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 Saksliste for SRY- møte 

12. juni 2013 

 
 

Sted: Zurich, Hotel St. Gotthard, Sveits 
Møteramme: kl. 1330-1545 (etter ankomst fra flyplassen på hotellet)  
  

1. Godkjenning av dagsorden 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet 19.4.2013 

 
3. Vedtakssaker 
SRY-sak 14-03-2013 SRYs deltakelse i styringsgruppen om ECVET v/Carl Rønneberg 

 

4. Diskusjonssaker 
 Om kunnskapsgrunnlag og mandat for gjennomgang av tilbudsstrukturen – oppfølging av 

stortingsmelding 20 v/Anne Katrine Kaels, sekretariatet  

 

5. Orienteringssaker 
 Samfunnskontrakten v/Anne Katrine Kaels, Utdanningsdirektoratet 

 Om fag- og yrkesopplæring i Sveits v/Aleksander Bjerkan Steinvoll, sekretariatet 

 

6. Eventuelt 
 

7. Dagsorden for neste SRY-møte 12.9.2013, NHOs lokaler 
 Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet v/Kunnskapsdepartementet eller 

Utdanningsdirektoratet  

 Samfunnskontrakten v/Utdanningsdirektoratet 

 Rådgivningstjenesten i Sveits og i Norge v/Utdanningsdirektoratet  

 Presentasjon av FYR-prosjektet v/ Ny Giv, Kunnskapsdepartementet 

 

8. Evaluering av møtet 
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Referat fra SRY-møte 2 – 2013 

 

Dato: 19.4.2013 

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm 

Tilstede:  

SRY  

Tor Arne Solbakken, LO 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Jorunn Teien Leegaard, KS 

Turid Semb, FAD 

Jostein Antonsen (vara), LO 

Mette Henriksen Aas, LO 

Christine Meling, KD  

Axel Fjeldavli, EO 

Kristian Ilner, NHO 

Roy Venge Tollefsen, KS 

Bente Søgaard, YS 

Forfall 

Rolf Jørn Karlsen, LO  

Astrid Sund (vara), Utdanningsforbundet 

 

Andre 

Tormod Skjerve (for Astrid Sund, deler av 

møtet), Virke  

 

Observatør 

Siv Andersen, SIU 

Yngve S. Tufteland, NHD 

Utdanningsdirektoratet (Udir)  

Cecilia Lyche  

Aina Helen Bredesen 

Eli Karin Flagtvedt (deler av møtet) 

Åge Risdal (deler av møtet) 

Karl Gunnar Kristiansen (deler av møtet) 

 

Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen 
Direkte tlf: 23 30 27 14 
E-post: ahb@udir.no 

 
Vår dato: 
07.05.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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1. Godkjenning av møteinnkalling 
Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader. 

2. Godkjenning av dagsorden 
Carl Rønneberg foreslo at SRY-sak 08-02-2013 Rådgivningstjenesten i Sveits og i Norge utsettes 

til etter studieturen til Sveits. Dagsorden ble med dette godkjent uten merknader. 

 

Invitasjon til ledelsen av SRY om å delta i styringsgruppen til ECVET  

SRY ved ledelsen mottok i mars invitasjon til å delta i styringsgruppen til ECVET. Carl Rønneberg 

foreslo å utsette avgjørelsen til etter oppstartsseminaret om ECVET som arrangeres 3. juni der 

SRY er invitert til å delta.  

 

Medlemmene av SRY støttet dette, men kommenterte at partene må komme inn i prosessen på 

et tidlig tidspunkt. Videre ble det kommentert fra SRY at oppstartsseminaret vil kunne danne 

grunnlaget for diskusjon om hvordan partene kan involveres i dette. Til slutt stilte SRY spørsmål 

om hvilken rolle SRY er tenkt å ha siden organisasjonene også er invitert i referansegruppen.  

 

Vedtak: SRY svarer på forespørsel om deltakelse i styringsgruppen til ECVET etter 

oppstartsseminaret 3. juni 2013. SRY ber Utdanningsdirektoratet om å bli involvert i 

planleggingen av seminaret slik at partene kan legge premisser for løpet med ECVET. 

3. Godkjenning av referatet fra møtet 13. februar 2013 
Referatet ble godkjent uten merknader. 

4. Saker til behandling 

SRY-sak 06-02-13 Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift 

v/ Carl Rønneberg 
Carl Rønneberg innledet kort om saken, og henviste til presentasjonen av rapporten som ble 

holdt av Riksrevisjonen på fellessamlingen dagen før. Deretter presenterte Karl Gunnar 

Kristiansen fra sekretariatet kort bakgrunnen for forslaget til vedtak.  

 

Flere SRY-medlemmer kommenterte at det allerede arbeides med å opprette et 

kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen, og dette er et av flere tiltak i 

stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet som vil bedre fag- og yrkesopplæringen. Videre ble det 

kommentert at det er synd å skulle begrense dette til tilsyn slik som saksdokumentet legger opp 

til. Det ble stilt spørsmål av noen av medlemmene av SRY om tiltakene i stortingsmeldingen 

heller bør prioriteres i stedet for tilsyn. 

 

SRY kommenterte at rapporten handler om mangelfull etterlevelse av kvalitetssikring av 

opplæringen fra aktørene, og at det er viktig å se på hvordan fylkesmannsembetet følger opp 

fylkeskommunen. Det er også interessant å stille spørsmål om hvordan bedriftene følger opp sitt 

ansvar, påpekte SRY. SRY understreket at det i Karlsenutvalget stod at fylkesmannsembetet må 

settes i bedre stand til å ha tilsyn med fylkeskommunene. Videre synes SRY at 2016 er et fint 

tidspunkt, det gir fylkeskommunene tid til forbedring, og kan være en kilde til inspirasjon mer 

enn å virke avskrekkende.  

 

SRY kommenterte tilslutt at dersom SRY anbefaler at tilsyn gjennomføres, må SRY også passe på 

at dette blir fulgt av SRY som et rådgivende organ. Videre understreket SRY at det er bortkastet å 

føre tilsyn for tilsynets skyld. SRY stilte også spørsmål om hvilken virkning dette vil ha på 

bedriftene dersom de må ha for rigide kvalitetssystemet. 
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Vedtak: Basert på Riksrevisjonens rapport anbefaler SRY at det varsles et nasjonalt tilsyn med 

fag- og yrkesopplæringen i 2016. Tilsynet må omfatte undersøkelse av om fylkeskommunene 

oppfyller opplæringslovens bestemmelse om forsvarlig system og lærebedriftenes ivaretakelse av 

plikter eter lov og forskrift. 

 

SRY-sak 07-02-13 Internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen 
v/Tormod Skjerve (for Astrid Sund pga sykdom), medlem av SRYs 

arbeidsgruppe 
Tormod Skjerve innledet om saken da Astrid Sund meldte forfall på grunn av sykdom. Skjerve 

innledet med å si at det er vanskelig å ta tak i enkeltsaker på internasjonaliseringsfeltet uten å ha 

kunnskap om helheten. Det er viktig at SRY arbeider med feltet på en måte som sikrer 

kontinuitet.  Skjerve påpekte også at arbeidsgruppen har forsøkt å sortere i feltet, og har 

utarbeidet en strategi for SRY.  Det er hensiktsmessig å se på både hvordan SRY kan jobbe med 

internasjonalisering i Norge og i hvilken grad SRY kan være på den internasjonale arenaen, 

påpekte han.  

 

Videre la Skjerve frem fire ulike perspektiver arbeidsgruppen har utarbeidet: 

1) politikkutforming i den internasjonale agendaen, 2) implementering, eksempelvis av ulike 

verktøy 3) aktiviteter, det vil si hvilke aktiviteter SRY skal være involvert i, slik som informasjon, 

kommunikasjon og diskusjon, og 4) initiativ. Arbeidsgruppen har i følge Skjerve pekt på ressurser 

og ambisjoner, altså hva SRY kan gjøre og hva organisasjonene som står bak SRYs 

representanter kan gjøre.  

SRY ga skryt til arbeidsgruppen for et godt dokument og for å ha pekt på viktige temaer. 

Dokumentet fra arbeidsgruppen sier noe om hvordan SRY som organ skal arbeide med 

internasjonalisering. SRY må ha en formening om ambisjon og nivå da dette kan være 

tidkrevende. Videre stilte SRY seg positive til en videreføring av arbeidsgruppen som kan gi råd til 

SRY om hvilke saker rådet bør være oppdatert om. Organisasjonene har kontakter med 

internasjonale organisasjoner som det bør trekkes på. Sekretariatet kommenterte at de kan bistå 

SRYs arbeidsgruppe. 

 

SRY kommenterte at de var positive til et årlig møte om internasjonalisering som arbeidsgruppen 

tar initiativ til og er pådriver for.  SRY fremmet ønske om at de faglige rådene bør inkluderes i et 

slikt møte. På spørsmål om hvilke formelle organer arbeidsgruppen tenker SRY bør involveres i, 

svarte Skjerve at det er ønskelig å være mer involvert i arbeidsgrupper og referansegrupper der 

beslutninger fattes. 

 

LO stilte spørsmål til at det i dokumentet står at SRY skal imøtekomme EU-politikk og påpekte at 

SRY bør heller forholde seg til konsekvenser av EUs beslutninger. Videre ble det stilt spørsmål om 

SRY burde vedta alle punktene i strategiplanen, eller slutte seg til noen av punktene, også med 

tanke på ambisjonsnivå.  

 

SIU kommenterte at deres erfaring er at internasjonalisering er et komplekst saksfelt, det vil 

være behov for en god struktur, og SIU vil gjerne bidra inn i det arbeidet for å gi et godt 

kunnskapsgrunnlag.  

 

Vedtak: SRY støtter intensjonen i strategiplanen som inkluderer årlig møte med faglige råd der 

internasjonalisering er tema. SRY skal være et forum for å drøfte dagsordenen for DGVT-møtene. 

Myndighetene skal involvere partene hvor det tas beslutninger internasjonalt. Arbeidsgruppen 

videreføres og har ansvar for det årlige møtet. Sekretariatet avklarer representasjon i 

arbeidsgruppen med organisasjonene. 
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SRY-sak 08-02-13 Rådgivningstjenesten i Norge og i Sveits v/sekretariatet 
Saken utsettes til SRY-møtet 12. september da SRY vil diskutere dette etter studieturen til Sveits. 

 

SRY-sak 09-02-13 Oppfølging av NIFUs rapport Om potensialet for å få 

bedriftene til å ta inn flere lærlinger etter fellesmøtet 6.2.2013 v/Carl 
Rønneberg 
Carl Rønneberg innledet kort om saken, og stilte spørsmål til SRY om det er noen nye 

synspunkter i saken. 

 

SRY meldte tilbake om at det er et merbehov for personelle ressurser, særlig når det gjelder 

praktisk bistand, til å rekruttere potensielle lærebedrifter. Dette bør det settes av midler til. 

Videre kommenterte SRY at dette er en problemstilling det må jobbes videre med og henviste til 

stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet, særlig side 55-56. Det ble påpekt av SRY at de deler av 

arbeidsmarkedet der fagbrevet ikke er godt nok forankret og godt brukt er en del av det 

voksende arbeidsmarkedet. Noen av medlemmene i SRY stilte også spørsmål om hva som kan 

gjøres for å nå ut til de bransjene der det ikke er tradisjon for lærlinger. 

 

SRY stilte videre spørsmål om fagbrevene som eksisterer i dag er relevante for arbeidslivet, og 

om for mange fag har blitt presset inn i tilbudsstrukturen. KD kommenterte at SRY vil bli involvert 

i en gjennomgang av tilbudsstrukturen der dette blir diskutert. SRY kommenterte at 

samfunnskontrakten også tar opp denne problemstillingen. Elevorganisasjonen understreket at 

det likevel er en utfordring å få læreplasser til de med svake forutsetninger som høyt fravær og 

lave karakterer, og at SRY bør diskutere tiltak som gjør at bedriftene tar inn disse lærlingene.  

 

Det ble påpekt av SRY-medlemmene at det kan være mer hensiktsmessig for SRY å avvente en 

behandling av stortingsmeldingen i Stortinget før SRY kommer med noen videre anbefalinger og 

tiltak. SRY ønsker heller å diskutere dette videre etter behandlingen av meldingen, og i påvente 

av eventuelle oppdrag fra KD.  

 

Vedtak: SRY tar saken til etterretning fram til SRY får eventuelle oppdrag fra arbeidsgruppen som 

jobber med samfunnskontrakten. 

 

SRY-sak 10-02-13 Høring om endring av forskrift til opplæringsloven 

kapittel 6 og nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater 
v/Carl Rønneberg 
Carl Rønneberg innledet kort, og viste til presentasjonen av saken på fellessamlingen dagen før. 

KS kommenterte spesielt om formidling. Dersom det skal fattes vedtak om inntak før formidling, 

slik foreslått i endringsforslaget, vil fylkeskommunene miste hele våren til formidlingsarbeid siden 

et vedtak ikke kan fattes før karaktergrunnlaget for inntak er på plass. Dette skjer først ved 

sommeren. Et inntaksvedtak betyr ikke at lærlinger får læreplass. KS stilte spørsmål om forslaget 

i det hele tatt vil være til gode for eleven/lærlingen.  

 

Videre kommenterte KS tekstforslaget som omhandler deltidselever. At elever skal nå kunne 

defineres som deltidselever vil føre til en høy andel deltidselever som ikke har rett på å få 

karakter i fag de har tatt tidligere. Mange elever har dårligere karakterer, og ønsker derfor å ta 

opp fag. Denne muligheten blir nå fjernet, og elevene må heller ta opp igjen fag om privatist. 

Dette vil gjøre at elever, som defineres som deltidselever, vil komme bakerst i søkerkøen, og vil 

ikke ha mulighet til å komme før i køen ved å ta opp igjen fag. Forslaget henger heller ikke 

sammen med § 3 i forskriften, i følge KS.  
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KS trakk fram at søkingen til TAF-ordningen vil nå bli problematisk ved at det er foreslått i 

forskriften at særtilbud ikke skal være søkbart. I følge KS innebærer dette at elevene ikke kan 

søke seg til TAF, men må kun vise interesse. Dersom en elev har søkt, har eleven rett til å klage 

på vedtaket. KS påpekte at det er ønskelig at organisasjonene sender inn sine svar, og noen av 

medlemmene foreslo at SRY heller kunne peke på problemstillinger i forslaget. En enhetlig praksis 

slik det foreslås i forskriftsendringen er bra, men det kan slå uheldig ut for den enkelte. 

Medlemmene av SRY kommenterte at dette er en vanskelig sak for SRY å gi et samlet 

høringssvar, og foreslo at SRY heller kan ha en diskusjonsrunde i etterkant dersom 

høringssvarene Udir mottar spriker. 

 

Vedtak: SRY overlater til organisasjonene å avgi høringssvar. SRY ber om at 

Utdanningsdirektoratet vurderer å komme tilbake til SRY dersom det er sprik i høringssvarene.  

 

SRY understreker at forskriftsendringer må samsvare med samfunnskontrakten for flere 

læreplasser, og vil peke på at ny forskrift ikke må legge hindringer for videre arbeid med tidligst 

mulig formidling av lærlinger og lærekandidater. 

 

SRY-sak 11-02-13 Høring om forskriftsfesting av obligatorisk 
gjennomføring av Lærlingundersøkelsen v/Carl Rønneberg 
Carl Rønneberg innledet kort om saken. Vedtak ble fattet uten diskusjon blant medlemmene. 

 

Vedtak: SRY støtter høringsforslaget om forskriftsfesting av obligatorisk gjennomføring av 

Lærlingundersøkelsen. SRY sender høringssvar innen fristen 31. mai 2013. 

 

SRY-sak 12-02-13 SRYs representasjon i utvalg v/Carl Rønneberg 
Carl Rønneberg innledet kort til saken. Han vurderte det som ikke formålstjenlig med 

retningslinjer for SRYs representasjon i utvalg. Det er heller ønskelig at dette blir vurdert fra sak 

til sak. Det kom ingen innvendinger på dette fra medlemmene av SRY. 

 

Vedtak: SRY vedtar å ikke etablere retningslinjer for representasjon i utvalg. 

 

SRY-sak 13-02- 13 Oppnevning av representanter fra SRY som skal delta i 

følgegruppe for «Videreføring av hospiteringsordninger 2013-15» 
Åge Risdal fra Utdanningsdirektoratet innledet kort. Udir har hatt god erfaring med 

referansegruppen til hospiteringsprosjektet, og har mottatt forslag om å videreføre denne 

gruppen som en følgegruppe som skal gi innspill og formulere stegene fremover i en 

treårsperiode.  

Inger Lise Blyverket (Virke), som har deltatt i referansegruppen, fortsatte saksfremlegget.  KD 

har gitt Udir oppdrag med politiske føringer om at hospiteringsordningen skal etableres som en 

varig ordning i alle fylker. Dette er målsettingen. Blyverket mener at partene bør følge prosessen 

sterkere og være med på føringer for det nasjonale nivået, slik at det i 2015 eksisterer varige 

ordninger. Det er tenkt at følgegruppen skal gi råd til nasjonale myndigheter om prioriteringer, 

fag, og lignende. For å lykkes med en slik gruppe, må en representant fra fylkeskommunene 

inkluderes for å ivareta fylkeskommunenes interesser, rammer og betingelser. I tillegg er det 

ønskelig å inkludere forskerkompetanse i gruppen.  

Videre ønsker gruppen et mer kratfult mandat enn det de hadde i referansegruppen. Blyverket 

delte ut utkast til mandat for gruppen som er delvis forankret i den eksisterende 

referansegruppen. 

Medlemmene av SRY stilte spørsmål om fordelingen av midler til hospitering til fylkene. Risdal 

utdypet at Udir vil fordele midler etter en nøkkelfordeling, og at det haster litt med å dele ut 
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midler siden 2013 er godt i gang. Derfor behøver ikke fylkeskommunene å måtte søke om midler 

i 2013. Endelig påpekte SRY at forankringen ligger i samfunnskontrakten, noe det bør vises til i 

innledningen i vedtaket. 

Elevorganisasjonen (EO) kommenterte at det legges mye arbeid utenfor SRY, og at det for EO er 

viktig at det ikke er en automatikk i at EO holdes utenfor i slike tilfeller. Elevorganisasjonen ba 

om at dette ble tatt til etterretning. 

Vedtak: SRY viser til at hospiteringsordningen er forankret i samfunnskontrakten for flere 

læreplasser. SRY vedtar at navngitte personer [Astrid Sund, Gry Benedikte Sterner, Inger Lise 

Blyverket og Jørgen Leegaard] deltar i følgegruppen. Utdanningsdirektoratet oppnevner en 

representant fra forskermiljø og en representant fra fylkeskommunene til å delta i følgegruppen. 

Videre gir SRY forslag til mandat for følgegruppen innen 1. mai 2013. 

 

Orienteringssaker 
 Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet v/Christine Meling, Kunnskapsdepartementet 

Christine Meling, som har overtatt plassen til Kjersti Flåten i SRY, innledet. Stortingsmeldingen er 

til behandling i Stortinget, og SRY kjenner innholdet i meldingen. Den 6. juni vil innstillingen fra 

komitéen foreligge, og den 14. juni vil Stortinget behandle meldingen. KD er alt i gang med de 

tiltakene som er knyttet til samfunnskontrakten. Dette er en viktig melding for SRY, KD kan ha en 

diskusjon på et SRY-møte om hvordan SRY skal trekkes inn i det videre arbeidet. Meling 

understreket at det er fint hvis SRY kan enes om noen felles standpunkter i dette arbeidet.  

 

SRY kommenterte at de ønsker at saken settes opp i SRY-møtet 12.september 2013. Videre trakk 

SRY fram yrkesfaglig vei til studiekompetanse og fleksibiliteter som ligger i vekslingsmodellen 

som viktige saker. SRY er enig i at det er viktig at rådet gir tilbakemelding til myndighetene om 

hva som haster mest ved at SRY gjør en form for problemanalyse der tiltak prioriteres. Til slutt 

kommenterte LO at de vil sloss videre for at utdanningsprogram for medier og kommunikasjon 

ikke skal bli endret fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program. 

 

 Samfunnskontrakten v/Cecilia Lyche, Utdanningsdirektoratet  

Cecilia Lyche fra Utdanningsdirektoratet (Udir) innledet. Udir har mottatt oppdragsbrev om 

samfunnskontrakten der det er spesifikke punkter som skal følges opp. Direktoratet skal være 

sekretariat for samfunnskontrakten som er trolig operativt til sommeren. 

 

Cecilia Lyche delte ut to brev som Udir har sendt til fylkeskommunene. Udir har sendt ut totalt tre 

brev til fylkeskommunene. Det ene om videreutvikling om hospitering, og to nylige brev.  

 

Det ene omhandler utprøving av vekslingsmodell innen helse- og oppvekstfag som oppfølging av 

st. mld. nr. 13 Utdanning for velferd. Fylkeskommunene må søke direktoratet om deltakelse i 

utprøvingen innen 15. mai 2013. De interesserte fylkeskommunene og Faglig råd for helse- og 

oppvekstfag er inviterte til et seminar der de sammen med Udir skal diskutere utprøvingen og 

juridiske problemstillinger knyttet til dette. Videre skal det deles erfaringer fra de 

fylkeskommunene som alt er i gang med utprøvinger. Lyche understreket at det er fint med en 

ramme rundt utprøvingen, men at fylkeskommunene må selv finne ut av hvordan de vil drive 

vekslingsmodellen etter lokale behov. Det er tenkt at deltagelse i utprøvingen begrenses til seks 

fylkeskommuner.  

 

Det andre brevet handler om alternativt Vg3 i skole for de som ikke får læreplass, og deltakelse i 

dette prosjektet er også tenkt begrenset til seks fylkeskommuner. Dette har blitt diskutert med 

arbeidsgruppen til samfunnskontrakten. Spørsmål som har kommet opp i arbeidet er blant annet 
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hvorvidt utprøvingen kun skal involvere godkjente lærebedrifter i forbindelse med forsøk med 

utplassering av elever. Fylkeskommunene har frist til 15. mai 2013 med å søke om deltagelse.  

 

Videre orienterte hun om at det har det blitt avholdt møter i arbeidsgruppen for 

samfunnskontrakten. Udir vil komme tilbake til SRY i juni-møtet med en sak om samlet styring og 

involvering av partene. Alle tiltakene her må ses i sammenheng, og Lyche understreket at 

partene må være involvert i hele arbeidet. 

 

Samlet meldte SRY tilbake at de savner en felles innpakking for samfunnskontrakten, noe Lyche 

kommenterte med at sekretariatet for samfunnskontrakten er i gang med å følge opp etter ønske 

fra arbeidsgruppen.  

 

 Studietur til Sveits v/sekretariatet 

Sekretariatet la frem utkast til studieprogram mottatt av sveitsiske myndigheter 18. april. 

Oppholdet vil foregå i Bern. SRY var fornøyd med programmet, men ba sekretariatet om å melde 

tilbake om at SRY ønsker å besøke et av karrieresentrene til de sveitsiske myndighetene.  

 

 Orientering fra avdeling læreplan om nye lærefag og reviderte læreplaner v/Eli Karin 

Flagtvedt, Utdanningsdirektoratet 

Eli Karin Flagtvedt orienterte kort. Avdeling for læreplan besøker SRY og de faglige rådene for å 

bli kjent og fortelle om hvilket ansvar avdelingen har og hvilke prosedyrer de følger. Flagtvedt 

understreket at for å ha god kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, må Udir ha en god dialog med 

partene. 

 

Det er hektisk aktivitet i avdelingen da de har ansvar for å forvalte hele læreplanverket. 

Reisplagerfaget er sendt på høring, for byggdrifterfaget er det opprettet en læreplangruppe 

bestående av partene i arbeidslivet, og for industrioppmålerfaget mottar avdelingen nå navn på 

personer som kan sitte i læreplangruppen. Videre har avdelingen sendt anbefaling om 14 valgfag 

til Kunnskapsdepartementet (KD) som vil ha betydning for videregående opplæring. Innføring av 

valgfag handler om motivasjon, og om hva som er spennende å prøve ut før søking til 

videregående skoler.  

 

Endelig har avdelingen utarbeidet veiledere til fagene som skal være ferdig til skolestart. Det har 

vært en omfattende høring om fellesfagene der grunnleggende ferdigheter har blitt tydeliggjort 

og formålene i læreplanene har blitt revidert. Avdelingen har fått positive reaksjoner på 

endringene som er gjort, og flere forslag til endringer i læreplanene til fellesfagene, blant annet 

med endrede kompetansemål ligger til behandling i KD.  

5. Eventuelt 
Carl Rønneberg orienterte om at Anne Katrine Kaels er tilbake som avdelingsleder for avdeling for 

fag- og yrkesopplæring. Cecilia Lyche takket for seg, og fortalte at hun skal over i ny avdeling der 

hun skal koordinere arbeidet i Udir med stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet. 

6. Dagsorden for neste SRY-møte 
 Status i arbeidet med realkompetansevurdering v/arbeidsgruppen  

 Samfunnskontrakten 

 

Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet og saken om rådgivningstjenesten i Sveits og i Norge 

settes opp som saker i SRY-møtet 12. september.  



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

 
Vår dato: 
23.05.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 3 
2013 

 
 
Dato: 12.06.2013 
Sted: Hotel St. Gotthard, Zurich, Sveits 
  
SRY-sak 14-03-2013 SRYs deltakelse i styringsgruppen om 

ECVET 
Dokument Til behandling 
Innstilling Vedtak fattes etter diskusjon i møtet  

Bakgrunn for saken 
 
Utdanningsdirektoratet har mottatt et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet der de ber 
direktoratet vurdere konsekvenser av og utvikle modeller for en eventuell implementering av 
ECVET (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training) i Norge.  
 
Utdanningsdirektoratet ba SRY om forslag til en representant til referansegruppen for dette 
arbeidet i SRY-møtet 13.2.2013. I diskusjonen kom det frem at SRY synes det er vanskelig at 
SRY skal være representant, og ønsker heller at SRY diskuterer perspektivene om hva ECVET skal 
være. Representasjon i referansegruppen krever spisskompetanse, noe som heller bør komme fra 
organisasjonene.  
 
SRY fattet følgende vedtak: SRY diskuterer ECVET når arbeidsgruppen til Utdanningsdirektoratet 
ønsker innspill fra SRY.  
 
Den 13.3.2013 sendte Utdanningsdirektoratet ut invitasjon til ledelsen av SRY om deltakelse 
styringsgruppen til ECVET. Dette var blant annet basert på tilbakemeldinger i etterkant av SRY-
møtet 13.2.2013 til Utdanningsdirektoratet. SRY behandlet henvendelsen i SRY-møte 19.4.2013, 
og fattet følgende vedtak: 
 
SRY svarer på forespørsel om deltakelse i styringsgruppen til ECVET etter oppstartsseminaret 3. 
juni 2013. SRY ber Utdanningsdirektoratet om å bli involvert i planleggingen av seminaret slik at 
partene kan legge premisser for løpet med ECVET. 
 
Da oppstartsseminaret avholdes etter utsendelse av sakspapirene til SRY-møtet, vil SRY fatte 
vedtak basert på erfaringene fra oppstartsseminaret 3.6.2013 og diskusjonen i SRY-møtet 
12.6.2013. 

Forslag til vedtak 
Vedtak fattes etter diskusjon i møtet  
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Vår saksbehandler: Anne Katrine Kaels 
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 00 
 

 
Vår dato: 
23.05.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 3 

2013 
 

 

Dato: 12.06.2013 

Sted: Hotel St. Gotthard, Zurich, Sveits 

  

Diskusjonssak Meld. St 20 (2012-2013) På rett vei 

Invitasjon til diskusjon om enkelte tiltak knyttet til 

kunnskapsgrunnlag og mandat for gjennomgang av 

tilbudsstrukturen for yrkesfagene 

Vedlegg Meld. St. 20 (2012–2013) Melding til Stortinget På rett vei 

Kvalitet og mangfold i fellesskolen kan lastes ned fra denne 

linken: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-

2013/meld-st-20-20122013.html?id=717308 

Bakgrunn for saken 
Meld. St 20 (2012-2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen ble oversendt Stortinget 

15. mars 2013. Meldingen skal etter planen vedtas av Stortinget i løpet av juni måned. 
 

Meldingen drøfter en rekke problemstillinger som berører fag- og yrkesopplæringen som 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og faglige råd etter all sannsynlighet vil få til 

behandling/for kommentarer i løpet av 2013/2014. Det kan være hensiktsmessig å avvente 

behandlingen av forslag til tiltak som berører partene før meldingen (med tiltak) er vedtatt i 

Stortinget, og det kommer bestilling fra Kunnskapsdepartementet. 

 

Det er imidlertid enkelte tiltak som SRY allerede nå kan drøfte, da særlig knyttet til videre prosess 

og organisering.  

 

Fra kap 6.2 Kompetanse fra fag- og yrkesopplæringen  

De yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring fører fram til fag- og svenne-

brev gjennom lærlingordningen eller yrkeskompetanse gjennom opplæring på skole.  

 

Departementet mener det er behov for å forbedre kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkes-

opplæringen, og foreslår at det foretas en gjennomgang av tilbudsstrukturen i samarbeid med 

partene i arbeidslivet og eventuelt andre relevante aktører. 
 

Hensikten med gjennomgangen er blant annet å bidra til mer relevante opplæringstilbud, for 

eksempel etter kriterier om rekruttering, gjennomføring med fag- og svennebrev eller yrkes-

kompetanse og verdsetting på arbeidsmarkedet. Det kan også innebære en tilpasning til en 

annen opplæringsmodell for deler av tilbudsstrukturen. Departementet vil i samarbeid med 

partene i arbeidslivet utarbeide et mandat og kriterier for gjennomgangen.  

 

Gjennomgangen skal bygge på eksisterende kunnskap og ses i sammenheng med forsknings-

prosjektet om samsvaret mellom opplæringstilbud og etterspørselen etter kompetanse, se punkt 

6.8. 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-20-20122013.html?id=717308
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-20-20122013.html?id=717308
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Departementet vil 

– styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbuds-

strukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet 

 

Fra kap 6.8 Kunnskapsgrunnlaget om videregående opplæring 

I takt med at fag- og yrkesopplæringen er blitt mer integrert i det offentlige utdanningssystemet, 

har kravene til formalisert og forskningsbasert kunnskap økt.  

 

I dagens system gjøres det mange gode faglig-administrative vurderinger av opplæringens inn-

hold gjennom partssamarbeidet nasjonale utdanningsmyndigheter. Etter departementets vurde-

ring er det imidlertid behov for å forsterke disse vurderingene med forskningsbasert kunnskap. 

Departementet legger til grunn at nasjonale utdanningsmyndigheter skal fastsette 

tilbudsstrukturen og utforme læreplaner i fag- og yrkesopplæringen. Departementet vil imidlertid 

vurdere å gi de faglige rådene større innflytelse på utformingen av læreplaner på Vg3.  
 

Som et ledd i utviklingen av en slik beslutningsstruktur, vil departementet etter dialog med 

partene opprette et forskningsprosjekt som grunnlag for gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- 

og yrkesopplæringen. I samråd med partene i arbeidslivet vil departementet dessuten vurdere 

hvordan forskningsinnsatsen på området skal organiseres på sikt, slik at relevant forskningsba-

sert kunnskap i størst mulig grad legges til grunn av beslutningstakere i fag- og yrkesopplæ-

ringen. 

 

Departementet vil 

– etter dialog med partene utlyse et forskningsprosjekt om samsvaret mellom opplæringstil-

budet i fag- og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse på arbeidsmarkedet 

– vurdere å gi faglige råd større innflytelse på utformingen av læreplaner på Vg3 

– etablere et indikatorsett for gjennomføring av videregående opplæring, tilbud og 

etterspørsel etter læreplasser og sysselsetting av fagarbeidere 

 

Med bakgrunn i dette anbefaler sekretariatet at SRY dette, se punkter nedenfor. 

 

 

Til diskusjon 
 

- Hva er sentrale kriterier for partene i gjennomgangen av tilbudsstrukturen og på hvilken 

måte ønsker SRY å involvere seg i arbeidet?  

- Hvilke problemstillinger i et forskningsprosjekt som skal være grunnlag for ovennevnte 

gjennomgang og hvordan bør forskningsinnsatsen på sikt organiseres? 

 





Beskrivelse av fag- og 

yrkesopplæring i Sveits 



Om temaer som er av interesse for SRY 

• Informasjon om fag- og yrkesopplæring i Sveits, 

inkludert partsamarbeidet 
 

• Overganger i utdanningssystemet 

 

• Rådgivningstjenesten 
 

• OECDs vurdering av fagopplæringen i Sveits. 

 

• Spørsmål fra SRY: hvordan Sveits har fulgt opp 

anbefalingene fra OECD 

 



Kjappe bakgrunnsfakta om Sveits 
• Innbyggertall: ca. 7,5 millioner 
 

 

 

• Føderalstat som består av 26 kantoner (fylker) 
 

 

 

• To-kammersystem 
 

 

 

• Kantonene har høy grad av  

autonomi – har egen grunnlov,  

parlament, regjering og rettsapparat 
 

 

 

• Fagopplæringssystemet er styrt på  

nasjonalt nivå av trepartssamarbeidet: 

Konføderasjonen, kantonene og  

organisasjonene. 



Kart over Sveits med kantonene (fylker) 



Trepartssamarbeidet i Sveits 
 

 

 

 

 

 

Konføderasjonen (Federal Office for Professional Education and Technology, OPET): 

• Kvalitetssikrer, planlegger og utvikler yrkesfaglige utdanningsprogrammer (VET og PET). 

• Utdeler over 250 yrkesfaglige fagbrev (ordinanser), anerkjenner over 400 yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer på tertiært nivå (VET). 

• Sørger for forenlighet i systemet i hele Sveits. 

 

Kantonene: 

• 26 VET/PET organer, koordinert av Swiss Conference of VET/Pet Agencies (Schweizerische 

Berufsbildungsämter-Konferenz, SBBK) 

• Implementerer og overvåker yrkesfaglige utdanningsprogrammene (VET/PET). 

• Ansvarlige for yrkesfaglige skoler og godkjenning av lærekontrakter. 

• Tilbyr karriereveiledning. 

• Inspiserer lærlingebedrifter og opplæringssentre. 
 

Organisasjonene (arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner): 

• Involvert i definere mål og innhold i nye utdanninger. 

• Tar initiativ til utvikling og endring av læreplanene satt av konføderasjonen . 

• Utvikler kvalifikasjoner og eksamener. 

• Har en viktig rolle i fagopplæringen ved å tilby læreplassene. 

 



Noen fakta om fag- og yrkesopplæringen 

i Sveits 
• Mest populær form for videregående utdanning – 65 % velger yrkesfag. 
 

• Dualsystem – veksling mellom skole og bedrift. Ca 1/3 av alle bedrifter i Sveits 

er involvert i opplæring av lærlinger. 
 

• Ca. 230 yrkesutdanninger å velge mellom, de 20 mest populære står for ca.  

     60 % av alle nye lærlingkontrakter. 
 

• Noen yrkesutdanninger er kun i skole, dette er oftest skoler innenfor handelsfag. 
 

• Sterk korrelasjon med arbeidsmarkedet – Sveits ha en av Europas laveste 

ungdomsledighet. 
 

• I utdanningssystemet er det muligheter for profesjonalisering (PVET) på tertiært 

nivå innen fagopplæringen, og videreutdanning (CVET). 
 

• Fleksibelt system, enkelt å endre retning innen yrkesutdanningen. 
 

• Ca. 90 % av ungdommene i Sveits har fullført utdanning på minimum 

videregående nivå. 



Fag- og yrkesopplæring i Sveits 



Om fag- og yrkesopplæring i Sveits (1/2) 

Forberedelse til fag- og yrkesopplæring: 

• Består av praktisk opplæring og pre- lærlingkontrakt etter fullført 

grunnskole. 
 

• Skal forberede elever for adgang til et yrkesfaglig utdanningsprogram. 
 

• Tilbys hovedsakelig de som ikke har en videre plan om hva de vil gjøre 

da de fleste går rett over fra ungdomsskolen til et yrkesfaglig 

utdanningsprogram.  
 

Fag- og yrkesopplæring (VET) består av: 

• 2- årig utdanningsløp gir føderalt sertifikat (Federal VET Certificate) 

• Ferdigutdannede kan fortsette til det tre- eller fireårige 

utdanningsprogrammet. 
 

• 3- eller 4-årig utdanningsløp som fører til fag- eller svennebrev (Federal 

VET Diploma) 

• Fagbrevet gir tilgang til tertiær utdanning som gir profesjonalisering (PET). 
 

 

 



Om fag- og yrkesopplæring i Sveits (2/2) 

Om PET- utdanning: 

• Kombinerer praktisk erfaring med teoretisk ekspertise.  

• Gir også kunnskap om ledelse/spesialisering. 

• Er en tertiær profesjonalisert yrkesutdanning (nivå B) 
 

• Føderal PET-eksamener – to typer: 

• Føderalt PET- eksamen (Federal PET Diploma Examination) for de som etter 

flere år  med profesjonell erfaring vil spesialisere seg innen et visst felt. 
 

• Avansert føderal PET-eksamen (Advanced Federal PET Diploma 

Examination) for de som har oppnådd profesjonalisert ekspertise ,eller vil ha 

en lederstilling i liten/mellomstor bedrift. 
 

• PET- høyskoleutdanning (PET college degree programmes) 

• 2-3-årig utdanning (heltid/deltid) som fører til føderalt ansett PET-

høyskoleeksamen. 

 



Overganger i utdanningssystemet 

 

 



Overganger i fag- og yrkesopplæringen 
• Hele utdanningssystemet har ulike stier som gjør det mulig å gå fra den 

ene delen av fagopplæringen til den andre delen. 

 

• Sveitsiske myndigheter fremmer som et prinsipp mobilitet oppover i 

systemet fra alle deler av fagopplæringssystemer. 

 

• Fleksible veier har blitt introdusert for å sikre mobilitet, og for å unngå 

risikoer ved å møte blindveier i utdanningssystemet. 

 

• Fleksibiliteten i systemet sørger også for at elever ikke velger bort yrkesfag 

da det ellers kan oppleves som en blindvei for å komme seg videre i 

systemet. Dette gjelder spesielt middelklasselever som ønsker å oppnå 

sveitsisk akademisk eksamen, det vil si oppnå kvalifikasjoner på 

videregående nivå som kan føre til høyere utdanning/tærtiær kvalifikasjoner 

på nivå A. 



Overgang til høyere utdanning 

Føderal yrkesfaglig eksamen som gir adgang til høyere utdanning 

(tertiært nivå A) (Federal Vocational Baccalaureate (FVB)): 
 

 

• Må følge forberedende kurs enten under yrkesfaglig utdanning (PET) eller 

etter avlagt fagbrev før eksamen kan avlegges. 
 

• Består av undervisning i fellesfagene (general education subjects). 
 

• Får etter avlagt eksamen tilgang til hvilket som helst sveitsisk 

universitet/fagskole som tilbyr yrkesfaglige utdanninger (applied sciences 

(fachhochsculen) på høyere nivå (tertiær nivå A) uten opptakseksamen. 
 

• Personer med FVB kan ta en eksamen (University Aptitude test, UAT) som 

gir tilleggskvalifikasjoner, noe som gir adgang til universiteter eller et av 

Sveits to føderale teknologiske institutter (ETH eller EPF). 

 

 



Rådgivningstjenesten 



Rådgivningstjenesten (1/2) 
• I følge OECD har Sveits etablert et sterkt system for karriereveiledning og 

rådgivning for å hjelpe elever ved ulike overganger i utdanningssystemet og 

yrkeskarriere.  
 

• For 95 % av alle elever er karriereveiledning en del av den obligatoriske 

undervisningen på ungdomstrinnet.  
 

• Alle lærere får noe opplæring om dette slik at de er oppdaterte og kjenner til 

arbeidsmarkedets og dets behov. 
 

• I Sveits er det etablert egne sentre for rådgivning og veiledning som i 

senere tid har blitt utvidet, kalt sentre for yrkesinformasjon 

(Berufsinformationszentren, BIZ).  
 

• I tillegg har organisasjonene og bedriftene selv informasjon som de retter ut 

mot elever om hvilke muligheter som finnes. Rådgivere i bedriftene har 

ingen lignende sertifisering som rådgiverne i BIZ-systemet. 



Rådgivningstjenesten (2/2) 
Sentre for yrkesinformasjon (BIZ) 

• I Sveits er det etablert egne sentre for rådgivning og veiledning som i senere tid 

har blitt utvidet, kalt sentre for yrkesinformasjon (Berufsinformationszentren, 

BIZ). Dette er frittstående institusjoner som gir informasjon og rådgivning for 

alle nivåene i fagopplæringssystemet.  
 

• Elever på ungdomstrinnet blir introdusert for disse sentrene. 
 

• På sentrene kan elever møte en generell rådgiver som kan  

henvise til spesialister med mer dybdeinformasjon eller til  

spesielle institusjoner. Rådgivere er tilgjengelige enten ved å  

booke time eller drop-in time. 
 

• Rådgiverne er opplært gjennom SFIVET-programmer for å sikre at de er 

velinformerte om fagopplæringen og kurs, og arbeidsmarkedet og dets behov. 

Dette er vektlagt mer enn at rådgiveren kun skal være kvalifiserte i psykologi og 

rådgivning. 
 

• Rådgiverne samarbeider tett med skolene. 

 



Rådgivningstjenesten 
Utdrag fra den sveitsiske loven om fag- og yrkesopplæring 

Chapter 7: Occupational, Educational and Career Guidance 
  

• Art. 49 Principle  

 1) Occupational, educational and career guidance helps young people and adults to 

     make the right choices as far as their occupation, course of study and career are 

     concerned.  

 2) It consists in the provision of information and personal guidance.  
 

• Art. 50 Guidance counsellor qualifications  

 1) Occupational, educational and career guidance counsellors shall receive federally 

      recognised training.  

 2) The Federal Council shall establish the minimum requirements for the recognition of 

      courses of study.  
 

• Art. 51 Cantonal authority tasks  

 1) The Cantons shall be responsible for providing occupational, educational and career 

      guidance.  

 2) The Cantons shall ensure that occupational, educational and career guidance  

      activities fall in line with labour market measures provided for in the Unemployment  
 

 

 



OECDs undersøkelse av fag- og 

yrkesopplæring i Sveits (2009) 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=vocational+education+&source=images&cd=&cad=rja&docid=2A3ZxyJZQepjeM&tbnid=HzPKlv08cAxZlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/VET_for_Social_Inclusion_and_Cohesion_ETF_launches_new_research_EN&ei=0qY4UYnJGOiM4gS3ooHgDg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNFFIGBWYd35PTP57zEzXfY3bDMtkw&ust=1362753589990046


Styrker ved systemet i følge OECD 
• Systemet er sterkt drevet av arbeidsmarkedet. 

• Har et godt fungerende partnerskap mellom konføderasjonen, kantonene 

og organisasjonene (partene i arbeidslivet). 

• Skole og arbeidsbasert opplæring er godt integrert. 

• Utstyret er oppdatert. 

• Lærling-basert utdanningen betaler seg selv, bedrifter får større utbytte 

enn kostnader. 

• Tertiær fag- og yrkesopplæring er sterkt, bredt spekter av tertiær 

fagopplæring som tilbys. 

• Fleksible veier som sikrer mobilitet og hindrer blindveier i systemet 

• Yrkesfagslærere og instruktører er godt forberedt. 

• Kvalitetskontroll er sikret, og nasjonale vurderingssystem er på plass. 

• Karriereveiledning og rådgivning er systematisk og profesjonell. 

• Empiriske erfaringer brukes rutinemessig for  å støtte politiske 

argumenter. 

 



Utfordringer ved systemer i følge OECD 

• Finanskrisen/ nedgang i verdensøkonomien kan ha negative 

konsekvenser for fag- og yrkesopplæringen, særlig med tanke på 

lærlingeplasser. 
 

• Demografiske endringer med skrumpende antall kohorter kan øke 

konkurransen mellom akademisk og yrkesutdanning. 

Fagopplæringen møter konkurranse fra høyere akademisk 

utdanning. 
 

• Flere store internasjonale selskaper etablerer seg i Sveits har ingen 

tradisjon for lærlingordning. Dette truer det sveitsiske dualsystemet 

for fagopplæring. 
 

• Fagopplæringssystemet møter flere utfordringer med likhet. 

 



Anbefalinger fra OECD 
• Følge opp fagopplæringssystemet med praktiske målsettinger for å 

opprettholde styrkene ved systemet.  
 

• Undersøke om den nåværende blandingen av fagopplæring og høyere 

utdanning for unge er det rette for arbeidsmarkedets behov. 
 

• Forsterke likhetsprinsippet i hele opplæringen.  
 

• Sikre at frafallet er minimal og at de som 

faller fra får tilstrekkelig støtte. 
 

• Øke deltakelse i arbeidsmarkedet  for  

kvinner. 
 

• Utvikle en helhetlig plan for å takle  

eventuelle reduksjoner i arbeidsgiveres vilje 

til å tilby opplæring i bedrift som en del av  

den økonomiske krisen. 
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