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 Saksliste for SRY- møte 7 
5. desember 2013 

 
 

Sted: Thon hotel Opera 
Møteramme: kl. 13.00-16.30 
 
1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
 
2. Godkjenning av referat fra møtet 31.10.13 

 
3. Vedtakssaker 
SRY-sak 23-07-13  Meld. St.20 – SRYs arbeidsgruppe forslag til behandling og 

prioriteringer av tiltak i meldingen 
 

4. Orienteringssaker  
• Fag- og svenneprøven – Prøvenemndene og klagenemndenes arbeid 
• Orientering om arbeidet i faglige råd 

 Faglig råd for elektrofag 
 Faglig råd for design og håndverk 
 Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 

     
5. Eventuelt 

 
6. Dagsorden for neste SRY møte, 29.01.2014  

 
7. Evaluering av møtet 
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Referat fra SRY-møte 6 – 2013 

 

Dato: 31.10.2013 

Sted: KS 

Tilstede:  
 

SRY 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Rolf Jørn Karlsen, LO 

Mette Henriksen Aas, LO 

Kristian Ilner, NHO 

Christine Meling, KD 

Liv Holm Heide, EO 

Astrid Moen Sund, Utdanningsforbundet 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Turid Semb, FAD 

Roy Venge Tollefsen, KS 

Tor-Arne Solbakken, LO 

Jorunn Teien Leegaard, KS 

Inger Lise Blyverket, Virke 

Kristin Vik, YS 

Turid Semb, FAD   

 

Observatør 

Siv Andersen, SIU 

Forfall: 
Margaret Westgaard, KS 

Svein Oppegaard, NHO 

Bente Søgaard, YS  

Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet 

Yngve Tufteland, NHD 

 

 

Utdanningsdirektoratet 

 

Anne Katrine Kaels 

Olav Reiersen 

Karl Gunnar Kristiansen 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

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

 
Vår dato: 
8.11.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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1. Godkjenning av dagsorden 
Vedtak: 
Godkjent uten merknader. Saker meldt inn under eventuelt: 

 Orientering fra møte mellom leder og nestleder i SRY og 

Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning (URLU) 

 Orientering om nordisk konferanse om prosjektet Læring på 

arbeidsplassen 

 DGVET formøte 

 

 

2. Godkjenning av referat fra møtet 12.9.2013 
Vedtak: 
Referat fra møte 12.9.2013 godkjent uten merknader.  

3. Vedtakssaker 
SRY sak 20-06-13   Rådgivning/karriereveiledning  

a. Fremdriftsplan for arbeidet med rådgivning i SRY 

b. Rådgivningens formål 

c. Rådgivning i grunnskolen 

 

a. Fremdriftsplan for arbeidet med rådgivning i SRY 

SRY besluttet i møte 12.9.2013 at det skulle lages et forslag til fremdriftsplan med temaer, 

ansvarsdeling og tidsplan for SRYs arbeid med rådgivning. SRY sluttet seg til fremdriftsplanen for 

arbeidet, men bemerket at saksfremlegget til dagens møte om rådgivning i grunnskolen og 

videregående opplæring kun omhandlet rådgivning i grunnskolen. SRY nedsatte en arbeidsgruppe 

for rådgivning som skal følge opp fremdriftsplanen for arbeidet. SRYs medlemmer melder til 

sekretariatet organisasjonenes representanter til arbeidsgruppen.  

 

NHO fremmet forslag til mandat for arbeidsgruppen (vedlagt). SRY besluttet at NHOs forslag til 

mandat oversendes arbeidsgruppen som diskusjonsgrunnlag for arbeidet.   

  

Tema Tidspunkt Ansvar 

Udir 

Ansvar SRY 

Formålet med rådgivnings- og 

karriereveiledningstilbudet   

31. oktober ALR*  

Rådgivning i grunnskolen og 

videregående opplæring. 

 Forskrift 

 Rådgivningssystemet i 

skolen  

 Utdanningsvalg 

 PTF 

 

31. oktober ALR* SRY etablerer en arbeidsgruppe 

som skal: 

 formulere utfordringene 

 utarbeide et saksdokument 

som grunnlag for vedtak i 

marsmøtet 

Utdanningsdirektoratet stiller 

med sekretær 
og stiller sin fagkompetanse til 

rådighet på møtene 
Karriereveiledning for voksne 29. januar Vox Avklares med SRY 

Forslag til vedtak 4. mars SRYs 

arbeids-

gruppe 

Vedtak om endringer i utdannings- 

og yrkesrådgivning. Saken 

oversendes myndighetene. 

* Avdeling for læringsmiljø og rådgivning i Utdanningsdirektoratet 

b. Rådgivningens formål 

SRY ber om at arbeidsgruppen for rådgivning vurderer rådgivningens formål og eventuelt foreslår 

endringer. 
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c. Rådgivning i grunnskolen 

SRY ber om at arbeidsgruppen for rådgivning vurderer rådgivning i grunnskolen og eventuelt 

foreslår endringer. 

 

Vedtak: 

SRY slutter seg til fremdriftsplanen. SRY etablerer en arbeidsgruppe som skal formulere 

utfordringer og eventuelle forslag til endringer knyttet til rådgivning og karriereveiledning. NHOs 

forslag til mandat oversendes arbeidsgruppen som diskusjonsgrunnlag for arbeidet.  

 

 

Sak 21-06-13  SRYs arbeidsgruppe om internasjonalisering 

Astrid Moen Sund orienterte om gruppens arbeid med internasjonalisering. Basert på strategiplan 

vedtatt i SRY møte 19.04.13 skal arbeidsgruppen blant annet tilrettelegge for et årlig møte med 

faglige råd der internasjonalisering er tema.  

Hensikten med det årlige møtet er å gi SRY og de faglige rådene en grundig presentasjon av den 

internasjonale agendaen. Arbeidsgruppen har sendt en henvendelse til de faglige rådene og bedt 

om innspill til dagsorden for møtet. Rådene er oppfordret til å diskutere merverdi og 

implikasjoner av internasjonal politikk for eget utdanningsprogram, samt hvordan de ønsker å 

jobbe med internasjonale tema.  

 

Arbeidsgruppen foreslår følgende punkter til dagsorden for dette møtet: 

- Utdanningsmyndighetene presenterer utvikling innen sine ansvarsområder 

- Partene informerer om sine engasjementer 

- Drøfting av den foreslåtte strategiplanen til SRY, og de faglige rådenes arbeid med 

internasjonale tema  

- Fag- og yrkesopplæring i EU-politikken 

o European Alliance for Apprenticeships 

o Erasmus  

o Andre aktiviteter 

- PIAAC - hva er relevant for fag- og yrkesopplæringen? 

Vedtak: 

SRY slutter seg til arbeidsgruppens forslag til dagsorden for møtet mellom SRY og de faglige 

rådene om internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen. SRY anbefaler at det ikke settes 

begrensning på antall deltagere fra faglige råd til møtet. 

 

Sak 22-06-13  Oppfølging av Meld. St. 20 

a. Presentasjon av fremdriftsplan for arbeidet  

b. Partenes innflytelse på utformingen av Vg3-læreplaner  

 

a. Presentasjon av fremdriftsplan for arbeidet 

Cecilia Lyche fra Utdanningsdirektoratet presenterte saksfremlegg og forslag til matrise for SRYs 

involvering av tiltakene i Meld. St. 20. Av de 72 tiltakene i meldingen hadde direktoratet plukket 

ut 26 tiltak der det i ulik grad foreslås å involvere SRY og/eller ett eller flere faglige råd. SRY var 

positive til at det var foretatt en grovsortering på hvordan SRY kan involveres i de ulike tiltakene, 

men de understreket at det kan være tiltak i matrisen der det bør vurderes annen form for 

involvering.     
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Vedtak: 

SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St. 20 vurderer forslagene til involvering i matrisen. 

Arbeidsgruppen skal også anbefale en prioritering av tiltakene. Saken behandles videre i SRY-

møtet 5. desember.  

 

b. Partenes innflytelse på utformingen av Vg3-læreplaner  

SRY har tidligere besluttet å starte drøfting av det foreslåtte tiltaket i Meld. St. 20: det skal 

vurderes å gi partene i arbeidslivet større innflytelse på utforming av læreplaner på VG3. 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra de faglige rådene mener flere av medlemmene i SRY at 

dagens regelverk og rammer ikke gir de faglige rådene tilstrekkelig innflytelse på læreplanene  

Vg3. En mulighet som bør vurderes er å forsterke de faglige rådenes innflytelse gjennom rådenes 

mandat. Som innspill i det videre arbeidet fremmet NHO et forslag til ny formulering/supplering til 

rådenes mandat (se vedlegg). 

Vedtak: 

Saken oversendes til SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St. 20 for videre behandling. 

 

4. Orienteringssaker  

• Orientering om arbeidet i faglige råd 

De faglige rådene arbeider med å lage utviklingsredegjørelser for de ulike fagene, et arbeid som 

også omhandler en vurdering av tilbudsstrukturen i de enkelte utdanningsprogrammene. På 

denne bakgrunn har SRY tidligere besluttet å invitere lederne i de faglige rådene til å presenterer 

deres arbeid.  

Lederne for Faglig råd for service og samferdsel og Faglig råd for restaurant- og matfag 

presenterte rådenes arbeid. Sentrale utfordringer i arbeidet med utviklingsredegjørelsen er: 

 Fag- og svennebrevets attraktivitet i arbeidslivet og antall lærlinger i forhold til 

næringslivets behov.  

 Fremtidige behov for faglært arbeidskraft innenfor lærefagene i utdanningsprogrammet. 

 Endringer i bedrifts- og markedsstruktur som har eller kan få betydning for fagene i 

utdanningsprogrammet. 

 Internasjonale rammebetingelser. 

 Ny teknologi som har eller kan få betydning for fagene i utdanningsprogrammet. 

 Endringer i gjeldende læreplaner. 

 

SRY konstaterer at rådene er godt i gang med ulike problemstillinger knyttet til 

utdanningsprogrammene.  

Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

 

 

• Status for arbeidet med samfunnskontrakten  

Marianne Westbye fra Utdanningsdirektoratet orienterte om arbeidet med samfunnskontrakten og 

de ulike delprosjektene knyttet til oppdragsbrev 04-13. De ulike delprosjektene er:   

1. Utføre sekretariatsarbeid for samfunnskontrakten. 
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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. 

Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

• Tilsyn i fag- og yrkesopplæringen 

Utdanningsdirektoratet er overordnet tilsynsmyndighet for tilsyn med grunnskoler og 

videregående opplæring, herunder fag- og yrkesopplæringen. Utdanningsdirektoratets 

tilsynsavdeling gav en orientering om direktoratets arbeid og nasjonale satsinger når det gjelder 

offentlige grunnskoler og videregående opplæring. Videre ble det informert om tilsynsaktivitet 

knyttet til fag- og yrkesopplæring. 

 

Direktoratet jobber for tiden med å utarbeide et tilsynsopplegg for tilsyn med fagopplæring i 

bedrift. Tilsynet skal innrettes mot fylkeskommunens overordnede ansvar for oppfølging av 

lærebedriftene og opplæringskontorene i form av veiledning, oppfølging og kontrollaktiviteter. 

 Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

 

• Nytt medlem i følgegruppe for hospiteringsordninger  

I dialog med direktoratet har Jørgen Leegaard stilt sin plass i følgegruppen for 

hospiteringsordninger til disposisjon. Dette begrunnes i at det er vanskelig å få deltatt på 

aktivitetene som det legges opp til i hospiteringsprosjektet. Kristian Ilner (NHO) er forespurt og 

har sagt seg villig til å gå inn i følgegruppen for hospiteringsordninger. 

Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

 

• Utdrag fra den nye regjeringens politisk plattform 

Den 7.oktober 2013 la den nye regjeringen frem sin politiske plattform i notatet «Politisk 

plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet». Sekretariatet hadde i 

saksfremlegget gjengitt hovedpunktene som berører fag- og yrkesopplæringen. 

Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering 

 

• Tilskudd/godkjenning av lærekontrakter for voksne uten rett i Troms fylkeskommune – 

muntlig orientering fra KD 

Kunnskapsdepartementet orienterte om prosessen og status for saken.   

Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering 

 

5. Eventuelt 
 Carl Rønneberg gav en kort orientering fra møte mellom leder og nestleder i SRY og 

Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning (URLU). 
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 Anne Katrine Kaels informerte om det nordiske prosjektet, Læring på arbeidsplassen. SRY 

inviteres til å delta på en konferanse om temaet som avholdes i Stockholm 14. november 

2013. Sekretariatet vil sende informasjon om påmelding til SRYs medlemmer. 

 

 Kunnskapsdepartementet minnet om DGVET-formøtet som avholdes i 

Utdanningsdirektoratet 14. november 2013.   

 

 Astrid Sund orienterte fra styringsgruppa i ECVET. Det har vært avholdt et møte, og man 

er nå i en fase hvor hoveddelen av arbeidet foregår i arbeidsgruppen og i 

referansegruppen. 

 

6. Saker til dagsorden for neste SRY-møte  
 Meld. St.20 – SRYs arbeidsgruppe forslag til behandling og prioriteringer av tiltak i 

meldingen 

 Inntak av lærlinger under endrede rammevilkår 

 Fag- og svenneprøven - Prøvenemndene og klagenemndenes arbeid 

 Orientering om arbeidet i faglige råd 
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           Vedlegg 

Rådgivning/Karriereveiledning (se sak 20-06-13 a) 

 

Det skal vedtas opprettet en arbeidsgruppe for å utarbeide et saksfremlegg for vedtak i SRY i 

desember 2013. 

 

Forslag til mandatpunkter 

 

Arbeidsgruppa skal: 

 

 Gi en kort oversikt og status på dagens situasjon når det gjelder 

rådgivning/karriereveieldning(aktører, omfang, ressurser, lovhjemler mm) 

 

 Gi en samlet fremstilling av hvilke krav som skal stilles til en profesjonell 

karriereveiledningstjeneste. Det forutsettes at en slik tjeneste skal være organisert, 

bemannet og utstyrt for å betjene alle relevante brukergrupper. Tjenesten skal være 

ekstern, men med et formalisert samarbeid med rådgivningstjenesten i skolen og 

karrieresentere ved høyere utdanningsinstitusjoner. Følgende punkter skal være beskrevet 

i fremstillingen: 

 

Krav til veiledekompetansekompetanse (type, utdanning og omfang) 

 

Forvaltningsmessig tilknytning (hvem eier tjenesten?) 

 

Organisering av tjenesten (lederfunksjon/linje/rapporteringsansvar/lovhjemmel) 

 

Hvem skal ha rett og/eller plikt til å benytte tjenesten? (individuell 

rettighet/frivillighet/lovpålegg) 

 

Tilgjengelige ressurser (utstyr, nettverk, avtaler, finansiering mm.) 

 

SRY får resultatet av arbeidsgruppas arbeid fremlagt som et diskusjonsnotat med formål å 

utarbeide et konkret og omforent SRY-forankret forslag til en slik tjeneste. 

 
 

 

Innspill til ny formulering/supplering til mandatet for faglige rådene (se sak 22-06-13 b) 

"Rådene fastsetter kompetansemål, innhold i læreplaner og dokumentasjonskriterier for egne fag 

gjennom kvalifisert flertallsvedtak. Videre fastsetter rådene retningslinjer for gjennomføringen av 

fag-/svennebrev for egne fag gjennom kvalifisert flertallsvedtak.  

Ved behov vil rådene rådføre seg med egne bedrifter/virksomheter eller andre eksterne parter 

med særskilt kunnskap, som vil inviteres til å gi synspunkter til rådene gjennom skriftlige innspill, 

diskusjonsmøter eller work shops.   
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Saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 

E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no 

Tlf.: 23 30 14 10 

 

 
Vår dato: 
26.11.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 7-2013 
 

 

Dato: 5.12.2013 

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo 

  

SRY-sak 23-07-13 SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St. 20  

Dokument Til behandling 

Innstilling SRY slutter seg til arbeidsgruppens notat til 

involvering og prioritering av oppfølging Meld. St. 20 

Vedlegg  Notat fra SRY arbeidsgruppe – Oppfølging av St. 

meld. 20 

SRYs oppfølging av St. meld 20 
 

Utdanningsdirektoratet presenterte på SRY møtet 31.10.2013 matrise for SRYs involvering av 

tiltakene i Meld. St. 20. Av de 72 tiltakene i meldingen hadde direktoratet plukket ut 26 tiltak der 

det i ulik grad foreslås å involvere SRY og/eller ett eller flere faglige råd. 

 

SRY besluttet at SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St. 20 vurderer forslagene til 

involvering i matrisen. Arbeidsgruppen ble også bedt om å anbefale en prioritering av tiltakene. 

 

SRY har også drøftet det foreslåtte tiltaket i Meld. St. 20: det skal vurderes å gi partene i 

arbeidslivet større innflytelse på utforming av læreplaner på VG3.  

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra de faglige rådene mener flere av medlemmene i SRY at 

dagens regelverk og rammer ikke gir de faglige rådene tilstrekkelig innflytelse på læreplanene 

Vg3. En mulighet som bør vurderes er å forsterke de faglige rådenes innflytelse gjennom rådenes 

mandat. SRY vedtok å oversende saken til SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St. 20 for 

videre behandling. 

 

SRYs arbeidsgruppe har avholdt to arbeidsmøter der Utdanningsdirektoratet og 

Kunnskapsdepartementet har deltatt. Arbeidsgruppen har vurdert direktoratets forslag til matrise 

for involvering og foretatt en prioritering av tiltakene. Arbeidsgruppens forslag til involvering og 

prioritering fremmes for SRY. 

 

 

Forslag til vedtak 

SRY slutter seg til arbeidsgruppens notat til involvering og prioritering av oppfølging Meld. St. 20 
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Dato: 05.12.2013 

Sted: Thon Hotel Opera 

  

Til orientering Informasjon om fag- og svenneprøven og 

klagenemndenes arbeid 

Dokument  

Innstilling Informasjon tas til orientering 

Informasjon om fag- og svenneprøven og klagenemndenes arbeid 
 

Forhåndsinformasjon til sak om fag- og svenneprøven og klagenemndenes arbeid til 
møtet 5. desember 2013. Områder som belyses i denne saken er: 
     - regelverk for fag- og svenneprøver 

     - kunnskap om prøvenemndenes arbeid 
     - klagenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver. 

Regelverk for fag- og svenneprøven 
 
Opplæringslov med forskrift og læreplanen i faget legger føringer for gjennomføringen 

og vurderingen av fag- og svenneprøven. Rundskriv Udir-1-2010(vedlagt) gir utfyllende 
kommentarer til bestemmelsene i forskrift til oppl.lov kapittel 3 (vurdering).  

 
Utforming, innhold og omfang av prøven: 

Prøven skal gjennomføres i den bedriften eller virksomheten som kandidaten har hatt 

hoveddelen av opplæringen i. Dersom prøven blir gjennomført i lærebedriften, skal 
prøven tilpasses virksomheten i bedriften. Fylkeskommunen kan, etter å ha innhentet 
råd fra prøvenemnden, bestemme at prøven skal holdes et annet sted f.eks i 

prøvestasjon.  

Prøvenemnda har ansvaret for utformingen av prøven. Lærebedriften eller skolen, 
dersom Vg3 er gjennomført i skole, kan komme med forslag til oppgave men de har 

ingen plikt til å gjøre det. Prøvenemnda kan selv velge i hvilken grad forslag brukes. 
Dersom prøvenemnda ber om det, kan en praksiskandidat komme med forslag til hvor 
fag- eller svenneprøven kan holdes, og hvordan prøven kan gjennomføres. 

Kandidaten skal prøves i læreplanen for opplæring i bedrift i kandidatens lærefag (Vg3-

læreplan). Prøvenemnda kan prøve alle kompetansemålene i læreplanen.  

Arbeidsoppgavene i prøven skal reflektere kravene til faglig kompetanse. Prøvenemnda 
må sikre at prøvingen skjer på en slik måte at kandidatens kompetanse prøves på en 

forsvarlig måte. I dette ligger et krav om bred prøving og at prøvingen er egnet til å vise 
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om kandidaten har nødvendig kompetanse for yrkesutøvelse innenfor lærefaget. Prøven 

skal organiseres slik at kandidaten får vist kompetansen sin. 

Innenfor rammen av kompetansemålene i læreplanen skal oppgaven prøve kandidaten i 

a) planlegging av arbeidet og begrunnelser for valgte løsninger 
b) gjennomføring av faglig arbeid 

c) vurdering av eget prøvearbeid 
d) dokumentasjon av eget prøvearbeid 

Omfanget av prøven skal være klart definert, og det er viktig at det er mulig å 

gjennomføre prøven innenfor det skisserte tidsrommet. Forholdet mellom oppgaven, 
omfanget og tid må være slik at kandidaten kan gjennomføre arbeidet på en 
kvalitetsmessig god måte. Dette får betydning for hvor omfattende prøven kan være.  

Prøvenemnda kan stille spørsmål til faglig avklaring i en oppsummerende samtale til 

slutt. Denne samtalen gir også kandidaten mulighet til å få vist kompetansen sin.  

Prøvenemnda skal føre protokoll der de ulike sidene ved prøvegjennomføringen blir 
dokumentert under hele prøven. Prøveprotokollen skal være så utfyllende at den gir et 

godt bilde av selve prøvegjennomføringen i ei eventuell klagebehandling. 

 
Vurdering 

 
Prøvenemnda skal vurdere kompetansen til kandidaten slik den er dokumentert gjennom 
fag- eller svenneprøva, og fastsette karakter. Nemnda skal ikke trekke inn i vurderingen 

forhold som ikke var en del av prøven. Karakteren skal gi uttrykk for i hvilken grad 
kandidaten har nådd målene i læreplanen i faget 

 
Det som skal vurderes, er kandidatens evne til å løse oppgaver og mestre komplekse 
utfordringer i lys av den oppgaven som er gitt. Grunnlaget for vurdering er de samlede 

kompetansemålene i læreplanen i faget.  

Prøvenemnda skal utarbeide et grunnlag for vurdering av kandidatens arbeid samtidig 
som prøven utformes. Her skal det gå tydelig frem hva som forventes av kandidaten for 

de ulike karakterene. Hovedpunktene i dette grunnlaget skal være kjent for kandidaten.  

Nemnda har ansvar for å skaffe seg et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen 
til kandidaten, og vurderingsgrunnlaget til prøvenemnda skal være i tråd med 

læreplanen. Det skal være en samlet vurdering av de fire delene av fag- og 
svenneprøven. Det er viktig å ta utgangspunkt i hva kandidaten kan, og ikke på han/hun 
ikke kan, når det vurderes. 

Det er en generell utfordring å sikre en mest mulig felles forståelse av vurdering av 

kompetanse og en rettferdig vurdering.  Det er derfor viktig å utvikle et 
tolkningsfellesskap mellom de som vurderer. Et tolkningsfellesskap utvikles gjennom 

dialog ut ifra kjennskap til lov, forskrift, læreplan og diskusjon om vurdering f.eks utfra 
konkrete besvarelser. Dette bidrar til å videreutvikle vurderingskjønnet og til en mer 
felles forståelse mellom de som vurderer. Dette er f.eks en viktig del av 

sensorskoleringene ved nasjonale eksamener.  
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Kunnskap om prøvenemndenes arbeid 
 

Prøvenemndene blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen. Fylkeskommunen 
skal innhente forslag til medlemmer i prøvenemnden fra partene i arbeidslivet, og om 

nødvendig også innhente forslag fra andre. Medlemmene i prøvenemnda skal normalt 
ikke være ansatt i lærebedriften eller skolen der kandidaten har fått opplæring.  
 

Prøvenemnda skal bestå av minst to personer med formell kompetanse innenfor 
fagområdet og, så langt som det er mulig, med oppdatert arbeidslivserfaring i faget. 

Fylkeskommunen avgjør hva som er oppdatert arbeidslivserfaring.  
 
I tillegg skal fylkeskommunen sikre at prøvenemnda har tilfredsstillende vurderingsfaglig 

kompetanse. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og det ligger ikke krav til 
lærerutdanning. Det kan være tilstrekkelig at man minst har gjennomgått 

fylkeskommunens skolering for prøvenemnder.  

For å styrke blant annet prøvenemndenes kompetanse ble det avsatt årlige midler til 
etterutdanning av sentrale aktører i fag- og yrkesopplæring i 2009-2012. I tillegg har 
det også blitt utviklet et omfattende materiell som skal støtte fylkeskommunene i 

arbeidet med etterutdanningen av de ulike aktørene i fag- og yrkesopplæringen. 

Det er lite systematisert kunnskap om prøvenemndenes arbeid og om kvaliteten av 
etterutdanningen som tilbys prøvenemndene i Kunnskapsløftet.  

 
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte FAFO1 m.fl. i 2010 en mindre 

kartlegging av prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøven i fire fylker. 
Datagrunnlaget i denne kartleggingen gir ikke grunnlag for å trekke generelle 
konklusjoner om prøvenemndenes arbeid. 

 
I denne kartleggingen fremgår det at prøvemedlemmene oppfatter seg som 

representanter for faget, og at det utøves en stor grad av faglig skjønn i arbeidet når det 
gjelder den faglige bedømmingen. Det var til dels en sammenfallende oppfatning mellom 
informantene hva som er kjernen i faget og hva som skal være utgangspunkt for prøving 

og vurdering. Hovedinntrykket var også at det var stor grad av enighet om de 
grunnleggende vurderingskriteriene i faget. Denne kartleggingen gir imidlertid liten 

innsikt hvordan læreplanen blir brukt.  
 
Det 3-årige forskningsprosjekt knyttet til kvalitet i fag- og yrkesopplæring som er ledet 

av NIFU m.fl, vil blant annet se nærmere på prøvenemndenes arbeid i tredje rapporten i 
forskningsprosjektet. Rapporten vil etter planene bli publisert i løpet av våren 2014.  
 

 

Klagenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver 
 

                                                           
1
 FAFO i samarbeid med NIFU, HIAK og Universitetet i Bergen (2011): «Prøvenemndenes arbeid med fag- og 

svenneprøven»  
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Utdanningsdirektoratet er klageinstans for klager på den faglige vurderingen av ikke 

beståtte fag- og svenneprøver. Klager på formelle feil ved prøven skal behandles av 
fylkestinget.  
 

Ved oppnevning av nye klagenemnder blir det sendt forespørsel til faglig råd for faget 
om de kan skaffe representanter til vervene. Et medlem med vara fra arbeidstaker, 

arbeidsgiver og statlig representant.  Når representantene er på plass, får de tilsendt 
oppnevningsbrev, avtale om arbeid i klagenemnd og taushetserklæring, samt 

informasjon om klagenemndsarbeid.  
 
Alle sider av den faglige bedømmelsen av fag- og svenneprøven kan påklages. Før 

klagen sendes til klageinstansen, skal fylkeskommunen be om uttalelse fra 
prøvenemnda. Klagenemnda foretar en ny uavhengig vurdering av prøven basert på 

dokumentasjon i saken. Dokumentasjon er blant annet oppgave, vurderingsgrunnlag, 
prøveprotokoll, andre notater/observasjoner, oppbevart prøvearbeid, lærlingens 
dokumentasjon fra prøvearbeidet, uttalelse fra prøvenemnda med begrunnelse for 

karaktersetting.  
 

Klagenemnda kan stadfeste prøvenemndas vedtak om ikke bestått eller gi medhold til 
klageren dvs endre resultatet fra ikke bestått til bestått. Foreligger det ikke tilstrekkelig 
med dokumentasjon i saken kan klagenemnda oppheve den tidligere prøven og 

kandidaten må ta ny prøve. Klagenemnda kan også avvise klagen. 
 

Antall klagesaker har i de siste par årene ligget på ca 80-100 saker. I over halvparten av 
sakene i de siste to årene har klagenemnda opprettholdt prøvenemndas vedtak og i ca 

10 % av sakene får kandidaten medhold i klagen dvs omgjort fra ikke bestått til bestått. 
Antall saker som blir opphevet på grunn av manglende dokumentasjon eller ikke 

tilstrekkelig informasjon, varierer fra år til år.  
 
Klagenemnda er ikke tilstede under gjennomføringen av de praktiske prøven, men 

behandler klagen på bakgrunn av sakens dokumenter. En utfordring for klagenemndene 
er bl.a. at dokumentasjonen ofte er for svak til at de kan behandle klagene. Det kan 

være at protokollen er for lite utfyllende, prøvenemnda sine vurderingskriterier mangler, 
eller at prøvestykket ikke finnes og at det ikke har blitt tatt bilder av prøvearbeidet. 
Manglende dokumentasjon i saken medfører ofte en forlenget saksbehandlingstid.  

 
Det har i 2010-2013 vært gjennomført skoleringer for å styrke klagenemndenes 

kompetanse, og det er planlagt en ny runde med skoleringer fra 2014. I tillegg vil det 
rutinemessig legges opp til skolering ved nyoppnevning av nemnder fremover. 
Målsetningen med skoleringene har blant annet vært å tydeliggjøre klagenemndenes 

rolle og ansvar, og sikre en mer enhetlig klagebehandling. Skoleringene har fokusert på 
regelverket for klagebehandling av fag- og svenneprøven, læreplananalyse og 

grunnlaget for vurdering. Det har også vært lagt opp til praktisk arbeid med 
utgangspunkt i klagesaker. 

 
Det er foreslått endringer i kapitel 5 i forskrift til oppl.lov som omhandler 
klagebehandling. Saken ligger til behandling i departementet. Det er planlagt en 

fullstendig gjennomgang av klagesystemet når kapitel 5 er ferdigbehandlet.   
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Fylkesmennene
Fylkeskommunene

Lærlinger som stryker på første og annen gangs fag - /svenneprøve
og muligheten for å avlegge tredje gangs prøve som privatist

Bakgrunn
Utdanningsdirektoratet har ved behandling av søknader om dispensasjon fra tidsfristen for å
avlegge fag - /svenneprøve etter Reform 94 oppdaget et behov for klargjøring av regelverket
når det gjelder lærlinger som stryker på fag- /svenneprøven ved både første og andre forsøk
og deres rett til å gå opp til ytterligere prøve. Spørsmålet berører blant annet forskrift til
opplæringsloven § 3-62 og § 11 -12 tredje ledd.

De aktuelle lærlingene er kandidater som fylte kravene til teori og praksis ved første og
annen gangs prøve. Spørsmålet er om disse lærlingene kan melde seg opp til tredje gangs
prøve som privatister, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-10.

Fagprøve for tredje gang som privatist
Paragraf § 3-62 regulerer lærlingers rett til å gå opp til ny prøve dersom de stryker på
første gangs fag - /svenneprøve . Kostnadene ved slik annen gangs prøve dekkes av
fylkeskommunen. Det er i § 3-62 ikke regule rt hva som skjer dersom lærlingen også stryker
på annen gangs prøve.

Dersom en lærling stryker på andre gangs fag - /svenneprøve, kan hun eller han melde seg
opp som privatist til fag - /svenneprøven. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 3-10,
hvor privatister er definert som personer som melder seg til eksamen uten å være «elev
eller lærling i faget». Fag- /svenneprøven er å regne som en eksamen, jf. § 3-25 og
informasjon gitt i rundskriv Udir -1-2010 side 45.

En slik tolkning av regelverket sikrer også harmoni med reglene for eksamen i skole,
regulert i § 3-34. Dersom en elev stryker ved ordinær eksamen, har eleven rett til ny
eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder da standpunkt -
karakteren i faget, jf. første ledd. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende
eksamen, må hun eller han ta faget som privatist, og standpunktvurderingen i faget faller
bort, jf. andre ledd. Andre ledd er i Utdanningsdirektoratets praksis tolket til både å omfatte
situasjoner der eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, og der eleven går opp,
men stryker på første etterfølgende eksamen.

Etter Utdanningsdirektoratets mening må regelverket forstå s slik at dersom en lærling eller
elev stryker på fagprøven både første og andre gang, kan personen melde seg opp til ny
fag - /svenneprøve som privatist. Det kreves ikke ytterligere teori eller praksis. Kandidaten
bær er kostnadene med ny prøve selv, og kandidaten må selv melde seg til ny prøve.
Fylkeskommunen er ansvarlig for å informere kandidater som stryker på annen gangs fag-
/svenneprøve om muligheten for å gå opp som privatist.
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Praksiskandidatordningen
Et alternativ til lærlingeordningen er å ta fag - /svenne brev som praksiskandidat. Denne
ordningen er regulert i opplæringsloven § 3-5. Bestemmelsen gjør det mulig å ta fag - eller
svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den
fastsatte læretiden. Allsidig praksis i faget henviser til lærefaget (Vg3 - læreplanen). Lengden
på læretiden er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet og den tilhørende
tilbudsstrukturen. Det er fylkeskommunen som avgjør om den praksisen kandidaten viser til
kan godkjennes. Det er imidlertid mulig å korte ned på praksistiden gjennom
godskrivingsreglene. Forskri ft til opplæringsloven §§ 11 -8 til 11 -15 gir regler om hva som
kan godskrives som praksistid for praksiskandidater. Paragraf 11 -12 tredje ledd må ikke
forstås slik at en læring som ikke består fag - /svenneprøven, må melde som opp som
praksiskan didater for å kunne ta fag - /svenneprøven. Utdanningsdirektoratet legger til grunn
at § 11 -12 tredje ledd kun er en presisering av opplæringsloven § 3-5.

Vennlig hilsen

Cathrine Børnes Sunniva Schultze -Florey
avdelingsdirektør førstekonsulent

Dok umentet er elektronisk godkjent
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2013 
 

 

Dato: 05.12.2013 

Sted: Thon Hotel Opera 

  

Orienteringssak Orientering om arbeidet i faglig råd for 

elektrofag, faglig råd for bygg- og 

anleggsteknikk, og faglig råd for design 

og håndverk 

Dokument Til orientering 

Innstilling Informasjonen tas til orientering 

Vedlegg Bakgrunnsinformasjon til orienteringssak om 

utdanningsprogrammene design- og håndverk, 

elektrofag og bygg- og anleggsteknikk 

Bakgrunn for saken 
SRY vil fremover fokuserer på tiltakene knyttet til fagopplæring i Meld. St. 20. (2012-2013). 

Spesielt er SRY opptatt av at meldingens begrunnelse og premisser for gjennomgang av 

tilbudsstrukturen, inkludert utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon og små og 

verneverdige fag. SRYs mulige rolle i arbeidet er drøftet, og det er konkludert med at SRY må ha 

et overordnet perspektiv på gjennomgangen, og at arbeidsdelingen mellom SRY og faglige råd 

avklares. SRY har etablert en arbeidsgruppe som har utarbeidet et rammenotat som knyttes til 

meldingens omtale av gjennomgangen av tilbudsstrukturen, forskningsstrukturen og eventuell 

overføring av myndighet for Vg3-læreplanene til faglige råd. Notatet er sendt 

Kunnskapsdepartementet som vil bruke det som innspill til utarbeidelse av mandat for arbeidet. 
 
SRY er også kjent med at de faglige rådene nå er i gang med å lage utviklingsredegjørelser for 

utdanningsprogrammene, et arbeid som også omhandler en vurdering av tilbudsstrukturen i de 

enkelte utdanningsprogram. 

 

På denne bakgrunn besluttet SRY på sitt møte 12.9.13 å invitere lederne i de faglige rådene til 

kommende møter i SRY, hvor de ønsker at lederne i de faglige rådene presenterer rådenes arbeid 

og spesielt arbeidet med utviklingsredegjørelser og tilbudsstruktur. 

 

Til SRY-møte 05.12.13 er lederne for Faglig råd for elektrofag, Faglig råd for bygg- og 

anleggsteknikk og Faglig råd for design og håndverk invitert til å presentere rådenes arbeid. 

 

De øvrige faglige rådene vil motta invitasjon til senere SRY-møter. 
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Faglig råd elektro 

Utviklingsredegjørelse 



Faglig råd elektro 

Gruppe 1 
Yrkesveiledning/Rekruttering 

Gruppe 2 Internasjonalisering 

Gruppe 3 Tilbudsstruktur 
/dimensjonering 

 

Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget 

Gruppe 5 Automatisering 

Gruppe 6 Data og elektronikk 

Gruppe 7 Flyfag 
 



Utviklingsredegjørelse 

• Internasjonalt perspektiv 

• Samfunnsperspektivet 

• Bransjeperspektivet 

 

• Fylkes/regionsperspektivet 

• Skoleperspektivet 

• Fagperspektivet (tilbudsstruktur) 

• Læreplanperspektivet 



Intensjonalt perspektiv 



Utviklingsredegjørelse 

• Internasjonalt perspektiv 
– EU 

• Fri flyt av arbeidskraft. Nedbygging av barrierer. Eks. 2005/36 
direktivet. Etablering av utenlandske foretak i Norge 

• Modernisering av andre direktiv. Økodesign- og 
energimerkedirektivene 

 

– Internasjonalt regelverk (skip/luftfart) 
• STCW (skip) 

• EASA-forskriftene  og International Civil Aviation 
Organization (ICAO) (luftfart) 

• F- gass forordningen (Kulde- og energi bransjen) 

 

 

 



Utviklingsredegjørelse 

• Internasjonalt perspektiv 

– Arbeidsinnvandring  

 

 



Gruppe 4 Elenergi 

• Internasjonalt perspektiv 
–  Etablering av utenlandske foretak i Norge 
 

• En økning av grensenøytral etablering av foretak og aktører 
samt innarbeidelse av EU direktiver i norsk lov og 
forskriftsverk vil sette nye krav til myndighetene som 
regulator 

  
• Det vil også berøre norske bedrifters evne til å møte denne 

konkurransen med høy teknisk og miljømessig kvalitet og 
kompetanse til en konkurransedyktig pris.  
 

• Likeledes vil det sette krav til bedriftens evne til å utvikle 
robuste arbeids- og læringsmiljø for de ansatte som igjen 
bidrar til en bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig 
kompetanseutvikling.  
 

 

 



Utviklingsredegjørelse 
• Internasjonalt perspektiv 

–  Fagopplæringen i Norge 
• Når det gjelder utdanningen vil en slik utvikling sette norsk lærlingordning og 

yrkesfagutdanning under sterkt press og særlig innenfor våre fagområder i 
bygge- og energibransjen.  

• Dersom det innenfor disse områdene ikke utdannes tilstrekkelig og godt 
kvalifiserte fagarbeider vil det på sikt undergrave yrkesutdanningen slik vi 
kjenner den i dag.  

• OECD mener der er en klar sammenheng mellom en god yrkesfaglig 
utdanning, med innebygd lærlingordning, som et effektivt hinder for utstøtelse 
fra arbeidslivet.  

• En høy grad av utdannelse og kvalifikasjoner i befolkningen sikrer god velferd, 
medborgerskap, demokrati, omstilling og sysselsetting.  

• Halvparten av norsk ungdom velger yrkesfag på videregående skole. Disse har 
krav på et velfungerende utdanningssystem som gir muligheter for arbeid 
og/eller videre utdanning. 

• Samtidig er det fortsatt viktig å styrke etterutdanningstilbudet til voksne for å 
sikre god omstillingsevne og livslang læring samt ta i bruk resurser som 
potensielt ligger i denne gruppen av befolkningen.  

• Det vil derfor i fremtiden være av vesentlig betydning med en stor satsing på 
kunnskap, som vil være avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft, som 
igjen er avhengig av en bærekraftig yrkesfagutdanning for å bygge landet for 
fremtiden.  
 

 

 



Samfunnsperspektivet 



Utviklingsredegjørelse 
• Samfunnsperspektivet 

– Teknologiutvikling 

• Morgendagens samfunnsutfordringer ligger i teknologi, 
miljø, energi, demografi og samferdsel.  

 

• Et stort potensiale for grønn verdiskapning gjør at 
elektrobransjen må være klare til å bidra. 

  

• Mye av teknologien finnes allerede. Et sentralt 
spørsmål vil være hvordan denne næringen ved bruk av 
teknologi kan bidra til å løse utfordringer som miljø, 
sikkerhet, energi, demografi, helse og eldrebølgen. 

 

 

 



Utviklingsredegjørelse 
• Samfunnsperspektivet 

– Energiproduksjon og distribusjon 

 
– Innen elproduksjon leveres nesten all energi i Norge fra 

fornybare energikilder som vann og vind samt noe fra 
biobrensel anlegg. Når det gjelder elproduksjon vil det i årene 
frem mot 2020 være store behov for rehabilitering og fornying 
av eksisterende vannkraftanlegg.  

 

– Samtidig er det gitt konsesjoner for store utbygginger av 
landbaserte vindkraftanlegg. 

 

–  Innenfor nettvirksomhet vil det frem mot 2020, i likhet med 
elproduksjon, være behov for nyanlegg og rehabilitering av 
eksisterende nettanlegg på alle spenningsnivå.  

 



Utviklingsredegjørelse 
• Samfunnsperspektivet 

– Smart Grid. Smarte nett teknologier. 
 

– Norge vil ha behov å ta i bruk smarte nett teknologier som bidrar 
til et bærekraftig, robust, miljøvennlig og effektivt nasjonalt 
elektrisk energisystem samtidig som kraftsystemet støtter 
internasjonal utnyttelse av fornybare energikilder.  
 

– Bruk av smarte nett teknologier vil omfatte energieffektivisering i 
husholdningene, industrien og øvrig næringsliv.  
 

– Smarte nett teknologier kan også brukes for effektiv tilknytning av 
distribuert produksjon som eksempelvis solcelle, plusshus og 
elektrisk transport. 

  
– Elbilen vil for eksempel brukes til både å lade og lagre strøm i 

nettet. Smarte nett teknologier i husholdningen vil være f.eks. 
varmtvannsberederen. Den vil automatisk varme vann når 
strømmen er billigst.  

 
 

 



Utviklingsredegjørelse 
• Samfunnsperspektivet 

– Nye krav til utdanningen 
 

– Det er derfor all grunn til å tro at smarte nett teknologier vil 
berøre alle deler i et elektrisk energisystem fra 
energiproduksjon, distribusjon, styring og regulering til 
forbruk av elektrisk energi.  

 

– I smarte nett teknologier smelter den tradisjonelle 
elektroteknologien sammen med informasjonsteknologien.  

 

– Denne utviklingen vil derfor være med på å sette nye krav til 
utdanningen innenfor elektrofag som igjen skal utdanne 
morgendagens kvalifiserte elektrofagfolk.  

 

 

 



Utviklingsredegjørelse 
• Samfunnsperspektivet 

– Kvinner inn i elektrofagene 
 

– Andel kvinner som arbeider med elektrofag er lav (ca 4-5 %) 
Det er et mål å doble denne andelen i frem til 2017. Dette vil 
styrke faget og det fører til et bredere mangfold i bedriftene.  

 

– Flere kvinner i fagene vil være positivt for bedriftene som gjør 
viktige samfunnsoppgaver på innenfor mange områder.  

 

– Innenfor teknologier som energisparing, velferd, miljø kan det 
være avgjørende at flere kvinner i elektrofagene deltar og 
bidrar i denne utviklingen.  

 

 

 

 



Bransje perspektivet 



Utviklingsredegjørelse 
• Bransjeperspektivet 

– Fagenes utvikling 
– I de senere årene er det fremkommet indikasjoner på at elektriske 

installasjoner beveger seg i retning av mer styring, - regulering- og 
informasjonsteknologi. Det betyr at elektrofagarbeideren må tilegne seg 
mer kunnskap og kompetanse innenfor dette feltet.  
 

– Utdanningen må derfor gjenspeile en slik utvikling. I tillegg til elsikkerhet 
og personsikkerhet er det mye som tyder på at også 
informasjonssikkerhet vil prege fremtidens elektrofagutdanning.  
 

– Breddekunnskapen som omfattes av dette feltet må derfor styrkes 
innenfor det 2-årige skoleløpet. Det vil medføre noe omlegging og 
vekting av læreplanverk i programfagene i skoleløpet. Samtidig vil det 
være viktig å ivareta alle fagenes egenart og profil.  Innføring av 
gjennomgående dokumentasjon. 
 

– Det er også viktig å styrke redskapsfagene og integrasjon av disse så langt 
det er mulig i programfagene uten at kvalitet og nivå i redskapsfagene 
svekkes. Alle elektrofagene er preget av til dels avansert 
realfagkunnskaper. For å sikre gode karrieremuligheter for den enkelte 
etter avlagt fagbrev, må realfagkunnskapene styrkes i skoleløpet. 

 

 
 

 



Utviklingsredegjørelse 
• Bransjeperspektivet 

– Fagopplæringens utfordringer 
 

– Det er ønskelig å forsterke elektrofagarbeideren til en fagarbeider som 
behersker ulike teknologier knyttet til en moderne elektrisk installasjoner.  

 

– Det betyr at elektrofagarbeideren må ha sterkt elektrofaglig 
systemforståelse og med elsikkerhet og informasjonssikkerhet som 
fundament. 

 

– Vg1 og Vg2 må ivareta bredden i utdanningen. I Vg1 må elektronisk 
kommunikasjon styrkes i tillegg til styrking og integrering av 
redskapsfagene. 

 

–  Integrering av redskapsfag skal ikke gå på bekostning av kvalitet.  

 

– Det er ønskelig å gjeninnføre eksamen på Vg1 i programfagene. Vg2 
læreplanene må forsterkes med elektrofaglige styring- og 
reguleringslæreplanmål knytte til behov på fagbrevnivåer. 

 

 

 

 

 



Utviklingsredegjørelse 

• Fylkes/regionsperspektivet 

• Skoleperspektivet 

• Fagperspektivet (tilbudsstruktur) 

• Læreplanperspektivet 

 



 
Faglig råd BA – møte med SRY  
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Jørgen Leegaard 
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Riktig kompetanse – 
for å løse oppgaven sammen! 

Håndverkeren 
og 
fagarbeideren  

Arkitekten  

Byggherren  

Prosessen  

Gjennomføring og kontrakten 

Fagskoleingeniøren  

Ingeniøren  

Forskningen 
og 
formidlingen 



Bygg- og anleggsmarkedet -  Hovedtall 

Sektor/År 2011 2012 2013 

Investeringer i nye boliger 47,4 53,0 56,2 

Investeringer i boliggarasjer 5,9 6,0 6,1 

Investeringer i næringsbygg 53,1 55,0 56,5 

Investeringer i fritidsbygg 11,2 11,8 12,4 

Anleggsinvesteringer 40,3 45,9 49,6 

Ombygg, renovering, vedlikehold mv. av bygninger  (ROT) 124,3 129,0 133,8 

Vedlikehold av anlegg 25,4 26,0 26,8 

I ALT 307,5 326,8 341,3 

Sysselsatte i bygg i 1000  163 168 175 

Sysselsatte i anlegg i 1000   33 36 37 



Utfordringer for næringen! 

• Næringen har gått fra å være en erfaringsbasert næring til å bli en 

erfarings- og kunnskapsbasert næring 

 

• Dette setter andre og  nye krav til fremtidens fagarbeidere, derfor 

også til fagutdanningen 

 

• Vi må være best på to områder: Kompetanse og produktivitet 
 

• Videregående skole defineres ikke som utdanning, derfor defineres 

heller ikke yrkesfag som utdanning 

 

• I utdanningsstatistikken defineres videregående som lavere 

utdanning! 



Utfordringer for næringen! (2) 

• Omlag 10 % av næringens bedrifter er lærebedrifter 

 

• For mange bedrifter oppfattes det å være lærebedrift som en 

konkurranseulempe!  

 

• Bedriftene sier opp fast ansatte og  bruker innleid personell i 

produksjonen  

 

• Dette bidrar til færre læreplasser over tid 

 

• Fagarbeiderkompetanse etterspørres ikke i markedet  

 
 



Rekruttering - unge!  

• I overkant 4 000 i Vg1 bygg og anlegg høst -13 

– Omlag 50 % gjennomfører innen 5 år med bestått i alle fag 

– Næringen har behov for mellom 7 og 10 tusen nye medarbeidere hvert år 

• Av dette omlag 75 % håndverkere og fagarbeidere   

• og omlag 25 % ingeniører og fagskoleingeniører 

– Anleggsfagene klarer seg godt 

– Byggfagene mindre godt 

• Omlag 5 000 fag-/svenneprøver gjennomføres hvert år 

• Halvpart unge, resten voksenlærlinger og praksiskandidater 

 



På rett vei 

• Melding Stortinget nr 20 På rett vei (2012-2013) (Kunnskapsløftet 2.0) 

 

• Vekslingsmodell skal prøves ut (også helse fra melding nr  13 Utdanning for 

velferd) 

• Mulighet for tidlig faglig fordypning 

• Strukturen skal gjennomgås sammen med partene 

• Partenes medbestemmelse over fagenes læreplaner (Vg3) skal vurderes 

• Rett til påbygg etter fullfart yrkesfag (fag-/svennebrev) 

• Videreutvikling av y-veie 

 



Til slutt 

Avgjørende viktig at prosessen med gjennomgang av struktur 
sammen med partene blir reel 

 

Utviklingsredegjørelsen del av denne prosessen 

 

De faglige rådene må i andre enden av prosessen ha avgjørende 
innflytelse på læreplaner, gjennomføring og avsluttende prøve 
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