Andelen som mener at 
skolehelsetjenesten tilfredsstiller skolenes og elevenes behov er høyere på barneskoler, 1-10 skoler 
og på videregående skoler enn på ungdomsskoler. Videre er andelen høyere på mindre skoler enn på 
større.  

Det siste spørsmålet til skolelederne handlet om skolehelsetjenesten tilbyr støtte og veiledning til 
skoleleder og lærere i medisinskfaglige spørsmål. Flertallet oppgir at dette skjer av og til. Kun et 
mindretall svarer at dette aldri skjer. Andelen som svarer at de får veiledning ofte eller av og til er noe 
høyere ved barneskolene enn ved de andre skoleslagene, og noe høyere i Oslo og Akershus enn i de 
andre landsdelene.   
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8 Fleksibilitet i fag- og timefordelingen for 
1. - 10. trinn 

Fra og med skoleåret 2013-2014 har skoleeier hatt mulighet til å omdisponere inntil fem prosent av 
timene i fagene til andre fag. Det innebærer at den nasjonale fag- og timefordelingen for 1.-10.trinn er 
veiledende for inntil 5 prosent av timene. Minstetimetallet i det enkelte fag er 95 prosent, mens inntil 5 
prosent av timene kan omdisponeres fra et fag til ett eller flere andre fag.  

Det er opp til skoleeier å bestemme hvordan fordelingen av de fleksible timene på årstrinn skal være. 
Omdisponering av timer mellom fag kan likevel bare skje innenfor de enkelte hovedtrinnene. Med 
hovedtrinn menes 1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn.  

Hvis skoleeier benytter seg av muligheten til å omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene, skal 
den endrede fag- og timefordelingen fastsettes som en lokal forskrift. 

I dette kapittelet ser vi nærmere på om og hvordan denne ordningen har blitt benyttet av skoler og 
skoleeiere. Vi kommer blant annet inn på i hvilken grad det har blitt omdisponert timer, hvilke fag det 
har blitt flyttet timer til og fra, hvilke trinn det gjerne omdisponeres timer, i hvilken grad de som har 
benyttet seg av ordningen opplever den som positiv, og hvorfor mange ikke har omdisponert timer.  

Spørsmålene ble stilt til skoleledere med elever på grunnskoletrinn, og til kommunene. 

8.1 Kjenner skolene og skoleeierne til ordningen, og har de 
benyttet seg av den? 

De aller fleste, både blant skolene og skoleeierne kjenner til ordningen med fem prosent fleksibilitet i 
fag- og timefordelingen for grunnskolen. Tabell 8.1 viser at 94 prosent av skolene svarer at de kjenner 
til denne ordningen, og 96 prosent av skoleeierne svarer det samme.  

Til tross for at ordningen er godt kjent er det relativt få som har benyttet seg av den. Barneskolene har 
den laveste andelen (18 prosent) som har benyttet seg av ordningen, mens tilsvarende andel for de 
rene ungdomsskolene er 26 prosent. 1-10 skolene har den høyeste andelen som oppgir at de har 
benyttet ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordelingen. Innenfor denne gruppen svarer 33 
prosent at de har omdisponert timer.  
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Tabell 8.1 Kjenner du til ordningen med fem prosent fleksibilitet i fag- og timefordelingen for 
grunnskolen? Og har du benyttet muligheten til å omdisponere inntil fem prosent av timene fra 
ett eller flere fag til andre fag? Etter skoleslag og kommune. 

 Barneskole 1-10 skole Ungdomsskole Alle skoler Kommunene 
Kjenner til 
ordningen 

93 % 96 % 92 % 94 % 96 % 

Antall (100 %) 332 130 93 555 102 
Har omdisponert 
timer 

18 % 33 % 26 % 23 % - 

Antall (100 %) 329 129 92 550 - 
 

8.1.1 De største skolene omdisponerer minst 

Tabell 8.2 viser at de største skolene i noe mindre grad (16 prosent) benytter seg av muligheten til å 
omdisponere inntil fem prosent av timene fra ett eller flere fag til andre fag. De minste skolene har den 
høyeste andelen (28 prosent) som oppgir at de har benyttet seg av ordningen. Blant de mellomstore 
skolene svarer 24 prosent at de har benyttet muligheten til å omdisponere timer. 

Tabell 8.2 Kjenner du til ordningen med fem prosent fleksibilitet i fag- og timefordelingen for 
grunnskolen? Og har du benyttet muligheten til å omdisponere inntil fem prosent av timene fra 
ett eller flere fag til andre fag? Etter skolestørrelse. 

 De minste De mellomstore De største Alle 

Kjenner til ordningen  95 % 93 % 94 % 94 % 
Antall (100 %) 175 219 161 555 
Har omdisponert timer 28 % 24 % 16 % 23 % 
Antall (100 %) 173 217 160 550 

 

8.1.2 Noen forskjeller mellom landsdelene 

Sammenlikner vi de ulike delene av landet, ser vi at Midt- og Nord-Norge har den høyeste andelen 
som har oppgitt at de kjenner til ordningen (96 prosent), samtidig som de har den minste andelen som 
faktisk har benyttet seg av den (16 prosent) (tabell 8.3).  

Tabell 8.3 viser også at Østlandet har den høyeste andelen (31 prosent) skoler som har benyttet seg 
av muligheten til å omdisponere timer. I Oslo og Akershus har 26 prosent av skolene omdisponert 
inntil fem prosent av timene, mens tilsvarende andel for skolene på Vestlandet er 20 prosent. 

Tabell 8.3 Kjenner du til ordningen med fem prosent fleksibilitet i fag- og timefordelingen for 
grunnskolen? Og har du benyttet muligheten til å omdisponere inntil fem prosent av timene fra 
ett eller flere fag til andre fag? Etter landsdel. 

 Oslo og 
Akershus 

Østlandet Sør- og 
Vestlandet 

Midt- og 
Nord-Norge 

Alle 

Kjenner til ordningen 94 % 95 % 91 % 96 % 94 % 
Antall (100 %) 88 146 198 125 557 
Har omdisponert 
timer 

26 % 31 % 20 % 16 % 23 % 

Antall (100 %) 88 143 196 125 552 
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8.1.3 Fag- og timefordeling i nokså liten grad fastsatt som lokal forskrift 

Skoleeier fikk også spørsmål om det var skoler i deres kommune som hadde benyttet muligheten til å 
omdisponere timer (tabell 8.4). Vi ser at de minste kommunene (22 prosent) i mindre grad enn de 
mellomstore (35 prosent) og de største (34 prosent) har svart at skoler i deres kommune har benyttet 
muligheten til å omdisponere timer.  

Tabell 8.4 viser også at Oslo og Akershus har høyest andel (43 prosent) kommuner som oppgir at 
skoler i deres kommune har benyttet muligheten til å omdisponere inntil fem prosent av timene. 
Østlandet for øvrig har også en betydelig andel (39 prosent) som har svart ja på dette spørsmålet, 
mens Midt- og Nord-Norge (22 prosent) og Sør- og Vest-Norge (28 prosent) har lavere andel 
kommuner som svarer at de kjenner til skoler i deres kommune som har omdisponert timer. 

Tabell 8.4 Er det skoler i din kommune som har benyttet muligheten til å omdisponere timer? 
Og er fag- og timefordelingen i deres kommune/fylkeskommune fastsatt som en lokal forskrift? 
Etter kommunestørrelse og landsdel. 

 Skoler i deres kommune har 
omdisponert timer 

Fag- og timefordeling fastsatt 
som lokal forskrift 

Antall    (100 
%) 

Under 3.000 22 % 22 % 32 
3.000-9.999 35 % 29 % 34 
10.000 og over 34 % 19 % 35 
Oslo og Akerhus 43 % 14 % 7 
Østlandet 39 % 23 % 31 
Sør- og Vest-Norge 28 % 33 % 36 
Midt- og Nord-Norge 22 % 14 % 27 
Alle 31 % 24 % 101 

 

Tabell 8.4 viser at fag- og timefordelingen i relativt liten grad er fastsatt som en lokal forskrift. Videre 
peker tabellen på noe avvik mellom andelen som svarer at det er skoler i deres kommune som har 
omdisponert timer og andelen som oppgir at fag- og timefordelingen er fastsatt som en lokal forskrift. 
Særlig i de største kommunene er det en viss differanse mellom å ha oppgitt at skoler har benyttet 
muligheten til å omdisponere timer (34 prosent), og at fag- og timefordelingen i kommunen er fastsatt 
som en lokal forskrift (19 prosent).  

Også innen de ulike landsdelene finnen vi en tilsvarende differanse. I Oslo og Akershus svarer 43 
prosent av kommunene at skoler i deres kommune har benyttet seg av fleksibilitetsordningen, mens 
14 prosent svarer at fag- og timefordelingen i deres kommune er fastsatt som en lokal forskrift. 
Tilsvarende andeler for Øst-Norge er 39 og 23 prosent, og for Midt- og Nord-Norge 22 prosent og 14 
prosent. Når det gjelder Sør- og Vestlandet er situasjonen motsatt: 33 prosent oppgir at fag- og 
timefordelingen er fastsatt som en lokal forskrift, mens 28 prosent svarer at skoler i deres kommuner 
har benyttet seg av fleksibilitetsordningen (tabell 8.4).  

Som nevnt innledningsvis i kapitlet, skal den eventuelle endrede fag- og timefordelingen fastsettes 
som en lokal forskrift dersom skoleeier benytter seg av muligheten til å gjøre det mulig å omdisponere 
inntil fem prosent av timene i fagene. Tabell 8.4 tyder på at det ikke alltid gjøres.  

8.1.4 Skolenes svar på hvorfor ordningen ikke har vært benyttet 

Totalt 77 prosent av skolene svarer at de ikke har benyttet muligheten til å omdisponere timer fra ett 
eller flere fag til andre fag. Skolelederne som ikke hadde omdisponert timer fikk spørsmål om hvorfor 
de ikke hadde benyttet seg av denne muligheten. Av tabell 8.5 ser vi at det store flertallet (78 prosent) 
forklarer dette med at det ikke er behov for å forandre timetallene. De resterende (22 prosent) svarer 
at det er fordi de ikke ønsker å forandre timetallene.  
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Tabell 8.5 viser at det er enkelte forskjeller mellom skolenivåene når det gjelder hvorfor muligheten til 
å omdisponere timer ikke har vært benyttet. De rene ungdomsskolene (35 prosent) har den største 
andelen som svarer at de ikke har ønsket å omdisponere. Tilsvarende andeler for barneskolene og 1-
10 skolene er henholdsvis 18 prosent og 24 prosent. Barneskolene (82 prosent) har derimot den 
største andelen som svarer at årsaken til at de ikke har omdisponert er fordi det ikke har vært behov 
for å forandre timetallene. Ved 1-10 skolene oppgir 76 prosent dette som grunn, mens tilsvarende 
andel for de rene ungdomsskolene er 65 prosent. 

Tabell 8.5 Hvorfor benyttes ikke muligheten for fleksibilitet? Etter skoleslag. 

 Barneskole 1-10 skole Ungdomsskole Alle 
Ikke behov for å 
forandre timetallene 

82 % 76 % 65 % 78 % 

Ikke ønskelig å forandre 
timetallene 

18 % 24 % 35 % 22 % 

Antall (100 %) 265 87 66 418 
 

Tabell 8.6 ser vi om skoleledernes svar på hvorfor ordningen med mulighet til omdisponere timer ikke 
har vært benyttet varierer etter skolestørrelse. Vi finner mindre forskjeller i svarmønstrene her enn vi 
gjorde da vi sammenliknet etter skolenivå. Alt i alt tyder tabellen på at årsakene til å ikke omdisponere 
timer ikke varierer etter antall elever ved skolen, men de minste skolene (81 prosent) har den største 
andelen som oppgir at dette skyldes at det ikke har vært behov for å omdisponere timer. Tilsvarende 
andeler for de mellomstore skolene og de største skolene er henholdsvis 77 prosent og 76 prosent.  

Tabell 8.6 Hvorfor benyttes ikke muligheten for fleksibilitet? Etter skolestørrelse. 

 De minste De mellomstore De største Alle 
Ikke behov for å forandre 
timetallene 

81 % 77 % 76 % 78 % 

Ikke ønskelig å forandre 
timetallene 

19 % 23 % 24 % 22 % 

Antall (100 %) 126 164 128 418 
 

Tabell 8.7 viser forskjeller mellom landsdelene i hvorfor ordningen med å omdisponere ikke har vært 
benyttet. Også her er forskjellene mellom de ulike gruppene små. Vi ser at Sør- og Vest-Norge har 
den høyeste andelen (81 prosent) som svarer at det ikke har blitt omdisponert timer på grunn av at det 
ikke har vært behov for det. Oslo og Akershus har derimot den høyeste andelen (27 prosent) som 
forklarer dette med at det ikke har vært ønskelig å forandre timetallene.  

Tabell 8.7 Hvorfor benyttes ikke muligheten for fleksibilitet? Etter landsdel. 

 Oslo og 
Akershus 

Østlandet Sør- og 
Vestlandet 

Midt- og 
Nord-Norge 

Alle 

Ikke behov for å 
forandre timetallene 

73 % 78 % 81 % 77 % 78 % 

Ikke ønskelig å forandre 
timetallene 

27 % 22 % 19 % 23 % 22 % 

Antall (100 %) 63 99 155 102 419 
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8.2 Hvilke fag flyttes det timer til, og hvilke fag flyttes det timer 
fra? 

Skoleledere som svarte at de hadde omdisponert timer fikk spørsmål om hvilke fag de hadde flyttet 
timer til og hvilke fag de hadde flyttet timer fra. Tabell 8.8 viser hvor stor andel av disse skolelederne 
som har omdisponert timer til og fra det aktuelle faget. Den siste kolonnen viser differansen (i 
prosentpoeng) mellom andelen som har flyttet til og andelen som har flyttet fra det aktuelle faget. 

Enkelte fag undervises bare på ungdomsskolenivå, mens andre bare undervises på barneskolenivå. 
Disse er markert med henholdsvis én og to stjerner i tabellen, og de prosentvise andelene som har 
oppgitt å ha flyttet timer i disse fagene er beregnet med utgangspunkt kun i det skolenivået som har 
faget. Vi har tatt utgangspunkt i dokumentet Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for 
Kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 2014) for å finne ut hvilke fag som undervises på hvilke nivå.  

Tabell 8.8 I hvilke fag har du flyttet på timer? Til, fra og prosentpoeng differanse mellom til og 
fra (N=128). 

 Til (%) Fra (%) %-poeng 
diff. (til - fra) 

Religion, livssyn og etikk (RLE) 6 24 -18 

Norsk 20 18 2 

Matte 26 9 17 

Naturfag 6 12 -6 

Engelsk 27 7 20 

Fremmedspråk/språklig fordypning* 6 12 -6 

Samfunnsfag 6 21 -15 

Kunst og håndverk 6 17 -11 

Musikk 6 13 -7 

Mat og helse 6 13 -7 

Kroppsøving 7 8 -1 

Elevrådsarbeid 5 5 0 

Utdanningsvalg* 5 21 -16 

Fysisk aktivitet** 12 6 6 

Valgfag* 5 3 2 

Annet 7 6 1 
Note: * = Kun skoler som har timer i dette faget (ungdomsskoler og 1.- 10. skoler) er inkludert i analysen. N=67. ** = Kun skoler 
som har timer i dette faget (barneskoler og 1.- 10. skoler) er inkludert i analysen. N=103. 

I den sistnevnte kolonnen ser vi at RLE har den største negative differansen mellom til og fra, og er 
altså det faget som størst andel har oppgitt at de har tatt timer fra i forhold til å ha gitt timer til. I 
kolonnen før ser vi at 24 prosent av dem som har omdisponert timer sier at de har tatt timer fra RLE, 
mens 6 prosent svarer at de har flyttet timer til RLE. 

I likhet med RLE har også samfunnsfag en relativt stor negativ differanse (-15 prosentpoeng). Mens 
21 prosent svarer at de har flyttet timer fra samfunnsfag, svarer 6 prosent at de har flyttet timer til dette 
faget (tabell 8.8).  

Utdanningsvalg, som det kun undervises i på ungdomsskolenivå, har også en betydelig negativ 
differanse (-16 prosentpoeng). Her svarer 5 prosent at de har gitt timer til dette faget, mens 21 prosent 
svarer at de har tatt timer fra faget (tabell 8.8). 

Kunst og håndverk (-11 prosentpoeng) har også en negativ differanse mellom å ha flyttet timer til og 
flyttet timer fra. Det samme gjelder musikk (-7 prosentpoeng), mat og helse (-7 prosentpoeng), 
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naturfag (-6 prosentpoeng) fremmedspråk (-6 prosentpoeng) og kroppsøving (-1 prosentpoeng). Det 
vil si at det er flere som oppgir at de har flyttet timer fra disse fagene, enn som har flyttet timer til 
(tabell 8.8). 

På den annen side ser vi av tabell 8.8 at engelsk (20 prosentpoeng) er faget med den største positive 
differansen mellom andelen som har flyttet timer til og andelen som har flyttet timer fra. Av de som har 
benyttet muligheten til å omdisponere timer oppgir 27 prosent at de har flyttet timer til engelsk, og 7 
prosent oppgir at de har flyttet timer fra dette faget. Matematikk (17 prosentpoeng) har også en 
betydelig positiv differanse mellom andelen som har svarer at de har flyttet timer til dette faget (26 
prosent) og andel som oppgir at de har flyttet timer fra dette faget (9 prosent).  

Fysisk aktivitet, som det bare undervises i på barneskolenivå, (6 prosentpoeng) har også en liten 
positiv differanse mellom til og fra. Det samme har valgfag (2 prosentpoeng), som det kun undervises i 
på ungdomsskolenivå. 

Når det gjelder samlekategorien «annet» oppgir 7 prosent at de har flyttet timer til, mens 6 prosent 
oppgir at de har flyttet timer fra, noe som gir en mer eller mindre ubetydelig differanse på 1 
prosentpoeng. Skolelederne ble bedt om å skrive kort om hvilke fag som inngår i «annet». Svarene 
deres vises i vedlegg 8A.  

Elevrådsarbeid er et fag det generelt flyttes lite timer. Dette er også fag som en god del av skolene 
ikke har. I disse fagene er andelen som oppgir å ha flyttet timer til like stor som andelen som sier at de 
har flyttet timer fra (tabell 8.8). 

8.3 På hvilke trinn omdisponeres det timer? 
Skolene skulle også oppgi hvilke trinn de benyttet seg av ordningen med fleksibilitet i fag- og 
timefordelingen. Tabell 8.9 viser at ordningen er noe mer benyttet ved skoler med ungdomstrinn enn 
på skoler med barneskoletrinn. Blant dem som har elever på ungdomstrinnet har 15 prosent 
omdisponert timer på 8. trinn, 17 prosent har omdisponert på 9. trinn, og 14 prosent har omdisponert 
timer på 10. trinn.  

På de resterende trinnene ligger andelen på mellom 8 og 10 prosent (tabell 8.9). 

Tabell 8.9 For hvilke trinn har du omdisponert timer? Prosent. 

 Andel av skoler som 
har dette trinnet ved 
skolen 

1. trinn (N=479) 8 % 
2. trinn (N=479) 7 % 
3. trinn (N=479) 8 % 
4. trinn (N=479) 9 % 
5. trinn (N=476) 10 % 
6. trinn (N=476) 9 % 
7. trinn (N=476) 10 % 
8. trinn (N=242) 15 % 
9. trinn (N=242) 17 % 
10. trinn (N=242) 14 % 
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8.4 Ordningen oppleves som positiv av dem som har benyttet seg 
av den 

Blant dem som svarer at de har benyttet seg av ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordelingen 
oppgir de aller fleste at de opplever ordningen som positiv. Totalt 89 prosent svarer at de i svært stor 
grad eller i stor grad opplever ordningen som positiv. Tabell 8.10 viser at ingen oppgir at de i svært 
liten grad opplever ordningen som positiv, mens 12 prosent oppgir at de i liten grad opplever 
ordningen som positiv.  

Ungdomsskolene (17 prosent) har en noe høyere andel som svarer at de i liten grad opplever 
fleksibilitetsordningen som positiv, mens barneskolene (7 prosent) har den laveste andelen som 
svarer det samme (tabell 8.10). Forskjellen bør imidlertid tolkes med forsiktighet i og med at antallet 
skoleledere som fikk spørsmålet er relativt lavt.  

Tabell 8.10 I hvilken grad opplever dere ordningen som positiv? Etter skoleslag. 

 I svært stor 
grad 

I stor grad I liten grad I svært liten 
grad 

Antall      (100 
%) 

Barneskole 31 % 62 % 7 % 0 % 55 
1-10 skole 43 % 45 % 12 % 0 % 42 
Ungdomsskole 35 % 48 % 17 % 0 % 23 
Alle 36 % 53 % 12 % 0 % 120 

 

8.5  Oppsummering 
Fra og med skoleåret 2013-2014 har skoleeier hatt mulighet til å omdisponere inntil fem prosent av 
timene i fagene til andre fag. Det er opp til skoleeier å bestemme hvordan fordelingen av de fleksible 
timene på årstrinn skal være. Hvis skoleeier benytter seg av muligheten til å omdisponere inntil 5 
prosent av timene i fagene, skal den endrede fag- og timefordelingen fastsettes som en lokal forskrift. 

I dette kapittelet ser vi nærmere på om og hvordan denne ordningen har blitt benyttet av skoler og 
skoleeiere. Spørsmålene ble stilt til skoleledere med elever på grunnskoletrinn, og til skoleeierne på 
disse trinnene (kommunene).  

De aller fleste skoleledere (94 prosent) og skoleeiere (96 prosent) kjenner til ordningen med mulighet 
til å omdisponere inntil fem prosent av timene i fagene til andre fag. 23 prosent av skolene svarer at de 
har omdisponert timer. Andelen som har omdisponert timer er høyere blant 1-10 skoler enn blant rene 
barneskoler og rene ungdomsskoler. Videre finner vi noe variasjon etter skolestørrelse og mellom 
landsdelene. Andelen som har omdisponert er høyere blant de minste skolen enn blant de største. 
Østlandet er den landsdelen med høyest andel skoler som har omdisponert. 

Omtrent en tredel av skoleeierne oppgir at skoler i deres kommune har omdisponert timer. En noe 
lavere andel av skoleeierne, omtrent en firedel, svarer at fag- og timefordelingen er fastsatt som en 
lokal forskrift. Vi finner lite samsvar mellom andelen av skoleeiere som svarer at det er skoler i deres 
kommune som har omdisponert timer, og andelen som svarer at fag- og timefordelingen er fastsatt 
som en lokal forskrift. Dette tyder på at ikke alle kommuner hvor skoler omdisponerer timer har fastsatt 
fag- og timefordelingen som en lokal forskrift.  

I alt 77 prosent av skolene svarer at de ikke har omdisponert timer. De fleste (78 prosent) begrunner 
dette med at det ikke har vært behov for å forandre timetallene. De resterende (22 prosent) oppgir at 
de ikke har flyttet på timer fordi dette ikke har vært ønskelig. Analyser etter skolestørrelse og landsdel 
viser små forskjeller mellom de ulike gruppene når det gjelder begrunnelser for hvorfor det ikke har 
blitt omdisponert timer. 
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Fagene engelsk (20 prosentpoeng) og matematikk (17 prosentpoeng) har de største positive 
differansene mellom timer flyttet til og fra fagene. RLE (-18 prosentpoeng) og samfunnsfag (-16 
prosentpoeng) har de største negative differansene mellom timer flyttet til og fra fagene. Når det 
gjelder hvilke trinn det omdisponeres mest på, ser vi at det er en noe høyere andel av skolene med 
elever på ungdomstrinnene som har omdisponert timer, sammenliknet med de som har elever på 
lavere klassetrinn.  

Et klart flertall av skolelederne svarer at de opplever ordningen med fleksibilitet i fag- og 
timefordelingen som positiv. 

66 



 

9 Grunnleggende ferdigheter 

I Kunnskapsløftet er det definert fem ferdigheter som utgjør grunnleggende forutsetninger for læring 
og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Ferdighetene er:  

- Å kunne lese 
- Å kunne regne 
- Å kunne uttrykke seg muntlig 
- Å kunne uttrykke seg skriftlig 
- Å kunne bruke digitale verktøy 

De fem ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag, og en forutsetning for at eleven skal 
kunne vise sin kompetanse. De fem grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene i 
læreplanene for fag, avhengig av fagets egenart og hvilken funksjon ferdigheten har som del av 
kompetansen i faget.  

Utdanningsdirektoratet ønsker mer kunnskap om hvordan skolene arbeider med de grunnleggende 
ferdighetene. Skolelederne fikk derfor spørsmål om dette. Kapitlet består av fire deler. I den første 
delen presenterer vi i hvilken grad skolene har en felles forståelse av hva grunnleggende ferdigheter 
er. I del to ser vi nærmere på skolenes arbeid med de fem ferdighetene. I del tre undersøker vi 
skolenes bruk av kartleggingsprøve i digitale ferdigheter. Til sist undersøker vi skolenes bruk av 
underveisvurdering i arbeidet med grunnleggende ferdigheter.  

Skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter har blitt undersøkt tidligere i spørringene, våren 2012 
(Vibe, 2012). Den gang inngikk spørsmålene som presenteres i del to og fire i dette kapitlet. Tallene 
fra 2012 inkluderes i tabeller der det er mulig å sammenlikne. Skolene som deltok den gang er fra et 
annet utvalg enn de som deltar i høstens undersøkelse. Det vil si at det ikke er de samme skolene 
som har deltatt i de to undersøkelsene som sammenliknes.  

9.1 Nær halvparten har en felles forståelse av hva grunnleggende 
ferdigheter er 

Det første spørsmålet innenfor temaet grunnleggende ferdigheter handlet om i hvilken grad skolen har 
etablert en felles forståelse av hva grunnleggende ferdigheter er. Skolelederne skulle svare ved hjelp 
av en tredelt skala med svaralternativene i stor grad, i noen grad og i liten eller ingen grad. 
Svarfordelingen totalt og etter ulike kjennetegn ved skolen vises i tabell 9.1.  
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Tabell 9.1 Felles forståelse av grunnleggende ferdigheter ved skolene 

Skolen har etablert en felles forståelse for hva grunnleggende ferdigheter etter Kunnskapsløftet 
innebærer 

  I stor grad 
I noen 
grad 

I liten eller  
ingen grad Sum Antall 

  % % % %  
Alle skoler  44 53 3 100 649 
Skoleslag Småskole (1. - 4.) 42 58 0 100 12 

 Barneskole 49 50 1 100 319 
 1-10 skole 47 49 4 100 132 
 Ungdomsskole 37 59 4 100 92 
 Videregående 31 61 9 100 94 

Elevtall grsk. Under 100 47 50 2 100 175 
 100 - 299 45 53 2 100 218 
 300 og mer 47 51 2 100 162 

Elevtall VGS De minste (< 250) 44 52 4 100 27 
 Mellomstore (250 -599) 32 54 14 100 37 
 De største (600 og over) 17 77 7 100 30 

Landsdel Oslo og Akershus 54 40 6 100 104 
 Østlandet 40 57 3 100 168 
 Sør- og Vestlandet 42 55 2 100 231 
 Midt- og Nord-Norge 44 53 3 100 146 

Innbyggertall Under 3000 49 48 3 100 79 
 3000 til 9999 43 56 1 100 143 
 10.000 og mer 48 50 2 100 330 

 

Når vi ser alle skoler under ett er det noe under halvparten av skolelederne som oppgir at skolen i stor 
grad har etablert en felles forståelse for hva grunnleggende ferdigheter innebærer. Videre oppgir litt 
over halvparten av skolene at de i noen grad har etablert en felles forståelse. Kun et mindretall av 
skolelederne, tre prosent, sier at de i liten eller ingen grad har en slik forståelse.  

Andelen skoleledere som oppgir at skolene har en felles forståelse av grunnleggende ferdigheter er 
lavere på ungdomsskolen og i videregående enn i de andre skoleslagene. Omtrent en tredel av de 
videregående skolene svarer i stor grad på spørsmålet, mens det tilsvarende tallet for barneskolen er 
omtrent halvparten.   

Videre ser vi at for videregående er det en klar sammenheng mellom skolestørrelse og det å etablere 
en felles forståelse av hva grunnleggende ferdigheter er. Høyere elevtall henger sammen med mindre 
grad av felles forståelse av grunnleggende ferdigheter. Det er ingen tilsvarende sammenheng for 
grunnskolene.   

Det er også visse forskjeller etter landsdel. Oslo og Akershus skiller seg ut ved at flere herfra oppgir at 
de har etablert en felles forståelse av grunnleggende ferdigheter. Innbyggertall i kommunen der 
skolene ligger ser ikke ut til å være av vesentlig betydning. Riktignok er det forskjeller etter 
innbyggertall, men tallene tyder ikke på en systematisk sammenheng mellom innbyggertall og graden 
av felles forståelse ved skolen.  
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9.2 Mange skoler jobber systematisk med grunnleggende 
ferdigheter – særlig lesing 

Skolelederne ble bedt om å ta stilling til fem utsagn som handlet om hvordan lærerne ved skolen 
jobbet med de grunnleggende ferdighetene. Utsagnene og den totale svarfordelingen vises i tabell 
9.2.  

Tabell 9.2 Skolenes arbeid med de fem grunnleggende ferdighetene. Tall fra 2012 i parentes. 

Lærerne arbeider systematisk med å utvikle elevenes… 

 I stor grad I noen grad 
I liten eller ingen 

grad Sum Antall 
 % % %   
muntlige ferdigheter  54 (55) 44 (44) 2 (2) 100 648 
skriftlige ferdigheter  54 (59) 44 (40) 2 (2) 100 648 
leseferdigheter  71 (75) 28 (24) 1 (1) 100 646 
regneferdigheter  44 (45) 51 (50) 5 (5) 100 643 
digitale ferdigheter 31 (36) 64 (59) 5 (5) 100 647 
… som redskap for læring i alle fag      

 

Tabellen viser at skolene jobber med de fem grunnleggende ferdighetene i ulik grad. Lesing er den 
ferdigheten som flest oppgir at de arbeider systematisk med. Hele 71 prosent oppgir at dette gjøres i 
stor grad. Det er også en relativt høy andel, litt over halvparten, som oppgir at elevenes muntlige og 
skriftlige ferdigheter utvikles som redskap for læring i alle fag.  

Regneferdigheter og digitale ferdigheter er de grunnleggende ferdighetene som skolene i minst grad 
arbeider med å utvikle som redskap i alle fag. Litt under halvparten oppgir at de arbeider systematisk 
med regneferdigheter som grunnleggende ferdighet, mens det tilsvarende tallet for digitale ferdigheter 
er en av tre.  

De fem grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemål i alle fag, på fagenes premisser. I 
flere av kompetansemålene har skolene mulighet til å vektlegge hvilke ferdigheter de vil ta i bruk for at 
eleven skal nå målet. Når skolene totalt sett jobber mye med å utvikle elevenes språklige ferdigheter, 
og i noe mindre grad jobber med regning og digitale ferdigheter, kan det handle om skolenes 
vurdering av hva som fører til måloppnåelse.   

Tallene fra høsten 2014 skiller seg ikke vesentlig fra tallene forrige gang dette ble undersøkt. Også i 
2012 var leseferdigheter det som flest skoler jobbet systematisk med, mens færre svarte det samme 
for digitale ferdigheter og regneferdigheter. Alt i alt ser det ikke ut til å ha skjedd betydelig endringer fra 
2012 til 2014.  

For å finne ut om skolenes arbeid med de fem grunnleggende ferdighetene varierer etter ulike 
kjennetegn ved skolene ble svarene på de fem utsagnene som er vist i tabell 9.2 analysert etter 
skoleslag og elevtall ved skolen. Resultatene av analysene vises i tabellene 9.3 til 9.5.   
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Tabell 9.3 Skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter etter skoleslag 

Utsagn Skoleslag 
I stor 
grad 

I noen 
grad 

I liten 
eller 

ingen 
grad Total N 

  % % % %  
Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes muntlige ferdigheter som 
redskap for læring i alle fag 

Småskole (1. - 4.) 67 33 0 100 12 
Barneskole 58 42 1 100 320 
1-10 skole 57 41 2 100 130 
Ungdomsskole 47 48 4 100 93 
Videregående 41 53 6 100 93 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes skriftlige ferdigheter som 
redskap for læring i alle fag 

Småskole (1. - 4.) 64 36 0 100 11 
Barneskole 63 37 1 100 320 
1-10 skole 52 45 3 100 130 
Ungdomsskole 40 56 4 100 93 
Videregående 40 54 5 100 94 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes leseferdigheter som 
redskap for læring i alle fag 

Småskole (1. - 4.) 73 27 0 100 11 
Barneskole 83 17 0 100 317 
1-10 skole 70 29 2 100 132 
Ungdomsskole 63 37 0 100 93 
Videregående 37 57 6 100 93 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes regneferdigheter som 
redskap for læring i alle fag 

Småskole (1. - 4.) 55 45 0 100 11 
Barneskole 53 46 2 100 318 
1-10 skole 46 50 4 100 131 
Ungdomsskole 33 56 11 100 91 
Videregående 23 67 10 100 92 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes digitale ferdigheter som 
redskap for læring i alle fag 

Småskole (1. - 4.) 9 82 9 100 11 
Barneskole 33 65 2 100 317 
1-10 skole 30 64 6 100 132 
Ungdomsskole 28 67 5 100 93 
Videregående 30 60 11 100 94 

 

Tabell 9.3 viser en sammenheng mellom skoleslag og det å jobbe med grunnleggende ferdigheter. 
Det er en tendens til at småskoler og barneskoler jobber med dette i større grad enn ungdomsskoler 
og videregående skoler. Dette ser vi for fire av de fem grunnleggende ferdighetene. Dette til tross for 
at grunnleggende ferdigheter skal jobbes med fra 1. til 13. trinn. Det tyder på at arbeidet med 
grunnleggende ferdigheter ikke står like sterkt på de høyere trinnene som de lavere. 

Også i 2012 undersøkelsen ble det funnet at videregående skoler arbeidet mindre med de 
grunnleggende ferdighetene enn grunnskoler. I 2014 er tendensen den samme, med den endringen at 
også ungdomsskolene jobber noe mindre med dette enn skoler på lavere trinn.  

Tabell 9.3 tyder ikke på en sterk sammenheng mellom skoleslag og det å jobbe med digitale 
ferdigheter i alle fag. Bortsett fra skoleledere på småskoletrinnet oppgir omtrent en av tre at lærerne i 
stor grad jobber med å utvikle digitale ferdigheter som redskap for læring i alle fag. 
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Tabell 9.4 Grunnskolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter etter elevtall 

Utsagn Elevtall grsk. 
I stor 
grad 

I noen 
grad 

I liten 
eller 

ingen 
grad Total N 

  % % % %  

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes muntlige ferdigheter som 
redskap for læring i alle fag 

Under 100 61 37 2 100 174 
100 - 299 54 43 2 100 219 
300 og mer 52 47 1 100 162 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes skriftlige ferdigheter som 
redskap for læring i alle fag 

Under 100 63 34 2 100 174 
100 - 299 53 45 2 100 219 
300 og mer 53 46 1 100 161 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes leseferdigheter som 
redskap for læring i alle fag 

Under 100 82 17 1 100 175 
100 - 299 74 26 0 100 217 
300 og mer 73 27 0 100 161 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes regneferdigheter som 
redskap for læring i alle fag 

Under 100 56 41 3 100 172 
100 - 299 43 52 5 100 218 
300 og mer 47 51 2 100 161 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes digitale ferdigheter som 
redskap for læring i alle fag 

Under 100 32 65 3 100 173 
100 - 299 27 68 5 100 218 
300 og mer 36 62 2 100 162 

 

Det er visse forskjeller i grunnskolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter etter skolestørrelse. 
Andelen skoleledere som krysser av for at de jobber med de ulike ferdighetene i stor grad er høyest 
blant de små skolene. Dette gjelder for muntlige-, skriftlige-, lese- og regneferdigheter, men ikke for 
digitale ferdigheter.  

Videregående skolers arbeid med grunnleggende ferdigheter etter elevtall vises i tabell 9.5. Også for 
dette skoleslaget er det slik at skolelederne ved små skoler oppgir å arbeide systematisk med de 
grunnleggende ferdighetene i større grad en skolelederen ved store skoler. Dette gjelder for alle de 
fem grunnleggende ferdighetene, men i mindre grad for regneferdigheter enn for de andre.   

Tabellene 9.4 og 9.5 tyder på at mindre skoler jobber mer systematisk med grunnleggende ferdigheter 
enn større skoler.  
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Tabell 9.5 Videregående skolers arbeid med grunnleggende ferdigheter etter elevtall 

Utsagn Elevtall VGS 
I stor 
grad 

I noen 
grad 

I liten 
eller 

ingen 
grad Total N 

  % % % %  

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes muntlige ferdigheter som 

redskap for læring i alle fag 

De minste (< 250) 56 41 4 100 27 
Mellomstore (250 -599) 33 58 8 100 36 
De største (600 og over) 37 57 7 100 30 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes skriftlige ferdigheter som 

redskap for læring i alle fag 

De minste (< 250) 52 48 0 100 27 
Mellomstore (250 -599) 35 57 8 100 37 
De største (600 og over) 37 57 7 100 30 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes leseferdigheter som 

redskap for læring i alle fag 

De minste (< 250) 44 48 7 100 27 
Mellomstore (250 -599) 36 56 8 100 36 
De største (600 og over) 30 67 3 100 30 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes regneferdigheter som 

redskap for læring i alle fag 

De minste (< 250) 27 58 15 100 26 
Mellomstore (250 -599) 22 69 8 100 36 
De største (600 og over) 20 73 7 100 30 

Lærerne arbeider systematisk med å 
utvikle elevenes digitale ferdigheter som 

redskap for læring i alle fag 

De minste (< 250) 41 44 15 100 27 
Mellomstore (250 -599) 27 59 14 100 37 
De største (600 og over) 23 73 3 100 30 

 

Tilsvarende analyser som de i tabell 9.3 – 9.5 ble også gjort for innbyggertall i kommunen og landsdel. 
Analysene viste kun mindre forskjeller etter innbyggertall, mens det var noe variasjon mellom de ulike 
landsdelene. Oslo og Akershus skilte seg fra de andre landsdelene ved at skolelederne herfra i større 
grad sier at skolene deres arbeider med å utvikle de grunnleggende ferdighetene som redskap i alle 
fag. Sett i sammenheng med at Oslo og Akershus også var den landsdelen hvor flest skoleledere 
oppga at skolen har etablert en felles forståelse av hva grunnleggende ferdigheter er, peker dette på 
at Oslo og Akershus arbeider mer med grunnleggende ferdigheter enn de andre landsdelene.  

9.3 Bruk av kartleggingsprøve i digitale ferdigheter er utbredt 
Skolelederne fikk tre spørsmål om skolenes bruk av Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i 
digitale ferdigheter. Prøven er rettet mot 4. trinn, og disse spørsmålene gikk derfor til skoler som 
tidligere hadde krysset av for at de har dette trinnet. Det er frivillig for skolene å gjennomføre prøven.  
Tabell 9.6 viser andelen skoler som bruker denne kartleggingsprøven, totalt og etter ulike kjennetegn 
ved skolen og kommunen skolen ligger i.  
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Tabell 9.6 Skolenes bruk av Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 

Bruker skolen Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn? 
  Ja Nei Total N 

  % % %  
Alle skoler  76 24 100 449 
Skoleslag Småskole (1. - 4.) 58 42 100 12 

 Barneskole 83 17 100 315 
 1-10 skole 57 43 100 122 

Elevtall grsk. Under 100 67 33 100 163 
 100 - 299 78 22 100 165 
 300 og mer 84 16 100 121 

Innbyggertall Under 3000 64 36 100 66 
 3000 til 9999 75 25 100 121 
 10.000 og mer 78 22 100 262 

Landsdel Oslo og Akershus 83 17 100 63 
 Østlandet 79 21 100 115 
 Sør- og Vestlandet 76 24 100 166 
 Midt- og Nord-Norge 67 33 100 105 

 

Tabellen viser at en høy andel av skoler med 4. trinn bruker Utdanningsdirektoratets 
kartleggingsprøve i digitale ferdigheter. Omtrent tre av fire skoler oppgir at de bruker prøven. Når 
andelen brytes ned etter skoleslag ser vi at kartleggingsprøven er mer utbredt blant barneskoler enn 
blant småskoler og 1-10 skoler. Det er også en tendens til at større skoler bruker kartleggingsprøvene 
mer enn mindre skoler.    

Videre viser tabellen en viss variasjon etter landsdel. I Midt- og Nord-Norge er det færre skoler som 
bruker kartleggingsprøvene enn i de andre landsdelene.  

De som svarte ja på spørsmålet fikk to oppfølgingsspørsmål. Det første handlet om hvordan 
informasjon fra kartleggingsprøven ble brukt videre, og det andre handler om i hvilken grad skoleleder 
etterspør oppfølging av elever som var under bekymringsgrensen på kartleggingsprøven. Svarene 
vises i tabell 9.7 og 9.8.   
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Tabell 9.7 Skolenes bruk av informasjon fra Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i 
digitale ferdigheter 

Bruker skolen informasjonen fra Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. 
trinn til å følge opp elevens digitale ferdigheter? 

  Ja Nei Total Antall 
  % % %  

Alle skoler  89 11 100 335 
Skoleslag Småskole (1. - 4.) 86 14 100 7 

 Barneskole 90 10 100 259 
 1-10 skole 88 12 100 69 

Elevtall GSK Under 100 84 16 100 107 
 100 - 299 92 8 100 126 
 300 og mer 91 9 100 102 

Innbyggertall Under 3000 79 21 100 42 
 3000 til 9999 90 10 100 90 
 10.000 og mer 91 9 100 201 

Landsdel Oslo og Akershus 92 8 100 51 
 Østlandet 90 10 100 91 
 Sør- og Vestlandet 88 12 100 124 
 Midt- og Nord-Norge 88 12 100 69 

 

Svært mange av skolene bruker informasjonen fra Utdanningsdirektoratets kartlegginger for å følge 
opp elevenes digitale ferdigheter. Omtrent ni av ti skoleledere svarer ja på spørsmålet. Andelen 
varierer i liten grad etter skoleslag, landsdel og elevtall.  

Tabell 9.8 Skolenes bruk av Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 

Etterspør skoleleder hvordan lærere følger opp elever som kom under bekymringsgrensen på 
utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn? 

  Ja Nei Total Antall 
  % % %  

Alle skoler  79 21 100 335 
Skoleslag Småskole (1. - 4.) 43 57 100 7 

 Barneskole 80 20 100 260 
 1-10 skole 76 24 100 68 

Elevtall GSK Under 100 76 24 100 106 
 100 - 299 79 21 100 127 
 300 og mer 81 19 100 102 

Innbyggertall Under 3000 71 29 100 41 
 3000 til 9999 76 24 100 91 
 10.000 og mer 82 18 100 201 

Landsdel Oslo og Akershus 84 16 100 51 
 Østlandet 76 24 100 91 
 Sør- og Vestlandet 79 21 100 126 
 Midt- og Nord-Norge 78 22 100 67 
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Andelen skoleledere som svarer at de etterspør hvordan lærere følger opp elever som kom under 
bekymringsgrensen på kartleggingsprøven er også høy. Omtrent åtte av ti skoleledere svarer ja på 
spørsmålet. Andelen varierer relativt lite etter kjennetegn ved skolen. Det er en viss variasjon i 
andelen etter skoleslag. Skoleledere ved småskolene svarer ja i mindre grad enn skolelederne ved 
barneskoler og 1-10 skoler. På grunn av det lave antallet skoleledere fra dette skoleslaget er det 
imidlertid nødvendig å tolke forskjellen med litt forsiktighet.  

9.4 Halvparten bruker underveisvurdering i arbeidet med 
grunnleggende ferdigheter 

Det siste spørsmålet skolelederne fikk innenfor temaet grunnleggende ferdigheter handler om i hvilken 
grad underveisvurdering brukes systematisk av lærerne for å utvikle disse ferdighetene. Spørsmålet 
gikk til alle. Skoleledernes svar vises i tabell 9.9.  

Tabell 9.9 Bruk av underveisvurdering – tall fra 2012 i parentes 

I hvilken grad stemmer følgende påstand? "Lærerne benytter underveisvurdering systematisk for å utvikle 
elevenes grunnleggende ferdigheter" 

  I stor grad I noen grad 
I liten eller 
ingen grad Total N 

  % % % %  
Alle skoler  50 (59) 48 (40) 1 (1) 100 647 
Skoleslag Småskole (1. - 4.) 50 50 0 100 12 

 Barneskole 56 44 1 100 319 
 1-10 skole 47 52 1 100 130 
 Ungdomsskole 43 56 1 100 93 
 Videregående 44 51 5 100 93 

Elevtall grsk. Under 100 52 47 2 100 174 
 100 - 299 51 49 0 100 218 
 300 og mer 52 48 0 100 162 

Elevtall VGS De minste (< 250) 54 43 4 100 28 
 Mellomstore (250 -599) 46 46 9 100 35 
 De største (600 og over) 33 63 3 100 30 

Landsdel Oslo og Akershus 54 45 1 100 105 
 Østlandet 52 46 2 100 170 
 Sør- og Vestlandet 50 48 2 100 230 
 Midt- og Nord-Norge 45 54 1 100 142 

Innbyggertall Under 3000 47 51 1 100 78 
 3000 til 9999 58 40 2 100 143 
 10.000 og mer 50 50 0 100 330 

 

Halvparten av skolelederne oppgir at lærerne i stor grad benytter underveisvurdering systematisk for å 
utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. Kun en prosent sier at de ikke bruker underveisvurdering 
til dette. Sammenliknet med 2012 er det færre skoler i 2014 som bruker underveisvurdering 
systematisk. I 2012 var det 59 prosent av skolene som krysset av for at de gjorde dette i stor grad, 
mens andelen i 2014 er 50. Nedgangen kan i stor grad tilbakeføres til endringer blant videregående 
skoler. I 2012 var det 70 prosent av de videregående skolene som krysset av for i stor grad, mens det 
i 2014 er 44 prosent. Nedgangen for de videregående skolene er betydelig, men forklarer ikke den 
totale endringen fra 2012 til 2014. Også blant grunnskolene er det færre som sier at de benytter 
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underveisvurdering systematisk i arbeidet med grunnleggende ferdigheter i 2014 enn 2012, selv om 
nedgangen ikke er like stor som for videregående skoler. Alt i alt tyder tallene på at skoler bruker 
underveisvurdering i arbeidet med grunnleggende ferdigheter i mindre grad nå enn i 2012.  

Det er i liten grad forskjell i andelen som bruker underveisvurdering etter kjennetegn ved skolene eller 
kommunene skolene ligger i. Andelen er noe lavere på videregående enn i barneskolen. Forskjellene 
etter skoleslag er imidlertid ikke svært store. Den største variasjonen finner vi når de videregående 
skolene deles inn etter elevtall. De største videregående skolene oppgir i mindre grad at 
underveisvurdering benyttes systematisk enn de minste videregående skolene.  

9.5 Oppsummering 
Utdanningsdirektoratet ønsker mer kunnskap om hvordan skolene arbeider med elevenes 
grunnleggende ferdigheter. Skolelederne fikk derfor spørsmål om fire områder knyttet til dette 
arbeidet:  

- I hvilken grad skolene har en felles forståelse av hva grunnleggende ferdigheter er 
- Skolenes arbeid med de fem grunnleggende ferdighetene 
- Skolenes bruk av kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 
- Skolenes bruk av underveisvurdering i arbeidet med grunnleggende ferdigheter.  

Litt under halvparten av skolelederne oppgir at skolen deres i stor grad har etablert en felles forståelse 
av hva grunnleggende ferdigheter innebærer. Et mindretall, tre prosent, sier at de i liten eller ingen 
grad har en slik forståelse ved skolen. Analyser etter skoleslag viser at andelen skoleledere som 
oppgir at de har en felles forståelse av grunnleggende ferdigheter er høyere på barneskolen enn på 
ungdomsskolen og videregående. Omtrent halvparten av barneskolene svarer i stor grad på 
spørsmålet, mens det tilsvarende tallet for videregående er omtrent en av tre.  

Videre finner vi en sammenheng mellom skolestørrelse og det å etablere en felles forståelse av hva 
grunnleggende ferdigheter er for videregåendetrinnet. Høyere elevtall henger sammen med mindre 
grad av felles forståelse av grunnleggende ferdigheter. Det er ingen tilsvarende sammenheng for 
grunnskolene.   

Lesing er den grunnleggende ferdigheter som flest oppgir at de arbeider systematisk med. Hele 71 
prosent oppgir at dette gjøres i stor grad. Det er også en relativt høy andel, litt over halvparten, som 
oppgir at elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter utvikles som redskap for læring i alle fag. 
Regneferdigheter og digitale ferdigheter er de grunnleggende ferdighetene som skolene i minst grad 
arbeider med å utvikle som redskap i alle fag. Litt under halvparten oppgir at de arbeider systematisk 
med regneferdigheter som grunnleggende ferdighet, mens det tilsvarende tallet for digitale ferdigheter 
er en av tre.  

Også i 2012 var leseferdigheter det som flest skoler jobbet systematisk med, mens færre svarte det 
samme for digitale ferdigheter og regneferdigheter. Alt i alt ser det ikke ut til å ha skjedd betydelig 
endringer fra 2012 til 2014 når det gjelder skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter. 

I hvilken grad skolene arbeider systematisk med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter som 
redskap for læring i alle fag varierer etter skoleslag. Skoleledere ved de lavere trinnene oppgir i større 
grad at de arbeider systematisk med dette enn skoleledere på ungdomsskolen og i videregående. 
Videre viser analysene at mindre skoler i større grad jobber med de fem grunnleggende ferdighetene 
på tvers av alle fag enn store skoler. Dette gjelder både for grunnskoler og for videregående. Svarene 
tyder på vesentlige forskjeller i arbeidet med grunnleggende ferdigheter etter skolestørrelse og 
skoleslag.  
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Omtrent tre av fire skoler med 4. trinn bruker Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i digitale 
ferdigheter. Bruken er mer utbredt blant barneskoler enn blant småskoler og 1-10 skoler. Det er også 
slik at større skoler bruker kartleggingsprøvene mer enn mindre skoler.    

Omtrent ni av ti skoler svarer at de bruker informasjonen fra Utdanningsdirektoratets kartlegginger for 
å følge opp elevenes digitale ferdigheter. Dette varierer i liten grad etter skoleslag, landsdel og elevtall. 
Andelen skoleledere som svarer at de etterspør hvordan lærere følger opp elever som kom under 
bekymringsgrensen på kartleggingsprøven er også relativt høy. Omtrent åtte av ti skoleledere svarer 
ja på spørsmålet. Heller ikke her er det vesentlig variasjon etter skoleslag, landsdel og elevtall.  

Halvparten av skolelederne oppgir at lærerne i stor grad benytter underveisvurdering systematisk for å 
utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. Kun en prosent sier at de ikke bruker underveisvurdering 
til dette. Det er i liten grad variasjon i andelen som bruker underveisvurdering etter skoleslag, landsdel 
og elevtall. Det har vært en nedgang i andelen skoler som bruker underveisvurdering systematisk i 
arbeidet med grunnleggende ferdigheter fra 2012 til 2014. I 2012 oppga 59 prosent at dette var noe de 
gjorde i stor grad, mens tallet for 2014 er 50 prosent. Nedgangen har vært størst for videregående 
skoler.  
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10 Forebygging av alvorlige skolehendelser 

Utdanningsdirektoratet har siden 2009 samarbeidet med politiet for å sikre et godt beredskapsarbeid i 
utdanningssektoren. I 2013 laget Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet en veiledning i 
beredskapsplanlegging (gjennom prosjektet «Alvorlige hendelser i barnehager og 
utdanningsinstitusjoner), på oppdrag av Kunnskapsdepartementet og Justis- og 
beredskapsdepartementet. Prosjektets første del er utarbeidelse og utsendelse av veilederen, mens 
andre del er et program hos politiet om å besøke alle utdanningsinstitusjoner i landet. Programmet 
startet i januar 2014. Målet med programmet er å bistå utdanningsinstitusjonene i arbeidet med å lage 
gode beredskapsplaner og å øve på disse.  

Skolelederne har også tidligere fått spørsmål om skolenes arbeid med å forebygge alvorlige 
skolehendelser - i 2010 og 2012. Mange av spørsmålene fra de to foregående undersøkelsene er 
også med i høstens undersøkelse. Vi kommer til å sammenlikne svarene fra de ulike undersøkelsene 
der det er mulig. Funnene fra de to foregående undersøkelsene er presentert i rapportene Spørsmål til 
Skole-Norge våren 2010 (Vibe og Sandberg, 2010) og Spørsmål til Skole-Norge våren 2012 (Vibe, 
2012). For mer detaljert informasjon om resultater av de foregående undersøkelsene henviser vi til 
disse rapportene.  

10.1 Økende andel som har møter med politiet  
Alle skolene fikk spørsmål om de har hatt møter med politiet som en del av beredskapsarbeidet i løpet 
av de tre siste årene. De som svarte nei ble i tillegg spurt om de har planlagt et slikt møte i løpet av 
året. Svarene vises i tabellene 10.1 og 10.2. Spørsmålet ble også stilt i 2010 og 2012, og vi 
sammenlikner resultatene fra de tre undersøkelsene i teksten.  

Tabell 10.1 Møter med politiet etter skoleslag og landsdel 

Har skoleledelsen i løpet av de tre siste skoleårene (2011-2012, 2012-2013 og/eller 2013-2014) hatt møte 
med politiet i forbindelse med beredskapsarbeid av alvorlige skolehendelser? 

 Oslo og Akershus Østlandet 
Sør- og 

Vestlandet 
Midt- og Nord-

Norge Total Antall 
 % % % % %  
Barneskole 57  35  42  64  46  333 
1-10 skole 77  64  67  63  66  132 
Ungdomsskole 91  72  62  83  75  93 
Videregående 76  88  69  90  80  93 
Total 70  53  53  69  59  651 
Antall 106 171 230 144 651  
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Total 59 prosent av skolene har hatt møte med politiet i de siste tre årene. Dette er en klar økning fra 
de foregående undersøkelsene. I 2010 var andelen 45 prosent, og i 2012 var den 44. Økningen 
indikerer at det har blitt mer vanlig for skoler å ha slike møter.  

Sammenliknet med forrige måling er andelen som svarer ja på spørsmålet høyere for hver enkelt av 
de fire landsdelene. Det vil si at alle landsdelene bidrar til økningen på nasjonalt nivå. Den høyeste 
økningen finner vi i Midt- og Nord-Norge. I 2012 oppga 50 prosent av skolelederne at de hadde hatt 
møte med politiet. Andelen er nå 69 prosent, noe som tilsvarer en økning på 19 prosentpoeng. Det er 
likevel forskjeller mellom landsdelene. Andelen som har hatt møte med politiet er høyere i Oslo og 
Akershus og Midt- og Nord-Norge enn på Østlandet og Sør- og Vestlandet.  

Det er også forskjeller i andelen som har hatt møter med politiet mellom skoleslagene. Den laveste 
andelen finner vi blant barneskolene, og den høyeste blant ungdomsskoler og på videregående. Dette 
er i tråd med 2012 undersøkelsen og 2010 undersøkelsen. Imidlertid er forskjellen mindre nå enn 
tidligere. Det skyldes først og fremst at flere barne- og 1-10 skoler har hatt møter nå enn ved tidligere 
undersøkelser.   

Tabell 10.2 Møter med politiet etter skoleslag og elevtall 

Har skoleledelsen i løpet av de tre siste skoleårene (2011-2012, 2012-2013 og/eller 2013-2014) hatt 
møte med politiet i forbindelse med beredskapsarbeid av alvorlige skolehendelser? 
 De minste De mellomstore De største Total Antall 

 % % % %  
Barneskole 49  45  45  46  333 
1-10 skole 51  69  84  66  132 
Ungdomsskole 60  75  78  75  93 
Videregående 71  74  93  80  93 
Total 53  60  65  59  651 
Antall 203 254 194 651  

 

Tabell 10.2 viser at det er noe variasjon i andelen som har hatt møte med politiet etter elevtall ved 
skolen. Andelen er høyere blant de store skolene enn blant de små. Dette ble også funnet i 2010 og 
2012. Men forskjellen er noe mindre i den siste undersøkelsen enn i de to foregående. Forskjellene 
etter elevtall har blitt utjevnet over tid. Det skyldes først og fremst at andelen som har hatt møte med 
politiet har økt mer blant de minste skolene enn blant de store. 

De som svarte nei på spørsmålet om de hadde hatt møter med politiet i forbindelse med 
beredskapsarbeid for alvorlige skolehendelser, fikk spørsmål om de hadde planlagt et slikt møte i 
løpet av 2014. Svarene vises i tabell 10.3.  

Tabell 10.3 Møter med politiet etter skoleslag 

Har skoleledelsen planlagt møte med politiet i forbindelse med beredskapsarbeid og forebygging av 
alvorlige skolehendelser i løpet av 2014? 
 Barneskole 1-10 skole Ungdomsskole Videregående Total 

 % % % % % 
Ja 10 15 21 44 14 
Nei 88 79 79 44 83 
Vet ikke 2 5 0 13 3 
Total 100 100 100 100 100 
N 162 39 19 16 236 
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I alt 14 prosent av de 236 skolene som ikke hadde hatt møte med politiet i løpet av de tre siste årene 
oppgir at de skal ha et slikt møte i 2014. Ved å legge dette tallet sammen med antallet skoler som 
oppgir at de har hatt møte med politiet Ved å legge sammen tallene fra tabell 10.3 med tallene i tabell 
10.1 finner vi at 64 prosent, av skolene har hatt eller planlegger møte med politiet i løpet av 2014. Det 
vil si at omtrent en av tre skoler hverken har hatt eller planlegger slike møter i 2014.  

10.2 Under halvparten har avholdt beredskapsøvelse  
Skolene fikk i alt tre spørsmål knyttet til hvordan de har forberedt seg på alvorlige skolehendelser. 
Spørsmålene handler om utarbeidelse av beredskapsplaner, beredskapsøvelser og andre tiltak som 
de har iverksatt.  

Tabell 10.4 Utarbeidelse av beredskapsplaner etter skoleslag og landsdel 

Har skolen utarbeidet eller forbedret sine beredskapsplaner for å dekke alvorlige skolehendelser de siste tre 
årene? 

 
Oslo og 

Akershus Østlandet 
Sør- og 

Vestlandet 
Midt- og 

Nord-Norge Total Antall 
 % % % % %  

Barneskole 92 % 72 % 75 % 71 % 77 % 328 
1-10 skole 92 % 64 % 77 % 62 % 70 % 131 
Ungdomsskole 91 % 83 % 86 % 58 % 83 % 92 
Videregående 100 % 83 % 97 % 100 % 95 % 94 
Total 93 % 75 % 80 % 71 % 79 % 645 
Antall 104 169 231 141 645  

 

Et klart flertall av skolene oppgir at de har utarbeidet eller forbedret beredskapsplaner i løpet av de tre 
siste årene. 79 prosent svarer ja på spørsmålet. Tabellen viser at det er forskjeller i utarbeidelse av 
beredskapsplaner både etter skoleslag og etter landsdel. Videregående er det skoleslaget med høyest 
andel skoler med beredskapsplaner. 95 prosent av de videregående skolene oppgir at de har laget 
slike planer. Den laveste andelen finner vi i 1-10 skoler, hvor 70 prosent har svart ja på spørsmålet. 
Altså er det tre av ti skoler i denne gruppen som ikke har utarbeidet eller forbedret sine 
beredskapsplaner de siste tre årene.  

Når det gjelder landsdel ser vi at andelen skoler med beredskapsplaner er høyest i Oslo og Akershus. 
93 prosent i denne landsdelen har svart ja på spørsmålet. Spørsmålet om utarbeidelse av 
beredskapsplaner er ikke stilt tidligere, og vi kan derfor ikke sammenlikne over tid.  

Tabell 10.5 Beredskapsøvelser de siste tre skoleårene etter skoleslag 

Har skolen holdt beredskapsøvelse i løpet av de tre siste skoleårene (2011-2012, 2012-2013 og/eller 
2013-2014)? 
 Barneskole 1-10 skole Ungdomsskole Videregående Total 

 % % % % % 
Ja, bare med ledelsen 4 5 6 16 6 
Ja, med ledelsen og lærere 17 11 22 16 16 
Ja, med ledelsen, lærere og elever 15 18 15 20 17 
Nei 56 54 48 45 53 
Vet ikke 8 12 9 3 8 
Total 100 100 100 100 100 
Antall 331 130 93 94 648 
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I alt 39 prosent av skolelederne sier at skolen har hatt beredskapsøvelse i løpet av de siste tre årene. I 
2012 var det 31 prosent som oppga det samme. Det vil si at andelen skoler som har hatt 
beredskapsøvelse er høyere i 2014 enn i 2012. I 2010 var det 42 prosent av skolene som oppga at de 
hadde hatt beredskapsøvelse. Den gang var det ingen avgrensning på når øvelsene skulle være 
gjennomført. Det vil si at skolelederne kunne svare ja på spørsmålet selv om siste øvelse ble avholdt 
for mer enn tre år siden. Det er sannsynlig at forskjellen i hvordan spørsmålet ble stilt bidrar til å 
forklare hvorfor såpass mange svaret ja i 2010 sammenliknet med 2012 og 2014.  

Alt i alt tyder dette på at andelen skoler som har beredskapsøvelse har økt. Samtidig er andelen skoler 
som har avholdt beredskapsøvelse lav. Under halvparten av de som har svart på spørsmålene sier at 
de har hatt slike øvelser i løpet av de tre siste årene. Det vil si at mange skoler sjelden, kanskje aldri, 
avholder slike øvelser.  

Tabell 10.6 Beredskapsøvelser de siste tre skoleårene etter landsdel 

Har skolen holdt beredskapsøvelse i løpet av de tre siste skoleårene (2011-2012, 2012-2013 og/eller2013-
2014)? 

 
Oslo og 

Akershus Østlandet 
Sør- og 

Vestlandet 
Midt- og Nord-

Norge Total 
 % % % % % 
Ja, bare med ledelsen 7 8 6 3 6 
Ja, med ledelsen og lærere 48 10 8 13 16 
Ja, med ledelsen, lærere og elever 10 15 18 21 17 
Nei 29 57 58 57 53 
Vet ikke 7 10 9 6 8 
Total 100 100 100 100 100 
N 104 169 231 144 648 

 

Det er klare forskjeller mellom landsdelene når det gjelder andelen skoler som har holdt 
beredskapsøvelse de siste tre årene. Andelen er høyere i Oslo og Akershus enn i de andre 
landsdelene. I alt 65 prosent av skolene i Oslo og Akershus har avholdt beredskapsøvelse de tre siste 
årene, mens det tilsvarende tallet er 32 til 37 prosent for de andre landsdelene. Også i 2012 ble det 
funnet at Oslo og Akershus var den landsdelen hvor flest oppga at de hadde hatt beredskapsøvelse. 
Avstanden mellom Oslo og Akershus er større nå i 2014 enn ved forrige undersøkelse.  

Skolene fikk også spørsmål om de hvilke andre tiltak mot alvorlige skolehendelser de har iverksatt. De 
ulike tiltakene og skoleledernes svar vises i tabell 10.5.  

Tabell 10.7 Andre tiltak mot alvorlige skolehendelser etter skoleslag 

Har skolen iverksatt andre tiltak rettet mot elevene, lærerne eller foreldrene for å forebygge alvorlige 
skolehendelser? 

 Barneskole 1-10 skole 
Ungdoms-

skole 
Videre-
gående Total 

 % % % % % 
Trivselstiltak 90 79 81 73 84 
Sosialpedagogisk oppfølging av 
enkeltelever 58 56 73 71 62 
Program for å øke sosialpedagogisk 
kompetanse 50 41 31 21 41 
Andre tiltak 13 10 12 17 13 
Ingen 4 12 6 6 6 
Antall 331 130 93 94 648 
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Trivselstiltak er det tiltaket som flest skoler oppgir å ha iverksatt. 84 prosent av skolene sier at de har 
slike tiltak. Andelen er noe høyere på barneskolen enn på videregående. Sammenlikninger mellom 
årets undersøkelsen og den i 2012 viser at andelen som oppgir at de bruker tiltaket Sosialpedagogisk 
oppfølging av enkeltelever har gått noe ned. I 2012 var det 71 prosent som krysset av for dette, mens 
det i høstens undersøkelse var 62 prosent. Bortsett fra forskjellen på dette området er det kun mindre 
forskjeller mellom 2012 og 2014.  

I alt 13 prosent av skolelederne som krysset av for at de gjennomførte Andre tiltak i tillegg til de som 
var nevnt i spørsmålet. De som krysset av for dette alternativet ble bedt om å beskrive tiltakene kort. 
Skoleledernes svar vises i sin helhet i vedlegg 10A. Kort oppsummert kan det sies at de fleste av 
tiltakene tilhører en av to hovedkategorier:  

- Tiltak for å bedre læringsmiljøet, som ulike anti-mobbeprogram. 

- Tiltak for å bedre sikkerheten ved skolen, som brannøvelser. 

Kategorien Ingen inkluderer de som ikke krysset av for noen tiltak, heller ikke Andre tiltak. I alt 6 
prosent av skolene kommer i denne kategorien. Dette er på linje med det som ble funnet i 2012 
undersøkelsen.   

10.3 Samarbeidet med politiet oppleves som godt 
Skolenes samarbeid med politiet ble undersøkt ved hjelp av to spørsmål. I det ene spørsmålet skal 
skolene svare på hvor godt samarbeidet er. Det andre spørsmålet handler om de har en fast 
kontaktperson i politiet. De to spørsmålene ble også stilt i 2012, og funnene fra de to undersøkelsene 
sammenliknes. Kun skoler som tidligere har svart at de har hatt møte med politiet skulle svare på 
denne delen.   

Tabell 10.8 Skolenes opplevelse av samarbeidet med politiet etter skoleslag 

Opplever skolen at samarbeidet med politiet er godt? 
 Barneskole 1-10 skole Ungdomsskole Videregående Alle 

 % % % % % 
1: veldig dårlig 1 1 0 0 1 
2 3 5 1 0 2 
3 14 10 10 4 10 
4 22 16 18 18 19 
5 38 43 34 34 38 
6: veldig godt 23 24 37 45 30 
Sum 100 100 100 100 100 
Antall 153 86 68 74 381 

 

Tabell 10.8 viser at et klart flertall av skolene krysser av for de to mest positive svarkategoriene når 
det blir spurt om hvordan de opplever samarbeidet med politiet. Andelen som krysser av for det mest 
positive svaralternativet er noe høyere blant ungdoms- og videregående skoler enn barne- og 1-10 
skoler. Dette ble også funnet i 2012 undersøkelsen. Fordelingen for alle skoleslag – kolonnen lengst til 
høyre – er svært lik i denne undersøkelsen som i 2012.  
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Tabell 10.9 Skolenes kontaktperson i politiet etter skoleslag 

Har skolen en fast kontaktperson i politiet? 
 Barneskole 1-10 skole Ungdomsskole Videregående Alle 

 % % % % % 
Ja 44 52 81 77 59 
Nei 46 44 19 19 35 
Vet ikke 10 3 0 4 6 
Sum 100 100 100 100 100 
Antall 153 86 70 74 383 

 

I alt 59 prosent av skolene som har hatt møter med politiet oppgir at de har en fast kontaktperson. 
Andelen er noe lavere i denne undersøkelsen enn i 2012. Den gang var det 69 prosent som svarte at 
de hadde en fast kontaktperson i politiet. Det innebærer at samtidig som flere skoler har møter med 
politiet i 2014 enn i 2012, så er andelen av disse som har en fast kontaktperson lavere i 2014 enn i 
2012.   

Tabellen viser at det er klare forskjeller mellom skoleslagene. Mens andelen som har en fast 
kontaktperson i politiet ligger rundt 80 prosent for ungdoms- og videregående skoler er det mellom 40 
og 50 prosent av barne- og 1-10 skolene som oppgir det samme. Også i 2012 var det slik at 
ungdomsskoler og videregående oftere har en fast kontaktperson i politiet.  

Tabell 10.10 Skolenes opplevelse av samarbeidet etter om de har kontaktperson 

 
Har skolen en fast 

kontaktperson i politiet? 

 
Ja Nei 
% % 

1: veldig dårlig 0 1 
2 1 4 
3 6 16 
4 18 20 
5 36 43 
6: veldig godt 39 17 
Sum 100 100 
Antall 224 135 

 

Tabell 10.10 viser at andelen skoleledere som krysser av for den høyeste svarkategorien på 
spørsmålet om opplevelsen av samarbeidet med politiet er mer enn dobbelt så høy blant skoler som 
har kontaktperson i politiet sammenliknet med skoler som ikke har en slik ordning. Dette ble også 
funnet i 2012 undersøkelsen og tyder på det er en sammenheng mellom det å ha kontaktperson i 
politiet og å være fornøyd med samarbeidet.  

10.4 Fire av ti kjenner ikke til veiledningene 
Høstens undersøkelse inneholdt to spørsmål om bruk av veiledninger i beredskapsplanlegging som 
ligger på www.udir.no. Spørsmålene har ikke blitt stilt tidligere. Det første spørsmålet, som handlet om 
kjennskap til veiledningene, gikk til alle. Det andre spørsmålet handlet om deltakernes oppfatning av 
veledlingene, og gikk til de som svarte ja på at de kjente til veiledningene.  
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Tabell 10.11 Kjennskap til veiledningene i beredskapsplanlegging. Andel som svarer ja.  

Kjenner du til veiledningene i beredskapsplanlegging på www.udir.no? 

 Oslo og Akershus Østlandet Sør- og Vestlandet 
Midt- og Nord-

Norge Total Antall 
 % % % % %  

Barneskole 57  54  48  68  54  331 
1-10 skole 67  59  55  62  60  129 
Ungdomsskole 48  76  55  92  65  93 
Videregående 71  67  79  55  69  94 
Total 58  60  54  66  59  647 
Antall 105 170 230 142 647  

 

Tabell 10.11 viser at 59 prosent av skolelederne kjenner til veiledningene på udir.no. Det vil si at fire 
av ti ikke kjenner til veiledningene. Det er noe variasjon mellom landsdelene, der skoler i Midt- og 
Nord-Norge er de som i størst grad kjenner til veiledningene. Det er også forskjeller etter skoleslag. 
Tabellen peker på en tendens til at høyere skoleslag kjenner til veiledningene i større grad enn barne- 
og 1-10 skoler. Dette er i tråd med andre funn i dette kapitlet. Svarene viser i mange tilfeller at 
ungdoms- og videregående skoler jobber mer med alvorlige skolehendelser enn barne- og 1-10 
skoler.  

De som svarte ja på spørsmålet fikk et oppfølgingsspørsmål om hvor nyttige de synes veiledningene 
på udir.no er.  

Tabell 10.12 Opplevelse av veiledningene på www.udir.no 

I hvilken grad synes du veiledningene i beredskapsplanlegging på www.udir.no gir nyttig informasjon? 
 Barneskole 1-10 skole Ungdomsskole Videregående Total 

 % % % % % 
I liten eller ingen grad 1 1 2 0 1 
I noen grad 27 35 37 38 32 
I stor grad 66 53 55 59 60 
I svært stor grad 7 10 7 3 7 
Total 100 100 100 100 100 
N 180 77 60 64 381 

 

Majoriteten av skolelederne har krysset av for at de synes veiledningene gir nyttig informasjon i stor 
grad. Altså oppleves veilederne som nyttige. Det taler for at økt kjennskap til (jmf tabell 10.11) og bruk 
av veiledningene kan være positivt for skolenes beredskapsarbeid.  

Det er noen mindre forskjeller mellom skoleslagene. Skoleledere ved barneskoler er de som i størst 
grad opplever veiledningene som nyttige. Analyser etter landsdel viste ikke store forskjeller – disse 
analysene vises ikke her.  

10.5 Oppsummering 
Utdanningsdirektoratet har siden 2009 samarbeidet med politiet for å sikre et godt beredskapsarbeid i 
utdanningssektoren. I 2013 laget Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet en veiledning i 
beredskapsplanlegging (gjennom prosjektet «Alvorlige hendelser i barnehager og 
utdanningsinstitusjoner), på oppdrag av Kunnskapsdepartementet og Justis- og 
beredskapsdepartementet. Prosjektets første del er utarbeidelse og utsendelse av en veiledning i 
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beredskapsplanlegging, mens andre del er et program hos politiet om å besøke alle 
utdanningsinstitusjoner i landet. Programmet startet i januar 2014. Målet med programmet er å bistå 
utdanningsinstitusjonene i arbeidet med å lage gode beredskapsplaner og å øve på disse.  

Andelen skoler som oppgir at de har hatt møter med politiet i forbindelse med beredskapsarbeid for 
alvorlige skolehendelser er høyere i denne undersøkelsen enn i de to foregående undersøkelsene. 
Totalt 59 prosent av skolene har hatt slike møter. Noe av økningen kan tilbakeføres til at barne- og 1-
10 skoler i større grad enn tidligere har hatt slike møter. Det bidrar til at forskjellen mellom 
skoleslagene er mindre nå enn tidligere. Men fremdeles er det slik at andelen som har møter med 
politiet er høyere blant ungdoms- og videregående skoler enn blant barne- og 1-10 skoler.   

Økningen har kommet over hele landet, men det er fremdeles forskjeller mellom landsdelene. Oslo- og 
Akershus og Midt- og Nord-Norge har den høyeste andelen skoler som har hatt møte med politiet om 
alvorlige skolehendelser i løpet av de tre siste årene.  

Et flertall av skolene har utarbeidet eller forbedret beredskapsplanene i løpet av de siste tre årene. 
Videre har 39 prosent av skolene gjennomført beredskapsøvelser i løpet av den samme perioden. 
Andelen som har holdt beredskapsøvelse er høyere i Oslo og Akershus enn i de andre landsdelene. 
65 prosent av skolene i Oslo og Akershus har hatt slike øvelser, mens det tilsvarende tallet er 32 til 37 
prosent for de andre landsdelene. Andelen skoler som har hatt beredskapsøvelse har økt fra 2012 til 
2014. Samtidig er det under halvparten av skolene som svarer at de har hatt slike øvelser i løpet av de 
siste tre årene. Det vil si at mange skoler sjelden, kanskje aldri, avholder slike øvelser.  

Et klart flertall av skolene gir positive vurderinger av samarbeidet med politiet. Andelen som krysser av 
for det mest positive svaralternativet er noe høyere blant ungdoms- og videregående skoler enn 
barne- og 1-10 skoler. Dette ble også funnet i 2012 undersøkelsen. I alt 59 prosent av skolene som 
har hatt møter med politiet oppgir at de har en fast kontaktperson. Andelen er noe lavere i denne 
undersøkelsen enn i 2012. Den gang var det 69 prosent som svarte at de hadde en fast kontaktperson 
i politiet. Å ha en fast kontaktperson i politiet henger sammen med hvor fornøyd skolene er med 
kontakten. Andelen som beskriver samarbeidet som veldig godt er høyere blant skoler som har fast 
kontaktperson enn blant skoler som ikke har det.   

I alt 59 prosent av skolelederne svarer at de kjenner til veiledningene i beredskapsplanlegging på 
udir.no. Det er noe variasjon mellom landsdelene, der skoler i Midt- og Nord-Norge er de som i størst 
grad kjenner til veiledningene. Det er også forskjeller etter skoleslag. Tabellen peker på en tendens til 
at høyere skoleslag kjenner til veiledningene i større grad enn barne- og 1-10 skoler. Blant de som 
kjenner til veiledningene oppgir et flertall at veiledningene gir nyttig informasjon. Det taler for at økt 
kjennskap til og bruk av veiledningene kan være positivt for skolenes beredskapsarbeid.  

Kapitlet tyder på at det i mange tilfeller er forskjeller mellom skoleslagene og landsdelene i hvor langt 
de har kommet i beredskapsarbeidet for alvorlige skolehendelser. Oslo og Akershus skårer høyt på 
mange av spørsmålene som er stilt, og har kommet lenger i arbeidet enn andre landsdeler. Når det 
gjelder skoleslag er det de videregående skolene som skiller seg ut i positiv retning. Mange 
videregående skoler har hatt møter med politiet og har utarbeidet beredskapsplan.  
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Vedlegg 

Vedlegg 8A: Andre fag det flyttes timer fra eller til 
Håndverksrullering 
Forsering vgs 
Montessoriskole. Lengre skoledag, som gir mulighet til fordyping i mange fag. 
Montessoritid/fordypning 
Det gjelder for enkeltelever og spesialundervisning hvor elevene følger annen fag- og timefordeling 
Matematikk på videregåendenivå for ekstra motiverte og faglig sterke 10.klasseelever. 
SmArt-verksted, arbeid med elevers styrker for å få større arbeidsglede og mer læring. 
Sosial kompetanse 1. - 7. kl 
Natur, Miljø og Friluftsliv, Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign, Sal og Scene. 
Leksetid 
Historie. Dette går tverfaglig 
Musikalprosjekt på ungdomsskolen, julespill på barneskolen 
Turdag i skogen 
Fysisk aktivitet og helse  Natur og miljø  Levande kulturarv 
Utedag og Olweusprogrammet 
Vi har utvida skuleveka med 2 timar 
Har en pott vi kaller "Tid til å leve-timer" som brukes etter elevers interesse/styrking av sider 
elevene ønsker. Et slags valgfagstilbud der styrking av interessefelt er viktgst, men også til 
ekstraøving der elevene ønsker det 
Samisk som andrespråk 
innsats for andre, trafikk, medier og kommunikasjon, fysisk aktivitet 
F&H, Natur,miljø og friluftsliv. Innsats for andre og Sal og Scene 
Design og redesign, trafikk, fysisk aktivitet 
Samisk, finsk 
Faget Arbeid 
Matematikk 
Fleksitime 
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Vedlegg 10A: Andre tiltak for å forebygge alvorlige skolehendelser 
Aktiv skole365 
Anti-mobbe-plan, trafikksikkerhetsplan, 
ART 
ART 
Art, Repulse 
Brann, evakuering, mobbing og sikker internettbruk 
Brannøvelser 
Brannøvelser 
Brannøvelser, sosiale sammenkomster, felles samlinger om temaet 
Brannøvingar 
Bruker Olweus programmet 
Det har ikke vært behov 
Elevkonferanser, foreldregruppe mot mobbing ol. 
Elevmegling 
Elevmekling, MOT-skole 
Fadderordning, bibliotekassistenter 
Felles kursing innefor sosialpedagogisk kompetanse, men ikke i form av program. 
Foreldrenettverk 
Foreldresamarbeid, STOPP-regler osv. 
FySak - Fysiskaktivitet kvar dag lenket saman med planen for sosialkompetanse 
Fysisk aktivitet, 1 time hver dag, gå-grupper, 
Fysisk sikkerhet 
Gjennomgang av konkret trussel i samlet kollegium i samarbeid med politiet. 
Gjennomgang i personalet av tenkte hendelser, der vi har laget en plan for å samle alle elever inne, 
dersom det skulle bli behov for det. 
Godt klassemiljø 
Gutte- og jentegruppe. Kontrakter med Ungdom mot Vold for enkeltelever 
Handl.plan mot mobbing 
handlingsplan mot mobbing, Manifest ot mobbing 
HSA arbeide.  To treff for foreldre og barn pr. skoleår.  Systematisk opplegg for tema på 
foreldremøter fra 1.kl. - 7.kl. 
I mangel av intercom har vi laget egen varslingsrutine for låsing av dører ved evt. truende 
hendelser. 
IKO-modellen: systematisk oppfølging ved bekymring, mestringsavtaler raskt, TFS-møte 
(tverrfaglige samarbeidsmøter) , samarbeidsmøter med ungdomsteam i politiet, jevnlig samarbeid 
med utekontakt og fritidsarena 
Informasjonsmøter 
Installasjon av talevarslingsanlegg 
Intern trivselsundersøkelse 
Kontakt eksterne samarbeidspartnere, som f.eks. PPT, BUP, familiekontor, barnevern og politi 
Kurs som politiet hadde for personalet 
Ledelsen har elevsamtaler med alle elever på 6. og 7.trinn, klassekontakter + trinnlærere + 
ledelsen møtes for å samsnakke om psykososialt arbeid 
Læringsmiljø, klasseledelse, rusforebygging 
Megling 
Miljøarbeider, Securitas 
Miljøarbeidere. Samarbeid med Utekontakten 
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Miljølærerstilling 
Mobbeplan 
Nettvett-kampanje 
Ny beredskapsplan 
Nye rutiner for varsling av foreldre om elever ikke møter på skolen 
Olweus mobbeforebygging 
Opprettet sosiallærer på barnetrinnet med tanke på forebyggende arbeid og åpen dør 
PALS 
PALS 
PALS, trivselsledere, prosjektet Et løft for løring m/Thomas Nordahl mm 
Planlegg ROS-analyse i samarbeid med politiet. 
Politibesøk 
Psykisk helse 
Regelmessig besøk fra politiet, tett samarbeid med politiet med tanke på å forebygge 
Respekt 
Risikovurderinger 
Samarbeid med FAU 
Samarbeid med forebyggende avdeling i politiet 
Samarbeid med kommunalt kriseteam, rutiner / beredsskap for å fange opp risikoelever 
Samarbeid med lag, foreninger, ungdomsklubb, Lions osv 
Samarbeid med politiet omkring enkeltelever med risikoadferd 
Samtaler og drøfting 
Skolen har arbeidet systemisk med kompetanseheving i klasseledelse, samarbeidet med Midt-
norsk komp.senter for atferd. 
Sosiallærer 
Sosialpedagogisk handlingsplan 
Stort fokus på HMS-arbeid generelt 
Ta alle henvendelser på alvor fra foreldre,elever §9a, respekt-program, brannøvelser og rutiner, 
refleksjon med lærere, elever,ansatte om alvorlige hendelser ut fra caser, tidlig innsats generelt, 
varslet Rådm. om behov for varselsystem 
Tilrettelegging av elevstyrte miljøtiltak 
Tiltaksplan mot krenkende atferd 
TL-program, LP-modell 
Trafikk og rus med russ og politi og helsesøster 
Trivselsledere, hyggekvelder, foreldresamlinger 
Trivselslederprogammet, Elevkantine 
Trivselslederprogrammet 
Trivselslederprogrammet og Pals 
Ulike skolemiljøtiltak, Drømmeskolen, Stor satsing på sosial handlingskompetanse 
Varslingssystem 
Veiledning fra eksterne 
VIP 
Zippy's venner 
Årshjul for det psykososiale miljøet. Vi er i gang med å implementere ny Handlingsplan for 
alvorlige og ekstreme hendelser. 
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Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring 
 
 
  

 

Notat 
 
Dato:  
7.1.2015 
 
 

 

 
 
Saksnummer:  
2014/2309 
 
 

 

Til:  
Partene i arbeidslivet ved SRY og faglige råd 
Fylkeskommunene ved Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) 
Sametinget 
  

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen 
 
1. Bakgrunn  
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å «styrke kvaliteten på og relevansen av 
fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet».1 
 
Utdanningsdirektoratet beskriver i dette notatet et forslag til organisering av arbeidet, med tilhørende plan for 
fremdrift og ressurser. Vi beskriver hvilket ansvar de faglige rådene får gjennom bestilling om 
utviklingsredegjørelse for 2015/2016. Bestillingen er skissert i vedlegg 1.  I tillegg beskriver vi et forslag om å 
oppnevne noen arbeidsgrupper med utgangspunkt i næringer og bransjer som har nærliggende 
kompetansebehov/arbeidsmarked. Et forslag til mandat for disse gruppene er presentert i vedlegg 2.  
 
Vi ber om innspill fra partene i arbeidslivet, fylkeskommunene og Sametinget til dette forslaget. Skriftlige 
innspill kan gis innen 21.januar. Saken vil også bli drøftet i fellesmøtet til SRY og faglige råd 22. januar.  
 

1.1 Om oppdragsbrev 11-14: Gjennomgå tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram 
Gjennomgangen av tilbudsstrukturen skal bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme elevers og 
arbeidslivets behov. Opplæringstilbudene skal bli mer relevante, målt opp mot kriterier som rekruttering, 
gjennomføring med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse og verdsetting på arbeidsmarkedet. 
Kunnskapsdepartementet presiserer at verdsetting på arbeidsmarkedet er av avgjørende betydning og skal 
vektlegges mest i arbeidet med oppdraget.  
 
Det skal gjøres en selvstendig gjennomgang av små verneverdige fag. De små verneverdige fagene er en 
integrert del av den videregående opplæringen på lik linje med andre fag. De fleste av disse fagene tilhører 
utdanningsprogrammet design- og håndverk. Flere forhold vil være førende i gjennomgangen av de små 
verneverdige fagene, blant annet potensialet for verdiskaping og etterspørsel, om faget er en del av den 
immaterielle kulturarven og skillet mellom et fag og en teknikk. 
 
En del av oppdraget er også å vurdere, og komme med forslag til hvordan tilbudsstrukturen kan 
vedlikeholdes/oppdateres og endres i et mer kontinuerlig perspektiv, slik at behovet for større gjennomganger 
reduseres. 
 
Ulike opplæringstilbud i fag- og yrkesopplæringen har ulike utfordringer, og endringer i tilbudsstrukturen må 
derfor ses som ett av flere mulige virkemidler for å øke kvaliteten på opplæringstilbudene. Vi viser til Meld. St. 
20 kap.6, som beskriver tre grunnprinsipper for arbeidet med å utvikle og forbedre videregående opplæring i 
årene fremover. Disse prinsippene legges til grunn for gjennomgangen. Tilbudsstrukturen er fastsatt i Vedlegg 
2 Udir-01-20142 og omfatter tilbudet og organiseringen av utdannelsene innenfor fag- og yrkesopplæringen. 

                                                           
1
 Se oppdragsbrev 11-14 

2 http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2014/Udir1-2014-vedlegg2.pdf  

http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2014/Udir1-2014-vedlegg2.pdf
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Det vil si, hvilke lærefag (yrker) som skal tilbys norske elever i den videregående opplæringen, og hvordan 
disse er gruppert. Endringer i tilbudsstrukturen inkluderer3: 

 Nedleggelser. 

 Oppsplitting av programområder og lærefag. 

 Sammenslåing av programområder og lærefag. 

 Endring av opplæringsmodell. 

 Forslag til nye programområder og lærefag. 

 Navneendringer. 

 Kryssløp. 
 
Vurderinger av læreplanene inngår ikke i oppdraget, men læreplanprosesser vil i de fleste tilfeller bli utløst når 
det gjøres endringer i fag og i strukturen. 
 
Gjennomgangen skal skje i samarbeid med partene i arbeidslivet, fylkeskommuner som skoleeier og andre 
aktører. Kunnskapsdepartementet understreker betydningen av at en bredde i perspektiver kommer til uttrykk 
i arbeidet med ny tilbudsstruktur. Det skal derfor sikres representasjon av relevante aktører som ikke allerede 
er representert i de faglige rådene.  
 
Gjennomgangen skal være kunnskapsbasert, og vil støttes opp av utlysning av forskning. Dette beskrives 
nærmere under kapittel 4.1. 
 

1.2 Føringer fra Kunnskapsdepartementet 
Utdanningsdirektoratet leverte 30.juni 2014 et overordnet prosessforslag for løsning av oppdragsbrev 11-14. 
Utdanningsdirektoratet mottok tilbakemeldinger på prosessplanen 29.oktober 2014. Her skriver 
departementet blant annet: 

• Resultatet av gjennomgangen skal være en tilbudsstruktur som i større grad reflekterer 
kompetansebehovene i arbeidslivet. 

• Det gis støtte til direktoratets forslag om å prioritere utdanningsprogrammene service og samferdsel, 
restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag, og design og håndverk når det gjelder ressurser og 
støtte, men departementet presiserer at direktoratet også har et overordnet ansvar for å følge alle 
gjennomgangene. 

• Det anbefales bred involvering av partene gjennom etablering av arbeidsgrupper for hvert 
utdanningsprogram, der også andre enn organisasjonene i de faglige råd inviteres med. 

• Det gis støtte til å organisere en selvstendig gjennomgang av små og verneverdige fag med 
tilleggskriterier. 

• Ulike løsningsforslag skal vurderes (…) Vi vil be om at direktoratet legger vekt på at mandatet til 
arbeidsgruppene også gjenspeiler en åpen tilnærming til løsningsforslag på dette grunnlaget. 

• Gjennomgangen må organiseres slik at man kan komme fram til endringsforslag som kan 
implementeres underveis. Det for å sikre at det ikke skal være nødvendig å vente til alle prosesser er 
ferdige på alle utdanningsprogram før endringer behandles og implementeres. 

 
1.3 Status for prosessplan  

I prosessplanen sendt til KD 30.juni 2014 la vi opp til at endringer skal iverksettes fra og med høsten 2017. Det 
er i utgangspunktet ikke gjort endringer i dette målet med tilbakemeldingene fra Kunnskapsdepartementet. 
Det betyr at endringsforslag innenfor rammen av dette oppdraget kan komme inn løpende, og senest i mars 
2016. Tidspunkt for når endringene kan iverksettes vil avhenge av hvilke læreplanprosesser som igangsettes. 
Revidering av læreplaner tar normalt ett år eller mer.  

                                                           
3
 Jf. Rundskriv: http://www.udir.no/Upload/SRY/06.09.2012/Vedlegg%20SRY-sak%2026-05-

2012%20Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%20endring%20av%20tilbudsstrukturen.pdf  

http://www.udir.no/Upload/SRY/06.09.2012/Vedlegg%20SRY-sak%2026-05-2012%20Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%20endring%20av%20tilbudsstrukturen.pdf
http://www.udir.no/Upload/SRY/06.09.2012/Vedlegg%20SRY-sak%2026-05-2012%20Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%20endring%20av%20tilbudsstrukturen.pdf
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2. Forslag til organisering av arbeidet 
Nedenfor skisserer vi et forslag til organisering ut fra to prosesser: 
 
Faglige råd 
De faglige rådene skal levere to utviklingsredegjørelser i løpet av sin oppnevningsperiode (2012-16), og har i 
2014 levert for første del av oppnevningsperioden (2012-2014). Redegjørelsene er ment å gi rådene og Udir en 
samlet oversikt over endringer i bransjene som kan ha betydning for opplæringstilbudet, samt konkrete forslag 
til endringer i opplæringstilbudet. Endringsforslagene blir fortløpende fulgt opp av Udir. I tillegg beskrives en 
rekke kompetanseutfordringer i bransjene som følges opp av rådene. Vi foreslår å knytte den neste 
redegjørelsen til arbeidet med tilbudsstrukturen generelt og de enkelte lærefagene spesielt. Det vil i den 
forbindelse være nødvendig å innhente fagekspertise også utenfor rådene da ikke alle fag i det enkelte 
utdanningsprogram er representert i rådene. Et utkast til bestilling er skissert i vedlegg 1.  
 
Arbeidsgrupper på tvers av utdanningsprogram og bransjer 
For å imøtekomme målet om også å vurdere kompetansebehov som ikke er dekket av dagens struktur, mener 
vi det er nødvendig å se på problemstillinger og temaer på tvers av de allerede etablerte strukturer. Vi foreslår 
å etablere arbeidsgrupper med utgangspunkt i næringer og bransjer som har nærliggende 
kompetansebehov/arbeidsmarked.  
 
Direktoratet foreslår å oppnevne fem arbeidsgrupper: 
Gruppe 1: Helse, oppvekst og velvære 
Gruppe 2: Kontor, handel og service  
Gruppe 3: Opplevelser, natur og mat  
Gruppe 4: Bygg, industri, teknologi og transport  
Gruppe 5: Immateriell kulturarv og verneverdige fag (prosess med tilleggskriterier)  
 
De fire første arbeidsgruppene gjenspeiler eksisterende koblinger slik de gir seg uttrykk blant annet i etablerte 
kryssløp. Arbeidsgruppene dekker til sammen alle de 9 utdanningsprogrammer. Noen utdanningsprogrammer 
er representert i flere av arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene vil være på ca. 10 personer og vil sammensettes 
av fagpersoner fra bransjene og andre eksperter, samt representanter fra partene i arbeidslivet. 
Fylkeskommune som skoleeier vil også være representert i gruppene. Medlemmer i arbeidsgruppene utnevnes 
av Utdanningsdirektoratet. Vi foreslår at leder oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. 
 
Vedlegg 2 beskriver mandatet for de fem tverrgående arbeidsgruppene. Figuren nedenfor viser hvordan de to 
prosessene skal utfylle hverandre. 
   
Figur 1: Arbeidsprosess og sammenheng mellom de faglige rådene og arbeidsgruppene 
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Som skissert i figuren foreslår direktoratet en tidsplan hvor arbeidsgruppene frem til oktober gjør en analyse 
av behovet for fagopplæring i egne bransjer, samt ser på om utviklingen i bransjene krever opprettelse av nye 
lærefag. Denne analysen leveres i form av en delrapport som de faglige rådene får oversendt og kan bruke i 
arbeidet med å ferdigstille utviklingsredegjørelsene.  
 
Del to av jobben til arbeidsgruppene blir å kommentere de vurderinger som de faglige råd har gjort frem til 
oktober, samt å komme med anbefalinger til hvordan man kan løse noen av de sentrale problemstillingene 
knyttet til tilbudsstrukturen, blant annet organisering av små fag og forankring av lærlingordningen (se vedlegg 
2).    
 
Det er utlyst forskning i forbindelse med dette oppdraget som vil bidra til et felles kunnskapsgrunnlag. Det blir 
levert to rapporter fra NIFU/FAFO, en kunnskapsoversikt i mai 2015 og en dybdeanalyse i november 2015.  
 
SRYs rolle 
I SRY møte 18.juni 2014 ble det gjort et vedtak hvor SRY uttrykte at de prinsipielt ønsker å ha en overordnet 
rolle. Direktoratet ønsker innspill om hvordan SRY mer konkret ønsker å involveres i dette arbeidet ut fra 
forslaget som her er presentert. 
 
Fylkeskommunenes rolle 
Direktoratet har informert om dette arbeidet i FFU sine møter 18.juni 2014 og 4.november 2014. Det er viktig 
å få innspill fra fylkeskommunene, da det er de som håndterer og tilrettelegger utdanningstilbudene lokalt.  
Direktoratet ser for seg en bred involvering, og ønsker dialog med FFU om hvordan representanter fra 
fagopplæringsadministrasjonen i fylkene kan bidra inn i dette arbeidet.  
 

3. Tidsplan og aktiviteter 
 

Når Hva  

7.januar 2015 Utsendelse av notat til partene i arbeidslivet, 
fylkeskommuner via FFU og Sametinget. 

 

22.januar 2015 Fellesmøte SRY og faglige råd 
 

Innspill og tilbakemeldinger på 
organisering og mandat 

Januar-februar 2015 Rekruttere arbeidsgruppeledere  

Februar 2015 Ferdig mandat  

Januar-februar 2015 Utarbeide startpakker og bakgrunnsmateriale til 
arbeidsgrupper og faglige råd 

 

Januar-februar 2015 Henvendelse til aktuelle aktører (rekruttere 
arbeidsgruppemedlemmer) 

 

Februar 2015 Bestille utviklingsredegjørelser 2015/2016   

Slutten av februar 
2015/starten av mars 
2015 

Arrangere oppstartseminar   

Mai 2015 Workshop med forskere, leveranse fra 
forskningsutlysning 

Kunnskapsoversikt for 
utdanningsprogrammene HO, DH, RM, 
SS 

1. oktober 2015 Delrapport fra faglige råd, del 1 av 
utviklingsredegjørelser 

 

1.oktober 2015 Delrapport fra arbeidsgruppene   

20.november 2015 Leveranse fra forskningsutlysning Dybdeanalyse 

1.mars 2016 Frist for de faglige rådene å levere 
Utviklingsredegjørelser  

 

1.mars 2016 Rapport med anbefalinger fra arbeidsgruppene  
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Figur 2: Illustrasjon av prosess fra start til implementering 
 

 
 
 
4. Ressurser til arbeidet  

 
4.1 Kunnskapsgrunnlag: utlysning av forskning 

I forbindelse med gjennomgangen av tilbudsstrukturen ble Utdanningsdirektoratet bedt om å utlyse et 
forskningsoppdrag om samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag- og yrkesopplæringen og etterspørselen 
etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Målet er å etablere et felles kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for 
gjennomgangen. Utlysningen er relatert til de fire prioriterte utdanningsprogrammene (DH, SS, RM, HO). Det 
skal leveres to rapporter. Del 1 er en kunnskapsoversikt som oppsummerer eksisterende kunnskap og 
forskning om kompetansebehov i arbeidslivet, og fag/utdanningsprogrammenes evne til å møte disse 
behovene. Del 2 er en dybdeanalyse innenfor ett eller flere temaer for å dekke noen identifiserte 
kunnskapshull. Oppdraget ble tildelt NIFU/FAFO, og prosjektet hadde oppstart i desember 2014.  
 

4.2 Startpakke 
Det er viktig at alle sikres et felles kunnskapsgrunnlag ved oppstart. Til arbeidet vil direktoratet utarbeide 
«startpakker» både til de faglige rådene og til arbeidsgruppene. Innholdet i disse vil omfatte relevant 
forskning, samt analyser og statistikk knyttet til kriteriene i oppdraget. Tidligere innspill og utredninger fra de 
faglige rådene er også viktig kunnskapsgrunnlag. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 1 og 2. 

 
4.3 Ressurser til overordnede arbeidsgrupper 

Utdanningsdirektoratet vil sørge for et sekretariat for de overordnede arbeidsgruppene. Videre har 
direktoratet avsatt midler til frikjøp av enkelte medlemmer i arbeidsgruppene. Arbeidsgruppen for 

1.mars 2016 Siste frist for endringsforslag innenfor rammen av 
dette oppdraget 

 

August 2016 Nyoppnevning av faglige råd og SRY  



 

  Side 6 av 13 

    

 

 

verneverdige fag, samt ledere av gruppene er prioritert for dette, og frikjøp skal gjøres etter noen gitte 
kriterier. 
 

4.4 Ressurser til de faglige rådene 
I tråd med departementets anbefalinger vil vi prioritere våre ressurser mot de prioriterte 
utdanningsprogrammer, DH, RM, HO og SS. Dette betyr en økt sekretærressurs i denne perioden. Det betyr 
blant annet mer ressurser til å utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag og mer støtte underveis, blant annet til 
skrivearbeid. Etter ønske fra rådene, kan det også være midler til workshops, dialogmøter og møter med 
bransjepersoner, eventuelt under ledelse av eksterne. 
 

4.5 Forslag til budsjett i 2015 
Direktoratet bruker i dag 5-10 årsverk knyttet til sekretariatsarbeid, samt behandling av endringsforslag 
knyttet til tilbudsstruktur, innhold, forsøk med mer. I arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen settes 
det av ytterligere årsverk.  
 
Direktoratet finansierer møteaktivitet og reiser for faglige råd. I arbeidet med gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen settes det av ytterlige ressurser. Se tabell nedenfor.  Midler til forskning og utredning 
kommer i tillegg.  
 
Aktiviteter   

Felles samlinger                                                                    100 000  
Arbeidsmøter for de faglige rådene                                                                    400 000  
Møter for de oppnevnte gruppene                                                                    400 000  
Frikjøp av leder og enkelte medlemmer i arbeidsgrupper                                                                    350 000  
Frikjøp av enkelte medlemmer i arbeidsgruppe for verneverdige fag                                                                    300 000  

Sum                                                                 1 550 000  

 
5. Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Forslag til bestilling til faglig råd – utviklingsredegjørelse for 2015/2016 
Vedlegg 2: Forslag til mandat for de tverrgående arbeidsgruppene 
Vedlegg 3: Forslag til mandat for arbeidsgruppe «Immateriell kulturverdi og verneverdige fag» 
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Vedlegg 1: 
Forslag til bestilling til faglig råd – Utviklingsredegjørelse for 2015/2016 

  
De faglige rådene skal delta i gjennomgangen av tilbudsstrukturen og levere en anbefaling til 
Utdanningsdirektoratet. Vi vil presentere oppdraget for rådene i bestillingen av utviklingsredegjørelsen for 
2015/2016.  
 
Innhold i bestillingen av utviklingsredegjørelse 2015/2016 
Bestillingen vil være todelt. 
 
Utdanningsdirektoratet vil sende ut del 1 av bestillingen i slutten av februar 2015. De faglige rådene må 
besvare oppdraget skriftlig innen 1. oktober 2015. Bestillingen vil inneholde: 
 

1. Praktisk informasjon om gjennomføringen av oppdraget. 

2. Oppsummering av forrige toårsperiode. 

3. Oppsummering av statistikk og forskning. 

4. Utdanningsdirektoratets spørsmål til de faglige rådene knyttet til fagenes relevans. 

Utdanningsdirektoratet vil sende ut del 2 av bestillingen i midten av oktober 2015. De faglige rådene må 

besvare oppdraget skriftlig innen 1. mars 2016. Bestillingen vil inneholde: 

5. Rapport(er) fra arbeidsgruppe(r) 

6. Spørsmål til de faglige rådene knyttet til innholdet og vurderingene/anbefalingene i disse rapportene. 

7. Fritekstfelt. 

Praktisk informasjon om gjennomføringen av oppdraget 
 

 De faglige rådene skal levere en delrapport 1. oktober som arbeidsgruppene også mottar.  

 De faglige rådene skal fullføre oppdraget innen 1. mars 2016, men vi oppfordrer dem til å levere inn 

endringsforslag fortløpende. 

 Rådene bestemmer selv hvordan de skal organisere arbeidet.  

Oppsummering av forrige toårsperiode  
Her oppsummerer Utdanningsdirektoratet hvordan direktoratet og rådene har fulgt opp forrige 

utviklingsredegjørelse. 

Oppsummering av statistikk og forskning  
Utdanningsdirektoratet vil gi de faglige rådene en startpakke med statistikk for det enkelte lærefag. Vi gjør 
kort rede for utviklingen innen hvert fag med hensyn til søkertall, antall lærlinger, antall personer som står 
uten læreplass og sysselsetting etter endt utdanning (der vi har slike tall). Ut fra dette setter vi opp vår 
«ønskeliste» over fag vi mener rådet bør vurdere ekstra nøye i gjennomgangen. 
 
Dersom rådene får behov for å innhente mer informasjon om et fag eller programområde før de synes de kan 
gi Utdanningsdirektoratet en anbefaling, kan direktoratet i mange tilfeller bistå dem. Vi vil oppfordre rådene til 
å diskutere slike informasjonsbehov med rådssekretæren, som kan ta opp saken med fagavdelingene i 
direktoratet. 
  
Utdanningsdirektoratets spørsmål til de faglige rådene 
I bestillingen kommer vi til å skille mellom råd som arbeider med de prioriterte utdanningsprogrammene og 
råd som ikke gjør det. Rådene i den førstnevnte gruppen vil få en mer omfattende bestilling. 



 

  Side 8 av 13 

    

 

 

 
a) Spørsmål til faglige råd som arbeider innenfor de prioriterte utdanningsprogrammene (RM, DH, HO og SS) 
De faglige rådene som arbeider med de prioriterte utdanningsprogrammene, skal vurdere samtlige lærefag i 
utdanningsprogrammet de har ansvar for og besvare følgende spørsmål: 
 
1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

a) Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i dette faget? 

b) Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i dette faget? (enten som 

lærling eller praksiskandidat) 

c) Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller ansetter virksomhetene like 

gjerne ufaglærte? 

d) Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet? (NB! Vi ønsker her at 

rådene skal vurdere innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet.) 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

a) Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen) 

b) Slå faget sammen med andre fag? 

c) Splitte faget? 

d) Legge ned faget? 

Avslutt her hvis svaret er d). Hvis ikke, fortsett: 
 
3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.)  

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så 

fall? Hvorfor er den foreslåtte modellen et godt valg? 

b) Spørsmål til øvrige faglige råd (FREL, FRBA, FRTIP, FRNA, FRMK) 
De faglige rådene som ikke arbeider innenfor de prioriterte områdene/fagene, velger selv om de skal vurdere 
samtlige lærefag som inngår i utdanningsprogrammet eller begrense gjennomgangen til et knippe fag. Senest 
en måned etter at de har fått oppdraget må de melde fra til Utdanningsdirektoratet hvilke fag de planlegger å 
ta med i gjennomgangen. De må så vurdere disse fagene og svare på de samme spørsmålene som de andre 
rådene skal besvare (se a)).  
 
c) Oppfølgingsspørsmål – utviklingsredegjørelsen 2013/2014 
Faglige råd som har lansert problemstillinger i utviklingsredegjørelsen for 2013/2014 som vi ønsker å «grave» 
mer i, vil få noen tilpassede og spissede spørsmål i tillegg til spørsmålene over. 
 
Fritekstfelt 
Her kan rådene ta opp andre forhold de ønsker å ha med i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016. De faglige 
rådene bør vurdere om det er behov for å opprette nye fag. Dette er knyttet til del to av bestillingen.  

 



 

 

 

Vedlegg 2:  

Forslag til mandat for  arbeidsgruppene4 

Gruppe 1: Helse, oppvekst og velvære 
Gruppe 2: Kontor, handel og service 
Gruppe 3: Opplevelser, natur og mat  
Gruppe 4: Bygg, industri, teknologi og transport  
Gruppe 5: Immateriell kulturarv og verneverdige fag 
 
I lys av regjeringens mål om mer relevante opplæringstilbud, vil arbeidsgruppene bli bedt om å gjennomgå og 
komme med anbefalinger til hvordan tilbudsstrukturen kan forbedres. 
 
Arbeidsgruppene skal vurdere arbeidslivets behov innenfor relevante bransjer og hvilke konsekvenser det har 
for utdanningstilbudene som finnes innen fag- og yrkesopplæring. Arbeidsgruppene skal fokusere på behovene 
innenfor en rekke nærstående bransjer, eller bransjer som deler utfordringer i forhold til rekruttering og 
opplæring av fagarbeidere.  
 
DEL 1, med frist 1.oktober: 
- Hvordan er behovet for kompetanser innenfor bransjene, og hvilke deler av dette behovet kan 

fagarbeidere dekke? For hvilke kompetansebehov i bransjene anser man at fagopplæring har komparative 

fortrinn sammenlignet med andre typer opplæring?  

- Er det behov for faglært arbeidskraft i arbeidslivet, som ikke dekkes av dagens tilbudsstruktur? Er det 

behov for fag, som ligger i grenselandet mellom de utdanningsprogrammer vi har i dag?  

DEL 2, med frist 1.mars 
- Ta stilling til vurderinger fra de faglige råd gjennom utviklingsredegjørelsene (delrapport) sett i lys av 

behov i bransjene.  

- Vurdere følgende temaer, som kan vektlegges ulikt i gruppene ut fra hva som er mest relevant:  
 

A. Fag med lav eller svak tilknytning til arbeidslivet 
 Hvorfor er ikke disse fagene interessante for bransjene i dag? 

 Hvordan kan vi gjøre dem interessante for bransjene?  

 Er det fag i denne kategorien som sannsynligvis ikke kommer til å bli interessante for bransjene uansett 
hvilke grep vi gjør med dem, og som vi derfor bør legge ned? 

 Er det fag i denne kategorien som kan være aktuelle for et offentlig-privat samarbeid om 
opplæringstilbudet? Hvordan bør man i så fall organisere et slikt samarbeid? Hvilke fordeler/ulemper vil det 
ha? 

 

B. Små fag (ikke verneverdige) 
I etableringen av tilbud innen de små fagene må vi veie en rekke hensyn opp mot hverandre: Virksomhetene som 
har behov for fagkompetansen og som tilbyr læreplasser er ofte få og spredt på et begrenset antall steder i 
landet. De færreste skoler/lærere har kompetanse til å undervise i små fag. Samtidig ønsker mange elever å bo 
hjemme så lenge som mulig.  

 

 Gitt disse betingelsene, hvilken form for organisering av opplæringen vil passe bransjene når det gjelder små 
fag? Kan dere foreslå en modell eller et system som kan fungere for alle eller de fleste små fag? 

 Når er et fag så lite at det ikke lenger bør være en del av det offentlige fagopplæringstilbudet? 

 
C. Nye fag 

 På hvilken måte vil store trender (for eksempel demografiske endringer, klimaendringer, omlegging til en 
grønn økonomi, og teknologiutvikling) påvirke fagopplæringen det neste tiåret?  

 Vil det vokse frem nye arbeidsmarkeder der fagopplæringen kan ha en plass?  

                                                           
4 Mandat for arbeid med verneverdige fag er skissert i vedlegg 3. 
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 Hvilke nye fag må vi i så fall etablere?  

 Må vi endre noe i eksisterende fag for å holde tritt med utviklingen?  

 Vil noen av fagene i den nåværende tilbudsstrukturen bli overflødige i løpet av det kommende tiåret? 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Vedlegg 3:  

Forslag til mandat for arbeidsgruppe Immateriell kulturarv og verneverdige fag 

1. Bakgrunn 

I Norge tilbys opplæring i flere tradisjonelle håndverksferdigheter, blant annet gjennom lærefag i 

videregående opplæring. Flere av fagene omfattes av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle 

kulturarven. Fagenes kjennetegn er blant annet bruk av tradisjonelle teknikker, materialer og metoder. Fagene 

har et begrenset og jevnt rekrutteringsbehov. Per i dag er det 42 fag som er omfattet av ordningen. 

I Meld. St.20 (2012-2013) På rett vei legger departementet vekt på at de små og verneverdige fagene i 

videregående opplæring har utfordringer blant annet knyttet til det relativt store antallet fag og lave antallet 

søkere. Dette er utfordrende for tilrettelegging av opplæringen og for muligheten til å bevare fagene. Det er 

lite koordinering på etterspørselssiden, noe som svekker grunnlaget for et mer robust arbeidsmarked for 

lærefagene.  

Både utdannings-, kultur- og næringspolitiske hensyn bør legges til grunn for en slik gjennomgang, og det bør 

gjøres et skille mellom organiseringen av tilbudene etter henholdsvis teknikker og fag. Da det er varierende og 

til dels svak etterspørsel etter kompetanse i fagene, vil et av målene kunne være å finne virkemidler for å 

styrke etterspørselen. Opplæring kan videreføres som grunnopplæringstilbud, men det kan også innebære en 

tilpasning til en annen opplæringsmodell for noen av fagene.  

Gjennomgangen av de små verneverdige fagene vil være avheng av at KD involveres i styringen av prosessen, 

spesielt knyttet til samarbeidet med andre relevante sentrale myndighetsaktører. Det er avklart med KD at det 

i oppstarten av gjennomgangen gjennomføres et innledende møte med disse der direktoratet legger frem plan 

for arbeidet, arbeidsgruppens mandat og introduksjon av problemstillinger knyttet til de verneverdige fagene, 

herunder utfordringer med dagens kriterier.  

Overordnet mandat og fremdrift for alle arbeidsgruppene vil også gjelde for de verneverdige fagene, så langt 

det lar seg gjøre.  

 

2. Tilleggsmandat for arbeidsgruppen «Immateriell kulturarv og verneverdige fag»  

I lys av regjeringens mål om mer relevante opplæringstilbud vil arbeidsgruppene bli bedt om å gjennomgå og 

komme med anbefalinger til hvordan man kan forbedre fag- og innholdet knyttet til de verneverdige fagene i 

videregående opplæring. I denne gjennomgangen skal både utdannings- kultur- og næringspolitiske hensyn 

legges til grunn.  

Arbeidet må sees i en større sammenheng og ikke kun dagens fag som betegnes verneverdige fag i 

videregående opplæring. Drøftingene skal baseres på kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, politiske insitament og 

satsninger som omhandler immateriell kulturarv, videreføring av fag og yrker og fremtidens behov for 

kompetanse. Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan man kan etablere en enhetlig utdanningsstruktur for 

kulturfagene. 

Arbeidsgruppen skal selv vurdere behovet mer kunnskap, og skal legge til rette for at representanter fra 

relevante organisasjoner og fagmiljøer kan legge frem sine synspunkter og problemstillinger, f.eks. i 

dialogmøter. 
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2.1 Hovedoppgavene for arbeidsgruppen 

2.1.1 Revidere kriterier for krav på vern 

Kunnskapsgrunnlag5: 

o Oppsummering av eksisterende kunnskapsgrunnlag om små verneverdige fag - Basert på bl.a. 

oppfølging av kartlegging av status for små og verneverdige fag (2008) og rapport om 

studieforbundenes rolle (2014). 

o Beskrivelse og vurdering av eksisterende tiltak som skal støtte opp om små verneverdige fag  

- For eksempel bl.a. ekstra lærlingtilskudd, landsdekkende linjer og landslinjer. 

 

Basert på blant annet kulturarv og potensialet for verdiskaping og etterspørsel, kan det være ulike kriterier og 

virkemidler som er aktuelle for ulike fag. For eksempel støtteordninger, om det er en del av den immaterielle 

kulturarven, den samiske kulturarv og hva som definerer at et fag er verneverdig. 

Flere forhold vil være førende i gjennomgangen: 

o potensialet for verdiskaping og etterspørsel  

o om faget er en del av den immaterielle kulturarven 

o skillet mellom et fag og en teknikk 

 
Beskrivelse av fordeler og ulemper ved dagens kriterier: 

o Det er få utøvere i faget. 

o Er det behov for et begrenset, men stabilt antall nye lærlinger? 

o Fagene bruker tradisjonelle metoder og materialer som er avgjørende for ivaretakelse av vår kulturarv. 

o Utøvelsen baseres i stor grad på videreføring av tradisjonelt håndverk 

 
2.1.2 Vurdering av øvrige endringsforslag for små verneverdige fag, inkludert alternative opplærings- og 

finansieringsmodeller 

Utredning om alternative opplæringsmodeller og herunder en vurdering om det er flere fagområder som kan 

være aktuelle å inkludere i en framtidig enhetlig utdanningsstruktur for kulturfagene. Dette kan for eksempel 

være innen mattradisjoner, bygningsvern, fartøyvern, naturvern, kulturlandskap og kulturminnevern. 

Vurdere ulike finansieringsmodeller avhengig av de alternative opplæringsmodellene. 

                                                           

 
5
 Econ rapporten: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/Rapport-om-sma-handverksfag/  

 NOU 2001:1: Fortid former framtid – utfordringer i en ny kulturminnepolitikk 

 NIFU rapport 4/2007: Kultur-retur, fylkekommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling 

 ABM utvikling (2010): Immateriell kulturarv i Norge, en utredning om UNESCOs konvensjonen 

 St. meld 16 (2004-2005) (Miljøvern dep): Leve med kulturminner 

 St meld nr 49 (2008-2009) (KKD): Framtidas museum- forvaltning, forsking, formidling, fornying 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-49-2008-2009-.html?regj_oss=1&id=573654  

 http://www.byggogbevar.no/default.aspx  

 KKD rapport (2008):Kulturhåndverk, avtrykk frå fortiden 
(…)http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Kultur/Rapport_tradisjonelt_haandverk_april2008.pdf  

 

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/Rapport-om-sma-handverksfag/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-49-2008-2009-.html?regj_oss=1&id=573654
http://www.byggogbevar.no/default.aspx
http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Kultur/Rapport_tradisjonelt_haandverk_april2008.pdf
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2.1.3 Foreslå varig ordning for forvaltning av de små verneverdige fagene 

Avhengig av forslagene arbeidsgruppen kommer frem til, skal det foreslås en varig ordning for en videre 

forvaltning av de små verneverdige fagene. Momenter som drøftes her kan for eksempel være: 

 En videreføring av dagens opplæringsstruktur for enkelte av fagene og gjeldende tilskuddsordning. 

 En ny opplæringsmodell utover videregående opplæring for enkelte av fagene, inkludert en vurdering 

av fagskoletilbud og universitet- eller høyskoletilbud for relevante fagbrev (Y-vei) som alternativ til 

tilbud i videregående opplæring. 

 Nye støtteordninger. 

 Gjeldende forvaltningsnivå. 

 Nytt forvaltningsnivå, med for eksempel et varig samarbeid mellom flere myndigheter. 



 

 

Forslag til bestilling til faglig råd – Utviklingsredegjørelse for 2015/2016  
De faglige rådene skal delta i gjennomgangen av tilbudsstrukturen og levere en anbefaling til 
Utdanningsdirektoratet. Vi vil presentere oppdraget for rådene i bestillingen av 
utviklingsredegjørelsen for 2015/2016.  
Innhold i bestillingen av utviklingsredegjørelse 2015/2016  
Bestillingen vil være todelt.  
Utdanningsdirektoratet vil sende ut del 1 av bestillingen i slutten av februar 2015. De faglige rådene 
må besvare oppdraget skriftlig innen 1. oktober 2015. Bestillingen vil inneholde:  
1. Praktisk informasjon om gjennomføringen av oppdraget.  
2. Oppsummering av forrige toårsperiode.  
3. Oppsummering av statistikk og forskning.  
4. Utdanningsdirektoratets spørsmål til de faglige rådene knyttet til fagenes relevans.  
 
Utdanningsdirektoratet vil sende ut del 2 av bestillingen i midten av oktober 2015. De faglige rådene 
må besvare oppdraget skriftlig innen 1. mars 2016. Bestillingen vil inneholde:  
5. Rapport(er) fra arbeidsgruppe(r)  
6. Spørsmål til de faglige rådene knyttet til innholdet og vurderingene/anbefalingene i disse 
rapportene.  
7. Fritekstfelt.  
 
Praktisk informasjon om gjennomføringen av oppdraget  
 De faglige rådene skal levere en delrapport 1. oktober som arbeidsgruppene også mottar.  
 De faglige rådene skal fullføre oppdraget innen 1. mars 2016, men vi oppfordrer dem til å levere 
inn endringsforslag fortløpende.  
 Rådene bestemmer selv hvordan de skal organisere arbeidet.  
 
Oppsummering av forrige toårsperiode  
Her oppsummerer Utdanningsdirektoratet hvordan direktoratet og rådene har fulgt opp forrige 
utviklingsredegjørelse.  
 
Oppsummering av statistikk og forskning  
Utdanningsdirektoratet vil gi de faglige rådene en startpakke med statistikk for det enkelte lærefag. 
Vi gjør kort rede for utviklingen innen hvert fag med hensyn til søkertall, antall lærlinger, antall 
personer som står uten læreplass og sysselsetting etter endt utdanning (der vi har slike tall). Ut fra 
dette setter vi opp vår «ønskeliste» over fag vi mener rådet bør vurdere ekstra nøye i 
gjennomgangen.  
Dersom rådene får behov for å innhente mer informasjon om et fag eller programområde før de 
synes de kan gi Utdanningsdirektoratet en anbefaling, kan direktoratet i mange tilfeller bistå dem. Vi 
vil oppfordre rådene til å diskutere slike informasjonsbehov med rådssekretæren, som kan ta opp 
saken med fagavdelingene i direktoratet.  
 
Utdanningsdirektoratets spørsmål til de faglige rådene  
I bestillingen kommer vi til å skille mellom råd som arbeider med de prioriterte 
utdanningsprogrammene og råd som ikke gjør det. Rådene i den førstnevnte gruppen vil få en mer 
omfattende bestilling. 

 



a) Spørsmål til faglige råd som arbeider innenfor de prioriterte utdanningsprogrammene (RM, DH, HO 
og SS)  
De faglige rådene som arbeider med de prioriterte utdanningsprogrammene, skal vurdere samtlige 
lærefag i utdanningsprogrammet de har ansvar for og besvare følgende spørsmål:  
 
1. Er faget relevant i arbeidslivet?  
a) Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i dette faget?  
b) Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i dette faget? (enten som 
lærling eller praksiskandidat)  
c) Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller ansetter virksomhetene like 
gjerne ufaglærte?  
d) Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet? (NB! Vi ønsker her at 
rådene skal vurdere innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet.)  
 
2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det?  
a) Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)  
b) Slå faget sammen med andre fag?  
c) Splitte faget?  
d) Legge ned faget?  
 
Avslutt her hvis svaret er d). Hvis ikke, fortsett:  
 
3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene?  
4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.)  
5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår 
dere i så fall? Hvorfor er den foreslåtte modellen et godt valg?  
 
b) Spørsmål til øvrige faglige råd (FREL, FRBA, FRTIP, FRNA, FRMK)  
De faglige rådene som ikke arbeider innenfor de prioriterte områdene/fagene, velger selv om de skal 
vurdere samtlige lærefag som inngår i utdanningsprogrammet eller begrense gjennomgangen til et 
knippe fag. Senest en måned etter at de har fått oppdraget må de melde fra til 
Utdanningsdirektoratet hvilke fag de planlegger å ta med i gjennomgangen. De må så vurdere disse 
fagene og svare på de samme spørsmålene som de andre rådene skal besvare (se a)).  
 
c) Oppfølgingsspørsmål – utviklingsredegjørelsen 2013/2014  
Faglige råd som har lansert problemstillinger i utviklingsredegjørelsen for 2013/2014 som vi ønsker å 
«grave» mer i, vil få noen tilpassede og spissede spørsmål i tillegg til spørsmålene over.  
 
Fritekstfelt  
Her kan rådene ta opp andre forhold de ønsker å ha med i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016. De 
faglige rådene bør vurdere om det er behov for å opprette nye fag. Dette er knyttet til del to av 



Forslag til ny 5-årig skipselektrikeroffisersutdanning (ETO) 

Beskrivelse av faget 

Dagens skip blir stadig mer avanserte og komplekse. For å tilfredsstille samfunnets høye krav til drift 
og ikke minst sikkerhet, stiller det store krav skipselektrikeren/skipselektrikeroffiseren. Som 
skipselektriker/skipselektrikeroffiser må en kunne beherske et stort fagfelt og stor kompetanse. 
Dette strekker seg fra sikkerhet på bru med navigasjon og kommunikasjonssystemer til avanserte IKT 
systemer inklusiv overvåkning slik vi kjenner dem og i tillegg omfattende automasjonssystemer med 
bussystemer. I tillegg kommer maritime forskrifter og norm sammen med krav fra klasseselskap og 
internasjonalt. I fremtiden ser vi enda mer bruk av elektriske motorer med frekvensstyringer, og 
diesel-elektriske fremdriftsmotorer er allerede i bruk sammen med posisjoneringssystemer. I tillegg 
til å ha oversikt over disse styringssystemene, er skipselektrikeren også skipets spesialist på 
instrumenter og kontrollapparater i elektriske apparater. En viktig oppgave er å kunne utføre 
feilsøking og utbedring av feil på elektriske anlegg og utstyr. Arbeidsoppgavene er både utfordrende, 
utviklende og ikke minst fremtidsrettede. 

Norge har ratifisert den siste reviderte utgaven av STCW (Manila-konvensjonen 2010), og har dermed 
forpliktet seg til å ha utdanningsløp for de sertifikatpliktige stillingene. Etter en del møter mellom 
Utdanningsdirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Rådet for elektrofag og næringen, så er vi kommet frem 
til at skipselektrikeroffisersutdanningen vil kunne gjennomføres som et 5-årig lærefag etter samme 
modell som flyfagene (se egen skisse). 

Ved et 5-årig lærefag, så vil en lærling oppfylle IMO sine minstekrav til opplæring i henhold til tabell 
A-III/7 og kan søke om ferdighetssertifikat som skipselektriker (ETR) 12 mnd før læretidens utløp. 
Hvis lærlingen skulle måtte slutte som lærling til sjøs, etter 4,5 år, så vil lærlingen kunne ta en 
fagprøve som elektriker i en landbasert installasjonsbedrift. Lærlingen må da ha noe relevant 
installasjonspraksis i forkant av fagprøven. For kandidater som tar sikte på fagbrev som kvalifiserer 
for arbeid på norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger, skal fagprøven i tillegg gjennomføres i 
henhold til kravene i regel A-III/7  og A-III/6, i den internasjonale konvensjonen om normer for 
opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW). Etter bestått fagprøve kan lærlingen 
søke om kompetansesertifikat som skipselektrikeroffiser (ETO). 

VG1 Elektro og VG2 Elenergi blir tilbudt på en rekke videregående skoler over hele landet. For å 
kunne gi opplæring i både STCW-konvensjonens regel A-III/7 og A-III/6, så vil det være behov for 
både et VG3 Elektriker m/tilleggskompetanse (Skipselektriker) og et eget opplæringsår Opplæring i 
bedrift (lærekontrakt) som kombineres med et år verdiskapning. Totalt vil en da få et 5-årig lærefag.   
I og med at skipselektrikeroffiseren skal ha kompetanse innen bla ledelse, så vil denne opplæringen 
på VG3 og Opplæring i bedrift, ligge et nivå over den opplæringen som gis på ordinær 
elektrikeropplæring. I likhet med flyfagene, så har også de maritime fagene et internasjonalt krav til 
utdanning. Dette gjør at vi må tilfredsstille de minimumskrav som STCW setter for utdanningen.  

Aktuelle emner som kommer utover de målene som ligger i læreplan for elektrikerfaget er; maritime 
elektriske installasjoner, måle- og reguleringsteknikk, alarm- og sikringssystemer, drift av skip og 
flyterigger og beredskap og sikkerhet.  

Kort historie 



Norge har hatt skipselektriker og skipselektrikeroffisersutdanning i mange år. Frem til Reform-94, så 
bygget denne utdanningen på VK2 Elektroautomasjon fra 70- og 80-tallet. Antall som ble utdannet 
varierte med årene, men utdanningen var spredt over hele landet. Samtidig som vi fikk en reform i 
videregående opplæring, Reform-94, så kom IMO (International Maritime Organization) med en 
revidert utgave av STCW (The International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers). I den reviderte utgaven av STCW, så var det ikke lenger sertifikatkrav 
for skipselektriker eller skipselektrikeroffiser. Samtidig så ble det innført en 3-delt fordypning for 
lærefaget elektriker, der den ene fordypningen var «Maritime elektriske anlegg».  Denne 
utdanningen ble tatt i bruk av rederiene og brukt frem til Kunnskapsløftet i 2007, da ble 
fordypningene i elektrikerfaget fjernet. De 4 maritime opplæringskontorene i Norge, søkte da 
Sjøfartsdirektoratet om å få fortsette med utdanning i elektrikerfaget, der en la inn den tidligere 
fordypningen, «Maritime elektriske anlegg», som en bedriftsintern opplæring. Denne utdanningen 
ble godkjent og brukt frem til og med inntaket av lærlinger i 2013. 

Internasjonale krav 

IMO reviderte STCW i 2010, det ble da innført sertifikatkrav både for skipselektriker- og 
skipselektrikeroffisers-utdanningen (Electro-Technical Ratings (ETR) og Electro-Technical Officers 
(ETO)). 

Minimumskravet for opplæringen er beskrevet i STCW-konvensjonens regel A-III/7 og A-III/6 (se 
vedlegg). Den reviderte STCW ble ratifisert av Norge, og skal være implementert i sin helhet 
01.01.2017. Ny emneplan i skipselektrikerfaget, etter regel A-III/7, ble godkjent av 
Sjøfartsdirektoratet 08.01.2014. Som tidligere, så bygger den på læreplan i elektrikerfaget, med 
fordypningen, «Maritime elektriske anlegg», som en bedriftsintern opplæring. Denne planen ble tatt 
i bruk ved opptak av lærlinger i sommeren 2014. 

Antall som utdannes 

Antallet som utdannes, har variert med tidene. Fra de 4 maritime opplæringskontorene startet opp 
med lærlinger i elektrikerfaget på slutten av 90-tallet, så har det blitt utdannet mellom 60 – 80 stk pr 
år. I forbindelse med innføring av ny STCW på vil det også blitt krav om sertifiserte skipselektrikere og 
skipselektrikeroffiserer på offshorerigger. I tillegg til stadig mer teknisk avanserte skip, så forventes 
det at behovet for nyutdannede vil stige til over 100 pr år i de kommende årene. 

Kompetanse 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev som elektriker. I tillegg vil kandidaten da oppfylle 
STCW-konvensjonens regel A-III/7 og A-III/6 og vil da kunne søke Sjøfartsdirektoratet om sertifikat 
som Skipselektriker (ETR) etter et år som lærling og Skipselektrikeroffiser (ETO) etter fullført læretid. 



Høring om endring i forskrift til 
opplæringsloven § 3-54 og § 3-55
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Bakgrunn

• Ønske fra FRBA om sentralt gitt skriftlig 
eksamen på Vg3-nivå for alle kandidater før 
fag-/svenneprøve kan påbegynnes



I tillegg: utfordringer med forskriftstekst om sentralt 
gitt skriftlig eksamen på Vg2-nivå for elektrofag:

• Krav om ny eksamen for praksiskandidater selv om de har Vg2-
eksamen fra skole fra før 

• Krav om eksamen på Vg2-nivå i de fag som har Vg3 i skole dersom 
Vg3 gjennomføres i bedrift, selv om kandidaten har Vg2-eksamen 
fra skole

• Krav om ny eksamen på Vg2-nivå for de som ønsker nytt fagbrev, 
selv om det nye fagbrevet går ut fra samme programområde på Vg2 
og kandidaten fra før av har Vg2-eksamen

• Forskjellig vurderingsgrunnlag for lærlinger og praksiskandidater på 
Vg2-nivå (tillegg for praksiskandidater om «og som er relevant for 
lærefaget»)

• Konsekvenser for flyfagene ikke fullt ut gjennomtenkt når forskrifta 
i sin tid ble laget

• Mange dispensasjonssaker, som alle går i retning av å «rette opp» 
utfordringene i forskrifta. 



Gammel tekst § 3-54:

• «I lærefag som kjem inn under § 3-52, skal 
eksamen prøve i kva grad lærlingen har nådd 
kompetansemåla som er fastsette i 
programfaga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i 
skole.»



Elektrofag i dag regulert i § 3-52 (og i 
læreplanene)

• Elektrikerfaget
• Energimontørfaget
• Energioperatørfaget
• Heismontørfaget
• Signalmontørfaget
• Dataelektronikerfaget
• Telekommunikasjonsmontørfaget
• Automatiseringsfaget
• Forslaget vil innebære at BA-fagene også vil komme inn 

her, men BA-fagene ønsker IKKE sentralt gitt skriftlig 
eksamen på Vg2.



Forslag til ny tekst § 3-54:

• «I et utval av lærefag som 
Utdanningsdirektoratet fastset og som kjem 
inn under § 3-52, skal eksamen prøve i kva 
grad lærlingen har nådd kompetansemåla som 
er fastsette i programfaga for Vg1, Vg2 og 
eventuelt Vg3 i skole.»



Forslag til endring i § 3-55:

• I lærefag som kjem inn under § 3-52, skal 
eksamen prøve i kva grad den einskilte 
praksiskandidaten har nådd kompetansemåla 
som er fastsette i programfaga for Vg1, Vg2 og 
eventuelt Vg3 i skole, og som er relevante for 
lærefaget.



Profil på høringen

• Udir hadde et ønske om at høringen om 
endringer i forskrifta skulle ha en BA-profil

• Utfordringene med forskrifta og sentralt gitt 
skriftlig eksamen på Vg2 på elektro vil kunne 
løses gjennom forslaget om endring for BA-
fagene, i tillegg til en endring i § 3-55 
(strykning av «og som er relevante for 
lærefaget» i fjerde avsnitt, første setning).



Praktiske konsekvenser av endringen for sentralt 
gitt skriftlig eksamen for elektrofag på Vg2-nivå

• Antall eksamener basert på Vg2-elenergi 
reduseres fra 10 koder (to i hvert lærefag) til én 
kode

• Tilsvarende blir det bare én kode etter Vg2 
automatisering (ned fra to) og én kode etter Vg2 
automatisering (ned fra fire)

• For flyfag er det ønskelig med en endring som 
bedre kan godskrive tidligere eksamener

• Udir lager et skriv som presiserer forskriftsteksten 
slik at utfordringene på lysark 3 bortfaller
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Faglig råd for elektrofag

Endringer i læreplan for Vg3 togelektriker

Viser til brev av 4.juli 2014 om forslag til endringer i læreplan for Vg3 togelektriker. Vi 
oppfattet brevet med vedlagt læreplan som et innspill for videre bearbeiding.

Utdanningsdirektoratet gjorde en vurdering av innspillet og bestemte seg for å nedsette en 
læreplangruppe for videre bearbeiding. Faglig råd for elektrofag foreslo i brev av 8. oktober 
personer til læreplangruppe. Direktoratet nedsatte læreplangruppe som gjennomgikk 
læreplanen. 

Hensikten med endringene i læreplanen var å integrere nye faglige emner i læreplanen. 
Ordningen i dag er at lærlingene må ta et tilleggskurs for å oppnå ønsket kompetanse. 
Innholdet i disse kursene er bestemt av bransjen selv. 

Ved gjennomgang av læreplanen med arbeidsgruppen ble det faglige diskusjoner om de 
foreslåtte kompetansemålene på Vg3-nivå allerede var dekket av kompetansemål på Vg1 og 
Vg2. Det var også diskusjoner om progresjonen i lærlingens kompetanse ble godt nok 
ivaretatt, arbeidsgruppen mente at en del emner måtte repeteres i kompetansemålene. 
Noen kompetansemål kan også oppfattes som overlappende på grunn av læreplanens 
spesielle inndeling i de valgte hovedområdene. Togelektrikere driver i liten grad med 
installasjon.  

Togelektrikerfaget er et meget omfattende fag hvor fagarbeideren skal ivareta alt fra 
signalbehandling, svakstrøm, sterkstrøm, høyspent og energitilførsel til togsettene. De 
eldste togsettene er fra ca. 1970 med mye manuelt arbeid og gamle tekniske løsninger med 
likestrømsmotorer og pneumatikk. De moderne togsettene som leveres i dag er stort sett 
datastyrt og det meste er drevet av vekselstrømsmotorer med frekvensomformere. I tillegg 
skal lærlingene gjennomføre et eget tilleggskurs som beskrevet over. Direktoratet stiller 
spørsmål om det vil være mulig for lærlingen å komme gjennom læreplanen i løpet av 
læretida som er til rådighet. 

Direktoratet har gjennomgått læreplanen og ser at det er store utfordringer med at 
læreplanen er meget omfattende, veldig detaljert og at noen kompetansemål kan oppfattes 
som overlappende. For å komme videre ser vi for oss to alternativer.

Alt. 1 
Læreplanen sendes på offentlig høring slik den foreligger fra læreplangruppen og vi stiller 
spørsmål i høringen om læreplanens innhold er for omfattende.   
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Alt. 2 
Det nedsettes en ny læreplangruppe som gjør en omfattende gjennomgang av læreplanen. 
Det betyr en gjennomgang av struktur, innhold og vurdering. Dette arbeidet kan ses i lys av 
de faglige rådenes pilot knyttet til at rådene skal ha avgjørende innflytelse på innhold og 
utvikling på læreplaner. 

Vi ber rådet ta stilling til om læreplanen skal sendes på høring slik den nå foreligger, eller 
om rådet anbefaler oppstart av en mer omfattende gjennomgang av faget.   

Vennlig hilsen

Eli-Karin Flagtvedt Frode Midtgård
avdelingsdirektør seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

1 vedlegg
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Formål 

Togelektrikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innenfor jernbane og 
sporveisselskaper med installasjoner, vedlikehold og reparasjoner av elektrisk utstyr som 
finnes på rullende materiell for jernbane og sporveismateriell. Dette strekker seg fra 
elektroniske styringssystemer til 15 kV høyspenning. I et høyt utviklet teknologisk 
samfunn forutsettes det sikre og velfungerende elektriske systemer for elenergi i 
produksjon, fordeling, installasjon, alarm, overvåking, datakommunikasjon og 
automatisering. Togelektrikerfaget skal bidra til å oppfylle krav til teknologisk kvalitet og 
komfort på viktige jernbane- og sporveissystemer. 

Opplæringen skal fremme selvstendighet og evne til å samarbeide med kollegaer og andre 
faggrupper. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler bevissthet om sitt ansvar og 
forståelse for kravene til kvalitetssikring, sluttkontroll, dokumentasjon av utført arbeid, 
gjeldende regelverk om arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet. Nøyaktighet, kreativitet 
og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal være sentrale faktorer i opplæringen. 
Videre bør forståelse for bedriftens organisering, arena for opplæring, internkontroll, 
verdiskapning i samfunnet og servicestilling ivaretas. 

Opplæringen skal bidra til å øke lærlingens bevissthet om lokale, nasjonale og globale 
miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling. 
Opplæringen på skal legge vekt på at togelektrikere vil forholde seg til et bredt teknisk 
fagmiljø. Videre skal opplæring fremme evne til gjennomgående planlegging og system-
og utstyrsforståelse. Utvikling av lærestrategier i faglige og tverrfaglige læringsoppdrag 
skal danne grunnlag for en livslang læringsprosess. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er togelektriker. 

Struktur 

Togelektrikerfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må 
ses i sammenheng. 

Oversikt over hovedområdene: 

Årstrinn Hovedområder 

Vg3 / opplæring i bedrift Installasjon Vedlikehold Feilsøking og feilretting 

Hovedområder 

Installasjon 

Hovedområdet omfatter montering av kabler og elektrisk utstyr i lav- og 
høyspenningsanlegg, som elektrisk energi, motordrifter, apparater og styringssystemer, 
automatiserte styringssystemer, alarm, overvåkings- og datakommunikasjonssystemer. 
Integrert i hovedområdet er elsikkerhet, bruk av måleteknikk, elektrotekniske begreper og 
bruk av digitale verktøy. Det inngår også å rette seg etter brukerveiledninger og 
sikkerhetsblader fra materielleieren. 
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Vedlikehold 

Hovedområdet omfatter vedlikehold av elektrisk utstyr i lav- og høyspenningsanlegg, som 
elektrisk energi, motordrifter, apparater og styringssystemer, automatiserte 
styringssystemer, alarm, overvåkings- og datakommunikasjonssystemer. Integrert i 
hovedområdet er elsikkerhet, bruk av måleteknikk, elektrotekniske begreper, bruk av 
digitale verktøy og bruk av vedlikeholdssystemer. Det inngår også å rette seg etter egne 
brukerveiledninger og sikkerhetsblader fra materielleieren. 

Feilsøking og feilretting 

Hovedområdet omfatter feilsøking og feilretting på elektrisk utstyr i lav- og 
høyspenningsanlegg, som elektrisk energi, motordrifter, apparater og styringssystemer, 
automatiserte styringssystemer, alarmer, overvåkings- og datakommunikasjonssystemer, 
installere programvare og adressere enheter. Integrert i hovedområdet er elsikkerhet, 
bruk av måleteknikk, elektrotekniske begreper og bruk av digitale verktøy. Det inngår 
også å innrette seg etter brukerveiledninger og sikkerhetsblader fra materielleieren.

Grunnleggende ferdigheter 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av 
og er en del av fagkompetansen. I togelektrikerfaget forstås grunnleggende ferdigheter 
slik: 

Muntlige ferdigheter og å kunne skrive i togelektrikerfaget innebærer å forholde seg til 
kunder, være selvstendig og samarbeide med kollegaer og fagfolk fra andre fagområder. 
Videre inngår diskusjoner om elsikkerhet og valg av faglige løsninger, planlegging, 
veiledning, brukeropplæring og dokumentasjon av det arbeidet som blir utført. Det 
innebærer å utvikle et språk som er presist, og som kommuniserer godt, slik at 
misforståelser og farlige situasjoner kan unngås. 

Å kunne lese i togelektrikerfaget innebærer å forstå ulike fagtekster som sikrer at arbeidet 
til enhver tid utføres i tråd med lover, anbefalinger og kundens behov. Slike tekster kan 
være gjeldende regelverk, standarder, arbeidsbeskrivelser, tegninger, håndbøker, 
utstyrsmanualer, montasjeveiledninger, datablader og prosedyrer for internkontroll og 
helse, miljø og sikkerhet. 

Å kunne regne i togelektrikerfaget innebærer å utføre beregninger i forbindelse med 
planlegging, foreta og vurdere dimensjoneringer i systemene, vurdere måleresultater og 
forstå sammenhengen i elektriske kretser og systemer. 

Digitale ferdigheter i togelektrikerfaget innebærer å foreta informasjonssøk og 
kommunisere med systemer og enheter. Digitale verktøy brukes også til programmering, 
konfigurering og feilsøking. Dette innebærer valg av verktøy og instrumenter tilpasset 
arbeidsoppgaven. 
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Kompetansemål 

Etter Vg3

Installasjon

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

 lese og forklare ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til elektriske 
installasjonssystemer og utstyr

 planlegge, gjennomføre og dokumentere installasjon i styre- og svakstrømsanlegg 
 planlegge, gjennomføre og dokumentere installasjon i lavspenningsanlegg til ulike 

typer materiell
 planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og kontroll av komponenter og 

utstyr i lavspenningsanlegg
 planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og kontroll av komponenter og 

utstyr i høyspenningsanlegg
 planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje av endeavslutning på kabel til 

høyspenningsanlegg
 planlegge, gjennomføre og dokumentere isolasjonsmåling og spenningstesting av 

høyspenningsanlegg 
 planlegge, gjennomføre og dokumentere isolasjonsmåling av lavspenningsanlegg 
 planlegge, gjennomføre og dokumentere funksjonskontroll av installasjonen 
 planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet etter aktuelt arbeidsunderlag og 

ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet 
 planlegge, gjennomføre og dokumentere kopling, kontroll, idriftsettelse og 

vedlikehold av de forskjellige like- og vekselstrømmotoranlegg med tilhørende 
styrestrømkretser

 risikovurdere arbeid ved elektriske installasjoner
 vurdere eget arbeid og dokumentere egen opplæring innen installasjoner 
 installere programvare på og adressere elektronikkenheter 
 gjøre rede for felles styring av flere sammenkoplede togsett
 vise grunnleggende kunnskap om sikkerhetskritiske systemer
 vise grunnleggende forståelse for radiosystemer
 vise grunnleggende forståelse for brems- og trykkluftsystemer
 jobbe i samsvar med bedriftens internkontrollsystem 

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

 lese og forklare ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til elektriske 
systemer og utstyr

 beskrive togets oppbygning og virkemåte
 beskrive hvor apparater og komponenter er plassert, og hvordan de virker
 beskrive hvordan styringsteknikken på de forskjellige togtyper fungerer
 planlegge, gjennomføre og dokumentere revisjon og vedlikehold av komponenter 

og apparater i styre- og svakstrømskretser
 planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av komponenter og 

apparatutstyr i lavspenningsanlegg
 planlegge, gjennomføre og dokumentere funksjonskontroll av vedlikeholdt system
 planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet etter aktuelt arbeidsunderlag og 

ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet 
 risikovurdere vedlikeholdsarbeid på elektriske systemer
 beskrive bedriftens organisering, vurdering av egen lønnsomhet og kravene til 

kundebehandling
 forklare smittefaren ved arbeid på toalettsystemer
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 arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikringskontroll og 
internkontroll og delta i evaluering og endringsarbeid knyttet til rutinene

 arbeide slik at miljømessig ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling sikres
 vurdere eget arbeid og dokumentere egen opplæring innen vedlikehold 

Feilsøking og feilretting

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

 lese og forklare ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til elektriske 
systemer og utstyr

 planlegge, gjennomføre og dokumentere systematisk feilsøking, funksjonsprøving 
og prøvekjøring av rullende materiell 

 planlegge, gjennomføre og dokumentere feilsøking og feilretting på forskjellige 
typer HVAC anlegg

 forklare grunnleggende prinsipper i kjøleanlegg 
 planlegge, gjennomføre og dokumentere feilsøking og feilretting på komponenter 

og apparater i styre- og svakstrømskretser 
 forklare styre- og kraftelektronikk i traksjons- og hjelpestrømsystemer
 planlegge, gjennomføre og dokumentere feilsøking og feilretting på forskjellige 

lavspenningsanlegg 
 planlegge, gjennomføre og dokumentere feilsøking og feilretting på forskjellige 

høyspenningsanlegg
 planlegge, gjennomføre og dokumentere isolasjonsmåling og spenningstesting av 

høyspenningsanlegg
 planlegge, gjennomføre og dokumentere isolasjonsmåling av lavspenningsanlegg
 planlegge, gjennomføre og dokumentere funksjonskontroll av systemet 
 forklare virkemåtene til aktuelle elektriske kraftkomponenter
 planlegge og gjennomføre feilsøking og feilretting ved hjelp av forskjellige typer 

måleinstrumenter
 planlegge og gjennomføre feilsøking ved hjelp av pc-verktøy samt rette feil 
 installere programvare og adressere enheter ved utskifting av programmerbare 

enheter
 planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet etter aktuelt arbeidsunderlag og 

ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet 
 risikovurdere arbeid ved feilretting og feilsøking på elektriske systemer
 vurdere eget arbeid og dokumentere egen opplæring innen feilsøking og feilretting 
 forklare vekselstrøm- og likestrømmotorens oppbygging og virkemåte
 forklare felles styring av flere sammenkoplede togsett
 forklare analog og digital reguleringsteknikk
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Vurdering 

Vg3 togelektrikerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering: 

Hovedområder Ordning 

Installasjon 

Vedlikehold 

Feilsøking og 
feilretting 

Alle skal opp til fagprøven, som samlet sett normalt skal 
gjennomføres innenfor en tidsramme på minimum seks virkedager. 

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



Høring - Forslag om sentralt gitt skriftlig
eksamen på Vg3/opplæring i bedrift for
lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk
som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i skole

Vår saksbehandler: Avdeling for vurdering / Bjørn Wilhelm Bjelke

1. BAKGRUNNEN FOR FORSLAGET

Utdanningsdirektoratet sender med dette ut et forslag om å innføre en sentralt gitt skriftlig
eksamen på Vg3 for lærlinger som går på utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk og
som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i skole.

Vi foreslår en endring i læreplanens vurderingsordning på Vg3/opplæring i bedrift for fagene. Som
følge av forslaget foreslås det endringer i forskrift til opplæringsloven §§ 3-54 og 3-55.

Forslaget innebærer at alle lærlinger som har gjennomført ordinær opplæring i skole på Vg1 og
Vg2 nivå innenfor bygg- og anleggsteknikk, også må opp til skriftlig sentralt gitt eksamen før
oppmelding til fag-/svenneprøve. Prøven må være bestått for å få utstedt fag-/svennebrev.

Dersom ordningen som er lagt ut på høring blir fastsatt, er den planlagt innført for lærlinger som
begynner sin læretid 01.08.2015 eller seinere.

I tillegg foreslår vi å stryke en del av § 3-55 fjerde ledd som har skapt uklarheter om
vurderingsgrunnlaget i enkelte andre lærefag.

Bakgrunnen for forslaget er at Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) over lengre tid har
ønsket samme vurderingsordning med sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3 som noen andre
lærefag har i dag. FRBA ønsker å kvalitetssikre vurderingsgrunnlaget ved sluttvurdering. Per i
dag har ikke lærlinger på bygg- og anleggsteknikk som følger hovedmodellen med to år i skole en
slik ordning. Utdanningsdirektoratet har kommet til at forslaget bør ut på høring.

2. GJELDENDE RETT

Læreplanenes vurderingsdel innenfor utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk er
forskriftsfestet i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-3. I tillegg
er enkelte unntak fra normalordningen fastsatt i forskrift til opplæringsloven §§ 3-52, 3-53, 3-54
og 3-55.

Lærlinger som har fullført to år i skole
I dag er det ikke et krav om å avlegge sentralt gitt eksamen på Vg3 for lærlinger i bygg- og
anleggsteknikk som følger hovedmodellen med to år i skole og resten av opplæringen i bedrift.
Elever og lærlinger i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, skal etter endt læretid opp



til en fag- eller svenneprøve i faget. Dette følger av læreplanen for faget for Vg3/opplæring i
bedrift.

Lærlinger som tegner lærekontrakt etter forskrift til opplæringsloven § 6A-7:
Et unntak fra hovedmodellen er de elevene/lærlingene som tegner lærekontrakt etter forskrift §
6A-7, punkt a). Denne delen av bestemmelsen åpner for en annen organisering enn den
opplæringsordningen som er fastsatt for faget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, der
lærebedriften tar ansvar for en større del av opplæringen enn normalt. Disse elevene/lærlingene
følger en annen vurderingsordning enn de eleven/lærlingene som går 2 år i skole før læretiden.
Blant annet regulerer forskrift til opplæringsloven § 3-54 vurdering for lærlinger som har en
lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag som er fastsatt i fag- og timefordelingen for
Vg1 og Vg2. Eksamen etter denne bestemmelsen skal prøve i hvilken grad lærlingen har nådd
kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen for opplæring i bedrift/Vg3 som lærlingen har
tegnet lærekontrakt i.

Særløpsfag:
Forskrift til opplæringsloven § 3-53 regulerer vurdering for lærlinger i særløpsfag. For det enkelte
særløpsfaget er det fastsett i læreplanen for opplæring i bedrift at alle skal gå opp til en egen
eksamen før fag-/svenneprøven. Innenfor utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk er
det flere særløpsfag.

Praksiskandidater:
Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig
yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor ikke en opplæringsordning, men en rett til å
melde seg til fag-/svenneprøve uten opplæring i skole og/eller læretid i bedrift.

Praksiskandidater må ha bestått en egen skriftlig eksamen før de melder seg opp til fag- eller
svenneprøven. Dette er regulert i forskrift til opplæringsloven § 3-55. Eksamenen er utarbeidet av
Utdanningsdirektoratet etter gjeldende læreplan for opplæring i bedrift/Vg3 for lærefaget i
Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

3. DIREKTORATETS VURDERINGER

I retningslinjene for samarbeidet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, de faglige rådene
og Utdanningsdirektoratet heter det at partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha
innflytelse på hele opplæringen i faget. På den delen av opplæringen som foregår i
bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges spesielt.

Direktoratet mener at de undersøkelsene som er gjennomført om vurderingsordninger i bygg- og
anleggsteknikk, ikke utelukker at det vil være hensiktsmessig for lærefag i utdanningsprogrammet
for bygg- og anleggsteknikk å innføre den samme vurderingsordningen i opplæring i bedrift for
alle kandidater som skal opp til fag-/svenneprøve.

Innføring av en slik vurderingsordning i læretiden kan være positiv i den forstand at lærlingen er
sikret en ekstra obligatorisk tilbakemelding på kompetansen i faget før avleggelse av fag-
/svenneprøven. På den annen side er vurderingsgrunnlaget allerede omfattet av fag-
/svenneprøven som direktoratet mener burde ha vært tilstrekkelig og den beste løsningen til å
kartlegge kandidatens kompetanse. Dette følger av at fag-/svenneprøven avholdes med mer
virkelighetsnære oppgaver, enn det som er mulig å få til med en sentralt gitt skriftlig eksamen.
Likevel vil nok en sentralt gitt eksamen bidra til at alle kandidater vil bli prøvd på et felles
kompetanseområde.

Den nye ordningen som legges ut på høring vil føre til at de som ikke består den sentralt gitte
skriftlige eksamen, ikke kan få utstedt fag-/svennebrev.



4. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Ordningen vil omfatte ca. 3 000 lærlinger årlig på landsbasis. For fylkeskommunene vil de direkte
kostnadene være knyttet til gjennomføring av eksamen. Erfaringstall viser at kostnadene er ca. 1
000 kr. per kandidat i Oslo kommune. For bedriftene vil det tilsvarende være en kostnad å sette
av tid i den ordinære læretiden for gjennomføring av eksamenen. Eksamensoppgavene
produseres for andre kandidatgrupper allerede.

Det foreslås at ordningen innføres for lærlinger som begynner sin læretid 01.08.2015 eller
seinere.

5. FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL OM VURDERING I
LÆREPLANER FOR OPPLÆRING I BEDRIFT

Alle læreplaner for lærefag i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsfag skal inneholde
følgende tekst i kapittelet om vurdering.

Alle skal opp til en skriftlig eksamen i faget. Eksamenen må være bestått før fag-/svenneprøven
kan gjennomføres. Eksamenen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

Merknader til forslaget

I forskrift til opplæringsloven § 3-52 er det fastsatt at en slik vurderingsordning som foreslås skal
fremkomme i læreplanen.

De læreplanene som får endring med denne teksten tillagt er:

� Anleggsmaskinførerfaget

� Asfaltfaget

� Banemontørfaget

� Betongfaget

� Fjell- og bergverksfaget

� Industrimalerfaget

� Limtreproduksjonsfaget

� Malerfaget

� Murerfaget

� Renholdsoperatørfaget

� Rørleggerfaget

� Stillasbyggerfaget

� Taktekkerfaget

� Trevare- og bygginnredningsfaget

� Trelastfaget

� Tømrerfaget

� Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

� Vei- og anleggsfaget



6. FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN

I forskrift 23. juni 2006 nr.724 til opplæringsloven foreslås følgende endringer:

6.1. NY § 3-54 TREDJE LEDD SKAL LYDE:

I et utval av lærefag som Utdanningsdirektoratet fastset og som kjem inn under § 3-52, skal
eksamen prøve i kva grad lærlingen har nådd kompetansemåla som er fastsette i programfaga
for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole.

Merknader til forslaget

Endringen er at i stedet for at alle lærefag som omfattes av § 3-52, også omfattes av tredje ledd i
§ 3-54, så er det bare et utvalg lærefag som Utdanningsdirektoratet fastsetter som omfattes av
bestemmelsen etter tredje ledd.

Endringen må til for å skille de nye lærefagene som skal inn under ordningen etter § 3-52 fra
lærefag som har mer omfattende vurderingsordning. Dette endrer ikke vurderingsordningen for
de lærefagene som allerede omfattes av ordningen etter § 3-52. Dette er:

� Elektrikerfaget

� Energimontørfaget

� Energioperatørfaget

� Heismontørfaget

� Signalmontørfaget

� Dataelektronikerfaget

� Telekommunikasjonsmontørfaget

� Automatiseringsfaget

� Anleggsmaskinmekanikerfaget

� Børsemakerfaget

Det foreslås at ordningen innføres for lærlinger som begynner sin læretid etter 01.08.2015

6.2. NY § 3-55 FJERDE LEDD SKAL LYDE:

I et utval av lærefag som Utdanningsdirektoratet fastset og som kjem inn under § 3-52, skal
eksamen prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten har nådd kompetansemåla som er
fastsette i programfaga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole. Eksamen skal vere bestått før ein
praksiskandidat melder seg til fag- eller sveineprøve.

Merknader til forslaget

Den ene endringen er at i stedet for at alle lærefag som omfattes av § 3-52 også omfattes av
fjerde ledd i § 3-55, så er det bare et utvalg lærefag som Utdanningsdirektoratet fastsetter som
omfattes av bestemmelsen etter fjerde ledd.

Endringen må til for å skille de nye lærefagene som skal inn under ordningen etter § 3-52 fra
lærefag som har mer omfattende vurderingsordning. Dette endrer ikke vurderingsordningen for
de lærefagene som allerede ligger inn under ordningen etter § 3-52. Dette er:

� Elektrikerfaget

� Energimontørfaget



� Energioperatørfaget

� Heismontørfaget

� Signalmontørfaget

� Dataelektronikerfaget

� Telekommunikasjonsmontørfaget

� Automatiseringsfaget

� Anleggsmaskinmekanikerfaget

� Børsemakerfaget

Den andre endringen er at avgrensningen mot kompetansemål som er relevante strykes fordi alle
kompetansemål er relevante. Denne ordlyden har skapt noen uklarheter som
Utdanningsdirektoratet finner det hensiktsmessig å rydde opp i. Endringen berører ikke
lærefagene i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.

Det foreslås at ordningen innføres for lærlinger som begynner sin læretid etter 01.08.2015.

7. SPØRSMÅL TIL HØRINGSINSTANSENE

Utdanningsdirektoratet ber høringsinstansene svare på følgende:

1. Bør det innføres krav til sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3/opplæring i bedrift for
lærlinger innenfor bygg - og anleggsteknikk som har fullført Vg1 og Vg2 i skole?

2. Er det hensiktsmessig å innføre ordningen med virkning for lærekontrakter inngått fra
og med 1. august 2015?

3. Har dere andre kommentarer til forslaget?

Vennlig hilsen

Kirsti Aandstad Hettasch
avdelingsdirektør

Bjørn Wilhelm Bjelke
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Til høringsinstansene iht. liste i vedlegg 3

Høringsbrev - Forslag om krav til sentralt gitt skriftlig eksamen på
Vg3 /opplæring i bedrift for lærlinger innenfor bygg - og anleggsteknikk
som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i skole

Utdanningsdirektoratet sender med dette ut et forslag om å innføre en sentralt gitt skriftlig
eksamen på Vg3 for lærlinger som går på utdanningsprogram for bygg - og anleggsteknikk og
som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i skole .

Vi foreslår en endring i læreplanen s vurderingsordning på Vg3/opplæring i bedrift for fagene . Som
følge av forslaget foreslås det endringer i forskrift til opplæringsloven §§ 3-54 og 3-55.

Forslaget innebærer at alle lærlinger som har gjen nomført ordinær opplæring i skole på Vg1 og
Vg2 nivå innenfor bygg - og anleggsteknikk , også må opp til skriftlig sentralt gitt eksamen før
oppmelding til fag - /svenneprøve . Prøven må være bestått for å få utstedt fag - /svennebrev.

Dersom ordningen som er lagt ut på høring blir fastsatt, er den planlagt innført for lærlinge r som
begynner sin læretid 01.08.2015 eller seinere.

I tillegg foreslår vi å stryke en del av § 3-55 fjerde ledd som har skapt uklarheter om
vurderingsgrunnlaget i enkelte andre lærefag.

Forslagene er nærmere beskrevet i høringsnotat i vedlegg 1. I vedlegg 2 er forslag til endringer i
læreplaner for fag og forskrift til opplæringsloven beskrevet.

Høringsuttalelsene må være Utdannings direktoratet i hende innen 01.03 .2015. Uttalelsene bes
sendt via høringsverktøyet, elektronisk til post@utdanningsdirektoratet.no eller per brev til
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO.
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Kirsti Aandstad Hettasch Bjørn Wilhelm Bjelke
avdelingsdirektør rådgiver
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Vedlegg 1

Høringsnotat - Forslag om krav til sentralt gitt skriftlig eksamen
på Vg3/opplæring i bedrift for lærlinger innenfor bygg - og
anleggsteknikk som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i skole

Bakgrunn en for forslaget

Bakgrunn en for forslaget er at Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk (FRBA) over lengre
tid har ønsket samme vurderingsordning med sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3 som
noen andre lærefag har i dag. FRBA ønsker å kvalitet ssikre vurderingsgrunnlaget ved
sluttvurdering. Per i dag har ikke lærlinger på bygg - og anleggsteknikk som følger
hovedmodellen med to år i skole en slik ordning. Utdanningsdirektoratet har kommet til
at forslaget bør ut på høring .

Gjeldende rett

Læreplanenes vurderingsdel innenfor utdanningsprogram for bygg - og anleggstekni kk er
forskrift sfestet i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. forskrift til opplæringslov en § 1-
3. I tillegg er enkelte unntak fra normalordningen fastsatt i forskrift til opplæringsloven
§§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55.

Lærlinger som har fullført to år i skole
I dag er det ikke et krav om å avlegge sentralt gitt eksamen på Vg3 for lærlinger i bygg -
og anleggs teknikk som følger hoved modellen med to år i skole og resten av opplæringen
i bedrift . Elev er og lærlinger i utdanningsprogram for bygg - og anleggsteknikk , skal etter
endt læretid opp til en fag - eller svenneprøve i faget. Dette følger av læreplanen for faget
for Vg3/opplæring i bedrift.

Lærlinger som tegner lærekontrakt etter forskr ift til opplæringsloven § 6A-7:
Et unntak fra hoved modellen er de elevene/lærlingene som tegner lærekontrakt etter
forskrift § 6A-7, punkt a) . Denne delen av bestemmelsen åpner for en annen
organisering enn den opplæringsordningen som er fastsatt for faget i Læreplanverket for
Kunnskapsløftet , der lærebedriften tar ansvar for en større del av opplæringen enn
normalt . Disse elevene/lærlingene følger en annen vurderingsordning enn de
eleven/lærlingene som går 2 år i skole før læretid en. Blant annet regulerer forskrift til
opplæringsloven § 3-54 vurdering for lærlinger som har en lærekontrakt som omfatter
opplæring i programfag som er fastsatt i fag - og timefordelingen for Vg1 og Vg2 .
Eksamen etter denne bestemmelsen skal prøve i hvilken grad lærlingen har nådd
kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen for opplæring i bedrift /Vg3 som
lærlingen har tegnet lærekontrakt i.

Særløpsfag :
Forskrift til opplæringsloven § 3-53 regulerer vur dering for lærlinger i særløpsfag . For det
enkelte særløpsfaget er det fastsett i læreplanen for opplæring i bedrift at alle skal gå
opp til en egen eksamen før fag - / svenneprøven. Innenfor utdanningsprogrammet for
bygg - og anleggsteknikk er det flere særlø psfag.

Praksiskandidater:
Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og



allsidig yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor ikke en opplæringsordning, men
en rett til å melde seg til fag - / svenneprøve uten opplæring i skole og/eller læretid i
bedrift.

Praksiskandidater må ha bestått en egen skriftlig eksamen før de melder seg opp til fag -
eller svenneprøven. Det te er regulert i forskrift til opplæringsloven § 3-55. Eksamenen er
utarbeidet av Utdanningsdirektoratet ette r gjeldende læreplan for opplæring i bedrift/Vg3
for lærefaget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Direktoratets vurderinger

I retningslinjene for samarbe idet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring , de faglige
råd ene og Utdanningsdirektoratet heter det at partene i arbeidslivet skal gjennom de
faglig e rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget. På den delen av opp læringen
som foregår i bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegg es spesielt.

Direktoratet mener at de undersøkelsene som er gjennomført om vurderingsordninger i
bygg - og anleggsteknikk, ikke utelukker at det vil være hensiktsmessig for lærefag i
utdanningsprogrammet for bygg - og anleggsteknikk å innføre den samme
vurderingsordningen i opplæring i bedrift for alle kandidater som skal opp til fag -
/svenneprøve.

Innføring av en slik vurderingsordning i læretiden kan være positiv i den forstand at
lærlingen er sikret en ekstra obligatorisk tilbakemelding på kompetansen i faget før
avleggelse av fag - /svenneprøven. På den annen side er vurderingsgrunnlaget allerede
omfattet av fag - /svenneprøven som direktoratet mener burde ha vært tilstrekkelig og
den beste løsningen til å kartlegge kandidatens kompetanse. Dette følger av at fag -
/svenneprøven avholdes med mer virkelighetsnære oppgaver, enn det som er mulig å få
til med en sentralt gitt skriftlig eksamen. Likevel vil nok en sentralt gitt eksamen bidra til
at alle kandidater vil bli prøvd på et felles kompetanseområde.

Den nye ordningen som legges ut på høring vil føre til at de som ikke består den sentralt
gitte skriftlige eksamen, ikke kan få utstedt fag - /svennebrev.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ordningen vil omfatte ca. 3 000 lærlinger årlig på landsbasis. For fylkeskommunene vil
de direkte kostnadene være knyttet til gjenno mføring av eksamen. Erfaringstall viser at
kostnadene er ca. 1 000 kr. per kandidat i Oslo kommune. For bedriftene vil det
tilsvarende være en kostnad å sette av tid i den ordinære læretiden for gjennomføring av
eksamenen. Eksamensoppgavene produseres for andre kandidatgrupper allerede.

Det foreslås at ordningen innføres for lærlinger som begynner sin læretid 01.08.2015
eller seinere.

Spørsmål til høringsinstansene

Utdanningsdirektoratet ber høringsinstansene svare på følgende:

1. Bør det innføres krav til sentralt gitt skriftlig eksamen basert på læreplan for
Vg3/opplæring i bedrift for lærlinger innenfor bygg - og anleggsteknikk som har
fullført Vg1 og Vg2 i skole ?



2. Er det hensiktsmessig å innføre ordningen med virkning for lærekontrakter inngått
fra og med 1. august 2015?

3. Har dere andre kommentarer til forslaget?



Vedlegg 2

Forslag til endringer i læreplaner for fag og forskrift til
opplæringsloven – Krav om sentralt gitt skriftlig
eksamen på Vg3/opplæring i bedrift for lærlinger
innenfor bygg - og anleggsteknikk som har fullført
ordinært Vg1 og Vg2 i skole

Under følger de konkrete forslagene til endringer med merknader .

Forslag til endringer i kapittel om vurdering i læreplaner for
opplæring i bedrift

Alle læreplaner for lærefag i utdanningsprogrammet for bygg - og anleggsfag skal
inneholde følgende tekst i kapittelet om vurdering.

Alle skal opp til en skriftlig eksamen i faget. Eksamenen må være bestått før fag -
/svenneprøven kan gjennomføres. Eksamenen utarbeides sentralt og sensureres
lokalt.

Merknader til forslaget

I forskrift til opplæring sloven § 3-52 er det fastsatt at en slik vurderingsordning som
foreslås skal fremkomme i læreplanen.

De læreplanene som får endring med denne teksten tillagt er:
- Anleggsmaskinførerfaget
- Asfaltfaget
- Banemontørfaget
- Betongfaget
- Fjell - og bergverksfaget
- Industrimalerfaget
- Limtreproduksjonsfaget
- Malerfaget
- Murerfaget
- Renholdsoperatørfaget
- Rørleggerfaget
- Stillasbyggerfaget
- Taktekkerfaget
- Trevare - og bygginnredningsfaget
- Trelastfaget
- Tømrerfaget
- Ventilasjons - og blikkenslagerfaget
- Vei - og anleggsfaget



Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven

I forskrift 23. j uni 2006 nr.724 til opplæringslov en foreslås følgende endringer:

Ny § 3 - 54 tredje ledd skal lyde:

I et utval av lærefag som Utdanningsdirektoratet fastset og som kjem inn under §
3-52, skal eksamen prøve i kva grad lærlingen har nådd kompetansemåla som er
fastsette i programfaga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole.

Merknader til forslaget

Endringen er at i stedet for at alle lærefag som omfattes av § 3-52, også omfattes av
tredje ledd i § 3-54, så er det bare et utvalg lærefag som Utdanningsdirektoratet
fastsetter som omfattes av bestemmelsen etter tredje ledd.

Endringen må til for å skille de nye lærefagene som skal inn under ordningen etter § 3-
52 fra lærefag som har mer omfattende vurderingsordning. Dette endrer ikke
vurd eringsordningen for de lærefagene som allerede omfattes av ordningen etter § 3-52.
Dette er:
- Elektrikerfaget
- Energimontørfaget
- Energioperatørfaget
- Heismontørfaget
- Signalmontørfaget
- Dataelektronikerfaget
- Telekommunikasjonsmontørfaget
- Automati seringsfaget
- Anleggsmaskinmekanikerfaget
- Børsemakerfaget

Det foreslås at ordningen innføres for lærlinger som begynner sin læretid etter
01.08.2015

Ny § 3 - 55 fjerde ledd skal lyde:

I et utval av lærefag som Utdanningsdirektoratet fastset og som kjem inn under §
3-52, skal eksamen prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten har nådd
kompetansemåla som er fastsette i programfaga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i
skole . Eksamen skal vere bestått før ein praksiskandidat melder seg til fag - eller
sveine prøve.

Merknader til forslaget

Den ene endringen er at i stedet for at alle lærefag som omfattes av § 3-52 også
omfattes av fjerde ledd i § 3-55, så er det bare et utvalg lærefag som
Utdanningsdirektoratet fastsetter som omfattes av bestemmelsen etter fjer de ledd.

Endringen må til for å skille de nye lærefagene som skal inn under ordningen etter § 3-
52 fra lærefag som har mer omfattende vurderingsordning. Dette endrer ikke



vurderingsordningen for de lærefagene som allerede ligger inn under ordningen etter §
3-52. Dette er:

- Elektrikerfaget
- Energimontørfaget
- Energioperatørfaget
- Heismontørfaget
- Signalmontørfaget
- Dataelektronikerfaget
- Telekommunikasjonsmontørfaget
- Automatiseringsfaget
- Anleggsmaskinmekanikerfaget
- Børsemakerfaget

Den andre endringen er at avgrensningen mot kompetansemål som er relevante strykes
fordi alle kompetansemål er relevante. Denne ordlyden har skapt noen uklarheter som
Utdanningsdirektoratet finner det hensiktsmessig å rydde opp i. Endringen berører ikke
lærefagene i utdanningsprogrammet for bygg - og anleggsteknikk.

Det foreslås at ordningen innføres for lærlinger som begynner sin læretid etter
01.08.2015 .



Vedlegg 3

Liste over høringsinstanser

Abelia

ABM utvikling informasjonsdirektør Atle Faye

ABM-utvikling

ADHD Norge

Aftenskolen Høyres Studieforbund (HS)

Akademikerne

ANSA

Antirasistisk Senter

AOF Norge

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

ASSISTANSE – Foreningen for synshemmede barns sak

Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet

Barneombudet

Bazar

Bi Studentsamfunn (bis)

Bokmålsforbundet

Bonde og småbrukerlaget

Bransjeråd for fjellsprengning

Brukerforum for likeverdig opplæring

Bygdefolkets Studieforbund (BSF)

Byggenæringens Landsforening

CULCOM - Kulturell kompleksitet i det nye Norge

Dans i Skolen

Datatilsynet

DELTA-senteret

Den norske Forleggerforening

Den norske historiske forening (HIFO)

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Det nasjonale fagråd for tysk

Det utdanningsvitenskapelige fakultet - UiO

Direktoratet for Arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet)

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for utviklingssamarbeid NORAD

Dysleksiforbundet

EL & IT Forbundet

Elevorganisasjonen



Energi Norge

Fagforbundet

Fagforbundet for industri og energi

Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for elektrofag

Faglig råd for helse - og sosialfag

Faglig råd for medier og kommunikasjon

Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for restaurant - og matfag

Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon

Fellesforbundet

Fellesorganisasjon for barnevernpeda goger, sosionomer og vernepleiere

Fellesrådet for kunst fag i skolen FKS

Fiskeri - og Havbruksnæringens Landsforening

Fiskeridirektoratet

Flyktningehjelpen

Flytningestiftelsen

Folkehøgskolerådet

Folkekulturforbundet (FKF)

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Foreningen Norges Døvblinde

Foreningen norske låsesmeder

Forskningsinstituttet NOVA

Forskningsstiftelsen FAFO

Fremmedspråksenteret

Frikirkelig studieforbund (FSF)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)

Glass og Fasadeforeningen

Godkjente norske utenlandsskoler Forening (GNUF)

Handel og kontor i Norge

Handels - og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

Helse Midt -Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Human -Etisk Forbund

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Håndverksbedriftenes Landsforening

Idrettens Studieforbund

IKT -Norge

IMER



Industri Energi

innovasjon norge

Innvandrernes Landsorganisasjon

Institutt for journalistikk

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Integrerings - og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

International Student Union ISU

Islamsk Råd i Norge

Kirkerådet

Kjøttindustriens Fellesforening

Kommunalansattes Fellesorganisasjon (Delta)

Konkurransetilsynet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Kredittilsynet

Kristelig Folkepartis Studieforbund (KrFS)

Kristne Friskolers Forbund

KS - Kommunesektorens interesse - og arbeidsgiverorganisasjon

Kunst i skolen

Kunst og design i skolen

Kystdirektoratet

Landbrukets Arbeidsgiverforening

Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Landslaget Drama i skolen

Landslaget for Matematikk i skolen

Landslaget for Medieunderv isning

Landslaget for Moderne Språk

Landslaget for norskundervisning

Landslaget for nærmiljøskolen - LUFS

Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

Landsorganisasjonen for Samisk husflid

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne - og ungdomsorganisasjoner

Likestillings - og diskrimineringsombudet

Logistikk - og Transportindustriens Landsforening

Longyearbyen lokalstyre

Lærernes Yrkesforbund

Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Matforsk

Mattilsynet

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Mellomkirkelig råd

Mental helse

Mesterbrevnemnda



Musikernes fellesorganisasjon

Musikk i Skolen

Musikkens studieforbund

NAKOS for prehospital akuttmedisin

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Nasjonalt råd for lærerutdanning

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO

Nasjonalt senter for IKT i utdanningen

Nasjonalt senter for kunst og kultur i oppplæringen

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen

NAV

NBK

Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

NHO Transport

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NKS Fjernundervisning

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Noregs Mållag

Norges Bondelag

Norges Døveforbund (NDF)

Norges Fiskarlag

Norges Forskningsråd

Norges Frikirkeråd

Norges Handikapforbund (NHF)

Norges Idrettsforbund

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norges Kvinne - og Familieforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norsk Arbeidsmannsforbund

Norsk Audiopedagogisk Forening

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bilbransjeforbund

Norsk Bonde - og Småbrukarlag

Norsk Båtbransjeforbund as

Norsk Designråd

Norsk Filminstitutt

Norsk Folkehøgskolelag, (NF)

Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF)

Norsk forbund for utviklingshemmede – NFU

Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF)



Norsk form

Norsk Fotografforbund

Norsk Grafisk Forbund

Norsk Handverksutvikling

Norsk handverksutvikling, Maihaugen

Norsk Hestesenter

Norsk hjemmeundervisningsforbund

Norsk Industri

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Kristelig Studieråd (NKrs)

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd informasjonsrådgiver

Norsk Kulturskoleråd

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk museumforbund

Norsk musikkråd

Norsk Naturforvalterforbund

Norsk Nærings - og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Organisasjon for Asylsøkere – NOAS

Norsk Psykologforening

Norsk reindrifters Landsforbund

Norsk renseri og vaskeriforbund

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Skolelederforbund

Norsk språkråd

Norsk studentunion

Norsk Studentunion (NSU)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk teaterråd

Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Treindustriarbeiderforbund

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)

Norske Friskolers Landsforbund (v/ NFFL)

NVE - Norges vassdrags - og energidirektorat

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Oljedirektoratet

Oljeindustriens Landsforening

Opplæringskontoret for Forsvaret

Organisasjonen mot offentlig diskriminering – OMOD

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Plastindustriforbundet

Politidirektoratet



Populus -studieforbundet folkeopplysning

Post - og teletilsynet

Private Handelsskolers Landsforbund

Prosessindustriens Landsforening

Psykososialt team for flyktninger

Rederienes Landsforening

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Rikskonsertene

Riksmålsforbundet

Riksrevisjonen

Riksteateret

Riksutstillinger

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo

Rådet for psykisk helse

Rådgiverforum - Norge

Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for fag - og yrkesopplæring (SRY)

Samarbeidsrådet for tros - og livssynssamfunn

Sametinget

Samisk Høgskole

Samisk Studieutvalg (SOL)

Samordna Opptak

Senter for interkulturell kommunikasjon

Senter mot etnisk diskriminering – SMED

Senterpartiets Studieforbund (SpS)

Servicebedriftenes Landsforbund

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Sjøsamisk Studieforbund (SSF)

Skattedirektoratet

Skogbrukets Landsforening

Skolenes landsforbund (SL)

Skrivesenteret

SOS Rasisme

Sosial - og helsedirektoratet

Statens byggtekniske etat

Statens Helsetilsyn

Statens Lånekasse for utdanning

Statens råd for funksjonshemmede

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Enheter og knutepunkt)

Statstjenestemannsforbundet

Steinerskoleforbundet

Stiftelsen Signo



Studentenes landsforbund

Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU)

Studieforbundet natur og miljø (N&M)

Studieforbundet Solidaritet (SO)

Styret for de samiske videregående skolene

Sysselmannen på Svalbard

Tekniske Entreprenørers Landsforening

Teknisk -naturvitenskapelig forening (TEKNA)

Teknologisk institutt

Tolkeforbundet

Toll - og avgiftsdirektoratet

Unge kunstneres samfunn

Ungt Entreprenørskap

Unio

Universitets - og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratets Råd for inkluderende opplæring (URIO)

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Venstres Opplysningsforbund (VO)

VISCOM

Voksenopplæringsforbundet - VOFO

Voksne for Barn

VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)



 
 
Fra: Knut Maarud  
Sendt: 28. november 2014 08:57 
Til: 'svein.harald.larsen@norskteknologi.no'; 'kjetil.tvedt@norskindustri.no'; 
'hugo.alexandersen@nte.no'; 'ragne.eikrem@nho.no'; 'rolf.nass@no.relacom.com'; 
'lasse.lilleodegard@fellesforbundet.no'; 'tvaaga@oceaneering.com'; 'are.solli@elogit.no'; 
'monica.derbakk@elogit.no'; 'randi.solberg@no.relacom.com'; 'arild.skjolsvold@stfk.no'; 'inger-
va@online.no'; 'oyf.polarsirkelen@nfk.no'; 'hans-jacob.edvardsen@t-fk.no'; 'andre.bohm@elev.no'; 
'Runar.Rosbekk@dsb.no'; 'jens.harald.jensen@npt.no' 
Kopi: 'age.lauritzen@norskteknologi.no'; 'stein-iver.koi@norskindustri.no'; 'ahovland@heli-one.ca'; 
'kim-even@rkal.no'; 'Tore.Kruger@sas.no'; 'morten.askildt@sas.no'; 'Kai.christoffersen@elogit.no'; 
'fred.lovli@midtnett.no'; 'jarle.eide@elogit.no'; 'OleEdvard.Antonsen@utdanningsforbundet.no'; 
'linda.nordheim.kopperdal@sfj.no'; 'henrik.meisner@bfk.no'; 'sten.tennfjord@nfk.no'; 
'Ida.skauge@elev.no' 
Emne: VS: Høring – krav til eksamen for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk 
 
Dette er vel en høring som evt tas på februarmøtet. 
Elektro har allerede slik eksamen i de fleste fagene – og nå ønsker byggfagene det samme. 
 
Fra: Karl Gunnar Kristiansen  
Sendt: 28. november 2014 08:31 
Til: Rådsforum 
Kopi: Anne Katrine Kaels 
Emne: VS: Høring – krav til eksamen for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk 
 

Til de faglige rådene. Høring – krav til eksamen for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk 

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om å innføre en sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3 for 
lærlinger som går på utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk og som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i 
skole.  
Direktoratet foreslår endringer i læreplanens vurderingsordning på Vg3/opplæring i bedrift for fagene. 
 
Da høringen og høringsdokumentene er fagspesifikt innrettet mot utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk har sekretariatet ikke utarbeidet egen oppsummering/ saksfremlegg til høringen.  

Endringene skal etter planen tre i kraft fra 1.8.2015 eller senere. 

Les og svar på høringsbrevet her: 
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-krav-til-eksamen-bygg-og-anleggsteknikk/ 

Du kan lese høringsdokumentene og svare på høringen her: 
https://hoering.udir.no/Hoering/13 

Vi ber om høringsinstansene synspunkter på forslagene.  

Høringsfristen er 1. mars 2015. 

Våre høringer er åpne for alle, og alle som ønsker det, kan sende inn en uttalelse. 

Denne meldingen er sendt til: 

Faglige råd 
Fylkeskommuner 
Kommuner 
Departementene 
Direktoratene 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-krav-til-eksamen-bygg-og-anleggsteknikk/
https://hoering.udir.no/Hoering/13


Universiteter og høgskoler 
Egen liste over høringsinstanser 
Fylkesmenn via FM-nett 

For henvendelser til Utdanningsdirektoratet: 
vennligst bruk adressen post@utdanningsdirektoratet.no 
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Forslag om gjeninnføring av sentralgitt skriftlig eksamen i programfag 
på vg1 elektro 
 
Faglig råd for elektrofag viser til utviklingsredegjørelse levert 14.02.2014. Et av forslagene i 
denne var gjeninnføring av sentralgitt skriftlig eksamen i programfag på vg1 elektro. Rådet 
vedtok i møte 3. desember 2014 å oversende forslaget. 
 
Faglig råd for elektrofag ønsker et opplæringsløp som gir økt gjennomføring og høy kvalitet på 
fagarbeiderne. Alle virkemidler som kan stimulere til læring i opplæringsløpet må tas i bruk. I 
tillegg må det være dokumentasjonsordninger på alle nivå i opplæringen som viser elevens og 
lærlingens kompetanse. Ved innføring av Kunnskapsløftet ble den lokalt gitt eksamen i grunnkurs 
elektro (nå vg1) avviklet. I St. Meld. 30, kap 4.5, nest siste avsnitt står det:  
 
I videregående opplæring mener departementet at elevene bare skal kunne trekkes ut til 
eksamen i fag som er avsluttende. Lokalt kan det fortsatt gjennomføres avsluttende prøver, som 
kan inngå i standpunktvurderingen. På bakgrunn av dette vil departementet avvikle den lokalgitte 
tverrfaglige eksamen i grunnkurs i yrkesfaglige studieretninger.  
 
Argumentasjonen fører fram til KD sitt forslag i kap 4.7:  
 
Den obligatoriske lokalt gitte eksamen i grunnkurs i nåværende yrkesfaglige studieretninger 
avvikles. Det kan fortsatt gjennomføres avsluttende årsprøver på lokalt nivå som inngår i 
standpunktvurdering.  
 
Eksamen skulle kun være i avsluttende fag. Felles programfag på vg1 elektro fikk derved ingen 
eksamen. Myndighetenes standpunkt var at sluttvurdering skulle dokumentere kompetanse, 
mens underveisvurdering skulle være læringsfremmende. 
 
Rådet er enig i at et viktig element i sluttvurdering/eksamen er å dokumentere kunnskap. Rådet 
mener imidlertid at det også må tas hensyn til at eksamen er et læringsfremmende virkemiddel. 
Dette er dokumentert i flere forskningsrapporter (jf «Vurdering og læring« av Erling Lars Dale og 
Jarl Inge Wærness).  
 
Etter at beslutningen om å fjerne vg1-eksamen ble tatt, har det vært flere statsrådskifter og en 
ny regjering. Mens krefter i AP-regjeringen var skeptisk til eksamen, mener Høyre at eksamen er 
viktig for å forberede elevene arbeidslivet, og at eksamen er et viktig tiltak i 
læringsprosessen lenke. Rådet mener derfor at eksamen på vg1 – selv i fag som ikke avsluttes – 
ikke vil være på tvers av regjeringens utdanningspolitikk. 
 
Rådet mener sentralgitt eksamen på vg1 bør gjeninnføres av flere årsaker: 
 

• Eksamen på vg1 vil gi bedrifter som skal ta inn elever i prosjekt til fordypning på vg2 et 
bedre grunnlag for å velge deltakere 

• Resultat fra vg2 eksamen foreligger ofte ikke når elever søker læreplass. Bedriftene har 
bare standpunktkarakterer å vurdere søkerne ut fra. Eksamen på vg1 vil gi lærebedriftene 

FAGLIG RÅD FOR ELEKTROFAG 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

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

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
http://www.laeringslaben.no/sammenheng-mellom-eksamen-og-laering.html
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bedre informasjon om elevenes kompetanse når de søker læreplass, og kan bidra til flere 
læreplasser. 

• Rådet ønsker at vg1 skal være lokalt tilpasset, men også ha et felles nasjonalt innhold. 
Sentralgitt skriftlig eksamen på vg1 vil bidra til felles nasjonal kompetanse i elektrofag. 

• Rådet mener eksamen på vg1 kan være læringsfremmende. Den vil være noe som 
elevene kan strekke seg etter, og vil stimulere til økt innsats. 

 
Rådet viser også til forslag fra Faglig råd for service og samferdsel om gjeninnføring av tverrfaglig 
vg1-eksamen. I forslaget henvises det til en egen undersøkelse som viser at de aller fleste 
skolene ønsker av vg1-eksamen - ut fra samme argumentasjon som Faglig råd for elektrofag.  
 
Vg1-læreplanen i elektro består av følgende tre fag: 
 

1. Data- og elektronikksystemer 
2. Elenergisystemer 
3. Automatiseringssystemer 

 
Rådet ønsker at elever gjennomfører tverrfaglig sentralt gitt praktisk-teoretisk eksamen som 
dekker de tre fagene. 
 
Faglig råd for elektrofag mener innføring av eksamen på vg1 vil gi økte kostnader for både 
fylkeskommunene og Staten. Kostnadene knytter seg til utarbeiding av nasjonale 
eksamensoppgaver, distribuering av disse til fylkeskommunene, avvikling av eksamen, 
dokumentasjon av denne, og evt klagebehandling. Rådet mener imidlertid at hensynet til økt 
gjennomføring, økt læring, økt kvalitet på fagarbeidere og flere læreplasser bør være avgjørende. 
Faglig råd for elektrofag ber derfor direktoratet gjennom KD foreslå overfor politisk ledelse at 
sentralgitt skriftlig eksamen gjeninnføres på vg1 elektrofag. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Harald Larsen 
leder 



 
 

Høring – kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 
motormekanikerfaget 
 
 
 
 
Fra: Aina Helen Bredesen  
Sendt: 11. februar 2015 08:49 
Til: Olav Reiersen 
Kopi: Rådsforum 
Emne: VS: Høring – kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekanikerfaget 
 
For videresending til FRTIP. Til orientering til andre råd, evnt til utsending dersom dere ønkser det. 
 
Hilsen Aina  
 
Fra: Karl Gunnar Kristiansen  
Sendt: 11. februar 2015 06:14 
Til: Aina Helen Bredesen 
Emne: Vs: Høring – kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekanikerfaget 
 
For videresending til aktuelle FR. 
 
 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 

 
 
-------- Opprinnelig melding -------- 
Fra: Utdanningsdirektoratet <mailer@utdanningsdirektoratet.no>  
Dato:10.02.2015 21:40 (GMT+07:00)  
Til: Karl Gunnar Kristiansen <Karl.Gunnar.Kristiansen@Utdanningsdirektoratet.no>  
Ko:  
Emne: Høring – kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekanikerfaget  
 
Faglige Råd 

Høring – kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekanikerfaget 

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om kryssløp fra Vg2 industriteknologi til 
Vg3 motormekanikerfaget. Fagene ligger innenfor det samme utdanningsprogrammet, teknikk 
og industriell produksjon. 
Forslaget innebærer at elever som har tatt Vg2 industriteknologi kan tegne lærekontrakt i Vg3 
motormekanikerfaget. 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 4. mai  2015. 

mailto:mailer@utdanningsdirektoratet.no
mailto:Karl.Gunnar.Kristiansen@Utdanningsdirektoratet.no


Les og svar på høringsbrevet her: 
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---krysslop-fra-Vg2-
industriteknologi-til-Vg3-motormekaniker/ 

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. 
Våre høringer er åpne for alle, og alle som ønsker det, kan sende innspill til oss. 

Vi sender høringer på e-post til postmottak i sentrale organisasjoner. Hvis dere har 
underliggende etater, råd eller andre tilknyttede virksomheter som er relevante, ber vi dere om 
videresende høringen til dem. 

Vennlig hilsen 
Utdanningsdirektoratet 
www.utdanningsdirektoratet.no 
www.facebook.com/Utdanningsdirektoratet 
www.twitter.com/Udir 

Denne meldingen er sendt til: 
Fylkeskommuner 
Videregående skoler 
Kommuner 
Departementene 
Universiteter og høgskoler 
Egen liste over høringsinstanser 
Fylkesmenn via FM-nett 

For henvendelser til Utdanningsdirektoratet: 
vennligst bruk adressen post@utdanningsdirektoratet.no 

 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---krysslop-fra-Vg2-industriteknologi-til-Vg3-motormekaniker/%23_blank
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---krysslop-fra-Vg2-industriteknologi-til-Vg3-motormekaniker/%23_blank
http://www.utdanningsdirektoratet.no/%23_blank
http://www.facebook.com/Utdanningsdirektoratet%23_blank
http://www.twitter.com/Udir%23_blank
mailto:post@utdanningsdirektoratet.no


Pilot om innflytelse over læreplaner i Vg3 
 
 
 
Fra: Viil Gombos  
Sendt: 13. januar 2015 12:27 
Til: Jørgen Leegård; Liv Christiansen; Bjørn Johansen; Svein Larsen 
Kopi: Eli Karin Flagtvedt; Karl Gunnar Kristiansen; Åge Risdal; Olav Reiersen; Knut Maarud; Benedicte 
Helgesen Bergseng 
Emne: Invitasjon til møte angående pilot om innflytelse over læreplaner i Vg3 
 
Til lederne i FRTIP, FRBA, FREL og FRRM: 
 
Hei! 
 
Utdanningsdirektoratet skal bidra til og bistå FRTIP, FRBA, FREL og FRRM i gjennomføring av en pilot 
om innflytelse over læreplaner i Vg3. Vi inviterer med dette leder og en til fra hvert av de fire faglige 
rådene til et oppstartsmøte. 
 
tirsdag 3. februar 2015 kl. 9:00 – 12:00 i Utdanningsdirektoratets lokaler, møterom 10 i første 
etasje. Vi serverer en enkel lunsj i møtet kl. 11:00. 
 
På møtet går vi igjennom oppdragsbrevet, slik at vi får en felles forståelse av oppdraget, vi diskuterer 
ansvarsfordeling og planlegger pilotperioden. Dere vil få en mer detaljert agenda for møtet når vi har 
fått det endelige oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet.  
 
Vi ønsker vel møtt og imøteser en tilbakemelding på hvem som kommer fra hvert av rådene innen 
23. januar. Denne kan sendes til undertegnede på e-post vgo@udir.no 
 
Mvh 
 
Viil Gombos 
 
seniorrådgiver - avdeling for læreplanutvikling 
Telefon: 23 30 13 14  
viil.gombos@utdanningsdirektoratet.no 
 

 

Besøksadresse: Schweigaards gate 15 B, Oslo 
Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo 
www.utdanningsdirektoratet.no 
 

mailto:vgo@udir.no
mailto:viil.gombos@utdanningsdirektoratet.no
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
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