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 Saksliste for SRY- møte 

6. desember 2012 
 

Sted: Møterom 5, Utdanningsdirektoratet 
Møteramme: kl. 13:00-16:30 

 
  

1. Godkjenning av dagsorden 
 

 

2. Godkjenning av referat fra møtet 1.11.2012 
 

 

3. Vedtakssaker 
 

SRY-sak 31-06-12  Utstyrssituasjonen i skolene v/ Astrid Sund, Utdanningsforbundet og 

Truls Johannessen, Arbeidstilsynet 

 

 

SRY-sak 32-06-12 Vurdering av godkjenning av praksis v/Åge Hanssen, Udir 

 

 

SRY-sak 33-06-12 Beredskapsplan for lærlinger i lavkonjunktur v/Lars Møllerud, leder av 

arbeidsgruppen 

 

 

SRY-sak 34-06-12  Møteplan 2013 v/sekretariatet 

 

 

 

4. Orienteringssaker 
 Samfunnskontrakten v/Kjersti Flåten, KD 

 Orientering fra arbeidsgruppen om internasjonalisering v/Astrid Sund, leder av 

arbeidsgruppen 

 

 

5. Eventuelt 
 

 

6. Dagsorden for neste SRY-møte 
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 Agenda for fellesmøte og møte med statsråden 

6. desember 2012 
 

Fellesmøte for SRY og ledere og nestledere av faglige råd 
Sted: Møterom 5, Utdanningsdirektoratet 

Møteramme: kl. 16:45-17:30 
 
 

Kl. 16:45-16:50  Velkommen v/Carl Rønneberg, leder av SRY 

 

Kl. 16:50-17:15 Orientering om Nye statistikksystemer v/ Kari Steenstrup og Trine Normann, 

Utdanningsdirektoratet  

 

Kl. 17:15-17:30 Forberedelse til møtet med statsråden v/Carl Rønneberg,  

leder av SRY 

 

Møte med statsråden for SRY og ledere og nestledere av faglige råd 

Sted: Møterom 5, Utdanningsdirektoratet 
Møteramme: kl. 17:30-18:30 
 

 

Kl. 17:30-17:35 Velkommen v/Carl Rønneberg 

 

Kl. 17:35-17:55 Innlegg v/leder av Faglig råd for service og samferdsel,  

Leder av Faglig råd for helse- og oppvekstfag og leder av Faglig råd for 

medier og kommunikasjon 

 

Kl. 17:55-18:15 Innlegg v/kunnskapsminister Kristin Halvorsen 

 

Kl. 18:15-18:40 Diskusjon/samtale i plenum 

 

Kl. 18:40-18:45 Avslutning v/Carl Rønneberg 

 

Kl. 18:45-19:00 Felles spasertur til Vognmand Nilsen med aperitiff ved ankomst 

 

Kl. 19:00  Middag  
 

http://www.vognmandnilsen.no/
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Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen 
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 00 
 

 
Vår dato: 
21.11.2012 
Vår 
referanse: 
2011/118 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 6 

2012 
 

 

Dato: 06.12.2012 

Sted: Utdanningsdirektoratet, 1. etasje, møterom 5. 

  

SRY-sak 31-06-12  

Dokument Til behandling 

Innstilling 1. SRY er bekymret over 

utstyrssituasjonen i dag og 

yrkesopplæringen. SRY mener at 

Arbeidstilsynet har gjort et grundig 

arbeid, og SRY ønsker å ha særlig fokus 

på arbeidet med unge i utdanning og 

arbeidsliv.  

  

2. SRY oppfordrer 

Kunnskapsdepartementet – sammen 

med Arbeidsdepartementet - til å foreta 

en systematisk gjennomgang av 

utstyrssituasjonen i videregående 

opplæring. Den må følges av en 

nasjonal plan for oppgradering av 

utstyr, både med tanke på HMS for 

elevene, og for å sikre at videregående 

skoler har tilgang på utstyr for å 

oppfylle arbeidslivets behov. 

Vedlegg 1. Presentasjon fra Arbeidstilsynet 

2. Nyhetssak fra Arbeidstilsynet 

3. NOU 2008:18 Fagopplæring for 

framtida. 

4. Analyse fra Arbeidstilsynet om unge 

arbeidstakere 

Bakgrunn for saken 
Utstyrssituasjonen i skolene er en kjent problemstilling som partene i arbeidslivet har diskutert i 

ulike sammenhenger. Partene i arbeidslivet har i en rekke sammenhenger vært bekymret for 

utstyrssituasjonene i videregående opplæring. Dette var også et sentralt poeng i  

NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida. I en rekke NOUer og stortingsmeldinger er det varslet 

at man ønsker en mer praktisk rettet skole. Ved siden av lærerkompetanse, er utstyr (og råvarer) 

en svært viktig forutsetning for å lykkes med dette. Det er lite systematisk kunnskap om 

utstyrssituasjonen i dag. 

 

Utdanningsforbundet ønsker derfor dette som en vedtakssak. 

  

Med utgangspunkt i Arbeidstilsynets arbeid med unge i utdanning og arbeidsliv, er regiondirektør 

Truls Johannessen, ansvarlig for Arbeidstilsynets satsning mot «ny i arbeidslivet», invitert til SRY 

for å orientere om prosjektet «unge i arbeid og utdanning» med særlig vekt på HMS og utstyr i 

hele videregående opplæring.  

http://www.regjeringen.no/pages/2116889/PDFS/NOU200820080018000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/2116889/PDFS/NOU200820080018000DDDPDFS.pdf
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=234162
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=234162
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Arbeidstilsynet har i oktober 2012 foretatt kontroller ved flere videregående skoler, og resultatet 

er nedslående. Flere skoler ble stengt, se vedlagte pressemelding fra Arbeidstilsynet. 

  

  

Forslag til vedtak: 
1. SRY er bekymret over utstyrssituasjonen i dag og yrkesopplæringen. SRY mener at 

Arbeidstilsynet har gjort et grundig arbeid, og SRY ønsker å ha særlig fokus på arbeidet 

med unge i utdanning og arbeidsliv.  

  

2. SRY oppfordrer Kunnskapsdepartementet – sammen med Arbeidsdepartementet - til å 

foreta en systematisk gjennomgang av utstyrssituasjonen i videregående opplæring. Den 

må følges av en nasjonal plan for oppgradering av utstyr, både med tanke på HMS for 

elevene, og for å sikre at videregående skoler har tilgang på utstyr for å oppfylle 

arbeidslivets behov.  

 

Relevant bakgrunnsmateriale er det lenket til og vedlagt som egne vedlegg til saksdokumentet. 
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Vår saksbehandler: Åge Hanssen 
E-post: Age.Hanssen@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 00 
 

 
Vår dato: 
14.11.2012 
Vår 
referanse: 
2011/118 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 6 

2012 
 

 

Dato: 06.12.2012 

Sted: Utdanningsdirektoratet, 1. etasje, møterom 5. 

  

SRY-sak 32-06-12 Om tolkning og praktisering av reglene for 

godkjenning av praksis innenfor 

praksiskandidatordningen 

Dokument Til behandling 

Innstilling 1. SRY gir tilslutning til konklusjonen 

Faglig råd for helse - og oppvekstfag 

har gitt i brev av 26.09.12 til 

Utdanningsdirektoratet 

2. SRY anmoder Utdanningsdirektoratet 

om sette i verk tiltak slik at godkjenning 

av praksis innenfor 

praksiskandidatordningen blir utført i 

tråd med prinsippene i konklusjonen 

formulert av Faglig råd for helse – og 

oppvekstfag. 

Vedlegg 1) Oversikt over svar på enkel spørring til 

fylkeskommunene 

2) Faglig råd for helse- og oppvekstfag - 

vurdering av godkjenning av praksis i 

barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Oppsummering 
Saken dreier seg i korthet om hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for å vurdere hva som er 

«allsidig praksis»/ «dei mest vesentlege delane av innhaldet i læreplanen» i BUA-faget. Hva bør 

vektlegges ved en eventuell utforming av retningslinjer for å godkjenne praksis innenfor 

praksiskandidatordningen (jf. opplæringsloven § 3-5,forskrift til opplæringsloven § 11-12 og 

læreplan for barne – og ungdomsarbeiderfaget, Vg3)? Saken oversendes til SRY for å få en 

prinsipiell drøfting og avklaring på problemstillingene med utgangspunkt praksis fra barne – og 

ungdomsarbeiderfaget. 

Bakgrunn  
Denne saken startet med en henvendelse fra Østfold fylkesmannsembete våren 2011. 

Henvendelsen kom i etterkant av konkret sak som gjaldt ca. 20 kandidater som i skoleåret 

2009/2010 gjennomførte et undervisningsopplegg med det mål for øyet å kunne melde seg opp 

til fagprøven innenfor reglene i praksiskandidatordningen. Flesteparten av disse kandidatene 

søkte om å få avlegge fagprøve som praksiskandidater. Alle fikk avslag fra fylkeskommunen på 

grunn av manglende godkjenning av praksis. Alle brakte saken inn til klagebehandling, og alle 

fikk endelig avslag etter behandling i Fylkesutvalget. Fylkesutvalget har begrunnet sin avgjørelse 

på denne måten (utdrag fra svarbrev): 

 

[…….]Fylkesutvalget ser det slik at det som kreves er en dokumentert allsidig praksis fra 

aldersgruppen 0 -18 år, og at praksisen skal dekke de mest vesentlige delene av innholdet i 
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læreplanen. Praktiseringen vil kunne være ulik avhengig av modenhet og funksjonsnivå, og det 

kreves derfor praksis som er dekkende for hele aldersspennet. [….] Uten relevant og 

representativ praksis fra hele aldersspennet, vil derfor praksisen etter fylkesutvalgets mening 

ikke være "allsidig", idet den etter en samlet vurdering ikke dekker de "mest vesentlige delen av 

innholdet" i den aktuelle læreplan. […] 

 

 

 

 

 

Denne saken dreide seg i første omgang om Østfold fylkeskommunes tolkning og praktisering av 

formuleringer i lov, forskrift og læreplan: 

 

1) Opplæringsloven, § 3-5. Fag- og sveineprøve utan læreforhold og skole  

Det er mogleg å ta fag- og sveineprøva på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 prosent 

lengre enn den fastsette læretida. Fylkeskommunen avgjer om den praksisen kandidaten viser til, 

kan godkjennast, og kan i særlege tilfelle godkjenne kortare praksis. 

  

2) Forskrift til opplæringsloven § 11-12. Tidlegare læretid eller praksistid  

Allsidig, dokumentert praksis(vår utheving) i tilknyting til det aktuelle lærefaget, blir 

godskriven fullt ut som læretid for lærlingar og lærekandidatar og som praksistid for 

praksiskandidatar.  

 

Før praksiskandidaten kan gjennomføre fag- eller sveineprøva etter opplæringslova § 3-5, må 

praksisen etter ei samla vurdering dekkje dei mest vesentlege delane av innhaldet i 

læreplanen (vår utheving) for opplæring i bedrift/Vg3 i lærefaget.  

[………….] 

 

3) Læreplan i barne – og ungdomsarbeiderfaget, Vg3/Opplæring i bedrift 

Formål 

[………….] 

[………….] 

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver i ulike pedagogiske tilbud for barn 

og unge. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer som barnehager, skoler, SFO og klubbvirksomhet 

der barn og unge ferdes. 

Kartlegging 
På bakgrunn av noen stikkprøver (telefonsamtale med tre fylkeskommuner) fikk 

Utdanningsdirektoratet en indikasjon på at fylkeskommunene tolker formuleringene som er nevnt 

ovenfor svært ulikt. Siden disse stikkprøvene var et for tynt beslutningsgrunnlag, gjennomførte 

Utdanningsdirektoratet i januar 2012 en kartlegging der vi ba samtlige fylkesmenn om å innhente 

informasjon fra fylkeskommunen om praksis (retningslinjer/ beskrivelse av praksis ved vurdering 

og godkjenning av praksis for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget). Selv om 

dette var en svært enkel kartlegging, gir den oss tilstrekkelig informasjon for å få et bilde av 

sitasjonen på landsbasis. 

Vurdering 
Resultat av kartleggingen (se eget vedlegg) viser at det er til dels stor variasjon ned hensyn til 

hvordan fylkeskommunene tolker og praktiserer lov- og regelverk i denne sammenheng. 

Eksempelvis er det slik at i noen fylkeskommuner godkjennes praksis fra deler av aldersspennet i 

barne- og ungdomsarbeiderfaget, mens andre krever praksis fra hele aldersspennet.  

 

Enkelte fylkeskommuner godkjenner frivillig arbeid og/eller omsorg for egne barn, andre ikke. 

Noen fylkeskommuner krever minimum tre måneders praksis fra definerte aldersgrupper, andre 

opererer ikke med aldersgrupper i det hele tatt. I ytterste konsekvens kan dette innebære at 
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kandidater med relativt lik praksis vil få ulik behandling avhengig av i hvilken fylkeskommune de 

hører hjemme.  

 

På bakgrunn av dette har direktoratet vurdert det som nødvendig å behandle denne saken i et 

bredere perspektiv som blant annet innebærer å involvere Faglig råd for helse- og sosialfag. 

Faglig råd behandlet saken i møte 26. september 2012 (se vedlegg 2). De konkluderer på denne 

måten: 

 

«Læreplanenes kompetansemål er nøytrale i forhold til tjenesteområder og 

arbeidsoppgaver. Læreplanene innholder heller ingen krav til tidsmessig omfangsfordeling 

eller prioritering av kompetansemålene. Det må være opp til lærebedriften, skolen eller 

praksiskandidaten å sørge for å dokumentere hvordan kompetansemålene er ivaretatt i 

opplæringen eller i opparbeidet praksis i faget. 

 

På denne bakgrunn er det Faglig råd for helse- og oppvekstfags oppfatning at det ikke skal 

stilles spesifikke krav om at opplæringen og/eller praksis skal foregå/opparbeides innenfor 

nærmere definerte tjenesteområder, arbeidsoppgaver. Det skal heller ikke stilles spesifikke 

tidskrav til opplæringens/praksisens lengde for lærlinger, elever og/eller praksiskandidater 

i forhold til tjenesteområder eller arbeidsoppgaver. 

 

Faglig råd legger den samme forståelse til grunn for helsearbeiderfaget og 

ambulansearbeiderfaget.» 

 

Siden praksisen mellom fylkeskommunene er såpass ulik, vil en tolkningsuttalelse fra 

Utdanningsdirektoratet sannsynligvis vekke reaksjoner. Tolkningen i denne saken vil også kunne 

få betydning utover barne- og ungdomsarbeiderfaget hvis direktoratet på sikt velger å gå ut med 

en prinsipiell uttalelse som gjelder for alle fag.  

Utdanningsdirektoratet ønsker en grundig behandling og ønsker derfor en uttalelse, jf. 

problemstillingen ovenfor, fra SRY før direktoratet konkluderer i saken. 

 

Forslag til vedtak: 
1. SRY gir tilslutning til konklusjonen Faglig råd for helse - og oppvekstfag har gitt i brev av 

26.09.12 til Utdanningsdirektoratet (gjengitt i kursiv over). 

 

2. SRY anmoder Utdanningsdirektoratet om sette i verk tiltak slik at godkjenning av praksis 

innenfor praksiskandidatordningen blir utført i tråd med prinsippene i konklusjonen 

formulert av Faglig råd for helse – og oppvekstfag. 
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Vår saksbehandler: Knut Maarud 
Tlf: 23 30 12 00 
E-post: post@udir.no 

 
Vår dato: 
22.11.2012 
Vår 
referanse: 
2011/118 

 

 

SRY-møte 6 
2012 

 

Dato: Torsdag 6. desember 2012  

Sted: Utdanningsdirektoratet, første etasje, møterom 5 

  

SRY-sak 32-06-2012 Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur, Plan for 

inntak av lærlinger på kort- og langsikt 

Dokument Til behandling 

Innstilling Gruppa foreslår at mandatet utvides til ikke bare å foreslå tiltak 

relatert til finanskrisen, men også til andre forhold som kan være en 

trussel mot inntaket av lærlinger. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 

viser til eget mandat og til samfunnskontrakten for flere læreplasser.  

1. SRY ber beredskapsgruppa undersøke hvilke følger lavkonjunktur, 

og andre strukturelle endringer i arbeidslivet kan få for inntaket av 

lærlinger. Dette omfatter arbeidsinnvandring, innleie av 

arbeidskraft, nye næringsstrukturer og strukturendringer i 

yrkesopplæringen. Problemstillingene presenteres for SRY i møte 

xxxx. 

2. SRY ber Utdanningsdirektoratet ta kontakt med NAV for å utvikle 

løsninger som åpner for at lærlinger som er blitt arbeidsledige kan 

få fagopplæring i regi av fylkeskommunen, samtidig som de sikres 

individuelle ytelser via NAV.  

3. SRY ber Utdanningsdirektoratet innhente fylkeskommunale mål for 

inntak av lærlinger og planer for rekruttering av lærebedrifter.  

Vedlegg: Vedlegg 1: Beredskapsgruppas sammensetting. 
 

Bakgrunn for saken 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) vedtok den 8. desember 2011 å opprette en 

arbeidsgruppe med ansvar for å utforme beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur. I 

april 2012 ble samfunnskontrakten for flere læreplasser undertegnet. 

 

Gruppa la fram forslag til beredskapsplan i SRY-møte 8. juni 2012. SRY vedtok gruppas forslag til 

overordnede tiltak, og ba samtidig gruppa om å fortsette sitt arbeid med å overvåke 

lærlingsituasjonen. I SRY i møtet 1. november 2012 ble det lagt fram en ny sak om 

lærlingsituasjonen. Oktobertallene viste at det fortsatt er over 10.000 søkere som ikke hadde fått 

læreplass. Situasjonen var omtrent den samme i 2011, og gruppas vurdering var at: ”Norge 

merker finanskrisen ved lavere inntak av lærlinger i enkeltfag knyttet til konkurranseutsatt 

industri. Konsekvenser av finanskrisen har imidlertid ikke slått inn over Norge i vesentlig grad per 

dags dato.” Gruppa foreslo imidlertid at det burde iverksettes fire tiltak for å forebygge redusert 

lærlinginntak og bedre kunnskapsgrunnlaget for valg av virkemidler. De fire tiltakene handlet om: 

 

 Bruk av lærebedrifter ved leveranse av varer og tjenester til offentlig sektor 

 Analyse av konsekvenser for lærlingordningen ved arbeidsinnvandring og stor andel 

innleid arbeidskraft  

 Utvikle løsninger som åpner for at ledige kan få fagopplæring i regi av 

fylkeskommunen, samtidig som de sikres individuelle ytelser via NAV og/eller 

hensiktsmessig studiefinansiering 

 Utvikling av fylkeskommunale mål for inntak av lærlinger og planer for rekruttering av 

lærebedrifter.  
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Forslagene ble lagt fram i møtet. SRY ønsket imidlertid ikke å ta stilling til forslagene, og ba om 

at saken ble lagt fram på nytt i møtet 6. desember 2012 med forslag som gjelder 

lavkonjunktursituasjoner, og ikke forslag som vil bedre lærlingsituasjonen uavhengig 

lavkonjunktur. SRY syntes forslagene gikk over i samfunnskontrakten, og etterlyste mer konkrete 

forslag for lavkonjunktursituasjoner. 

 

Samfunnskontrakten – mandat for SRY 

Samfunnskontrakten for flere læreplasser ble undertegnet i april 2012 - etter at gruppa ble 

oppnevnt. Beredskapsgruppa mener det er hensiktsmessig å se arbeidet med finanskrisen og 

forpliktelsene i samfunnskontrakten i en sammenheng. Gruppa viser også til mandatet for SRY, 

som forplikter rådet til å arbeide for å nå målsettingene i samfunnskontrakten for læreplasser, og 

å følge med på utviklingen internasjonalt som har betydning for fag- og yrkesopplæringen.  

 

Gruppa hadde et nytt møte onsdag 21. november. I møtet ble det diskutert ulike eksterne forhold 

som påvirker inntaket av lærlinger: 

 Finanskrisen i Europa 

 Arbeidsinnvandring 

 Innleie av arbeidskraft - vikarbyråer 

 Firmaer med base i utlandet som opererer uten lærlinger i Norge 

 Strukturendringer i fagopplæringen – nye opplæringsmodeller 

I tillegg kommer eventuelle endringer som vil følge av vårens melding til Stortinget om 

Kunnskapsløftet. Gruppa ønsker å arbeide videre med disse problemstillingene, og presentere 

resultatet for SRY i et senere møte 

Forslag til tiltak 

Gruppa foreslår at mandatet utvides til ikke bare å foreslå tiltak relatert til finanskrisen, men også 

til andre forhold som kan være en trussel mot inntaket av lærlinger. 

 

SRY anbefaler følgende oppdrag blir gitt: 

 

1. SRY ber beredskapsgruppa undersøke hvilke følger lavkonjunktur, og andre strukturelle 

endringer i arbeidslivet kan få for inntaket av lærlinger. Dette omfatter arbeidsinnvandring, 

innleie av arbeidskraft, nye næringsstrukturer og strukturendringer i yrkesopplæringen. 

Problemstillingene presenteres for SRY i møte xxxx. 

 

 

Beredskapsgruppa mener at konsekvenser av finanskrisen har ikke slått inn over Norge i 

vesentlig grad. Tall pr 1. november 2012 viser at det fortsatt er 8450 søkere som ikke har fått 

læreplass. Selv om tallet er høyt, er andelen som har fått læreplass omtrent den samme som på 

samme tid i 2011. Tilbakemeldinger fra fylkene bekrefter dette inntrykket. Gruppa mener derfor 

at det ikke er noen krisesituasjon, men at det likevel bør iverksette langsiktige tiltak for å 

forebygge redusert lærlinginntak, og skaffe kunnskap for valg av virkemidler.  

 

SRY anbefaler følgende tiltak iverksatt: 

 

2. SRY ber Utdanningsdirektoratet ta kontakt med NAV for å utvikle løsninger som åpner for at 

lærlinger som er blitt arbeidsledige kan få fagopplæring i regi av fylkeskommunen, samtidig 

som de sikres individuelle ytelser via NAV.  

 

Regelverket gjør det i dag vanskelig å kombinere lærekontrakt og tiltak for arbeidsledige fra NAV. 

Dette skyldes blant annet korte tiltaksperioder, og problemstillinger knyttet til lærlingtilskuddet 

og ytelser fra NAV. Gruppa mener det er viktig med virkemidler som kan få unge arbeidsledige 

inn i utdanning, og bidra til at oppsagte lærlinger kan fullføre utdanningen. Det må derfor utvikles 

løsninger som åpner for at arbeidsledige lærlinger kan få fagopplæring i regi av fylkeskommunen, 

samtidig som de sikres individuelle ytelser via NAV og/eller hensiktsmessig studiefinansiering. 

Økonomiske incentivordninger til bedrifter må også vurderes i sammenheng med dette. Gruppa 
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mener det er viktig å få et slikt virkemiddel på plass, slik at de kan iverksettes straks en 

krisesituasjon oppstår. 

 

3. SRY ber Utdanningsdirektoratet innhente fylkeskommunale mål for inntak av lærlinger og 

planer for rekruttering av lærebedrifter. 

 

Dimensjonering av utdanningstilbudet og rekruttering av lærebedrifter er et fylkeskommunalt 

ansvar. Fylkestinget vedtar utdanningstilbudet, og yrkesopplæringsnemnda har, etter innføring av 

Kunnskapsløftet, fått en tydeligere rådgivende funksjon. Gruppa mener derfor at det er viktig at 

også fylkeskommunen forbereder tiltak som kan møte en eventuell finanskrise. Gruppa foreslår 

derfor at det utvikles fylkeskommunale mål for inntak av lærlinger på de enkelte fagområder, 

tiltak ved bortfall av læreplasser, og planer for rekruttering av lærebedrifter. 

Utdanningsdirektoratet bør innhente fylkeskommunale mål for inntak av lærlinger og planer for 

rekruttering av lærebedrifter, som legges fram for beredskapsgruppa og SRY. 

 

Forslag til vedtak: 
Gruppa foreslår at mandatet utvides til ikke bare å foreslå tiltak relatert til finanskrisen, men også 

til andre forhold som kan være en trussel mot inntaket av lærlinger. Samarbeidsrådet for 

yrkesopplæring viser til eget mandat og til samfunnskontrakten for flere læreplasser.  

 

1. SRY ber beredskapsgruppa undersøke hvilke følger lavkonjunktur, og andre strukturelle 

endringer i arbeidslivet kan få for inntaket av lærlinger. Dette omfatter arbeidsinnvandring, 

innleie av arbeidskraft, nye næringsstrukturer og strukturendringer i yrkesopplæringen. 

Problemstillingene presenteres for SRY i møte xxxx 

2. SRY ber Utdanningsdirektoratet ta kontakt med NAV for å utvikle løsninger som åpner for at 

lærlinger som er blitt arbeidsledige kan få fagopplæring i regi av fylkeskommunen, samtidig 

som de sikres individuelle ytelser via NAV.  

3. SRY ber Utdanningsdirektoratet innhente fylkeskommunale mål for inntak av lærlinger og 

planer for rekruttering av lærebedrifter. 
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Vedlegg 1: Beredskapsgruppas sammensetting 

Lars Møllerud (leder), KS – Kommunesektorens organisasjon 

Jørgen Leegaard, Faglig råd bygg- og anleggsteknikk 

Liv Christiansen, Faglig råd teknikk og industriell produksjon 

Jostein Antonsen, Faglig råd service- og samferdsel 

Magne Søvik, Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 

Turid Semb, Forbruker- og administrasjonsdepartementet 

Astrid Sund, lærerorganisasjonene 

 

 

 

 

Lenker: 
 Mandat for faglig råd lenke 

 Mandat for SRY lenke 

 Samfunnskontrakten lenke 
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Dokument Til behandling 

Innstilling Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 

vedtar møteplan for 2013 

Vedlegg 1. Møteplan 2013 

 

 

Bakgrunn for saken 
Møteplan for 2013 er utarbeidet av sekretariatet, og er vedlagt dette saksdokumentet i egen 

excel-fil. 

 

Forslag til vedtak: 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) vedtar møteplan for 2013.  

 

 





Arbeidstilsynet 

Norsk mal: Startside 

Tips engelsk mal 

Klikk på utformingsfanen 

og velg DEPMAL – 

engelsk. 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Meld. St. 29 (2010-2011) 



Arbeidstilsynet 

Historisk arbeidslivsmelding 

• Første gang det legges fram en stortingsmelding om arbeidsliv 

• Grundig beskrivelse av tilstanden etter dialog med partene 

• Analyse av situasjonen, identifisering av utfordringer 

• Retningslinjer for politikken framover 

• Drøfter aktuelle problemstillinger og 35 tiltak 

• Grunnlag for bred samfunnsdebatt 
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Arbeidstilsynet 

Tilstanden i norsk arbeidsliv  

• De fleste har gode arbeidsvilkår 

 

• En mindre andel opplever 

negative arbeidsbelastninger 

 

• Arbeidslivet er velorganisert 
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Arbeidstilsynet 

Hvilke tema behandles i tilstanden?  

 

• Deltakelsen i arbeidslivet og bakgrunnsdata om yrkesaktive, 

arbeidstid og tilknytningsformer 

• Næringsstruktur/bedriftsstruktur etc. 

• Arbeidsmiljø- og arbeidshelsetilstanden  

• Utsatte bransjer 

• HMS-arbeidet i virksomhetene 

• Det kollektive arbeidslivet og medbestemmelsesordningene 
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Arbeidstilsynet 

Det grenseløse arbeidslivet?   

 

• 2 av 3 jobber vanlig dagtid 

• 2 av 3 har ikke fleksitid (særlig i næringer med høy kvinneandel) 

• 7 av 10 jobber heltid 

• 92 prosent er fast ansatt 

• Andel midlertidig ansatte stabil   

• 3 av 4 har ikke individuell avtale/kontrakt om lønns- og arbeidsvilkår  
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Arbeidstilsynet 

Mer A4-liv…  

 

• 8 av 10 har fastlønn (94 prosent i offentlig 
sektor) 

• Om lag 13 prosent arbeider utenfor arbeidsgivers lokaler  - inkl. 

håndverkerne  

• Under 2 prosent av de sysselsatte er utleide arbeidstakere 

• Et (lite) flertall er organisert i en arbeidstakerorganisasjon 

• 7 av 10 er dekket av overenskomst eller tariffavtale 
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Arbeidstilsynet 

 Teknologi, kundekontakt, mobilitet 
 

 

• Om lag 60 prosent har kontakt med kunder og brukere  

• 75 prosent jobber med pc 

• 54 prosent har satt seg inn i ny teknologi eller administrative systemer 

i løpet av de 12 siste månedene 

• 75 prosent har opplevd en eller annen form for omstilling i løpet av de 

siste 12 månedene 

• 28 prosent har hjemmekontor (2007) 
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Arbeidstilsynet 

”Brutalisering” av arbeidslivet? 

  

 

• Om lag 90 prosent har skriftlig kontrakt med arbeidsgiver 

• En stadig mindre andel av de sysselsatte blir utsatt for negative 

arbeidsmiljøbelastninger 

• Norge skårer høyt psykologiske og sosiale faktorer i internasjonalt 

perspektiv 

• Én av de korteste arbeidsukene i Europa (mange jobber deltid) 

• Arbeidstiden er godt tilpasset familieliv og sosiale forpliktelser 

• Høy grad av spillerom for å påvirke egen arbeidshverdag 
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Arbeidstilsynet 

Brutalisering av arbeidslivet? (forts.) 
 

• Mange har mulighet til å få betalt faglig utvikling 

• Lav jobbusikkerhet 

 MEN:  
• Norge skårer høyt på jobbintensitet 

• Om lag 6 prosent har vært utsatt for vold fra pasienter, klienter o.l. 

siste året 

• Nærmere én av fire sier at arbeidet påvirker helsa negativt (Norden) 

• Stor grad av helserelatert fravær (Norden) 
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Arbeidstilsynet 

Trender psyko-sosialt arbeidsmiljø 
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tiden
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Arbeidstilsynet 

Trender organisatorisk arbeidsmiljø 
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Arbeidstilsynet 

Trender mekanisk arbeidsmiljø 
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Arbeidstilsynet 

Trender fysisk arbeidsmiljø 
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Arbeidstilsynet 

Trender kjemisk arbeidsmiljø 
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Arbeidstilsynet 

Arbeidstakernes helse  

 

• Vanskelig å fastslå omfang av arbeidsrelaterte plager, sykdom og 

skader 

• Krevende årsaksforhold, mangel på gode datakilder, selvrapporterte 

data 

• Lite kunnskap om hvordan forholdet er mellom arbeid og 

helseproblem enn muskel- og skjelettsmerter. 

• Paradoks: Selv om en mindre andel utsettes for negative 

arbeidsmiljøfaktorer, er andelen arbeidsrelaterte helseproblemer og 

symptomer like utbredt i dag som for 10-15 år siden. 

 

1

6 



Arbeidstilsynet 

Arbeidstakernes helse (forts.)  

 

• Årlig risiko for sykemelding pga arbeidsrelatert helseproblem blant 

yrkesaktive ca. 7 prosent (AKU). 

• Renholdere rapporterer høyest arbeidsrelatert legemeldt sykefravær. 

• Noen arbeidsrelaterte ikke-medisinske faktorer er dokumenterte å gi 

større risiko for uføretrygd: lav kontroll, fysisk anstrengende arbeid, 

tap av arbeid. 

• Usikkert hvor mange som uføretrygdes pga arbeidsrelaterte tilstander. 

Høyest risiko innenfor helse og sosial, industri, bergverk og transport. 
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Arbeidstilsynet 

Arbeidstakernes helse (forts.) 

• Sjøfolk er mest utsatt for dødsulykker 

• Lærere er minst utsatt for dødsulykker 

• Prester har høyest forventa levealder: 81 år 

• Matroser har lavest forv. levealder: 69,8 år 

• Arbeidsskadedødsfall: 46 i 2010 

• Ca 90 000 arbeidsskader per år (stipulert) 
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Arbeidstilsynet 

Andre tema i tilstanden: 

• Arbeidsforhold for arbeidsinnvandre og sosial dumping 

• Arbeidsforholdene for innvandrere 

• Petroleumsvirksomheten 

• HMS-arbeidet i virksomhetene 

• Utbredelsen av ulike medbestemmelsesordninger 

 

 

1
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Arbeidstilsynet 

Hovedutfordringer: 

 

•Mange useriøse 

virksomheter i 

enkelte bransjer 

•Høyt sykefravær i 

deler av arbeidslivet 

 

 

2
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Arbeidstilsynet 

Regjeringens hovedsvar 

• Systematisk arbeid og særskilte satsinger sammen med 

partene i arbeidslivet (sosial dumping, IA) 

 

• Dagens lovverk i hovedsak godt nok – ikke stadig mer 

reguleringer 

 

• Sikre at intensjonene i arbeidsmiljøloven og IA-avtalen 

oppfylles i praksis (oppfølgingskultur, håndheving) 

2
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Arbeidstilsynet 

Regjeringens politiske retningslinjer 

• Forsterket medvirkning og partssamarbeid 

• Bransjeretting av innsatsen 

• Aktiv gjennomføring av IA-avtalen 

• Større ansvar for store og mellomstore arbeidsgivere (konserner, 

franchise) 

• Utvidede virkemidler for offentlig tilsyn 

• Mer kunnskap om arbeidslivsspørsmål 

• Fortsatt oppmerksomhet mot sosial dumping 

• Særskilte utfordringer, eks nattarbeid 

2
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Arbeidstilsynet 

Partssamarbeid og medvirkning 

• Tett trepartssamarbeid – IA, bransjeretting 

 

• Medvirkningsordningene må bli mer kjent 

• Plikt for arbeidsgiver til å undersøke om ansatte ønsker å være 

representert i styret 

• Klargjøre oppgavene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg 

• Gjøre det enklere å etablere konsernordning med styrerepresentanter  

 

2
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Arbeidstilsynet 

Styrking av HMS-arbeidet 

 

• Utvidet HMS-ansvar i konsern- og franchiseforhold  

 

• Øke kunnskapen om arbeidsmiljøkrav og gjøre HMS-

regelverket mer tilgjengelig 

- informasjons-, opplærings- og holdningsarbeid sammen 

med partene 

 

• Styrke HMS-opplæringen 
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Arbeidstilsynet 

Utvidede virkemidler for offentlig tilsyn 

• Bred helhetlig gjennomgang  

– vil se på økte strafferammer 

 

• Overtredelsesgebyr 

 

• Tilsyn med offentlige oppdragsgivere 

2
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Arbeidstilsynet 

Sosial dumping 
 

• Innsatsen mot sosial dumping fortsatt svært viktig for regjeringen 

• Understreker faren for at sosial dumping skal bre om seg og svekke 

arbeidslivsmodellen og et effektivt næringsliv 

• Styrking av Arbeidstilsynet vil bidra 

• Arbeidstilsynets rolle ved allmenngjøring 

• Vurdering når evaluering av handlingsplanene foreligger – med partene 

• Egne løp på bemanningsbransjen og sosial dumping i fht offentlig sektor 

 

2
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Arbeidstilsynet 

Enkelte særlige arbeidsmiljøutfordringer 

• Dødsfall og alvorlige skader 

 

• Kjemisk arbeidsmiljø 

 

• Nattarbeid 

2
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Arbeidstilsynet 

Ufrivillig deltid - bakgrunn 

• De fleste arbeidstakere som jobber deltid ønsker det selv.  

• 10 % av de deltidsansatte er undersysselsatte, 67 000 i 2010. Flere som 

ønsker lengre arbeidstid enn de som omfattes av definisjonen 

undersysselsatte, 19% i Fafo-notat.  

• Ufrivillig deltid en form for arbeidsledighet. 

• Særlig fremtredene innen bestemte områder, bla pleie- og omsorg og 

detaljhandel. 

 

2
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Arbeidstilsynet 

Krafttak mot ufrivillig deltid 

• Mål for regjeringen å redusere ufrivillig deltid, og at alle som ønsker det 

får arbeide heltid 

• Regjeringen foreslår i meldingen flere tiltak: 

– Fortrinnsretten skal være reell 

– Drøftingsplikt om bruk av deltid 

– Rett til økt stillingsandel ved jevnlig merarbeid over tid 

– Partenes ansvar 

2
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Arbeidstilsynet 

Flere tiltak mot ufrivillig deltid har allerede 

blitt igangsatt 
 

• Treårssatsing i gang fra 2011 (75 mill kr) 

- finne gode løsninger og spre dem 

• Helseforetakene er pålagt å redusere bruken av deltid med minst 20 % i 

løpet av 2011 

• Utviklingsprogrammet ”Saman om ein betre kommune” skal blant annet 

støtte lokale tiltak mot ufrivillig deltid 

• Likestilling av skift og turnus  

 

3
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Arbeidstilsynet 

Arbeidstidsreglene   

  

• Gir arbeidstidsreglene nok rom for tilpasning til behovene hos virksomhetene og 

deres brukere/ kunder?  

 

• Særskilt drøfting av adgangen til å etablere langturnus-, medlever- og 

rotasjonsordninger. 

3
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Arbeidstilsynet 

Arbeidstidsreglene skal balansere og tjene 

flere hensyn: 
 

• Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem 

unødige helsemessige belastninger 

• Sikre arbeidstakerne velferd gjennom tilstrekkelig fritid - på slike 

tider av døgnet at det muliggjør samvær med familie og venner, og 

fritidsaktiviteter 

• Fremme arbeidslivsinkludering ved at flest mulig kan ta del i 

arbeidslivet og stå i arbeid fram til pensjonsalderen 

 

 

3

2 



Arbeidstilsynet 

Arbeidstidsreglene   

 

 

• Ta hensyn til at virksomhetene skal kunne organisere driften effektivt 

og lønnsomt, og at offentlige virksomheter skal kunne fylle sine 

funksjoner 

 

 

3
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Arbeidstilsynet 

Hva sier regjeringen – generelle regler 
 

 

• Dagens system, hvor unntak fra hovedrammene kan avtales mellom 

partene, gir god fleksibilitet for ulike ordninger og lokale behov 

• Partene sammen er best egnet til å finne gode og tilpassede løsninger  

• Gir avtalene legitimitet 

• Gir partene reell innvirkning på et tema som er svært viktig for dem 

• Bidrar til at det blir tatt hensyn til helse og velferd og at avtaler ikke blir 

etablerte som resultat av uheldig press. 
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Arbeidstilsynet 

Hva sier regjeringen – langturnus mv 

 

• Avtaleinngåelse på sentralt nivå sikrer balanse i styrkeforholdet mellom 

partene. 

 

• Fafo-rapport 2010:42 Sentrale fagforbund avslår sjelden lokale 

avtaleforslag. Avtalene inngås stort sett bare for ett år av gangen. 

 

• Langturnus er ingen standardløsning, men det er positivt at partene finner 

løsninger når det er viktig for f.eks brukere av omsorgstjenester.  
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Arbeidstilsynet 

Videre oppfølging 

• Dialog med partene for å se om de kan gjøre det enklere og mer 

forutsigbart å bruke langturnus- og medleverordninger over tid. 

• Følge utviklingen i partenes avtalepraksis nøye – vurdere krav om at 

fagforeninger med innstillingsrett skal opprette statistikk over bruken av 

avtaleadgangen. 
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Arbeidstilsynet 

Arbeidstaker i særlig uavhengig stilling 

• Arbeidstiden for ”særlig uavhengige” arbeidstakere viktig oppgave 

framover 

• Bare de som reelt har særlig uavhengig stilling skal unntas fra 

arbeidstidsreglene – i hovedsak et håndhevingsproblem 

• Derfor fokus på Arbeidstilsynets kontroll- og 

informasjonsvirksomhet, som ut til å ha gitt gode resultater 

• Men viktig å følge utviklingen på feltet, og vil gjennomføre ny 

evaluering 

 



Arbeidstilsynet 

Norsk mal:1 utfallende bilde 

Tips  bilde: 

Bildestørrelse kan forandres 

ved å dra i bilderammen eller 

høyreklikke på rammen og 

klikke på størrelse og 

plassering 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-format. 

Et godt og anstendig arbeidsliv 

38 



Forsiden Nyheter

18.10.2012 Hvert år skader ansatte og elever seg på
arbeidsutstyr i den videregående skolen. Arbeidstilsynet
har gjort t ilsyn på skoler i hele landet, og resultatet er
nedslående.
 

På de aller f leste skolene ble det avdekket mangler ved
arbeidsutstyret, og på f lere skoler ble bruken av utstyret stanset,
enten av Arbeidstilsynet eller av skolen selv. 

-  Skolene og f ylkeskommunen, som er skoleeier, er nødt t il å
ivareta sikkerheten til elever og ansatte bedre. De må ha oversikt
over maskinene som brukes i skolene, hvilken risiko de kan
medf øre f or elevene, og de må sørge f or at ungdommene som
skal bruke dem f år god opplæring, sier direktør Ingrid Finboe
Svendsen i Arbeidstilsynet.

Skader seg på arbeidsutstyr i skolenSkader seg på arbeidsutstyr i skolen

Kont roll og veiledning om arbeidsmiljø Regelverk Publikasjoner Skjema Statistikk Innhold A-Å

Choose languageKontakt oss  Ledige stillinger  Om Arbeidstilsynet

SØKSØK
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Forebygge ulykker
«Kuttet av f ingeren», «Kvestet av båndsag», «Fikk håret revet
av», «Bøtelagt f or elevskade». Dette er noen av f lere overskrif ter
f ra media. Alle dreier seg om bruk av arbeidsutstyr som ledd i
praktisk opplæring.

I løpet av det siste året har Arbeidstilsynet f ått melding om ni
arbeidsulykker med alvorlig skade i den videregående. skolen.

-  Ni alvorlige arbeidsulykker er ni f or mye. Ulykker kan og skal
f orebygges. Gode rutiner må etableres tidlig, sier Finboe
Svendsen.

Arbeidstilsynets stikkprøver ved 27 skoler over hele landet har
gitt så alvorlige f unn at vi kommer til å f ølge opp dette over t id.
Stikkprøvene gir klare indikasjoner på at skoleeier og skolene
selv har f or dårlige rutiner når det gjelder arbeidsutstyr som
brukes som en del av opplæringen. Skolene og skoleeier må
sørge f or sikre maskiner og trygghet f or elevene.

Situasjonen er typisk f or svært mange av skolene. De har lite
penger. De har mange gamle, åpne maskiner som de har f ått f ra
industrien når de har byttet ut sine. Maskiner som ikke ville ikke
være tillatt å produsere i dag.

Opplæring viktig
-  Når utstyret er så dårlig, er det desto viktigere at de som har
ansvaret gjør grundige risikovurderinger og gir god opplæring.
Enkelt sagt handler det om å skaf f e seg en oversikt over hva
som kan gå galt og hvordan hindre at ulykker skjer, sier Finboe
Svendsen.
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Når elever bruker arbeidsutstyr som ledd i praktisk opplæring, og
arbeidet f oregår under f orhold som kan innebære f are f or liv og
helse, regnes de som arbeidstakere og omf attes da av
vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

 -  Vi vet at ungdom er mer utsatt f or arbeidsulykker enn eldre.
Skoleeier skal ikke bare sikre at ungdommene f år god opplæring,
men også sørge f or at arbeidsplassen deres er trygg, sier Ingrid
Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Elever og lærere skal ha tilgang på nødvendig personlig
verneutstyr, og utstyret må brukes.

Fylkeskommunene har blitt bedt om å kartlegge og dokumentere
status på alle skolene som bruker arbeidsutstyr som krever
særlig f orsiktighet ved bruk. Mange f ylkeskommuner har allerede
satt i verk et omf attende arbeid på området.

 

Kontaktpersoner

Direktør Ingrid Finboe Svendsen, mobil 478 19 564

Pressekontakt Toril Berge, mobil 916 00 218

Pressekontakt Hanne Osdal, mobil 478 79 270
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Standard arbeidsavtale

Alt  du t renger å vite om:
Nye arbeidsmiljøforskrifter

Bedriftshelsetjeneste

Bemanningsforetak
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ID-kort bygg og anlegg

Tilsyn -  hvordan foregår
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Arbeidskontrakt
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Permittering
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Ergonomi
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Tilsyn -  hvordan foregår

det?

Tvisteløsningsnemnda

arbeidsmiljø:
Asbest

Byggekort

Byggesak

Bygg og anlegg

Kjemikalier

Støy

Temperatur

Verneutstyr

Varsling

Vold og trusler

Publikasjoner

Bemanningsforetak

Tvisteløsningsnemnda

Stat ist ikk

Telefon 8154 8222
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Krav til praksis: Barne – og ungdomsarbeiderfaget(oppsummering av 

kartlegging januar 2012) 

FYLKESKOMMUNE Anbef 
0 – 6 
år 

Anbef 6 – 12 år Anbef 
12 – 
18 år 

Annet 

Østfold Hoved
praksis 

3 mnd 3 mnd Ikke eldre enn 10 år, 3 mnd 
sammenhengende RFA 55/92 

Akershus    Ingen spes retn.l 

Oslo    Alle må ha arb m barn og unge 
over og under 12 år 

Hedmark    Ingen spes retn.l 

Oppland    Dok praksis 0 -18 år 
Opp til 7. kl kan dekke 0 -18 

Buskerud 10 
mnd 

Over 6: 12 
mnd 

  

Vestfold Min 12 
mnd 

Min 6 mnd her 
eller i gruppen 
12 – 18 år 

 Resterende 42 kan være fra en 
eller flere av aldersgruppene  

Telemark 10 
mnd 

Over 6: 12 
mnd 

  

Aust-Agder    Målene i LP er utg.pkt. 
Krever allsidig praksis 

Vest-Agder    Bruker komp.mål i LP som 
grunnlag for vurdering 

Rogaland     Ingen spes retn.l, komp.mål er 
grunnlag for vurdering, ellers som 
Vest-Agder 

Hordaland Min 3 
mnd 

Min 3 mnd Min 3 
mnd 

 

Sogn og Fjordane    Ingen spes retn.l (med forbehold) 

Møre og Romsdal    •Totalt 5 år praksis fra f.eks skole, 
barnehage, SFO, klubbvirksomhet 
•Praksiskandidatene må 
dokumentere praksis fra arbeid 
med både små (under skolealder) 
og større barn (skolealder).   

Sør-Trøndelag    ..tenker at man må minst jobbe i 3 
mnd på et arb.sted for å tilegne 
seg kompetanse 

Nord-Trøndelag    Barnehage vesentlig,kreves også 
praksis fra ulike alderstrinn 6-18 

Nordland    Praksis fra to ulike virksomheter 

Troms    Vise bredde 

Finnmark    Komp.mål, arb.sted,oppgaver 
 



FAGLIG RÅD FOR HELSE- OG OPPVEKSTFAG 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

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

Vår saksbehandler: Fride T. Burton 
E-post: Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no  
Tlf: 23 30 14 55 

 
Vår dato: 
26.09.2012 
Vår 
referanse: 
2012/404 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Utdanningsdirektoratet 

Postboks 9359 Grønland 

 

0135 OSLO 

 
 
 

Faglig råd for helse- og oppvekstfag - vurdering av godkjenning av 

praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget 
 

 
Faglig råd helse- og oppvekstfag viser til Utdanningsdirektoratets brev av 14.05.2011 der 

direktoratet bad om at rådet vurderte følgende problemstilling: 

 

Hvilke prinsipper bør ligge til grunn for å vurdere hva som er «allsidig praksis»/ «dei mest 

vesentlege delane av innhaldet i læreplanen» i BU-faget? Hva bør vektlegges ved en ev. 

utforming av retningslinjer for å godkjenne praksis? 

 

Faglig råd for helse- og oppvekstfag har fått seg forelagt spørsmålet, med utgangspunkt i barne- 

og ungdomsarbeiderfaget, om det kan stilles spesifikke krav til opplæring for lærlinger og praksis 

for praksiskandidater når det gjelder tjenesteområder, arbeidsoppgaver og lengde av tjeneste / 

opplæring / praksis. Rådet behandlet saken i rådsmøte 6. september 2012 og legger følgende 

prinsipper til grunn:  

 

For læreplanene innen barne- og ungdomsarbeiderfaget er det innledningsvis beskrevet i hvilke 

sektorer en ser for seg at en faglært i barne- og ungdomsarbeiderfaget skal kunne tjenestegjøre. 

Alle fag er under stadig utvikling - tjenesteområdene vil derfor kunne endres/utvides. 

 

Læreplanenes kompetansemål er nøytrale i forhold til tjenesteområder og arbeidsoppgaver. 

Læreplanene innholder heller ingen krav til tidsmessig omfangsfordeling eller prioritering av 

kompetansemålene. Det må være opp til lærebedriften, skolen eller praksiskandidaten å sørge for 

å dokumentere hvordan kompetansemålene er ivaretatt i opplæringen eller i opparbeidet praksis i 

faget. 

 

På denne bakgrunn er det Faglig råd for helse- og oppvekstfags oppfatning at det ikke skal stilles 

spesifikke krav om at opplæringen og/eller praksis skal foregå/opparbeides innenfor nærmere 

definerte tjenesteområder, arbeidsoppgaver. Det skal heller ikke stilles spesifikke tidskrav til 

opplæringens/praksisens lengde for lærlinger, elever og/eller praksiskandidater i forhold til 

tjenesteområder eller arbeidsoppgaver. 

 

Faglig råd legger den samme forståelse til grunn for helsearbeiderfaget og 

ambulansearbeiderfaget. 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Wenche Storbakk Olav Østebø 

Leder Nestleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 

 

 



Dag Dato Møte Sted
Onsdag 06.02.2013 Ledermøte etterfulgt av fellesmøte for SRY og ledere og nestledere av faglige råd Udir
Onsdag 13.02.2013 SRY KS?
Torsdag-fredag 18.-19.04.2013 Fellessamling for faglige råd og SRY etterfulgt av SRY-møte Gardermoen 
Onsdag-fredag 05.-07.06.2013 SRYs studietur med SRY-møte Utenlandstur
Torsdag 05.09.2013 Fellesmøte for SRY og ledere og nestledere av faglige råd Udir
Torsdag 12.09.2013 SRY NHO?
Torsdag 31.10.2013 SRY Spekter?
Torsdag 05.12.2013 SRYs julemøte med statsråden, og leder og nestleder av faglige råd Udir

Møteplan SRY og fellesmøter 2013
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