
 

 

   

 
    

Saksliste for SRY- møte 
6. september 2012 

 
Sted: Clarion Hotel Gardermoen 
Møteramme: 09:00-14:00 
  
1. Godkjenning av dagsorden 
 
 
2. Godkjenning av referat fra møtet 08.06.2012 
 
 
3. Vedtakssaker 
 
SRY-sak 23-04-2012 Stortingsmelding 2013 om Kunnskapsløftet v/KD og v/Inger Lise 

Blyverket, Virke 
 
SRY-sak 24-04-2012 Opprettelse av arbeidsgrupper i SRY v/Carl Rønneberg 
 
SRY-sak 25-04-2012 Oppnevning av arbeidsgruppe for samarbeid med nærings- og 

arbeidsliv i internasjonalisering i fag- og yrkesopplæring v/Cecilia 
Lyche, Udir 

 
SRY-sak 26-04-2012 Retningslinjer for opprettelse av nye lærefag. Forslag fra 

arbeidsgruppe nedsatt av SRY v/Astrid Sund 
 
 
4. Orienteringssaker 

• NKVS FY v/Karl Skaar, Udir 
• Oppsummering av arbeidet med innspill fra byggebransjen om endringsforslag til 

organiseringen av opplæringen v/ Cecilia Lyche, Udir 
 
Det er siden forrige SRY-møte lagt ut orienteringssaker på sekretariatet for SRY og faglige råds 
nettside: Sekretariatet for SRY og faglige råd 
 
 
5. Eventuelt 
 
 
6. Dagsorden for neste SRY-møte 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/Orienteringssaker/
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Vår saksbehandler: Olav Reiersen/ Inger Lise Blyverket 
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 00 

 
Vår dato: 
16.08.2012 
Vår 
referanse: 
2011/118 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 4  

2012 
 

 

Dato: 06.09.2012 

Sted: Clarion Hotel Gardermoen 

  

SRY-sak 23-04-2012 Stortingsmelding 2013 om 

Kunnskapsløftet 

Dokument Til behandling 

Innstilling SRY fatter vedtak etter diskusjon i SRY-møtet 

Vedlegg 1. Notat til Virkes innlegg i SRY-møtet 

2. Virkes innspill til KDs arbeid med 

melding til Stortinget om 

Kunnskapsløftet (pdf) 

Stortingsmelding 2013 om Kunnskapsløftet 

 
I SRY-møtet 08.06.2012 besluttet SRY at stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet skal settes opp 

som fast punkt på dagsordenene fremover. SRY fattet også følgende vedtak: 

 

 Inger Lise Blyverket vil i neste SRY-møte innlede til en diskusjon om problemstillinger fra 

diskusjonsnotatet til KD.  

 

Ledelsen i SRY har invitert Kunnskapsdepartementet (KD) til å holde et innlegg i tillegg til Virkes 

representant.  

 

I dette saksdokumentet er problemstillinger Virke ønsker å løfte vedlagt i tillegg til Virkes innspill 

til KD om stortingsmeldingen.  

 

Et notat fra KD knyttet til saken vil bli ettersendt utsendingen av saksdokumentene.  
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Vedlegg 1. Notater til Virkes innlegg i SRY-møtet 

Hvordan skal fagopplæringen endre seg for å være tilpasset de 

tjenesteytende næringene? 
 

Kunnskapsdepartementet arbeidet med en stortingsmelding om Kunnskapsløftet der fag- og 

yrkesopplæringen vil få en sentral plass. KD la frem saken i SRY-møtet 8.6.2012 der de ønsket 

innspill fra SRY.  

 

I SRY-møtet fattet SRY følgende vedtak: 

 SRY behandler opprettelse av arbeidsgrupper når SRY mottar henvendelse om dette fra 

KD tidlig høst 2012.  

 Inger Lise Blyverket vil i neste SRY-møte innlede til en diskusjon om problemstillinger fra 

diskusjonsnotatet til KD.  

Dette notatet inneholder noen punkter til diskusjon som Virkes representant ønsker å løfte for 

SRY i forbindelse med innspill til stortingsmeldingen. 

 

Innlegget vil ta utgangspunkt i behovet for arbeidskraft, omstillingsbehov og syn på kompetanse i 

arbeidsmarkedet som helhet og innenfor de tjenesteytende næringer spesielt.  

 

Forslag til endringer er basert ut i fra i tre ulike perspektiver: den lærende, det profesjonelle 

fellesskapet og arbeidsplassen som læringsarena (se vedlegg). Endringer bør ideelt sett fungere 

godt uansett perspektiv. Det er behov for å styrke arbeidsplassens stemme i videreutvikling av 

fagopplæring, særlig der den er dårligst forankret og kunnskap og erfaring med ordningen er 

minst. Det vises i tillegg spesielt til rapportene Fagopplæring på nye felt og Internopplæring i 

varehandelen, begge utarbeidet av FAFO. Virke har satt ned disse punktene: 

 

Forutsetninger/premisser: 
 

 Arbeidsmarkedet nå og framover: 8 av 10 vil jobbe innenfor offentlig eller privat 

tjenesteyting. 

 Lærlingordningen/fagopplæringen er svakest forankret og/eller har lavere søkning innenfor 

nettopp disse områdene. 

 Skal vi lykkes må endringer måtte ta utgangspunkt i disse fagene/bransjeområdene – men 

vil i større eller mindre grad ha relevans for helheten i fagopplæringen. 

 Omstilling og endring vil bli hovedregelen for de fleste, styrt av individet selv eller av 

forhold i arbeidslivet.  

 Lyst, vilje og evne til ny læring er avgjørende – og både utdanningssystem, arbeidsliv og 

myndigheter må støtte opp om en slik forståelse. 

 Mennesker med handlekraft, kreativitet og lyst til å skape forbedringer vil etterspørres. 

Pedagogisk entreprenørskap blir dermed viktigere. 

 

Punkter til diskusjon: 
 

 Fleksible opplæringsløp må bli en realitet og ikke bare retorikk. 

 Fleksible opplæringsløp må utvikles der potensialet er størst (eks handel, (både ungdom 

og voksne) eks helse (voksne).  

 Det må aktivt stimuleres til utviklingsarbeid fra myndighetene, settes av ressurser osv. 

 Økt fleksibilitet for voksne henger nøye sammen med bedre realkompetansevurdering, 

videreutvikling av praksiskandidatordningen og av BKA-ordningen. 

 Vekslingsmodeller må bli like vanlig som 2+2-modellen på sikt og må kombinere 

utdanningssystemets bredde og internopplæringens dybde og relevans. 

 Økt profesjonalitet hos dem som står for læringen - lærere og instruktører 

-  hospiteringsordninger, likeverdig status og samme oppmerksomhet.  

 Opprettelse av ALV-funksjon. 

 Styrke e-kompetanse i hele utdanningssystemet – ref. nye krav i lærerutdanningene. 

 Opplæringskontorenes rolle. 

http://www.fafo.no/pub/rapp/20156/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20250/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20250/index.html
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Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen 
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 00 

 
Vår dato: 
23.08.2012 
Vår 
referanse: 
2011/118 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 4 

2012 
 

 

Dato: 06.09.2012 

Sted: Clarion Hotel Gardermoen 

  

SRY-sak 24-04-2012 Opprettelse av arbeidsgrupper i SRY 

Dokument Til behandling 

Innstilling SRY vurderer ut i fra innholdet i de respektive 

sakene deltakelse i arbeidsgrupper som SRY 

oppretter 

 

Opprettelse av arbeidsgrupper i SRY 
 

I SRY-møtet 8.6.2012 diskuterte SRY under sak 17-03-2012 Arbeidsmåter i SRY og organisering 

av sekretariatet deltakelse i arbeidsgrupper som SRY oppretter. I referatet står det følgende: 

 

SRY diskuterte om det kun skal sitte medlemmer og varamedlemmer i arbeidsgruppen i SRY eller 

om andre fra organisasjonene kan sitte i arbeidsgrupper. SRY ble ikke enige i dette punktet og 

fattet ingen vedtak. 

 

Det er behov for at SRY fatter et vedtak om prinsipiell deltakelse i arbeidsgrupper SRY oppretter. 

Det er formålstjenlig at personer som fremmes til å sitte i en arbeidsgruppe som SRY nedsetter 

fremmes på bakgrunn av den kompetansen personen innehar, og ikke ut i fra hvorvidt personen 

er medlem av SRY.  

 

 

Forslag til vedtak: 
SRY vurderer ut i fra innholdet i de respektive sakene deltakelse i arbeidsgrupper som SRY 

oppretter. 
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Vår saksbehandler: Fride Tangen Burton 
Direkte tlf: 23 30 14 55 
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 

 
Vår dato: 
23.08.2012 
Vår 
referanse: 
2011/118 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY - møte 4 
2012 

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

framhever internasjonalisering som et virkemiddel for kvalitet og faglig utvikling i 

grunnopplæringen. Stortingsmeldingen vektlegger dessuten at partene i arbeidslivet bør 

involveres sterkere i arbeidet med internasjonale spørsmål, ikke bare for å øke mobilitet i fag- og 

yrkesopplæring, men også i arbeidet med internasjonalisering hjemme med sikte på å øke 

kvaliteten i grunnopplæringen.  

 

Omfanget og kompleksiteten av de internasjonale aktivitetene og prosessene som Norge deltar i 

og oppfølgingen nasjonalt, gjør det nødvendig å avklare hvilken rolle SRY ønsker å ha eller 

praktisk kan ta i det videre arbeidet. SRY har ved flere anledninger etterlyst en mer overordnet 

strategisk tilnærming til internasjonalt samarbeid, senest i SRY-møtet 3.11.2011 (se vedlegg 1), 

der det ble foreslått å nedsette en arbeidsgruppe for å se på hvordan SRY bør involveres i 

arbeidet med internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen.  

 

 

2. Forslag til gjennomføring 

 SRY setter ned en arbeidsgruppe. 

 Arbeidsgruppen tar stilling til hvordan det internasjonale arbeidet møter nasjonale behov 

innen fag- og yrkesopplæring, og til hvilken rolle SRY skal ha i oppfølgingen av 

internasjonale aktiviteter, herunder Københavnprosessen.   

 Arbeidsgruppen legger fram sitt forslag til plan for SRY våren 2013. 

Dato: 06.09.2012 

Sted: Clarion Hotel Gardermoen 

  

SRY-sak 25-04-2012 Oppnevning av arbeidsgruppe for samarbeid med 

nærings- og arbeidsliv i internasjonalisering i fag- 

og yrkesopplæring 

Dokument Til behandling 

Innstilling  SRY nedsetter en arbeidsgruppe som skal 

vurdere hvordan SRY kan involveres i arbeid 

med internasjonale spørsmål i fag- og 

yrkesopplæring. 

 Arbeidsgruppen består av: 

….., ….., …… 

 Arbeidsgruppen legger fram et innspill til plan 

for samarbeid med arbeids- og næringsliv i 

internasjonale spørsmål for SRY våren 2013. 

Vedlegg:  Utdrag fra referat fra SRY-møte 3. november 2011 
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 Arbeidsgruppen bruker kunnskapsgrunnlaget innhentet om internasjonalisering i 

grunnopplæringen fra SIU, samt ser arbeidet i lys av EU prioriteringer for fag- og 

yrkesopplæring1.  

 Arbeidsgruppen ledes av SRY og trekker på SIUs kompetanse ved behov. 

 Sekretariatsfunksjonen for arbeidsgruppen ivaretas av sekretariatet for SRY. 

3. Forslag til vedtak 
 SRY nedsetter en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan SRY kan involveres i arbeid 

med internasjonale spørsmål i fag- og yrkesopplæring. 

 Arbeidsgruppen legger fram et innspill til plan for samarbeid med arbeids- og 

næringsliv i internasjonale spørsmål for SRY våren 2013 med sikte på å styrke det 

internasjonale perspektivet i fag- og yrkesopplæring. 

 

 

 

 

                                                           
1 Som kunnskapsgrunnlag oppfordres gruppen særlig å sette seg inn i Københavnprosessen, EUs mobilitetsindikator for 
fag- og yrkesopplæring, EUs arbeid med “quality framework for traineeships” , og 2012-studiet "Study on a 
comprehensive overview on traineeships arrangements in Member States" som bla tar for seg mobilitetsopphold til 
utlandet. 

 



 

 

Vedlegg 1. Utdrag fra referat fra SRY-møtet 3.11.11 
 

 

Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo 
Direkte tlf: 23 30 12 00 
E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no 

 
Vår dato: 
21.11.2011 
Vår 
referanse: 
2011/119 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

Referat fra SRY-møte 7  
- 2011 

 

Dato: 03.11.2011 

Sted: Oslo 

Tilstede:  

SRY  
Rolf Jørn Karlsen, LO 

Espen Lynghaug, NHO 

Kristian Ilner, NHO (vara for Are Turmo)  

Inger Lise Blyverket, Virke  

Tor-Arne Solbakken, LO 

Mette Henriksen Aas, LO 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Bente Søgaard, YS 

Turid Semb, FAD 

Lars Møllerud, KS 

Andreas Borud, EO (deler av møtet) 

Runar Kjellstad Nygård, EO (overtok for 

Andreas) 

Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet   

Kjersti Flåten, KD 

 

 

Forfall 

Inge Fornes, KS 

 

Gjester 

Kjell Reidar Hetland, Rogaland 

fylkeskommune 

Dag Johnsen, Kunnskapsdepartementet 

Knut Alfarnæs, Kunnskapsdepartementet 

Erik Sandvik, Kunnskapsdepartementet 

 

 

Observatør 

Siv Andersen, SIU 

 

 

 

Utdanningsdirektoratet  
Erik Bolstad Pettersen 

Cecilia Lyche 

Olav Reiersen 

Fride Burton 

Åge Hanssen 

Anita Solheim 

Knut Maarud 

Tor-Åge Brekkvassmo
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Oppfølging om plan for internasjonaliseringsarbeidet sammen med SIU 
 

Fride Burton, Utdanningsdirektoratet og Siv Andersen, SIU innledet. 

Direktoratet orienterte om og gav en statusrapport fra tiltak i plan for internasjonalisering av 

grunnopplæringen (jf. svar på oppdragsbrev 41-10 oppfølging av St. meld. nr. 14 (2008-2009) 

Internasjonalisering av utdanning. Tiltak for grunnopplæringen). SIU presenterte 

kunnskapsgrunnlag fra to rapporter om internasjonalisering i skolesektoren og karlegging av 

internasjonalisering i videregående opplæring. SIU har kartlagt dette som en del av sin nye rolle 

som service og kompetansesenter for grunnopplæringen. SIUs kartlegginger viser at 

internasjonalisering i liten grad er trukket inn i skolenes arbeid med kvalitet og at forankring i 

ledelsen er viktig for å kunne jobbe kvalitativt med internasjonalisering.  

 

Presentasjonene er vedlagt referatet.  

 

Utgangspunkt for SRYs diskusjon var følgende spørsmål:  

-  

 

Kommentarer fra SRY: 

 SRY fremhevet behov for nasjonal tilleggsfinansiering knyttet til oversøkning av lærlinger 

til Leonardo da Vinci programmet.  

 SRY var opptatt av å få kartlagt hvordan mobiliteten i Norge ligger an i forhold til i 

nabolandene og å diskutere hvilket omfang av lærling-/instruktørutplasseringer vi ønsker 

for fremtiden. SRY nevnte muligheten for å koble instruktørdeltakelse i 

mobilitetsprogrammene inn mot World Skills.  

 SRY fremhevet mulighet for å bruke lærlingsmobilitet mer strategisk med tanke på 

rekruttering til fag og for å motivere og å forebygge frafall.  

 SRY fremhevet at det er viktig at det lages robuste løp som gjør opplæringen interessant 

og at lærlinger bør bli kjent med sine konkurrenter i utlandet.  

 SRY tok opp at kvalitetsbegrepet er en utfordring, men at det er viktig å øke ungdommens 

kulturelle kompetanse og ivareta det internasjonale perspektivet i lokalt læreplanarbeid. 

 SRY fremhevet at det er ressurskrevende å arbeide innenfor det internasjonale feltet, og 

at man må velge ut noen strategiske områder.  European Credit Transfer System (ECVET) 

- ble trukket fram. (Kunnskapsdepartementet konfirmerte oppdrag til direktoratet om 

ECVET og at partene blir involvert).  

 Det ble foreslått å opprette en arbeidsgruppe som kunne se på hvordan SRY kan jobbe 

med internasjonalisering i sitt mandat og bruke SIU til dette.  
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Vår saksbehandler: Olav Reiersen 
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Vår dato: 
16.08.2012 
Vår 
referanse: 
2011/118 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 4 

2012 
 

 

Dato: 06.09.2012 

Sted: Gardermoen 

  

SRY-sak 26-04-2012 Endring av rutiner for behandling av 

søknad om å opprette nytt lærefag 

Dokument Til behandling 

Innstilling SRY slutter seg til forslaget fra arbeidsgruppen 

Vedlegg Eksisterende Rutiner og prosedyrer for 

endringer i tilbudsstrukturen i videregående 

opplæring, yrkesfaglige utdanningsprogrammer  

Rutiner for behandling av søknad om å opprette nytt lærefag 
 

På SRY-møte 1- 2012 ble følgende vedtaket fattet: 

 

SRY setter ned en gruppe som får i oppgave å gjennomgå rutiner og prosedyrer for endring i 

yrkesfaglige utdanningsprogram og vurdere eventuelle behov for endringer.  

 

Gruppen skal bestå av:  

- Astrid Moen Sund som representant for Utdanningsforbundet (leder).  

- Kristian Ilner (NHO) som representant for arbeidsgiversiden.  

- Mette Henriksen Aas (LO) som representant for arbeidstakersiden.  

 

Sekretariatsfunksjonen for gruppen ligger hos Utdanningsdirektoratet. 

 

Gruppen har foreslått en justering av rutinene. Gruppen mener at det skal bli tydeligere hvordan 

en skal gå frem for å kunne opprette nye fag, og at dette må være synlig på 

Utdanningsdirektoratets og fylkeskommunenes nettsider.  

 

For en slik tydeliggjøring foreslås det følgende endringer i Rutiner og prosedyrer for endringer i 

tilbudsstrukturen i videregående opplæring, yrkesfaglige utdanningsprogrammer (se vedlegg): 

 Eksisterende punkt 3.6 beskriver kun søknad om nye programområder 

 Forslag om nye lærefag får et eget avsnitt (punkt 3.7), det vil si at det ikke lenger er 

omtalt sammen med forslag om nye programområder 

 Begrepet lærefag er definert 

 Presisering med hensyn til tariff/ikke tariff 

 Det opprettes et eget avsnitt (punkt 3.7.1) som beskriver saksgangen ved behandling av 

forslag om nytt lærefag 

Forslaget 
Under følger forslag til endring av teksten i rutinene. Eksisterende rutiner følger dette 

saksdokumentet i eget vedlegg. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Søknad om nye lærefag (nytt punkt 3.7 i rutinebeskrivelsen) 
Et lærefag er betegnelsen på et fag som har læretid. Opplæringen i lærefag avsluttes med en fag- 

eller svenneprøve og dokumenteres med fag- eller svennebrev. Opplæringen strekker seg 

normalt over til sammen fire år fordelt på skole og bedrift, hvorav tre år defineres som 

opplæringsdel og ett år som verdiskapingsdel. 

Krav til søknaden 

En søknad om å opprette et nytt lærefag må definere et behov for ny kompetanse. Et 

yrkesområde som skal utvikles til et nytt lærefag må tilfredsstille kravene til bredde og 

spesialisering på et nivå som tilsvarer andre lærefag. Omfanget og kompleksiteten i faget må 

være overkommelig å oppnå innenfor rammen av tre års opplæring og ett års verdiskaping for 

personer med kompetanse på grunnskolenivå.  Et nytt fag må være av en slik art at det er mulig 

å utøve yrket etter avlagt fag- eller svenneprøve. Kompetansemålene i det nye faget må ikke i 

stor grad overlappe kompetansemål i beslektede tilbud.  

 

Søknaden skal inneholde:  

• en beskrivelse av lærefagets innhold og en utfyllende oversikt over det en fagarbeider 

skal ha av kompetanse for å utføre faget 

• en beskrivelse av eventuell faglig overlapping og avgrensing mot beslektede tilbud  

• et anslag over antallet utøvere innen fagområdet, forventet antall læreplasser og 

behovet for faglærte i de kommende årene 

• en sannsynliggjøring av behovet for nyrekruttering 

• et forslag til hvilket utdanningsprogram faget skal tilknyttes 

• et forslag til opplæringsmodell for faget 

• et forslag til hvilket programområde på Vg2 faget skal bygge på (dersom faget foreslås å 

følge hovedmodellen med to år i skole og to år i bedrift) 

• et forslag til fag- og yrkesbetegnelse 

• eventuelt en beskrivelse av fagområdets historikk 
 

Søknaden skal som hovedregel fremmes av berørte tariffparter i fellesskap. Mangler fagområdet 

tariffparter, kan andre søke om å opprette faget. Søkeren må bestrebe seg på å konsultere alle 

aktuelle organisasjoner med interesse på området.  

 

Saksgangen ved behandling av forslag om nytt lærefag (nytt punkt 3.7.1 i 

rutinebeskrivelsen) 
Søknad om å opprette et nytt lærefag sendes til Utdanningsdirektoratet. Når direktoratet anser at 

søknaden tilfredsstiller kravene i retningslinjene, blir den forelagt det faglige rådet som har 

ansvar for arbeidsområdet.  I tilfeller der det er uklart eller konflikt om hvilket faglig råd som har 

ansvaret for det foreslåtte faget, skal det forelegges SRY. Dersom det faglige rådet anbefaler 

søknaden, vil saken bli forelagt Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY). Ved positivt vedtak i 

SRY, vil spørsmålet etter behandling i Utdanningsdirektoratet bli sendt på offentlig høring. 

Kunnskapsdepartementet tar den endelige avgjørelsen om faget skal opprettes. 

 

Saken bør fremmes av berørte tariffparter i fellesskap. Alternativt må uttalelse fra ansvarlig nivå 

hos berørte parter vedlegges søknaden.  

Forslag til vedtak 
SRY slutter seg til forslaget fra arbeidsgruppen. 
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Dato: 06.09.2012 

Sted: Clarion Hotel Gardermoen 

  

Orienteringsnotat om NKVS FY til SRY  

Status i arbeidet med nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for fag- og 
yrkesopplæringen – kort orientering 
 

Fremdrift NKVS FY 

Utviklingen av det helhetlige kvalitetsvurderingssystemet har kommet til en fase hvor de 

overordnete rammene for systemet er lagt, og prosjektet har satt fokuset på indikatorutviklingen 

og implementeringen av systemet. Prosjektet har landet på hvilke kvalitetsfaktorer som vi mener 

er sentrale for måloppnåelsen for fag- og yrkesopplæringen. Arbeidsgruppen arbeider nå med å 

operasjonalisere kvalitetsfaktorene til indikatorer.  

 

Forskning om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 

Forskningskonsortiet under ledelse av prosjektleder Håkon Høst fra Nifu har levert sin første 

rapport om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen for NKVS FY: Kunnskapsgrunnlag og faglige 

perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.  

 

Forbedring av lærling- og instruktørundersøkelsen 

Formålet med Lærlingundersøkelsen er at lærlinger skal få si sin mening om lærings- og 

arbeidsmiljøet. Undersøkelsen er under revidering og nytt spørreskjema skal være klart i oktober 

2012. Instruktørundersøkelsen gir instruktører og faglige ledere mulighet til å utrykke sin mening 

om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Denne undersøkelsen er også under revidering. 

Det er et mål at rammene for et nytt spørreskjema skal være klart i desember 2012. 

 

Karl Skaar presenterer status for arbeidet, utviklingen av verktøy og planen for implementeringen 

av systemet.   

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.nifu.no/Norway/Publications/2012/NIFU-NY%20webrapport%2022-2012%2015%206.pdf
http://www.nifu.no/Norway/Publications/2012/NIFU-NY%20webrapport%2022-2012%2015%206.pdf
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Notat 
Til Kunnskapsdepartementet 

Fra Hovedorganisasjonen Virke 

Dato 04.07.2012 

Sak Innspill i arbeidet med melding til Stortinget om Kunnskapsløftet 

 

Hovedorganisasjonen Virke mener Norge trenger en helhetlig kompetansepolitikk basert på en nasjonal 

strategi for livslang læring. I en globalisert økonomi med store krav til utvikling av ny kompetanse og 

omstillingsevne er det behov for et arbeidsliv som er bærekraftig og framtidsrettet, og som er innrettet slik at 

sysselsetting og produktivitet opprettholdes. Endringer i næringsstruktur og sysselsetting må så langt det er 

mulig fanges opp av utdanningssystemet. De varige utviklingstrekkene eksemplifisert ved 1) at langt de 

fleste vil arbeide innenfor privat eller offentlig tjenesteyting, og 2) at kompetanse på videregående 

opplærings nivå vil være å regne som basiskompetanse i arbeidslivet, må reflekteres i utdanningssystemet. 

 

Dette krever for det første en nasjonal kompetansestrategi med ambisjon om at læring i utdannings-

systemet og i arbeidslivet i samspill skal kunne gi oss den til enhver tid nødvendige kompetansen for å nå 

målsettinger i næringspolitikk, miljøpolitikk, arbeids- og velferdspolitikk og helse- og sosialpolitikk. 

For det andre krever det strategiske investeringer i humankapitalen. Arbeidslivet er i endring og etterspør 

mennesker med handlekraft, kreativitet og lyst til å skape forbedringer. Virke mener derfor vi må satse mer 

på entreprenørskap både i utdanningsløpet og i samfunnet for øvrig. 

 

Disse perspektivene danner grunnlaget for de forslag til endringer og forbedringer for hele utdanningsløpet 

som Hovedorganisasjonen Virke foreslår i dette notatet. Notatet vektlegger likevel området for fag- og 

yrkesopplæring. Den mest krevende utfordringen er forankring av den/de modellen(e) for fag- og 

yrkesopplæring som i dag er en del av Kunnskapsløftet. Fagopplæringen dekker i dag tilnærmet alle deler 

av norsk arbeidsliv, men er ikke like godt kjent, brukt og videreutviklet over alt. I noen deler av 

arbeidsmarkedet benyttes bare i begrenset grad fagbrev-kompetanse. Selv om omtrent halvparten av 

norske 10.klassinger velger yrkesfaglige utdanningsprogram, velger mange yrkesfaglig sluttkompetanse 

bort i løpet av videregående opplæring. Innenfor noen fagområder er dette hovedbildet. Virke har store 

forventninger til at meldingen kommer med forslag til endringer som kan skape bedre forankring både hos 

individer, arbeidsliv og samfunn for fag- og yrkesopplæring generelt og for fagopplæring innenfor 

tjenesteytende næringer spesielt. Vi viser for øvrig til forskningsrapporter som vi alene og i samarbeid med 

andre har fått utarbeidet og som retter søkelyset mot de tjenesteytende næringer (Fagopplæring på nye felt 

og Internopplæring i varehandelen) 

 

Våre viktigste synspunkter kan oppsummeres slik: 

 Stimulere til flere og mer fleksible modeller innen fag- og yrkesopplæring med særlig vekt på 

modeller som gir kontinuerlig veksling mellom skole og bedrift 

 Legge til rette for kompetanse i pedagogisk entreprenørskap hos alle lærere som grunnlag for et 

tettere samspill med arbeidslivet på alle nivå i opplæringen og sørge for at hospiteringsopphold i 

arbeidslivet tilbys alle lærere 

 Profesjonalisere og tydeliggjøre samspillet mellom skole og arbeidslivet gjennom å etablere egen 

funksjon som nettverksbygger og koordinator – kalt arbeidslivsveileder (ALV) i skolen 

 Tilby en helhetlig karriereveiledningstjeneste med god kompetanse om og fra arbeidslivet beregnet 

på alle uavhengig av om man som individ befinner seg i utdanningssystemet, i arbeidslivet eller på 

annen arena 

 Likestille læring i skole og læring i arbeidslivet gjennom å bygge opp et nasjonalt system for å 

dokumentere realkompetanse. Det må skilles mellom den som dokumenterer realkompetanse og 

den som skal verdsette dokumentasjonen 

http://www.fafo.no/pub/rapp/20156/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20250/index.html
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Del 1 – Den lærende  

 

Grunnlaget for et bærekraftig samfunn, fortsatt verdiskaping og høy sysselsetting er at hver og en av oss 

tilegner oss og aldri mister evnen og lysten til å lære. En nasjonal strategi for livslang læring må derfor 

omhandle det som skjer i det formelle utdanningsløpet i tillegg til å inkludere den læringen som skjer på 

andre arenaer enn i skolen. Som lærende individer er vi alle forskjellige og vi kan også forandre oss 

underveis i våre livslange læringsløp. Det er derfor avgjørende at utdanningssystemet er så fleksibelt at den 

lærende kan finne seg til rette, få konvertert opparbeidet kompetanse og slippe omveier og blindløp.  

 

Fleksible opplæringsløp 

Det er behov for å legge til rette for reell fleksibilitet når det gjelder opplæringsmodeller i fagopplæringen. 

Dette innebærer videreutvikling og markedsføring av eksisterende ordninger, som TAF (fireårig opplæring 

der elevene/lærlingene får et integrert opplæringsløp som sikrer dem både fagbrev og generell 

studiekompetanse) og en helsevariant av TAF, av noen kalt HAF, i tillegg til ordninger som praksisbrev og 

lærekandidat. Det er dessuten behov for å stimulere utvikling av nye modeller som gir større fleksibilitet 

både for den lærende og arbeidslivet.  

 

Et eksempel: Varehandelen tilsetter 5200 unge mellom 15 og 19 år i stillinger som er på 20 timer eller mer 

(2010). Samtidig vet vi at andelen av disse som er i læreløp er på om lag 10 prosent. Det innebærer 

selvsagt at lærlingordningen ikke er den mest innarbeidete kvalifiseringsvei for unge som finner arbeid i 

varehandelen. Men det viser også at ungdom som har falt fra videregående opplæring, blir mottatt og 

inkludert som arbeidstakere i varehandelen. Når vi samtidig vet at internopplæringsstrukturer som 

kjedeskoler og liknende er svært godt innarbeidet innenfor denne sektoren, er det et paradoks at 

utdanningssystem og arbeidsliv ikke samarbeider tettere og mer for å tilby fleksible opplæringsløp, tilpasset 

både den lærende og arbeidslivet. Varehandelen og andre deler av arbeidsmarkedet er i stand til å tilby 

både meningsfylt arbeid og tilpasset opplæring til ungdom som utdanningssystemet har skjøvet fra seg. På 

den annen side gir internopplæring i disse og andre bransjer sjelden formell kvalifisering. Utvikling av nye 

modeller som bygger på arbeidslivets tradisjoner og som dermed gjør veien mellom det en lærer og de 

arbeidsoppgaver en utfører svært kort, bør derfor stimuleres. I en del av disse bransjene er det imidlertid 

svake tradisjoner for å samarbeide med skolesystemet. Det er derfor avgjørende at utviklingsarbeidet 

bygger på den forståelsen som Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ga uttrykk for da hun var med på 

lansering av rapporten Internopplæring i varehandelen 13.juni: ”Vi i utdanningssystemet må være på 

tilbudssiden overfor kjedeskolene for å få et bedre samspill.” 

 

Et annet eksempel: Voksne som arbeider i helse- og omsorgssektoren men som mangler formell 

helsefaglig kompetanse vil ha behov for en tilpasset variant av praksiskandidatordningen. Mange av dem er 

kvinner, flere jobber deltid og noen har også manglende kunnskaper i norsk språk. En opplæringsmodell 

som tar utgangspunkt i at den lærende er i jobb, har opparbeidet seg en del kvalifikasjoner fra tidligere og 

trenger et opplæringsløp som er mulig å tilpasse jobb, familieliv og andre forpliktelser kan være bygget på 

en liknende form for veksling mellom opplæring i bedrift og i skole. Virke viser til Meld.St.13 (2011-2012) 

Utdanning for velferd der en slik modell lanseres.  

 

Vi viser også til del 3 Arbeidslivet som læringsarena  

 

 Virke mener nasjonale myndigheter aktivt må legge til rette for utvikling av nye og mer fleksible 

modeller for fagopplæring som gjør det enklere for hver enkelt å veksle mellom opplæring i skole 

og i bedrift 

 

 



  

 

               3         

Karriereveiledning for alle gjennom en felles tjeneste 

Den beste karriereveiledning er den du tilegner deg gjennom god og kontinuerlig kontakt med arbeidslivet. 

”Karriereveiledning fra første klasse” er et motto for Virke. Med det mener vi at bruk av opplæringsarenaer 

utenfor klasserommet gjennom hele skoleløpet vil gi den lærende bedre forutsetninger for utdannings- og 

yrkesvalg og bidra til at både læreren og den lærende lettere får øye på talentene hos hver enkelt. 

Rådgivningstjenesten slik den fungerer i skolen i dag er i stor grad bygget opp om å gjøre tilgjengelig 

informasjon om videre utdanning. Det er på den bakgrunn at Virke foreslår arbeidslivsveilederen (se del 2 

Det profesjonelle fellesskapet) som en ny funksjon i skolen. Veilederen skal legge til rette for at skolen 

bygger forpliktende nettverk med arbeidslivet og kan benytte dette i opplæringen. Både rådgiveren og en 

slik veileder bør være knyttet til et større faglig karriereveiledningsmiljø, der arbeidslivets behov og 

tradisjoner danner grunnlaget for tjenesten. En felles karriereveiledningstjeneste uavhengig av om du er i 

førstegangsopplæring eller i arbeidslivet vil støtte opp under den enkelte som lærende gjennom hele livet.  

 

 Virke mener det bør utvikles en felles karriereveiledningstjeneste. En slik tjeneste må være bygget 

opp i tett samspill med arbeidslivet og være tilgjengelig for alle lærende. 

Grunnleggende ferdigheter/Basiskompetanse 

De siste årene har det vært økt oppmerksomhet om opplæring i grunnleggende ferdigheter som 

gjennomgående for hele grunnopplæring. For dem som befinner seg i arbeidslivet har det vært etablert en 

satsing på utvikling av såkalt basiskompetanse i arbeidslivet. Disse overlapper hverandre ikke, men fokus 

på lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter står sentralt. Dette er satsinger som Virke har støttet og 

fortsatt gjør. Vi har også samarbeidet tett med Vox for å bidra til at flere varehandelsbedrifter søker på 

midler utlyst gjennom BKA-programmet, og vi har etterlyst større bevilgninger i tråd med en økende 

søknadsbunke. Dette er et svært viktig tiltak for å forhindre frafall fra arbeidslivet og styrke den enkeltes 

evne og lyst til læring. Gjennom flere prosjekter har vi erfart at BKA-opplæring på en god måte kan 

inkluderes i internopplæringsstrukturer, og at det er mulig å bruke denne opplæringen som springbrett for å 

legge til rette for fagbrev for voksne som er i jobb. Begrensningene i BKA-programmet gjør det vanskeligere 

enn det burde være å legge til rette for at voksne med erfaring kan få den opplæring de trenger for å kunne 

ta fagprøve som praksiskandidat. En utvidelse av BKA-programmet til også å kunne omfatte opplæring fram 

til fagbrev kan gi økt motivasjon for den enkelte lærende og bygge bro mellom arbeidsliv og 

utdanningssystem. Flere voksne med fagbrev i de ulike bransjene i tjenesteytende næringer vil også legge 

grunnlaget for bedre instruktører, tettere samarbeid med videregående opplæring om ungdomslærlinger og 

oppfølging av samfunnskontraktens intensjoner. 

 

 Virke mener Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) må styrkes og bygge på forståelse 

av at kompetanse på videregående skoles nivå er å regne som basiskompetanse i arbeidslivet. 

 

Entreprenørielle kompetanser hos den enkelte 

Entreprenørielle kompetanser er ikke synonymt med gründerkompetanse, selv om en gründer ofte innehar 

slike kompetanser. Organisasjonen Ungt Entreprenørskap har som motto: ”Entrepreneurs are made not 

born”. Med det menes at disse kompetansene ikke er medfødte men kan læres og dyrkes på linje med 

andre kompetanser. Entreprenørskap er en læringsstrategi som kan bidra til å gjøre opplæringen mer 

praksisrettet og virkelighetsnær. Entreprenørskap muliggjør større grad av tilpasset opplæring ved at 

varierte læringsarenaer og ulike læringsstrategier som stimulerer til entreprenørielle kompetanser utvikler 

seg hos eleven. Eksempler på entreprenørielle kompetanser er handlekraft, risikovilje, kreativitet og det å 

bli kjent med egne talenter.  

 

Entreprenørielle kompetanser handler like mye om evne til å mestre livet. Å ha tro på seg selv og sine egne 

ideer er avgjørende for å håndtere et langt liv med store omstillinger både privat og profesjonelt. At ”naving” 
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har blitt et begrep tilsier at utdanningssystemet må styrke sitt arbeid med å få alle elever til å oppleve 

mestring og mening med det de lærer. Entreprenørielle kompetanser kan oppøves på mange måter, men 

betinger at lærere har god kompetanse. Det rapporterer de selv at de ikke har (kartleggingen som 

Utdanningsforbundet og Virke (den gang HSH) fikk gjennomført: Entreprenørskap i utdanningen). Bruk av 

godt dokumenterte og velutprøvde modeller som elev- og ungdomsbedrift vil derfor være et verktøy for 

både å sikre den enkelte lærende opplæring i entreprenørielle kompetanser og samtidig sørge for bedre 

lærerkompetanse. Virke etterlyser derfor sterkere nasjonale føringer om opplæring i entreprenørskap. Se 

også om dette under del 2 Det profesjonelle fellesskap. 

 

 Virke mener alle elever bør sikres opplæring i entreprenørielle kompetanser gjennom bruk av 

metoder som elevbedrift og ungdomsbedrift.  

Læringsveier og karriereveier 

Individers læring skal ha relevans både for egen utvikling, aktiv deltakelse i samfunnet og for en karriere i 

arbeidslivet. Kunnskapsløftet må på en tydeligere måte ivareta alle tre perspektiver. Hvor vidt en lykkes 

med å skape sammenheng mellom læringsvei og karrierevei kan måles på arbeidsledighetsraten i ulike 

aldersgrupper og bransjer, opplevd misforhold mellom læringsutbytter og kompetansekrav i arbeidslivet 

(både av nyutdannede kandidater, arbeidstakere og arbeidsgivere), og ved å se på innhold og organisering 

av ulike typer opplæringssystemer. Vi vil peke på to spesielt viktige utfordringer: Den ene er å bruke 

sammenhenger mellom det offentlige utdanningssystemet og virksomhetsintern opplæring til å gjøre 

avstanden mellom læringsvei og karrierevei så kort som mulig. Den andre er å bruke arbeidsplassen som 

en integrert læringsarena også i generell/akademisk orientert utdanning, for å gjøre elever bedre i stand til å 

velge riktig karrierevei og for generelt å kunne knytte læring til konkrete arbeidssituasjoner. Kunnskapsløftet 

må også styrke perspektivet på at voksne trenger spesifikk læring for å kunne stå i jobber som endrer seg 

eller gjøre karriere i arbeidslivet. Utdanningsprogrammer må derfor bedre tilrettelegges for voksne og 

tilgjengeligheten av relevante læringsprogrammer må økes, f eks gjennom modularisering av læreplaner 

som følger roller og funksjoner i arbeidslivet. 

 

En slik forståelse innebærer også en satsing på flere y-vei-løp (særskilte fagbrev eller annen yrkesfaglig 

kompetanse som opptakskriterium på utvalgte bachelorutdanninger), god tilgjengelighet av 

fagskoleutdanning for dem med fagbrev eller annen yrkeskompetanse og mulighet for fagskoleutdanning 

også for dem uten fagbrev (”g-vei” – altså for dem med generell yrkeskompetanse)  

 

 Virke mener at læringsvei og karrierevei må knyttes tettere sammen både for ungdom og voksne, 

og at dette må skje i et nært samarbeid mellom myndighetene, skoleeiere og partene i arbeidslivet. 

 

Del 2 – Det profesjonelle fellesskap 

 

Kunnskapsløftet legger vekt på større variasjon i læringsformer og læringsarenaer, mer praktisk tilnærming 

og større valgfrihet i nært samspill mellom skole og samfunn. I de nye læreplanene skal elevene delta i 

elevbedrifter, oppsøke læringsarenaer utenfor skoleporten og ha entreprenørskap som en del av 

grunnopplæringen. Systematisk bruk av arbeidslivet som læringsarena gjennom hele opplæringsløpet 

krever et felles språk mellom skole og arbeidsliv. Utvikling av profesjonelle fellesskap mellom dem som 

arbeider i skolen og deres samarbeidspartnere i arbeidslivet må prioriteres. Det kan gjøres på en rekke 

måter. Virke peker nedenfor på noen av dem. 

 

 Hospiteringsordning for lærere og instruktører 

Hospiteringsordninger for lærere er med på å etablere gode samarbeidsrelasjoner mellom skole og 

arbeidsliv.  Virke mener dette bør være en integrert del av lærernes tilbud om kompetanseheving. Vi vil 

http://www.virke.no/dav/041fc40202.pdf
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likevel understreke at det er viktig å følge opp det påbegynte arbeidet med å få på plass en ordning for 

hospitering for yrkesfaglærere. Mange programfaglærere innenfor utdanningsprogram for service og 

samferdsel har ikke fagbrev – i motsetning til lærere innen mer tradisjonelle yrkesfag.  Vår påstand er at det 

fører til mindre grad av yrkesretting, færre elever som velger læreløp framfor påbygg-ordning til generell 

studiekompetanse og mer frafall.  

 

Virke er i ferd med å avslutte et hospiteringsprosjekt i Buskerud i regi av Utdanningsdirektoratet i samarbeid 

med Buskerud fylkeskommune og Kiwiskolen. Lærerne konkluderer med at det har vært helt nødvendig for 

faglig påfyll, etablering av samarbeid i forbindelse med PTF (prosjekt til fordypning) og for selv å bli kjent 

med en voksende bransje. Etablering av faste ordninger for slik hospitering, særlig rettet inn mot 

lærergrupper som ikke har yrkeskompetanse, må stimuleres særskilt og bygges opp slik at de ulike 

bransjenes egenart blir ivaretatt. Ordningene bør også ha som mål å legge til rette for at flere i arbeidslivet 

hospiterer i skolen, gjerne som en rotasjonsordning. 

 

 Virke mener det bør etableres nasjonale ordninger for hospitering for lærere og instruktører 

ALV – arbeidslivsveileder i skolen 

Kunnskapsløftet er en reform som gir rom for stor fleksibilitet og lokal tilpasning. Likevel er det langt igjen til 

at skolene systematisk og pedagogisk tar i bruk læring i arbeidslivet. Fagene Utdanningsvalg og Prosjekt til 

fordypning (PTF), som forutsetter samarbeid med arbeidslivet, fungerer derfor ikke etter intensjonene. Det 

må etableres en egen funksjon (ikke stilling) i skolen for å følge opp, dyrke, videreutvikle og legge til rette 

for gode samarbeidsrelasjoner med arbeidslivet. Vi foreslår at det innføres ”ALVer” – arbeidslivsveiledere - 

som skal legge til rette for godt samarbeid og tette nettverk mellom de ansatte i skolen og representanter 

fra arbeidslivet. Slik kan skolen operasjonalisere pedagogisk entreprenørskap og bygge varige og 

forutsigbare relasjoner til andre læringsarenaer.  ALVen skal stimulere til tverrfaglig nettverksbygging og 

øke kompetansen om dette. Det bidrar til at elevene får et reelt grunnlag for videre utdannings- og 

yrkesvalg og at lærerne får gitt PTF og Utdanningsvalg et praktisk og virkelighetsnært innhold. 

Konsekvensene for elevene vil være å oppleve motivasjon for læring gjennom bruk av ”virkeligheten”. 

 

 Virke mener det bør stilles krav til skolene om å formalisere/dedikere ansvaret for et systematisk 

samarbeid med arbeidslivet som også gis ressurser til oppfølging/evaluering av gode 

opplæringsløp – gjennom å opprette funksjon som arbeidslivsveileder (ALV). 

Lærerutdanning 

Lærere trenger gode videreutdanningsmuligheter for bruk av arbeidslivet som læringsarena og 

gjennomføring av pedagogisk entreprenørskap. I handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen står 

det: ”Det skal utvikles studietilbud hvor opplæring i entreprenørskap integreres i lærer-utdanningen med 

fokus på pedagogiske prinsipper og egnede verktøy”. 

 

Virke deltok som part sammen med HiOA, HiAK, HiHM, BI, Ungt Entreprenørskap og UiO i prosjektet: 

”Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, 

Akershus- og Hedmarksregionen” NU E15. Gjennom evalueringen av dette prosjektet konkluderes 

følgende: ”Utdanningsinstitusjonene trenger å løfte frem enkelt områder og begreper som fortsatt er uklare 

for mange. Dette gjelder blant annet tema rundt teorien om begrepet entreprenørskap, tettere kobling 

mellom kreativitet og innovasjon, mer fokus på å eksponere studenter for virkelighetens krav og mer 

samarbeid på tvers av fag og institusjoner. Det er også nødvendig med en bedre forankring av innovasjon 

og entreprenørskap på alle nivå i utdanningsinstitusjonene.” 

 

Virke har også deltatt i utvikling og gjennomføring av videreutdanningsstudiet for lærere innenfor 

pedagogisk entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Gjennom dette studiet fikk lærere 
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innføring i pedagogisk entreprenørskap, entreprenørielle læringsformer og ulike modeller for samarbeid 

mellom skole og lokalt arbeidsliv. Tilbudet har fått svært gode tilbakemeldinger.  

 

 Virke mener det bør innføres krav om at alle lærere har faktisk kompetanse i pedagogisk 

entreprenørskap. Videreutdanningstilbud må derfor opprettes for å sikre bred tilgang.  

Vurdering som verdsetter opplæring på ulike arenaer 

Skal en sikre fornying og innovasjon innenfor videregående opplæring er det viktig at vurderingen 

samsvarer med opplæringen. Bruk av flere og mer varierte læringsarenaer må også gjenspeiles i 

vurderingsarbeidet – det gjelder for både underveisvurdering og for sluttvurdering. Det må derfor utarbeides 

vurderingsformer som gir elevene mulighet til å bruke hjelpemidler og benytte seg av læringsstrategier de 

har brukt i opplæringen. Til det hører også etisk og kritisk refleksjon av kildebruk. Det vil gjøre elevene i 

stand til å reflektere over egen læring og eget læringsutbytte. Det bør også arbeides mer med tverrfaglig 

samarbeid for å styrke vurderingsarbeidet i skolen og sikre at bredden av elevenes kompetanser blir sett og 

verdsatt.  

 

 Virke mener det er behov for et kontinuerlig arbeid for å videreutvikle vurderingsformer slik at 

opplæring og vurdering henger sammen.  

Opplæringskontorene rolle og funksjon: 

Ordningen med opplæringskontorer som bindeledd mellom bedrifter og fylkeskommune er en frivillig 

ordning og benyttes i ulik grad i ulike fylkeskommuner og bransjer. Opplæringskontorene er viktige når det 

gjelder å kvalitetssikre opplæringen i bedrift. De spiller også en avgjørende rolle for å knytte kontakt mellom 

skole og bedrift, og for å spre informasjon om fagopplæring. Opplæringskontorene og fylkene samarbeider 

godt, men ansvarsfordelingen mellom dem er fortsatt noe uavklart når det gjelder hvem er ansvarlig for hva 

i fag- og yrkesopplæringen. Det bør derfor tas en grundig gjennomgang av opplæringskontorenes rolle 

både organisatorisk og juridisk. Opplæringskontorene fungerer også meget forskjellig og det bør – i 

samarbeid med kontorene – utarbeides klare kvalitets- og forventningskrav. 

 

 Virke mener det bør foretas en gjennomgang av opplæringskontorenes rolle og funksjon både 

organisatorisk og juridisk. 

Del 3 - Arbeidslivet som læringsarena 

 

Kunnskapsløftet forutsetter at arbeidsplassene åpnes for å bli brukt som arena for elevers gjennomføring av 

opplæringsløp på ulike nivå. Arbeidsgiverne er generelt positive til at virksomhetene blir en integrert del av 

utdanningssystemet, men det savnes en forståelse fra myndigheter og skoler for arbeidsplassen som 

læringsarena. Arbeidsplassen er primært en arena for opplæring av ansatte, gjennom systematisk 

internopplæring i kjedeskoler og tilrettelegging for læring i arbeidsutførelsen. Det er derfor viktig at de 

systemer for opplæring og de læringsutbytter som eksisterer i arbeidslivet danner grunnlaget også når 

denne arenaen er et instrument for opplæring av elever. Dette er særlig viktig i arbeidet med å forankre og 

utvikle en fag- og yrkesopplæring som gir bedre samspill med den opplæringen som foregår i 

virksomhetene. I forståelsen av arbeidslivet som læringsarena må det også ligge en grunnleggende 

holdning om at læring som skjer i arbeidslivet er likeverdig med læring i skolen. Denne likeverdigheten må i 

større grad prege både realkompetansevurdering, hospiteringsordninger og fagtilbud som Prosjekt til 

fordypning. 

 

Vekslingsmodell 

Virke har stor tro på en vekslingsmodell for fag- og yrkesopplæring i deler av arbeidslivet som eksempelvis i 

varehandelsnæringen og i helse- og omsorgssektoren. Spesielt innen varehandel er arbeidsgivere vant til 
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unge arbeidstakere og de tilrettelegger læring for disse (jf. rapporten Internopplæring i varehandelen). I 

vekslingsmodellen ligger muligheten for bedre å utnytte de ulike kvalitetene som ligger i arbeidsplassen og 

skolen som læringsarenaer gjennom hele utdanningsløpet. Vi mener en slik modell også kan styrke 

relevansen i utdanningen både sett fra elevens, skolens og arbeidslivets perspektiv. Eleven vil tidlig kunne 

se sammenhengen mellom læring og yrkesidentitet, og skolen og arbeidslivet får en bedre plattform for 

hospiteringsordninger. En vellykket vekslingsmodell tror vi utvikles best ved at læringsutbyttet reflekterer 

både utdanningssystemets bredde i sin kompetansetenkning og internopplæringens dybde og relevans i 

forhold til funksjoner i arbeidslivet. Det er avgjørende at det satses systematisk på utvikling og 

utprøving av slike modeller innen varehandelsrelaterte fag. 

 

 Virke mener læringsutbyttene i fag- og yrkesopplæring i større grad må reflektere 

internopplæringens læringsutbytter gjennom utvikling av tilpassede vekslingsmodeller.  

 

Instruktører  

En likeverdighet mellom skole og arbeidsliv forutsetter tiltak som bygger opp under dette. Instruktørene er 

ansvarlige for læringen på arbeidsplassen slik lærerne er det i skolen. Det må derfor settes like mye fokus 

på instruktørenes pedagogiske ansvar og mulighet for kompetanseutvikling som det gjøres overfor lærere, 

og vi mener instruktører og lærere må ha en like tydelig rolle i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for 

fag- og yrkesopplæring.  

 

 Virke mener instruktørene i fag- og yrkesopplæring må få en likeverdig status og samme 

oppmerksomhet som lærerne. 

Realkompetansevurdering  

Kvalitet på vurdering av realkompetanse henger nøye sammen med kvaliteten på dokumentasjonen av den 

læringen som har foregått. Voksne har i stor grad hatt sine læringsprosesser i arbeidslivet. Det er urimelig å 

forvente at en dokumentasjon som tar utgangspunkt i en læreplan for grunnopplæring eller videregående 

opplæring greier å yte rettferdighet i forhold til hva voksne faktisk er i stand til å gjøre og hvilke kunnskaper 

og ferdigheter som er tilegnet i arbeidslivet. Realkompetansevurdering må i større grad bli en 

godkjenningsordning hvor tilegnet kompetanse fra andre arenaer blir vurdert likeverdig med læring i skolen.  

 

 Virke mener at dokumentasjon av realkompetanse må synliggjøre bedre de læringsutbytter 

individet har fra læring i arbeidslivet, og at denne dokumentasjonen vurderes i forhold til 

læringsutbyttene som er beskrevet for utdanninger. 

 

Praksiskandidatordningen 

Det skal være de samme standarder for kvalitet på læringen uavhengig av læringsarena. Dette er et 

grunnleggende prinsipp også for en vurdering om å endre 5 års regelen for å kunne ta fagbrev som 

praksiskandidat. Det faktum at halvparten av de som avlegger fagprøven er voksne, viser at 

praksiskandidatordningen både er viktig og vellykket i et kompetansepolitisk perspektiv. Med tanke på at 

arbeidskraftsbehovet stadig blir større i tjenestenæringer og at fag- og yrkesopplæring er svakest forankret 

nettopp i viktige sektorer som helse og handel, må praksiskandidat ordningen også vurderes og utvikles slik 

at den tilpasses behovet i arbeidslivet.  

 

 Virke mener praksiskandidatordningen må styrkes og videreutvikles i takt med endringer i 

arbeidslivet, og at den ses i sammenheng med en bedre ordning for dokumentasjon av læring i 

arbeidslivet. 

 



 

Rutiner og prosedyrer for endringer i 
tilbudsstrukturen i videregående opplæring, 
yrkesfaglige utdanningsprogrammer 
1. Innledning  

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring skal kunne justeres og endres ved behov. Utdanningsdirektoratet mottar jevnlig 
forslag om slike endringer i, og prosedyrer gjengitt her gjelder for søknad og behandling av endringsforslag. 
Utdanningsdirektoratet har besluttet at søknad om endring i tilbudsstrukturen skal behandles av Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring (SRY) og Utdanningsdirektoraret samlet, fortrinnsvis én gang i året.  

2. Premisser for endring  

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring publisert i rundskriv Udir 1 har status som forskrift, jf. forskrift til opplæringslova § 
1-3. Dersom det skal gjøres endringer i tilbudsstrukturen, må man følge forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt, 
forhåndsvarsling, uttalelse fra interesserte, formkrav og kunngjøring.  

For at tilbudsstrukturen skal endres må Utdanningsdirektoratet utrede endringsforslaget. I utredningen skal det framgå hva 
som endres, begrunnelse for endring og konsekvensene av endringene. Utredningen skal sendes på høring, slik at berørte 
parter får anledning til å uttale seg om forslaget, og blir gjort oppmerksomme på at det kan komme en endring.  

Endringsforslaget skal, før høringsrunden, fremmes i faglig råd for det aktuelle utdanningsprogrammet og SRY.  

3. Grunnlag for søknad om endring av tilbudsstrukturen  

Utdanningsdirektoratet finner det hensiktsmessig å kategorisere endringsforslagene og beskrive grunnlag for søknad om 
endring av tilbudsstrukturen:  

1. Navneendringer  
2. Søknad om kryssløp  
3. Oppsplitting av programområder og lærefag  
4. Sammenslåing av programområder og lærefag  
5. Endring av opplæringsmodell  
6. Forslag til nye programområder og lærefag  
7. Andre endringer  

3.1 Søknad om navnendring  

Grunnlaget for å innvilge søknad om endring av navn på utdanningsprogram, programområder eller fag, er at et eventuelt nytt 
navn vil oppleves som mer korrekt eller vil gi bedre mening.  

3.2 Søknad om kryssløp  

Et nasjonalt kryssløp innebærer at elever kan tas inn på et programområde eller et lærefag som bygger på et annet 
utdanningsprogram eller programområde enn det eleven har fullført. Grunnlag for å innvilge forslag om kryssløp er at det er 
så mange felleskomponenter mellom læreplanene at elevene har de nødvendige forutsetninger for å følge opplæringen i det 
programområdet eller lærefaget han eller hun er inntatt.  

3.3 Søknad om oppsplitting av programområder og lærefag  

Grunnlag for å innvilge søknad om oppsplitting av programområder og fag er at:  



• arbeidslivet har vurdert at kompetansebehovet blir bedre ivaretatt ved en oppsplitting av lærefag  
• innholdet i læreplanene er så omfattende at oppsplitting gir en mer faglig forsvarlig opplæring  
• lærebedriftene er så spesialisert at det blir vanskelig å gi opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen  

3.4 Søknad om sammenslåing av programområder og lærefag  

Grunnlag for å innvilge søknad om sammenslåing av programområder og fag er at:  

• utviklingen innen faget tilsier økt behov for breddekompetanse  
• det dokumenteres endrete kompetansebehov  

3.5 Søknad om endring av opplæringsmodell  

Et eksempel på endring av opplæringsmodell kan være omgjøring fra 2+2-modell til 1+3-modell. Grunnlag for å 
innvilge søknad om endring av opplæringsmodell er i tilfeller der arbeidslivet har vurdert at alternative modeller vil 
tilfredsstille kompetansebehovet på en bedre måte. Det er også grunnlag for endring dersom innholdet i læreplanen er så 
omfattende at det er vanskelig å gi en faglig forsvarlig opplæring og en eventuell oppsplitting av faget vil være uheldig for 
utviklingen av faget. Endring av opplæringsmodell kan også innvilges dersom internasjonal utvikling av faget tilsier at det 
norske tilbudet bør tilpasses samme utvikling.  

3.6 Søknad om nye programområder og lærefag  

Grunnlag for å innvilge søknad om nye programområder og lærefag er et definert behov for ny kompetanse. Et yrkesområde 
som skal utvikles til et nytt programområde eller lærefag må tilfredsstille kravene til bredde og spesialisering på et nivå som 
tilsvarer andre programområder og lærefag. Forslag om nye tilbud skal som hovedregel tilpasses hovedmodellen med to års 
opplæring i skole og to år i bedrift. Et nytt fag må være av en slik art at det er mulig å utøve yrket etter avlagt fag- eller 
svennebrev. Det nye fagets egenart må være av en slik karakter at vesentlige deler av opplæringen ikke overlapper med 
beslektede tilbud. 

Søknaden skal inneholde:  

• Beskrivelse av programområdets eller lærefagets innhold og en utfyllende oversikt over det en fagarbeider skal ha av 
kompetanse for å utføre faget.  

• Eventuell faglig overlapping og avgrensing til beslektede tilbud må beskrives.  
• Anslag over antallet utøvere i bransjen, anslag over forventet antall læreplasser og behovet for faglærte i de kommende 

årene.  
• Behovet for nyrekruttering må sannsynliggjøres.  
• Forslag til plassering i tilbudsstrukturen, eventuelt om det foreslås et alternativt løp.  
• En beskrivelse av fagområdets historikk.  
• Forslag til fag- og yrkesbetegnelse.  

Søknaden bør fremmes av berørte tariffparter i fellesskap. Alternativt må uttalelse fra ansvarlig nivå hos berørte parter 
vedlegges søknaden. 

3.7 Andre endringer 

Et eksempel på andre endringer kan være nedleggelse av fag.  

4. Tidsfrister  

Endringer som har betydning for søkning til videregående opplæring børe være bestemt og bekjentgjort før utgangen av året 
før tilbudet skal gjelde fra. Derfor må søknad om endringer i tilbudsstrukturen sendes Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 
året før. Spørsmålet skal behandles i de faglige rådene innen 1. mai. Saken skal behandles i SRY senest før sommerferien.  

Forslag om nye programområder eller lærefag kan fremmes uavhengig av disse fristene, fordi slike forslag vil kreve en relativt 
omstendelig oppfølging med blant annet utarbeidelse av læreplaner. Omfanget av dette arbeidet vil være vanskelig å tidfeste.   



4.1 Utdanningsdirektoratets frister  

Siste frist for korrigering av rundskriv Udir-1-xxxx Kunnskapsløftet – om fag- og timefordelingen i grunnopplæringen og 
tilbudsstrukturen i videregående opplæring, vedlegg 1 og 2 er 1. februar hvert år. Eventuelle endringer i tilbudsstrukturen vil 
gjelde fra 1. august samme år. 
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