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 Saksliste for SRY- møte 

19. april 2013 
 

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Møteramme: kl. 09:00-15:00 
  

1. Godkjenning av dagsorden 
 Invitasjon fra Utdanningsdirektoratet om deltakelse i styringsgruppen om ECVET v/Carl 

Rønneberg 

 

2. Godkjenning av referat fra møtet 13.2.2013 
 

3. Vedtakssaker 
 

SRY-sak 06-02-13 Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift v/ Carl Rønneberg 

 

SRY-sak 07-02-13 Internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen v/Astrid Sund, leder av SRYs 

arbeidsgruppe 

 

SRY-sak 08-02-13 Rådgivningstjenesten i Norge og i Sveits v/sekretariatet 

 

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 

 

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 

 

SRY-sak 11-02-13 Høring om forskriftsfesting av obligatorisk gjennomføring av 

Lærlingundersøkelsen v/Carl Rønneberg 

 

SRY-sak 12-02-13 SRYs representasjon i utvalg v/Carl Rønneberg 

 

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

«Videreføring av hospiteringsordninger 2013-15» v/Inger Lise Blyverket og 

Åge Risdal, Utdanningsdirektoratet 

 

 

4. Orienteringssaker 
 Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet v/Kjersti Flåten, Kunnskapsdepartementet 

 Samfunnskontrakten v/Cecilia Lyche, Utdanningsdirektoratet  

 Studietur til Sveits v/sekretariatet 

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

Flagtvedt, Utdanningsdirektoratet 

 

5. Eventuelt 
 

6. Dagsorden for neste SRY-møte 

 Status i arbeidet med realkompetansevurdering v/Udir 
 Samfunnskontrakten 
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E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no 
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referanse: 
2013/93 
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Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 2 

2013 
 

 

Dato: 19. april 2013 

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm 

  

SRY-sak 10-02-13 Høring om endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 6 og 

nytt kapittel 6A om formidling av lærekandidater 

Dokument Til behandling 

Innstilling  SRY slutter seg til endringsforslaget med foreslåtte endringer som 

fremkommer i møtet.  

 SRY ønsker en styrking av § 6A-8 som gir rett til opplæring til 

elever som ikke får tildelt læreplass. Fylkeskommunen må 

pålegges å få på plass et tilbud til elever innen utgangen av 

august. Det bør også være et klart krav om omfang av tilbudet.  

 Sekretariatet sammen med ledelsen av SRY utformer høringssvar 

etter vedtaket i møtet som sendes til Utdanningsdirektoratet innen 

høringsfristen. 

Vedlegg 1. Høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet 

2. Forlag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 med 

forslag om nytt kapittel 6A 

3. Merknader til endringsforslaget 

Oppsummering av saken 
Utdanningsdirektoratet (Udir) har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Udir foreslår også et nytt 

kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at endringene vedtas 

fra 1.8.2013 og trer i kraft fra 1.1.2014.  

 

Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til skoleåret 2014 - 2015. 

 

For at SRY skal få et best mulig grunnlag for å uttale seg, vil høringen bli tatt opp på 

fellessamlingen med SRY og alle de faglige rådene 18. april 2013. 

 

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 25. april 2013. 

Om høringen 
Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 

kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Udir foreslår også et nytt kapittel 6A om 

formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at endringene vedtas fra 1.8.2013 og 

trer i kraft fra 1.1.2014. Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til 

skoleåret 2014 - 2015. 

 

I korte trekk kan forslagene oppsummeres slik: 

 

1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til 

spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere. 

 

3. Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever. 

 

4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3. 

 

5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne. 

 

6. Eget kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. 

 

Sekretariatets vurdering er at alle punktene er viktige, men at punktene 1,4,5 og 6 er de mest 

aktuelle temaene for SRY å uttale seg om. Videre følger en kort omtale av de nevnte punktene. 

Om de mest aktuelle endringsforslagene for SRY - 1, 4, 5 og 6 
 

1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale 

forskrifter 

Direktoratet har gjennomgående forsøkt å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for de ulike 

oppgavene i forbindelse med inntak. For det første foreslås det en presisering av hva som er et 

kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt. For det andre foreslås det at når ansvaret er 

knyttet til videregående opplæring, så er det fylkeskommunen ansvaret legges til. 

Fylkeskommunen kan delegere oppgavene videre. Fylkeskommunen skal fastsette en lokal 

forskrift om inntak. Det foreslås også en forskriftsfesting av hvilken informasjon kommunen skal 

overføre til fylkeskommunene om elevene på 10. trinn i forkant av inntaket. For mer om dette, se 

punkt 5.2.4 i høringsbrevet. Punkt 5.3, inntak til enkelte utdanningsprogram omhandler inntak til 

TAF modeller.  

 

4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2 og Vg3 

Direktoratet foreslår også at inntaket til Vg2 og Vg3 differensieres og at vilkårene for opprykk til 

neste nivå blir tydeligere. Dette gjøres blant annet ved at vilkåret for inntak til Vg2 og Vg3 endres 

fra “fag det byggjast vidare på” til at alle fagene på trinnet som avsluttes må være bestått. De 

som ikke oppfyller dette vilkåret kan i noen tilfeller tas inn etter en individuell vurdering. Dette 

gjelder blant annet dersom det etter en helhetlig vurdering konkluderes med at søkeren har de 

faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste trinn. Dette vil også gjelde for søkere 

med enkeltvedtak om spesialundervisning. Dersom søkeren ikke oppfyller vilkårene kan hun eller 

han tas inn som deltidselev. For mer om inntak til Vg2 og Vg3, se punkt 5.8 i høringsbrevet og 

kapittel III. 

 

5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 

Inntak av voksne er i dag så vidt regulert i forskriften. Direktoratet foreslår en mer detaljert 

forskriftsfesting av inntak av voksne til videregående opplæring etter opplæring særskilt 

organisert for voksne, opplæringsloven kapittel 4A. Direktoratet foreslår også tydeligere regler 

både for voksne med rett og voksne uten rett. Forslagene er en forskriftsfesting av gjeldende 

rett. Mer om dette finnes i punkt 5.9 i høringsbrevet og kapittel VI.  

 

6. Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater 

Direktoratet foreslår et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Dette 

kapitlet regulerer ulike sider knyttet til formidling, som forholdet mellom inntak og formidling, 

krav til søknad og saksbehandlingsfrister, oppgavene til de involverte aktørene og muligheter for 

annen organisering av opplæringen. Det er også presisert at søkere på yrkesfaglige 

utdanningsprogram som ikke blir formidlet til opplæring i bedrift har rett til Vg3 i skole, dersom 

hun eller han ønsker det selv. Dette drøftes i punkt 5.10 i høringsbrevet. Kapittelet omhandler 

også annen organisering av opplæringen (også omtalt som vekslingsmodell). De viktigste 

paragrafene SRY bør uttale seg om er §§ 6A-1, 6A-5 og 6A-6. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Innlevering av høringsuttalelser 
Direktoratet ber om at høringsuttalelser leveres elektronisk gjennom skjema på udir.no. 

Høringsuttalelser kan også sendes som e-post til post@utdanningsdirektoratet.no eller per brev til 

Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo.  

 

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 25. april 2013. 

Forslag til vedtak 
 SRY slutter seg til endringsforslaget med foreslåtte endringer som fremkommer i møtet. 

 Sekretariatet sammen med ledelsen av SRY utformer høringssvar etter vedtaket i møtet 

som sendes til Utdanningsdirektoratet innen høringsfristen. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Dato: 19. april 2013 

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm 

  

SRY-sak 10-02-13 Høring om endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 6 og 

nytt kapittel 6A om formidling av lærekandidater 

Dokument Til behandling 

Innstilling  SRY slutter seg til endringsforslaget med foreslåtte endringer som 

fremkommer i møtet.  

 SRY ønsker en styrking av § 6A-8 som gir rett til opplæring til 

elever som ikke får tildelt læreplass. Fylkeskommunen må 

pålegges å få på plass et tilbud til elever innen utgangen av 

august. Det bør også være et klart krav om omfang av tilbudet.  

 Sekretariatet sammen med ledelsen av SRY utformer høringssvar 

etter vedtaket i møtet som sendes til Utdanningsdirektoratet innen 

høringsfristen. 

Vedlegg 1. Høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet 

2. Forlag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 med 

forslag om nytt kapittel 6A 

3. Merknader til endringsforslaget 

Oppsummering av saken 
Utdanningsdirektoratet (Udir) har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Udir foreslår også et nytt 

kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at endringene vedtas 

fra 1.8.2013 og trer i kraft fra 1.1.2014.  

 

Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til skoleåret 2014 - 2015. 

 

For at SRY skal få et best mulig grunnlag for å uttale seg, vil høringen bli tatt opp på 

fellessamlingen med SRY og alle de faglige rådene 18. april 2013. 

 

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 25. april 2013. 

Om høringen 
Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 

kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Udir foreslår også et nytt kapittel 6A om 

formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at endringene vedtas fra 1.8.2013 og 

trer i kraft fra 1.1.2014. Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til 

skoleåret 2014 - 2015. 

 

I korte trekk kan forslagene oppsummeres slik: 

 

1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til 

spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere. 

 

3. Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever. 

 

4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3. 

 

5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne. 

 

6. Eget kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. 

 

Sekretariatets vurdering er at alle punktene er viktige, men at punktene 1,4,5 og 6 er de mest 

aktuelle temaene for SRY å uttale seg om. Videre følger en kort omtale av de nevnte punktene. 

Om de mest aktuelle endringsforslagene for SRY - 1, 4, 5 og 6 
 

1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale 

forskrifter 

Direktoratet har gjennomgående forsøkt å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for de ulike 

oppgavene i forbindelse med inntak. For det første foreslås det en presisering av hva som er et 

kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt. For det andre foreslås det at når ansvaret er 

knyttet til videregående opplæring, så er det fylkeskommunen ansvaret legges til. 

Fylkeskommunen kan delegere oppgavene videre. Fylkeskommunen skal fastsette en lokal 

forskrift om inntak. Det foreslås også en forskriftsfesting av hvilken informasjon kommunen skal 

overføre til fylkeskommunene om elevene på 10. trinn i forkant av inntaket. For mer om dette, se 

punkt 5.2.4 i høringsbrevet. Punkt 5.3, inntak til enkelte utdanningsprogram omhandler inntak til 

TAF modeller.  

 

4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2 og Vg3 

Direktoratet foreslår også at inntaket til Vg2 og Vg3 differensieres og at vilkårene for opprykk til 

neste nivå blir tydeligere. Dette gjøres blant annet ved at vilkåret for inntak til Vg2 og Vg3 endres 

fra “fag det byggjast vidare på” til at alle fagene på trinnet som avsluttes må være bestått. De 

som ikke oppfyller dette vilkåret kan i noen tilfeller tas inn etter en individuell vurdering. Dette 

gjelder blant annet dersom det etter en helhetlig vurdering konkluderes med at søkeren har de 

faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste trinn. Dette vil også gjelde for søkere 

med enkeltvedtak om spesialundervisning. Dersom søkeren ikke oppfyller vilkårene kan hun eller 

han tas inn som deltidselev. For mer om inntak til Vg2 og Vg3, se punkt 5.8 i høringsbrevet og 

kapittel III. 

 

5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 

Inntak av voksne er i dag så vidt regulert i forskriften. Direktoratet foreslår en mer detaljert 

forskriftsfesting av inntak av voksne til videregående opplæring etter opplæring særskilt 

organisert for voksne, opplæringsloven kapittel 4A. Direktoratet foreslår også tydeligere regler 

både for voksne med rett og voksne uten rett. Forslagene er en forskriftsfesting av gjeldende 

rett. Mer om dette finnes i punkt 5.9 i høringsbrevet og kapittel VI.  

 

6. Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater 

Direktoratet foreslår et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Dette 

kapitlet regulerer ulike sider knyttet til formidling, som forholdet mellom inntak og formidling, 

krav til søknad og saksbehandlingsfrister, oppgavene til de involverte aktørene og muligheter for 

annen organisering av opplæringen. Det er også presisert at søkere på yrkesfaglige 

utdanningsprogram som ikke blir formidlet til opplæring i bedrift har rett til Vg3 i skole, dersom 

hun eller han ønsker det selv. Dette drøftes i punkt 5.10 i høringsbrevet. Kapittelet omhandler 

også annen organisering av opplæringen (også omtalt som vekslingsmodell). De viktigste 

paragrafene SRY bør uttale seg om er §§ 6A-1, 6A-5 og 6A-6. 
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Innlevering av høringsuttalelser 
Direktoratet ber om at høringsuttalelser leveres elektronisk gjennom skjema på udir.no. 

Høringsuttalelser kan også sendes som e-post til post@utdanningsdirektoratet.no eller per brev til 

Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo.  

 

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 25. april 2013. 

Forslag til vedtak 
 SRY slutter seg til endringsforslaget med foreslåtte endringer som fremkommer i møtet. 

 Sekretariatet sammen med ledelsen av SRY utformer høringssvar etter vedtaket i møtet 

som sendes til Utdanningsdirektoratet innen høringsfristen. 
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2013 
 

 

Dato: 19. april 2013 

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm 

  

SRY-sak 10-02-13 Høring om endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 6 og 

nytt kapittel 6A om formidling av lærekandidater 

Dokument Til behandling 

Innstilling  SRY slutter seg til endringsforslaget med foreslåtte endringer som 

fremkommer i møtet.  

 SRY ønsker en styrking av § 6A-8 som gir rett til opplæring til 

elever som ikke får tildelt læreplass. Fylkeskommunen må 

pålegges å få på plass et tilbud til elever innen utgangen av 

august. Det bør også være et klart krav om omfang av tilbudet.  

 Sekretariatet sammen med ledelsen av SRY utformer høringssvar 

etter vedtaket i møtet som sendes til Utdanningsdirektoratet innen 

høringsfristen. 

Vedlegg 1. Høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet 

2. Forlag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 med 

forslag om nytt kapittel 6A 

3. Merknader til endringsforslaget 

Oppsummering av saken 
Utdanningsdirektoratet (Udir) har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Udir foreslår også et nytt 

kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at endringene vedtas 

fra 1.8.2013 og trer i kraft fra 1.1.2014.  

 

Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til skoleåret 2014 - 2015. 

 

For at SRY skal få et best mulig grunnlag for å uttale seg, vil høringen bli tatt opp på 

fellessamlingen med SRY og alle de faglige rådene 18. april 2013. 

 

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 25. april 2013. 

Om høringen 
Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 

kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Udir foreslår også et nytt kapittel 6A om 

formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at endringene vedtas fra 1.8.2013 og 

trer i kraft fra 1.1.2014. Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til 

skoleåret 2014 - 2015. 

 

I korte trekk kan forslagene oppsummeres slik: 

 

1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til 

spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere. 

 

3. Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever. 

 

4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3. 

 

5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne. 

 

6. Eget kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. 

 

Sekretariatets vurdering er at alle punktene er viktige, men at punktene 1,4,5 og 6 er de mest 

aktuelle temaene for SRY å uttale seg om. Videre følger en kort omtale av de nevnte punktene. 

Om de mest aktuelle endringsforslagene for SRY - 1, 4, 5 og 6 
 

1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale 

forskrifter 

Direktoratet har gjennomgående forsøkt å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for de ulike 

oppgavene i forbindelse med inntak. For det første foreslås det en presisering av hva som er et 

kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt. For det andre foreslås det at når ansvaret er 

knyttet til videregående opplæring, så er det fylkeskommunen ansvaret legges til. 

Fylkeskommunen kan delegere oppgavene videre. Fylkeskommunen skal fastsette en lokal 

forskrift om inntak. Det foreslås også en forskriftsfesting av hvilken informasjon kommunen skal 

overføre til fylkeskommunene om elevene på 10. trinn i forkant av inntaket. For mer om dette, se 

punkt 5.2.4 i høringsbrevet. Punkt 5.3, inntak til enkelte utdanningsprogram omhandler inntak til 

TAF modeller.  

 

4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2 og Vg3 

Direktoratet foreslår også at inntaket til Vg2 og Vg3 differensieres og at vilkårene for opprykk til 

neste nivå blir tydeligere. Dette gjøres blant annet ved at vilkåret for inntak til Vg2 og Vg3 endres 

fra “fag det byggjast vidare på” til at alle fagene på trinnet som avsluttes må være bestått. De 

som ikke oppfyller dette vilkåret kan i noen tilfeller tas inn etter en individuell vurdering. Dette 

gjelder blant annet dersom det etter en helhetlig vurdering konkluderes med at søkeren har de 

faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste trinn. Dette vil også gjelde for søkere 

med enkeltvedtak om spesialundervisning. Dersom søkeren ikke oppfyller vilkårene kan hun eller 

han tas inn som deltidselev. For mer om inntak til Vg2 og Vg3, se punkt 5.8 i høringsbrevet og 

kapittel III. 

 

5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 

Inntak av voksne er i dag så vidt regulert i forskriften. Direktoratet foreslår en mer detaljert 

forskriftsfesting av inntak av voksne til videregående opplæring etter opplæring særskilt 

organisert for voksne, opplæringsloven kapittel 4A. Direktoratet foreslår også tydeligere regler 

både for voksne med rett og voksne uten rett. Forslagene er en forskriftsfesting av gjeldende 

rett. Mer om dette finnes i punkt 5.9 i høringsbrevet og kapittel VI.  

 

6. Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater 

Direktoratet foreslår et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Dette 

kapitlet regulerer ulike sider knyttet til formidling, som forholdet mellom inntak og formidling, 

krav til søknad og saksbehandlingsfrister, oppgavene til de involverte aktørene og muligheter for 

annen organisering av opplæringen. Det er også presisert at søkere på yrkesfaglige 

utdanningsprogram som ikke blir formidlet til opplæring i bedrift har rett til Vg3 i skole, dersom 

hun eller han ønsker det selv. Dette drøftes i punkt 5.10 i høringsbrevet. Kapittelet omhandler 

også annen organisering av opplæringen (også omtalt som vekslingsmodell). De viktigste 

paragrafene SRY bør uttale seg om er §§ 6A-1, 6A-5 og 6A-6. 
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Innlevering av høringsuttalelser 
Direktoratet ber om at høringsuttalelser leveres elektronisk gjennom skjema på udir.no. 

Høringsuttalelser kan også sendes som e-post til post@utdanningsdirektoratet.no eller per brev til 

Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo.  

 

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 25. april 2013. 

Forslag til vedtak 
 SRY slutter seg til endringsforslaget med foreslåtte endringer som fremkommer i møtet. 

 Sekretariatet sammen med ledelsen av SRY utformer høringssvar etter vedtaket i møtet 

som sendes til Utdanningsdirektoratet innen høringsfristen. 
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SRYs strategiplan om internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen 

 

Internasjonalisering av utdanning er et svært omfattende tema, med mange ulike aktører, 

ordninger og programmer. Fag- og yrkesopplæringen er et sentralt tema innen flere 

internasjonale organisasjoner, slik som i det nordiske samarbeidet, EU, OECD og UNESCO. 

Samarbeidsrådet for fagopplæringen (SRY) ser at de internasjonale prosessene får konsekvenser 

for det nasjonale systemet om fag og yrkesopplæring, og at det dermed er behov for en 

systematisk tilnærming til de internasjonale problemstillingene. Strategiplanen beskriver hvordan 

SRY aktivt skal ta del i arbeidet om internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen.  

 

For å tilnærme seg det internasjonale felt, er strategiplanen kategorisert i to hovedområder: 

internasjonalisering hjemme og internasjonalisering ute. Denne inndelingen henspeiler på 

hvordan SRY skal involvere seg i diskusjoner om internasjonal tematikk i Norge og på det 

internasjonale nivå. Videre skiller strategiplanen mellom politikk, implementering, aktiviteter og 

lovverk, forskrifter og reguleringer. Dette vil være en hensiktsmessig struktur for SRYs arbeid 

med mangfoldige og komplekse internasjonale prosesser som stadig er i endring. 

  

Det er flere offentlige organ med et internasjonalt arbeidsfelt som er relevant for SRY og som bør 

inngå i strategiplan. Dette er særlig Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), 

Utdanningsdirektoratet (Udir) og Kunnskapsdepartementet (KD). Det er hensiktsmessig å 

kartlegge hvor det befinner seg kunnskap innen det internasjonale felt hos 

utdanningsmyndighetene, og som SRY kan nyttiggjøre seg av. Tre notat som redegjør for det 

dette følger vedlagt. I strategien påpeker også SRY utdanningsmyndighetenes rolle og ansvar for 

å involvere partene i arbeidslivet. Det befinner seg også kompetanse i forskermiljøene, og et eget 

notat redegjør for dette.  
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Internasjonalisering hjemme Internasjonalisering ute 

Politikk  

Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr. 142, og dermed 

fastslått at partene i arbeidslivet skal ha avgjørende 

innflytelse på norsk fag- og yrkesopplæring. I henhold til 

SRYs mandat, skal SRY følge med på utviklingen 

internasjonalt som har betydning for fag- og 

yrkesopplæringen. 

 

SRY skal sørge for at internasjonalisering innen fag- og 

yrkesopplæringen blir synlig i politiske dokumenter (NOU, 

statsbudsjett, stortingsmelding). Dette bør først og fremst 

foregå gjennom til enhver tid å ha et så godt 

kunnskapsgrunnlag som mulig tilgjengelig for 

myndigheter og politikere. Det er viktig at SRY og partene 

i arbeidslivet blir involvert på et tidlig stadium når 

politikken utvikles. Dette krever en endring av dagens 

situasjon hvor SRY ofte blir informert om relevante 

internasjonale utviklingstrekk på et sent tidspunkt.  

 

SRY skal være et forum for å drøfte dagsorden for 

DGVT-møtene (Directors General for Vocational 

Training). For å forankre Norges innspill hos partene i 

arbeidslivet, bør Norges representant i DGVT orientere 

SRY i forkant om dagsorden og diskutere hva Norge bør 

spille inn. Dette vil bidra til at SRY involveres i EUs 

pågående agenda for fag- og yrkesopplæringen og til å 

påvirke politikkens retning. SRY bør særlig diskutere 

sammenhengen med DGVT og ACVT-møtene.  

 

SRY vil en gang i året ha et møte der internasjonalisering 

i fag- og yrkesopplæringen er tema. Det er 

hensiktsmessig at SRY får en årlig mer grundig 

presentasjon om den internasjonale agenda, og 

utdanningsmyndighetene bør her samlet presentere 

utviklingen innen sine ansvarsområder. På dette årlige 

møtet skal SRY diskutere mulige konsekvenser av EU-

politikken og hvordan Norge kan imøtekomme dette. Slik 

vil SRY bli holdt orientert og få oversikt over hvem som 

har ansvar for hva, samtidig som SRY også skal kunne gi 

utdanningsmyndighetene innspill i pågående 

problemstillinger.  

 

Det er viktig at informasjon er skriftlig og gjøres 

tilgjengelig, og ikke kun foregår muntlig eller direkte til 

SRY. Utdanningsdirektoratet bør publisere informasjon 

om internasjonal aktivitet på nettsiden om fag- og 

yrkesopplæring. 

 

Internasjonal tematikk er fjernet fra mandatet for de 

faglige rådene. SRY må vurdere om dette igjen bør 

inkluderes i mandatet.  

Politikk 

SRY bør følge med på dagsordenen i det nordiske 

samarbeidet, EU, UNESCO og OECD, både innen 

utdannings- og arbeidsfeltet. Det er en økende tendens til 

at store saker på det internasjonale nivået er et 

samarbeid mellom disse to feltene. 

 

SRYs medlemmer vil ikke ha ressurser til å delta aktivt i 

alle fora på internasjonalt nivå. Utdanningsmyndighetene 

har derfor et særlig ansvar for å involvere og informere 

SRY om pågående aktivitet.  

 

Partene i arbeidslivet deltar i internasjonale fora enten 

som representant for SRY eller egen organisasjon. Når 

myndighetene bekoster deltakelse, representerer 

deltakeren SRY og har da et ansvar for å informere og 

bringe inn diskusjoner til SRY i etterkant. Som 

representant for SRY skal deltakeren fronte hele SRY, og 

ikke bare egen organisasjon. SRY oppfordrer også 

deltakere som representerer egen organisasjon til å 

holde SRY informert om relevante tema.  

 

SRY bør nyttiggjøre seg av kunnskap og erfaringer fra 

Norges faste representanter i de ulike internasjonale 

organisasjonene på fagopplæringsfeltet. SRY bør jevnlig 

invitere de norske representantene til å presentere deres 

arbeid. 

  

SRY-medlemmene oppfordres til å abonnere på 

nyhetsbrevet fra relevante internasjonale institusjoner, 

slik som DG EAC (EU), Directorate for Education 

(OECD), Cedefop og UNESCO.  
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Implementering 

Norge bør på et tidligere tidspunkt vurdere mulige 

konsekvenser av EU-politikken for fag- og 

yrkesopplæringen. Forsinkelser i systemet gjør at 

diskusjonen om konsekvenser foregår samtidig som 

implementering. Det er viktig at berørte parter er delaktig 

i diskusjon av begrunnelser og forventede resultater av 

politikken, før en drøfter tekniske sider ved 

implementering av for eksempel de europeiske 

verktøyene (Europass, EQF, ECVET og EQAVET). 

 

Utdanningsmyndighetene må forankre internasjonal 

tematikk med partene i arbeidslivet ved å gi dem en plass 

i formelle nasjonale organer der beslutninger om 

internasjonal tematikk foregår. Deltakelse i slike grupper 

skjer på vegne av egen organisasjon, og ikke SRY. 

Medlemmene bør derimot hente inn relevant tematikk til 

diskusjon i SRY. De faglige rådene bør delta i diskusjoner 

som angår deres ansvarsområder.   

 

Implementering 

Konkretisering av den europeiske politikken er en 

dynamisk prosess som i stor grad baserer seg på 

samarbeid og utveksling av erfaringer. Medlemmene i 

SRY må ha kunnskap og forståelse for de internasjonale 

prosessene. Det er viktig at ikke all informasjon stammer 

fra utdanningsmyndighetene, men at SRY også nyttiggjør 

seg av andre kilder. 

 

Ved å delta i internasjonale fora vil SRY få mulighet til å 

påvirke utviklingen av europeisk politikk som kan få 

betydning for nasjonale prosesser. SRY vil også få 

informasjon som de trenger for å kunne bidra konstruktivt 

når implementering av politikken vurderes nasjonalt. 

 

Ressursmessig er det problematisk for SRY-medlemmer 

å delta i faste arbeidsgrupper på EU-nivå, men deltakelse 

fra medlemmer med tid og kompetanse bør foregå i 

seminar og konferanser på et internasjonalt nivå. 

Utdanningsmyndighetene skal involvere SRY på slike 

arenaer.    

Aktiviteter 

Arbeidsgruppen bør gjøre tematiske prioriteringer og 

sortere aktiviteter etter deres funksjon og hensikt som: 

- Informasjon; spre kunnskap.  

Eks. Study visit-katalog og rapporter.  

- Kommunikasjon; få til en felles agenda og samarbeid. 

Eks. flere elever og lærlinger som deltakere i 

mobilitetsprogrammer 

- Initiativ; etablere nye aktiviteter.  

Eks. hvordan internasjonalisering påvirker 

arbeidsplassen som læringsarena for å ta fagbrev 

 

Organisasjonene representert i SRY bør trekkes inn når 

Norge tar imot internasjonale delegasjoner.  

 

SRYs studietur bør inngå i 

internasjonaliseringsstrategien.  

 

SRY bør prioritere strategien om 

kompetanseframskrivninger (det foregår både et arbeid i 

OECD og EU på tema). Kompetanseframskrivinger er en 

pågående nasjonal prosess og SRY bør være rådgivende 

for hvordan fag- og yrkesopplæringen som helhet skal 

ivaretas i et internasjonalt perspektiv. 

 

SRY bør også være delaktig i moderniseringen av EU 

yrkesdirektivet 2005-36. Vil vi ha flere yrker inn i 

direktivet, eller bør Norge ta bruk av EU-verktøyene for å 

få mer fleksibilitet.   

Aktiviteter  

Ha oversikt over norske miljøer som deltar i 

internasjonale prosjekter og programmer, og en plan for 

hvordan miljøene og enkeltdeltakere kan benyttes 

hjemme til informasjon, kommunikasjon og/eller initiativ. 

 

 

 

Lover, forskrifter, reguleringer 

SRY må ha oversikt over: 1) hvordan nasjonale lover, 

Lover, forskrifter, reguleringer 

SRY må fange opp prosesser som vil kunne påvirke fag- 
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forskrifter og reguleringer påvirker internasjonalisering av 

fag- og yrkesopplæringen, 2) hvordan internasjonale 

prosesser påvirker nasjonal lovgivning. 

 

Det nasjonale lovverket kan hemme internasjonalisering. 

Godkjenning av utenlandsk utdanning er et eksempel på 

dette. SRY anbefaler en nasjonal samordning og 

kvalitetssikring for godkjenning av utenlandsk utdanning. 

 

Internasjonale prosesser får konsekvenser for nasjonale 

lover. I henhold til EUs Amsterdamtraktat, er 

nasjonalstatene suverene på utdanningsfeltet. EU kan 

bidra til utvikling og foreslå tiltak. Politikk, særlig fra EU, 

blir implementert gjennom lovverk nasjonalt. SRY må 

være delaktig i denne prosessen der politikk går fra å 

være en rekommandasjon på EU-nivå, til det er lovverk 

nasjonalt. Endringer i lovverk sendes ut på høring, men 

ofte er fristene kortere enn 3 måneder. SRY bør påpeke 

til myndighetene at fristen for høringer må overholdes. 

Rekommandasjonen om validering av ikke-formell og 

uformell kompetanse er et pågående eksempel på EU-

politikk som kan få konsekvenser for nasjonal lovgivning.  

og yrkesopplæringen i Norge, for eksempel 

moderniseringen av yrkeskvalifikasjonsdirektivet. 

 

Ressurser 

For at SRY skal kunne bidra med kvalifiserte råd til myndighetene om internasjonale spørsmål, forutsetter 

arbeidsgruppen at organisasjonene representert i SRY har ressurser til å følge opp forslagene i strategien. SRY må 

være villig til å bruke ressurser i form av tidsbruk på de internasjonale tema i møtene. Representantenes forankring i 

egen organisasjon i for- og etterkant er her avgjørende. Kostnader knyttet til deltakelse i arbeidsgrupper nasjonalt og 

møter internasjonalt for SRYs representanter bør dekkes av myndighetene.  

 

Forskning 

Et solid kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for utvikling. SRY skal holde seg oppdatert på det vesentligste av 

forskning på fag- og yrkesopplæring, og vurdere i hvilken grad internasjonal forskning skal omsettes til aktivitet 

nasjonalt i form av informasjon, kommunikasjon eller initiativ. Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over 

forskningsmiljø som jobber med internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen, inkludert en oversikt over de 

viktigste kilder til forskningsinformasjon om fag- og yrkesopplæring fra blant annet Cedefop. Det årlige seminaret om 

internasjonalisering skal også bygge på relevant forskning. 

 

Andre relevante tema 

SRY skal kommunisere sine prosesser på internasjonale tema til de faglige råd. Dette bør være tema på jevnlige 

møter mellom SRY og faglige råd, for eksempel fellessamlinger og fellesmøtet for SRY og ledere og nestledere i de 

faglige råd. 

 

Ved å forankre innspill i egen organisasjon, vil partene i de faglige råd også involveres. 

De faglige rådene oppfordres til å forholde seg til sine europeiske paraplyorganisasjoner og involvere seg i 

sektorprosjekt på det internasjonale nivå. 

 

Representasjon i råd og utvalg 

Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr. 142, og dermed fastslått at partene i arbeidslivet skal ha avgjørende innflytelse 

på norsk fag- og yrkesopplæringen. Partene i arbeidslivet bør være representert i formelle nasjonale organ som tar 

beslutninger eller utformer innhold som vil få konsekvenser for fagopplæringen, for eksempel implementeringen av de 

europeiske verktøy.  

 
 



Oversikt over internasjonal aktivitet med relevans 
for VET (Vocational Education and Training, Fag- og 
yrkesopplæring) 
 

Oversikten er disponert etter ansvarlig organ/institusjon 

 

 

1 SIU (etter oppdrag fra KD) 
Ansvar for EUs utdanningsprogrammer 

Programmene Comenius og Leonardo da Vinci har relevans for VET 

 

1A 
Comenius: 
Comenius er program for samarbeid innenfor grunn- og videregående opplæring på tvers av 

landegrenser innenfor EU. Enkeltpersoner og institusjoner kan gis støtte. 

 

1A1 
Comenius Partnerskap 
C Partnerskap skal styrke den internasjonale dimensjonen i opplæringen. Elever, lærere og 

ledere kan være aktører i et slikt partnerskap. Det er et mål at deltakerne skal få mer 

kunnskap om og forståelse for det kulturelle og språklige mangfoldet i Europa. 

To typer partnerskap: Multilaterale og bilaterale 

Hvem kan delta: I tillegge til barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan også 

spesialskoler, kompetansesentra og norske skoler i utlandet delta i partnerskap. 

 

1A2 
Comenius Regio 
C Regio gir utdanningsmyndigheter, skoler og institusjoner i norske regioner mulighet til å 

samarbeide med andre europeiske regioner om felles utfordringer. 

Et C Regio partnerskap skal utvikle og utveksle gode erfaringer innen emner som for 

eksempel skoleledelse, kvalitet i opplæringen, lærerutdanning, entreprenørskap, integrering 

av elever med spesielle behov, minoritetsspråklige elever, frafallsproblematikk osv. 

Hvem kan delta? 

Minst en utdanningsmyndighet; kommune, fk 

Minst en barnehage ellers skole 

Minst en institusjon som arbeider med opplæring, bibliotek, museum, idrettsklubb, 

fagforening e.l 

 

1A3 
Comenius Elevutveksling 
Elever i ungdomsskole og videregående har muligheten til å tilbringe tre til ti måneder ved en 

vertsskole i Europa. Utvekslingen skal gi eleven kunnskap om språk og kultur, i tillegg til å 



bidra til personlig utvikling. Målet er større innsikt i hvordan fag- og undervisning er lagt 

opp ved andre skoler i Europa. 

Hvem kan søke? 

Ungdomsskoler og videregående skoler som har deltatt i deltar i C skolepartnerskap kan søke 

om stipendier for å arrangere elevutveksling 

 

1A4 
Comenius Etterutdanning 
C etterutdanning gir en muligheter til å delta på kurs, konferanser, hospiteringsopphold I 

Europa. Ved å møte kollegaer fra ulike kulturer får de bedre kjennskap til 

utdanningssystemene ellers i Europa. 

Hvem kan delta? 

Lærere og andre tilsatte i grunnskole, 

Lærere og andre tilsatte i vgs,, inkl YF 

Førskolelærere og andre tilsatte i barnhage 

Personer som arbeider med utdanning av førskolelærere og lærere til barnehage, grunnskole 

og vgs 

Skoleledere 

Rådgivere i skolen 

Tidligere og arbeidsledige lærere på vei tilbake i yrket 

 

 

1B  
Leonardo da Vinci 
LdV er et program for samarbeid innenfor fag- og yrkesopplæring på tvers av landegrenser 

innenfor EU. Gjennom ulike tiltak gis det økonomisk støtte som skal motivere til faglig og 

personlig utvikling i europeiske nettverk. 

Det er tre ulike aksjoner:  

 

1B1 
LdV partnerskap: 

Gjennom LdV partnerskap får organisasjoner innen fag og yrkesopplæring utveksle 

erfaringer og kunnskap gjennom møter med samarbeidspartnere i flere land. 

LdV partnerskap legger til rette for tverrnasjonalt samarbeid innen fag- og yrkesopplæring. 

Partnere fra minst tre land i Europa velger ett tema og samarbeider om felles aktiviteter og 

resultater. Aktiviteter som gjennomføres i et partnerskap kan være flg: 

Partnermøter og seminargjennomføring av feltarbeid, undersøkelser og studier 

Utveksling og spredning av kunnskap, erfaring og god praksis 

Prosjektene skal føre til etablering av faglige nettverk, utveksling av perspektiver og 

erfaringer, innhenting av nyskapende impulser og utvikling av kvalitet innen fag- og 

yrkesopplæring 

Hvem kan delta? 

Programmet retter seg mot et bredt spekter av organisasjoner innen utdanning, offentlig 

forvaltning og næringsliv. Skoler, skoleeiere, bedrifter, fag- og bransjeorganisasjoner og 

andre institusjoner kan danne et nettverk og søke om støtte i fellesskap 

 

1B2  



LdV mobilitet 

LdV mobilitet gir organisasjoner og institusjoner innen utdanning økonomisk støtte til 

opphold og faglig samarbeid i europeiske land. Gjennom LdV mobilitet får deltakere 

muligheten til å tilegne seg og dele ny kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner. LdV mobilitet 

skal gjøre fag- og yrkesopplæring mer attraktivt og relevant. Programmet skal legge til rette 

for mobilitet, videreutvikling av kvalitet og nyskaping innenfor fag- og yrkesopplæring 

Hvem kan delta? 

Organisasjoner innen utdanning, offentlig forvaltning og næringsliv kan søke. Deltagere kan 

være både lærlinger, elever, rådgivere, instruktører og lærere. 

 

IB3 
 LdV videreutvikling 

LdV videreutviklingsprosjekt gir mulighet til å oppdatere og videreutvikle fag- og yrkesrettete 

opplæringsprosjekter sammen med europeiske partnere. 

Videreutviklingsprosjekt skal bidra til å spre og videreutvikle innovative opplæringsprodukter 

på tvers av Europa. Det skal tas utgangspunkt i resultater fra tidligere opplæringsprodukt. 

Opplæringsprodukt kan være videre- og etterutdanningsprogram rettet mot arbeidslivet, kurs 

innen videregående yrkes- og profesjonsutdanning og nye metoder innen karriereveiledning 

og rådgivning. Prosjektene skal forbedre metodikk, faginnhold og bruk av teknologi i 

opplæringsprodukt. 

Hvem kan delta? 

Organisasjoner innen utdanning, offentlig forvaltning og næringsliv. Eksempelvis 

bransjeorganisasjoner, videregående skoler, fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, 

kommuner, fylkeskommuner og statlige organer. 

 

2 NYTT PROGRAM FRA 2014: ERASMUS FOR ALL  (E4A) 

(SIU og?) (Eller Yes Europe, der YES står for: Youth, Education, 

Sport) 
Ett integrert program for utdanning, ungdom og sport med sterkere vekt på den europeiske 

dimensjon og merverdien 

3 hovedtiltak 

Mobilitet 

Samarbeidsprosjekter 

Politikkutvikling og 2 spesialprogrammer: Jean Monnet og idrett 

Hva blir vektlagt: 

Øke kvaliteten i utvekslingen (bruk av IKT i språklæring før avreise, finne gode bedrifter for 

praksis) 

Mer fleksibilitet og mobilitet 

Internasjonal dimensjon 

Tettere samarbeid universitet – næringsliv 

Tettere samarbeid mellom institusjoner i og utenfor Europa 

Økt innovasjon 

 

3 
EUROPASS (SIU) 



Mappe bestående av fem ulike dokumenter som kan bidra til at ens kvalifikasjoner, 

kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa. 

Den består av: 

Europass CV som er et dokument som presenterer ens kompetanse på en måte som lett kan 

forstås 

Europass Fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev 

eller vitnemål fra yrkesfaglig utdanning 

Europass Mobilitet beskriver den kompetanse en har tilegnet seg gjennom et utdannings- eller 

opplæringsinnhold i et annet europeisk land. 

Europass Språkpass er et dokument som beskriver ens språkferdigheter og språkkompetanse 

Europass Vitnemålstillegg blir utstedt sammen med vitnemål ved avslutningen av et studium 

på universitet eller høyskole. Det beskriver innholdet i studiet og den kompetansen som er 

oppnådd 

 

4  
Bilateralt med Tyskland (SIU) 

Gjør Det: Gjensidig utvekslingsprogram mellom Norge og Tyskland for ungdom under 

yrkesfaglig utdanning. 

Programmet har som mål å videreutvikle samarbeid innen fag- og yrkesrettet opplæring 

mellom Tyskland og Norge, fremme utdanningsmobilitet over landegrensene, få innsikt i 

arbeidslivet og kultur i et annet land, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og 

næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland og Norge. 

Utvekslingen skjer som regel mellom en norsk bedrift eller utdanningsinstitusjon og en 

tilsvarende tysk partner. Gjør det er basert på gjensidighet, som innebærer at både tyske og 

norske partnere må søke samtidig og forplikte seg til å gjennomføre utveksling 

Hvem kan søke: 

Videregående skoler, opplæringskontor, andre opplæringsinstitusjoner og bedrifter (stort sett 

likt i de to land) 

 

 

5 
FIVAI (Fylkesmannen i Vest Agder, Internasjonalt kontor) 

5A Bilateralt med Frankrike 
Toårig tilbud med 6 skoleplasser ved Lycee Professionnel Experimental i Guerande ved 

atlanterhavskysten for elever som har akvakultur VKI. Det er to linjer som fører fram til 

Baccalureat Professionnel i skalldyroppdrett eller fiskeoppdrett. 

 

5B 
Centre Culturel Francais (Det franske kulturinstituttet) 
Instituttet tilbyr inntil 13 norske ungdommer plass ved et fransk lycee hotelier i La Rochelle, 

Illkirch (ved Strasbourg) eller Metz. Dette er videregående skoler med kokk- eller 

servitørlinje. For å bli tatt inn må en ha fullført VgI i utdanningsprogram for restaurant- og 

matfag/GK i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag. Utdanningen er toårig og fører 

fram til diplomet Brevet d`Etudes Professionneles – Hotellerie/Restauration (BEP). Ved 

oppnådd BEP- diplom, kan en fremstille seg til fagprøve i Norge (?) 

 



 

 

4  

KD/UDIR 
 

4A 

EQF-NKR 
 

KD fastsatte i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) 15. desember 

2011 etter offentlig høring. 

Kvalifikasjonsrammeverket skal gis forskrifts status. 

NKR er en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av formelle kvalifikasjoner som kan 

oppnås innenfor vårt formelle utdanningssystem. NKR er en videreføring av to internasjonale 

prosesser, EQF, utviklet i EU, og kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, Bologna 

prosessen. 

NKR tar utgangspunkt i de formelle nivåene i det norske utdanningssystemet. Forventet 

læringsutbytte (learning outcome) er beskrevet i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse. 

Implementering av NKR innebærer at når læreplaner skal justeres, revideres eller at nye skal 

lages, skal læringsutbyttebeskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket brukes som referanse i 

arbeidet. Udir skal sikre at kompetansemål i læreplaner for fag bidra til at eleven 

tilfredsstiller de oppgitte læringsutbyttebeskrivelsene som er bestemt for relevant 

kvalifikasjonsnivå 

Oppdraget om slik sikring er gitt i oppdraget til Udir i brev av 18.05.2012. 

 
 

4B  
ECVET 
European Credit System for Vocational Education and Training.  Dette er en 

rekommandasjon fra 2009 for å implementere felles europeiske poeng (credits) for fag- og 

yrkeskvalifikasjoner. 

Innen 2012 skal medlemslandene ha etablert de nødvendige forutsetningene for å innføre 

ECVET der 60 poeng skal tilsvare normalt ett års arbeidsbyrde/opplæring. 

ECVET skal bidra til økt mobilitet for lærlinger, elever, studenter innen fag og 

yrkesopplæring i grunnopplæringen og i fagskolen. 

Norge har gjennomført flere forutsetninger for å kunne etablere ECET, men har ikke innført 

”units” of LO (Learning Outcome,) men vi har f.eks hovedområder i læreplanene som kan 

forståes som ”units” 

12 des 2012 fikk Udir gjennom oppdragsbrev oppgaven med å vurdere konsekvenser av å 

utvikle ulike modeller for en ev. implementering av ECVET i Norge 

 

4C 
ENQAVET 



European Network for Quality Assurance in Vocational Education ble etablert i 2005 med et 

mål om å utvikle og implementere et felles konsept for kvalitetssikring innenfor VET 

Det skal være opprettet nasjonale kontaktpunkter for dette nettverket i hvert EU/EØS land  

 

 

4D Arbeidsgrupper/komiteer/tematiske arbeidsgrupper 

 

4 D1 

 EU 

 
to medlemmer i LLP Committee (hele det livslange læringsprogrammet) 

(TWG=Thematic Working Group) 

Medlem i Expert Group on Indicators for Active Citizenship 

Medlem i LOG (Learning Outcome Group) 

Medlem i TWG on ICT and Education 

Medlem i TWG on ESL (Early School Leaving) 

Medlem i TWG on the Professional Development of Teachers 

Medlem i TWG on MST in Education 

Medlem i TWG on Entrepreneurship Education 

Medlem i TWG on Mathematics, Science and Technology (MST) 

Representert i Directors General meeting on VET 

Representert i Committee for the recognition of professional qualifications 

Representert i Group of coordinators for the recognition of professional qualifications 

Representert i EURYDICE nettverket 

Medlem i European Qualification Framework Advisory Group 

Medlem i Standing Committee on Indicators 

 

 

5  
EFTA 
Representert I EFTAs arbeidsguppe for utdanning og ungdom 

Representert i EFTAs arbeidsgruppe for gjennomføring av direktiv 2005/36/EF om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 

 

6 
EØS 
Representert i EØS` spesialutvalg for utdanning 

 

7 
 EUROPARÅDET 

Ansvarlig for forberedelser til styremøter in Steering Committee for Educational Policy and 

Practice (CDPPE)/observatør i styret for Wergeland senteret 

Vice Chair i ECML Bureau (European Centre for Modern Languages) 

Medlem av koordineringsgruppe for prosjektet: Languages of Schooling 



 

 

8 
NMRS (Nordisk Ministerråd og Skolesamarbeid) 

Representant/Saksbehand for NSS (Norsk Skolesamarbeid) Aktuelle saker/tema i det nordiske 

skolesamarbeidet er bl.a: 

Gjennomføring av utdanning – nordisk arbeid mot frafall 

Yrkesfag - yrkesutdanning 

Medlem i Representative Board in the European Agency for Development in Special Needs 

Education, som er et flernasjonalt prosjekt 

 

9 
OECD 
Representert i EDPC (styringsorganet for OECDs Directorate of Education) 

Representert i OECD,CERI (Centre for Educational Research and Innovation) 

KD med ansvar for koordinering av OECD Skills Strategy/country studies 

Representert i INES nettverket (International Indicators of Education Systems) 

Representert i INES AD (INES Advisory Group) 

Chair (leder) i arbeidsgruppen Social Outcomes Learning 

Representert i PISA strategic group 

Representert i gruppen Innovatiove Learning Environments 

Representert i Education at a Glance 

 

10  
UNESCO  
Representert i IBE International Bureau of Education 

I styringskomiteen iTask Force on Teachers for Education for All 
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Til  

SRYs arbeidsgruppe om internasjonalisering 

 

 

 

Utdanningsdirektoratets internasjonale aktivitet innen fag- og 

yrkesopplæringsfeltet 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) arbeidsgruppe om internasjonalisering har 

henvendt seg til Utdanningsdirektoratet og bedt om en oversikt over direktoratets 

internasjonal aktivitet med relevans for SRY. Utdanningsdirektoratet er involvert i flere 

internasjonale fora, nettverk og prosjekter på alle nivå innen grunnopplæringa. Dette 

notatet sammenstiller direktoratets internasjonal engasjement innen videregående 

opplæring, der hovedtyngde er på fagopplæringsfeltet. Notatet er kategorisert etter 

internasjonal organisasjon, dette er Nordisk Ministerråd, EU, UNESCO, Europarådet, 

OECD og IEA. 

 

1. Nordisk Ministerråd 

Nordisk skolesamarbeid - yrkesgruppen 2012 

Norge har i 2012 hatt formannskapet i Nordisk ministerråd, og Utdanningsdirektoratet 

har ledet den nordiske yrkesfaggruppen. Yrkesfaggruppen er underlagt NSS (Nordisk 

skolesamarbeid), og består av representanter fra utdanningsmyndighetene i de nordiske 

landene. Gruppen har videreutviklet prosjektet om nordisk samarbeid om opplæring i 

små håndverksfag. Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Danmark, deltatt i et 

prosjekt om nordisk samarbeid om trebåtbyggerfaget.  

 

KD har laget et forslag om et nordisk samarbeidsprogram som skal undersøke om 

utdanning, arbeid og velferd kan kobles sammen på nye måter for å redusere frafall og 

få flere i arbeid. Yrkesfaggruppen har diskutert forslaget og Sverige følger opp dette i 

deres formannskapsår i 2013. I tillegg har yrkesfaggruppen anbefalt oppfølging av en 

nordisk rapport som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 

(NIFU) har skrevet om yrkesopplæring og framtidens kompetansebehov. Rapporten 

inneholder mye god informasjon om de respektive landenes arbeid med å tilpasse 

utdanningssystemet til arbeidslivets kompetansebehov. Yrkesfaggruppen deltok i 

planleggingen av KDs nordiske konferanse om om lesing, skriving og regning i de 

yrkesfaglige utdanningsprogrammene som ble gjennomført 31.10-1.11.12. 

mailto:bbe@udir.no
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Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U, besluttet i 2012 å 

omorganisere rådgivningsgruppene for å se om man kan finne nye måter å arbeide på. 

NSS og yrkesfaggruppen er foreslått nedlagt fra 1. januar 2013, og at det opprettes 

nettverk for erfaringsutveksling uten en sekretariatsfunksjon. En endelig vurdering og 

beslutning av hvordan det nordiske samarbeidet innen skole og fag- og 

yrkesopplæringen skal ivaretas, tas av EK-U. Norge har formannskapet i Nordisk Råd i 

2013. 

 

Nordisk prosjekt om ressursbank mot frafall 

Utdanningsdirektoratet skal være representert i referansegruppa til et nordisk prosjekt 

om å utvikle en ressursbank mot frafall. Prosjektet skal samle kunnskap og gode 

eksempler på tiltak mot frafall innen videregående opplæring i de nordiske landene. 

Prosjektet startet høsten 2012 og vil avsluttes i 2014. Nordens velferdssenter (NVC) er 

tildelt oppdraget med å gjennomføre prosjektet.  Fra Norge er også 

Arbeidsdepartementet representert i referansegruppa.   

 
Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) 

Voksenopplæring er et prioritert område i det nordiske samarbeidet. Nordisk 
Ministerråds strategiske plan for utdanning og forskning (2011-2013) understreker 

behovet for tverrsektorielt samarbeid og videreutvikling til beste for utdanning, forskning 
og innovasjon. 
 

Rundt de nordisk prioriterte temaene har ekspertnettverk blitt etablert og fått 
utredningsoppdrag. Ekspertnettverkene har også kompetanseoppbygging og 

politikkutvikling som oppgave. 
 
Utdanningsdirektoratet har siden 2011 vært representert i ekspertnettverket for 

validering/realkompetansevurdering som har som oppdrag å følge og bidra til utvikling 
av realkompetansevurdering i Norden. 

 

Nordisk nettverk for vurdering av utenlandsutdanning 

Utdanningsdirektoratet deltar på oppdrag fra KD i en nordisk nettverksgruppe for 

vurdering av utenlandsk utdanning (Nordic Network on Vocational Qualifications).  

Nordområdestrategien 

Utdanningsdirektoratet følger opp nordområdestrategien på grunnopplæringsområdet. 

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland, de nasjonale sentrene for flerkulturell 

opplæring, fremmedspråk i opplæringen og kunst og kultur i opplæringen utarbeider et 

forslag til en mer helhetlig satsing innen februar 2013.  

2. EU 

2.1 EUs utdanningspolitiske arbeid innen fag- og yrkesopplæring 

Utdanningsdirektoratet følger EUs utdanningspolitiske arbeid innenfor fag- og 

yrkesopplæringen. Vi er representert i Advisory Committee on Vocational Training 
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(ACVT), som er EUs rådgivende partssammensatte komité til EU-kommisjonen for 

oppfølging av de europeiske prosesser innen fag- og yrkesopplæringen. 

Utdanningsdirektoratet sitter også som observatør i Leonardo Da Vinci-utvalget.  

 

ReferNet  

Utdanningsdirektoratet er Norges nasjonale koordinator i ReferNettverket. ReferNet er 

Cedefops nettverk for kunnskap og dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen, og her 

deltar Norge på lik linje med andre EU-land. Våre kontraktsforpliktelser til Cedefop 

innebærer å samle inn informasjon, vurdere og rapportere om norske utviklingstrekk 

rettet mot et europeisk publikum. Rapporter leveres på vegne av det norske 

ReferNettverket1, som består av de sentrale aktørene innen fag- og yrkesopplæring i 

Norge. 

 

I 2012 leverte vi en systembeskrivelse av yrkesopplæringen samt en omfattende rapport 

om norsk politikkutvikling på feltet knyttet til oppfølgingen av Københavnprosessen. I 

tillegg har vi har levert korte nyhetsartikler og en brosjyre som beskriver de viktigste 

sidene av vårt utdanningssystem.  

 

EQAVET 

Utdanningsdirektoratet er nasjonalt referansepunkt for kvalitet (NRP) i EU-nettverket 

Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET). I EQAVET har vi 

deltatt i en arbeidsgruppe som har utarbeidet retningslinjer og verktøy til støtte i 

implementeringen av EQAVET-anbefalingen. Disse verktøyene brukes i utviklingen og 

implementeringen av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for fag- og 

yrkesopplæringen (NKVS-FY). Vi har fulgt de europeiske prosessene, blant annet ved å 

delta på flere EU-konferanser om temaet. Vi har også besvart en undersøkelse om 

implementering av EQAVET-anbefalingen. Arbeidet viser at et nasjonalt rammeverk for 

kvalitet i all hovedsak er på plass. 

System for kvalitetsutvikling i fagopplæringen (NKVS FY) 

Siden 2010 har en egen arbeidsgruppe i Utdanningsdirektoratet arbeidet med system for 

kvalitetsutvikling i fagopplæringen. Arbeidsgruppen har deltakere fra mange avdelinger. 

Arbeidet ble igangsatt av Kunnskapsdepartementet etter at Stortinget i 2009 behandlet 

melding om utdanningen og utredning om kvalitet i fagopplæringen (2008). Arbeidet har 

vært organisert som et prosjekt, hvor partene i arbeidslivet har vært representert både i 

styringsgruppe og referansegruppe.  

 

EU har arbeidet systematisk med felles forståelse av kvalitet i fagopplæringen siden 

2000.  I 2009 kom EU fram til en anbefaling for ett kvalitetsrammeverk med blant annet 

en konkretisering av 10 indikatorer. Arbeidet i EU videreføres gjennom European Quality 

Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (EQAVET). Det er 

                                                           
1
Oversikt over medlemmene i det norske ReferNettverket:http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-

yrkesopplaring/NRP/Norske-medlemmer-av-ReferNet/ 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/NRP/Norske-medlemmer-av-ReferNet/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/NRP/Norske-medlemmer-av-ReferNet/
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et mål at det norske systemet for kvalitetsutvikling i fagopplæringen skal, i den grad det 

er relevant, utformes i henhold til EUs anbefalinger. En utfordring med tilpassingen er at 

EU primært innretter seg mot kvalitetssikring og et nasjonalt nivå, mens arbeidet i Norge 

primært retter seg mot kvalitetsutvikling både for nasjonalt og lokalt nivå. 

Arbeidsgruppen i NKVS FY har vært på studiebesøk i flere land og hatt besøk. Gruppen 

utvikler også kontakter både gjennom EQAVET og LLL (for eksempel QALLL).  

The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) 

ECVET er et poengberegningssystem som skal bidra til arbeidsmobilitet og 

utdanningsmobilitet innen eget land og mellom land. Utdanningsdirektoratet har deltatt i 

møter i Users' Group og på relevante seminarer i 2012. Møtene anses som nyttige for å 

lære om status for arbeidet i andre land. Vi mener det er viktig å se arbeidet med ECVET 

i sammenheng med annet arbeid med mobilitetsverktøy i EU, som Europass og EQF. 

Oppdragsbrev ble mottatt sent i 2012. 

 

Europass fagbeskrivelser 

Europass består av fem dokumenter, Europass fagbeskrivelse, Europass CV, Europass 

mobilitet, Europass språkpass og Europass vitnemålstillegg. 

Utdanningsdirektoratet har et spesielt ansvar for innholdet i europass fagbeskrivelser. 

Udir har i samarbeid med partene i arbeidslivet utviklet fagbeskrivelser for alle fag som 

gir fagkompetanse og yrkeskompetanse i Kunnskapsløftet. Statens senter for 

internasjonalisering av utdanning (SIU) har utviklet en webside der fagbeskrivelsene 

finnes på norsk og engelsk. SIU har forvaltningsansvaret for Europass og skal ha en 

implementeringsstrategi for verktøyet. 

2.2 Annet arbeid knyttet til EU 

EQF/NKR 

EQF/NKR skal fremme mobilitet og livslang læring. 

EQF/NKR skal fremme eller redusere hindringer for mobilitet mellom land gjennom 

likelydende beskrivelse av kvalifikasjoner og definisjoner av nivåer. EQF er basert på 

prinsippet om læringsutbytte som beskriver kvalifikasjoner med utgangspunkt i hva det 

er forventet at en skal kunne, forstå og gjøre. Utdanningsdirektoratet skal bruke 

kvalifikasjonsbeskrivelsene i NKR ved utvikling av nye læreplaner og ved eventuell 

revidering av læreplaner. 

European Lifelong Guidance Policy Network  

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) har som formål å støtte nasjonal og 

europeisk policyutvikling på veiledningsområdet gjennom blant annet 

erfaringsutveksling, informasjonsinnhenting, analyse og utnyttelse av prosjekter i 

nettverkets regi. Nettverket ble opprettet i 2007 og Utdanningsdirektoratet deltar for 

Kunnskapsdepartementet i den norske delegasjonen. Den norske delegasjonen består 

videre av Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (Vox), som er koordinator i Norge, 
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samt Arbeids- og velferdsdirektoratet. ELGPN delfinansieres av Programmet for livslang 

læring (LLP). Arbeidet har i siste toårs-periode resultert i rapport, 

politikkutviklingsverktøy, temanotater og ordbok for politikkutviklere. Produktene er 

tilgjengelige på ELGPNs nettsider. I neste toårsperiode skal gruppen teste 

politikkutviklingsverktøyene på nasjonalt nivå. ELGPN delfinansieres av Programmet for 

livslang læring (LLP). Arbeidet har i siste toårs-periode resultert i rapport, 

politikkutviklingsverktøy, temanotater og ordbok for politikkutviklere. Produktene er 

tilgjengelige på ELGPNs nettsider. I neste toårsperiode skal gruppen teste 

politikkutviklingsverktøyene på nasjonalt nivå. 

 

Euroguidance 

Euroguidance er et europeisk nettverk av omkring 30 nasjonale sentre som kobler 

sammen veiledningssystemene og promoterer Europa som ett utdanningsområde. 

Euroguidance ble opprettet i 1992 og skal styrke den europeiske dimensjonen i 

rådgivningen og skaffe og utveksle informasjon av høy kvalitet. Nettverket har fokus på 

mobilitetsrelevant informasjon og har ansvar for data i den europeiske 

utdanningsportalen Ploteus. Utdanningsdirektoratet er nasjonal koordinator for 

Euroguidance.   

 

Euroguidance Norge har også ansvar for den årlige Academia-utvekslingen. Rådgivere 

fra Norge reiser ut og rådgivere fra andre europeiske land reiser til Norge for å lære av 

hverandre og om hverandres systemer. Rådgivere som deltar i utvekslingen mottar 

oftestipend fra Lifelong Learning Programme (LLP)/Leonardo da Vinci. Våren 2012 deltok 

16 utenlandske rådgivere på kurs i Norge i regi av Utdanningsdirektoratet/Euroguidance.  

3. UNESCO 

UNESCOs skolenettverk Associated Schools Project Network ASPnet 

ASPnet er et globalt skolenettverk som er opptatt av menneskerettigheter, kultur og 

internasjonale forhold. ASPnets hovedformål er å skape kunnskap, forståelse og 

bevisstgjøring rundt UNESCOs hovedoppgaver, blant annet ved å styrke den 

internasjonale dimensjonen i undervisningen.Vi har koordineringsansvaret for 

skolenettverket i Norge. Hvert år arrangerer UNESCO ASPnet seminar for skolene i 

nettverket. Her får deltakerne faglig påfyll med foredrag og ekskursjoner. I 2012 deltok 

skolene på konferansen Å leve med verdensarven, i tillegg til å ha eget seminar. 

Kompetanseutvikling og nettverksbygging var prioriterte områder i 2012. 36 skoler fra 

hele utdanningsløpet deltar i nettverket. Vi har laget en brosjyre for å informere om 

nettverket og rekruttere flere skoler.  
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4. Europarådet 

Europarådets arbeid for å fremme demokratisk medborgerskap og 

menneskerettigheter i opplæringen 

Europarådet ble etablert i 1946 og skal fremme demokrati og menneskerettigheter i de 

47 medlemslandene. Opplæring på dette feltet er derfor av sentral betydning. 

Europarådet har opprettet komiteer og nettverk med representanter fra medlemslandene 

som rapporterer til rådet. Det avholdes regelmessige møter 1-2 ganger i året.  I 2012 er 

det ratifisert en pakt for opplæring i demokrati og menneskerettigheter. 

 

Utdanningsdirektoratet har fulgt opp arbeidsforpliktelsene knyttet til den nasjonale 

koordinatorfunksjonen og bidratt med norske erfaringer og synspunkter i internasjonale 

møter og konferanser i regi av European Agency for Development in Special Needs 

Education. European Agency for Development in Special Needs Education er en 

uavhengig og selvstyrt organisasjon, etablert av våre medlemsland som en plattform for 

samarbeid om utvikling av tilbudet for elever med særskilte behov.  

 

5. OECD 
 

Utdanningsfeltet i OECD er primært knyttet til indikatorsamarbeidet i INES, og til ulike 

utviklingsprosjekter knyttet til CERI.  

 

INES samarbeidet omfatter PISA og TALIS, samt deltakelse i indikatorsamarbeidet 

knyttet til Education at a Glance. INES-samarbeidet er i OECD lagt under 

Utdanningskomiteen (EDPC), mens de ulike prosjektene styres av egne styringsgrupper 

(Governing boards). 

 

CERI er en komite som skal stimulere til samarbeid knyttet til forskning og utvikling, og 

tar initiativ til ulike samarbeidsprosjekter. Utdanningsdirektoratet ivaretar norsk 

representasjon i CERI Governing Board, og deltar i noen av utviklingsprosjektene i CERI. 

 

6. IEA 
The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) er en 

uavhengig internasjonal sammenslutning av forskningsinstitusjoner og statlige 

forskningsetater. IEA gjennomfører storskala komparative undersøkelser av 

læringsutbytte innen ulike fagområder.  
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7. Internasjonale studier 

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for norsk deltakelse i en rekke komparative 

undersøkelser av læringsmiljø og læringsutbytte i regi av Organisation for Economic Co-

operationand Development (OECD) og International Association for the Evaluation 

ofEducationalAchievement (IEA). Vi innehar følgende verv: 

 

  -    Chair for IEA general Assembly og Standing Committee 

- Chair for TALIS Board of Participating Countries (OECD) 

- Chair for INES Advisory Group (OECD) 

- Norsk representant i PISA Governing Board (OECD) 

 

Utdanningsdirektoratet ivaretar norsk representasjon og følger opp norsk deltakelse i 

følgende studier:  

 

OECD: 

 
• Programme for international student assessment – PISA. 

PISA gjennomføres hvert 3. år, og undersøker 15-åringers kompetanse og 

ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. 
 

• Survey ofteachers, teaching and learning – TALIS 
TALIS retter seg mot et stort utvalg av lærere og rektorer, og tar opp følgende 
tema: Lærerutdanning og kompetanseutvikling, læringssyn og 

undervisningspraksis, vurdering og tilbakemelding, skoleledelse. TALIS 
gjennomføres neste gang våren 2013, og Norge deltar med skoler på både 

barnetrinn, ungdomstrinn og videregående. 
 
IEA: 

• TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study, 4. og 8. 
Klassetrinn 

TIMSS tester elevers kompetanse i matematikk og naturfag på 4. og 8. 
klassetrinn, og gjennomføres hvert 4. år. 
 

• TIMSS Advanced, undersøker kompetanse og ferdigheter i matematikk og fysikk 
hos elever med full fordypning i slutten av videregående skole 

 
• PIRLS: Progress in International Reading LiteracyStudy, 4. Klassetrinn 

PIRLS undersøker leseferdighet hos elever på 4. klassetrinn hvert 5. år.  

 
• ICCS: International Civic and CitizenshipEducationStudy 

Studien undersøker kompetanse og holdninger til demokrati og medborgerskap 
hos elever på ungdomstrinnet 
 



 

  Side 8 av 8 

    

 

• ICIL :Denne studien gjennomføres for første gang våren 2013, og undersøker 

tverrfaglig IKT-kompetanse hos elever på ungdomstrinnet 
 

 

De fleste studiene finansieres som forskningsstøtte til universiteter. I tillegg til de 

nasjonale rapportene fra studiene og vitenskapelige artikler, er flere doktoroppgaver 

knyttet til videre analyser av data fra de internasjonale studiene. 
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SRY-sak 10-02-13 Høring om endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 6 og 

nytt kapittel 6A om formidling av lærekandidater 

Dokument Til behandling 

Innstilling  SRY slutter seg til endringsforslaget med foreslåtte endringer som 

fremkommer i møtet.  

 SRY ønsker en styrking av § 6A-8 som gir rett til opplæring til 

elever som ikke får tildelt læreplass. Fylkeskommunen må 

pålegges å få på plass et tilbud til elever innen utgangen av 

august. Det bør også være et klart krav om omfang av tilbudet.  

 Sekretariatet sammen med ledelsen av SRY utformer høringssvar 

etter vedtaket i møtet som sendes til Utdanningsdirektoratet innen 

høringsfristen. 

Vedlegg 1. Høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet 

2. Forlag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 med 

forslag om nytt kapittel 6A 

3. Merknader til endringsforslaget 

Oppsummering av saken 
Utdanningsdirektoratet (Udir) har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Udir foreslår også et nytt 

kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at endringene vedtas 

fra 1.8.2013 og trer i kraft fra 1.1.2014.  

 

Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til skoleåret 2014 - 2015. 

 

For at SRY skal få et best mulig grunnlag for å uttale seg, vil høringen bli tatt opp på 

fellessamlingen med SRY og alle de faglige rådene 18. april 2013. 

 

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 25. april 2013. 

Om høringen 
Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 

kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Udir foreslår også et nytt kapittel 6A om 

formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at endringene vedtas fra 1.8.2013 og 

trer i kraft fra 1.1.2014. Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til 

skoleåret 2014 - 2015. 

 

I korte trekk kan forslagene oppsummeres slik: 

 

1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter. 

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


   Side 2 av 3 

 

SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 

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

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

 

2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til 

spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere. 

 

3. Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever. 

 

4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3. 

 

5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne. 

 

6. Eget kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. 

 

Sekretariatets vurdering er at alle punktene er viktige, men at punktene 1,4,5 og 6 er de mest 

aktuelle temaene for SRY å uttale seg om. Videre følger en kort omtale av de nevnte punktene. 

Om de mest aktuelle endringsforslagene for SRY - 1, 4, 5 og 6 
 

1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale 

forskrifter 

Direktoratet har gjennomgående forsøkt å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for de ulike 

oppgavene i forbindelse med inntak. For det første foreslås det en presisering av hva som er et 

kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt. For det andre foreslås det at når ansvaret er 

knyttet til videregående opplæring, så er det fylkeskommunen ansvaret legges til. 

Fylkeskommunen kan delegere oppgavene videre. Fylkeskommunen skal fastsette en lokal 

forskrift om inntak. Det foreslås også en forskriftsfesting av hvilken informasjon kommunen skal 

overføre til fylkeskommunene om elevene på 10. trinn i forkant av inntaket. For mer om dette, se 

punkt 5.2.4 i høringsbrevet. Punkt 5.3, inntak til enkelte utdanningsprogram omhandler inntak til 

TAF modeller.  

 

4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2 og Vg3 

Direktoratet foreslår også at inntaket til Vg2 og Vg3 differensieres og at vilkårene for opprykk til 

neste nivå blir tydeligere. Dette gjøres blant annet ved at vilkåret for inntak til Vg2 og Vg3 endres 

fra “fag det byggjast vidare på” til at alle fagene på trinnet som avsluttes må være bestått. De 

som ikke oppfyller dette vilkåret kan i noen tilfeller tas inn etter en individuell vurdering. Dette 

gjelder blant annet dersom det etter en helhetlig vurdering konkluderes med at søkeren har de 

faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste trinn. Dette vil også gjelde for søkere 

med enkeltvedtak om spesialundervisning. Dersom søkeren ikke oppfyller vilkårene kan hun eller 

han tas inn som deltidselev. For mer om inntak til Vg2 og Vg3, se punkt 5.8 i høringsbrevet og 

kapittel III. 

 

5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 

Inntak av voksne er i dag så vidt regulert i forskriften. Direktoratet foreslår en mer detaljert 

forskriftsfesting av inntak av voksne til videregående opplæring etter opplæring særskilt 

organisert for voksne, opplæringsloven kapittel 4A. Direktoratet foreslår også tydeligere regler 

både for voksne med rett og voksne uten rett. Forslagene er en forskriftsfesting av gjeldende 

rett. Mer om dette finnes i punkt 5.9 i høringsbrevet og kapittel VI.  

 

6. Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater 

Direktoratet foreslår et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Dette 

kapitlet regulerer ulike sider knyttet til formidling, som forholdet mellom inntak og formidling, 

krav til søknad og saksbehandlingsfrister, oppgavene til de involverte aktørene og muligheter for 

annen organisering av opplæringen. Det er også presisert at søkere på yrkesfaglige 

utdanningsprogram som ikke blir formidlet til opplæring i bedrift har rett til Vg3 i skole, dersom 

hun eller han ønsker det selv. Dette drøftes i punkt 5.10 i høringsbrevet. Kapittelet omhandler 

også annen organisering av opplæringen (også omtalt som vekslingsmodell). De viktigste 

paragrafene SRY bør uttale seg om er §§ 6A-1, 6A-5 og 6A-6. 

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


   Side 3 av 3 

 

SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 

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

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

Innlevering av høringsuttalelser 
Direktoratet ber om at høringsuttalelser leveres elektronisk gjennom skjema på udir.no. 

Høringsuttalelser kan også sendes som e-post til post@utdanningsdirektoratet.no eller per brev til 

Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo.  

 

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 25. april 2013. 

Forslag til vedtak 
 SRY slutter seg til endringsforslaget med foreslåtte endringer som fremkommer i møtet. 

 Sekretariatet sammen med ledelsen av SRY utformer høringssvar etter vedtaket i møtet 

som sendes til Utdanningsdirektoratet innen høringsfristen. 

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

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 
Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Telefon:   

+47 23 30 12 00 

Telefaks:   
+47 23 30 12 99 

 

E-post:   

post@utdanningsdirektoratet.no 

Internett:   
www.utdanningsdirektoratet.no 

 

Bankgiro:   

7694 05 10879 

Org.nr.:   
NO 970 018 131 MVA 

 

 

 

 

Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad  
 

 
 
 
Vår dato:  
31.01.2013 
Deres dato: 
 

 
 
 
Vår referanse:    
2012/4081 
Deres referanse:  
 

 

 

Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste  

 

 

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående 
opplæring  
 

1. Innledning  
Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Det foreslås også et nytt 

kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at endringene vedtas 

fra 1.8.2013 og trer i kraft fra 1.1.2014. Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene 

er inntaket til skoleåret 2014/2015.  

 

Høringsbrevet er strukturert slik at kapittel 2 oppsummerer våre forslag til endringer. I kapittel 3 

skisseres bakgrunn for saken og i kapittel 4 gjør vi kort greie for de gjeldende 

inntaksbestemmelsene. Våre vurderinger og spørsmål til høringsinstansene er i kapittel 5. 

Kapittel 5 er derfor veldig sentralt for å forstå forslagene. I kapittel 5.11 finner dere våre 

spørsmål til høringsinstansene oppsummert. Høringsbrevets vedlegg 1 er forslag til endringer i 

kapittel 6 og nytt kapittel 6A. Dette er forslag til nye forskriftsbestemmelser. I vedlegg 2 finner 

dere direktoratets merknader til bestemmelsene i vedlegg 1. Merknadene viser hvordan vi har 

ment at de ulike bestemmelsene skal forstås.  

 

Vi ber om at høringsuttalelser leveres elektronisk: 
https://skjema.udir.no/digiforms/htmlViewer?documentId=706 
 

Høringsuttalelser kan også sendes inn på epost til post@utdanningsdirektoratet.no eller per brev 

til Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo.  

 

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 25. april 2013. 

 

Våre høringer er åpne for alle, og alle som ønsker det kan sende inn uttalelser til oss. 

Høringsinnspillene er svært viktige for oss og vi er avhengig av gode innspill slik at forskriften 

skal bli best mulig. 

 

 

2. Oppsummering av forslagene  
Vi mener det er nødvendig med endringer i strukturen til kapitlet samt innholdsmessige 

endringer. Når det gjelder struktur foreslår vi følgende:  

 

• Kapittel 6 Inntak til vidaregåande opplæring  

– Felles føresegner  

– Inntak til Vg1  

– Inntak til Vg2 og Vg3  

– Inntak til noen statlege skoler 

– Inntak til knutepunktskoler  

https://skjema.udir.no/digiforms/htmlViewer?documentId=706
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Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 
Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Telefon:   

+47 23 30 12 00 

Telefaks:   
+47 23 30 12 99 

 

E-post:   

post@utdanningsdirektoratet.no 

Internett:   
www.utdanningsdirektoratet.no 

 

Bankgiro:   

7694 05 10879 

Org.nr.:   
NO 970 018 131 MVA 

 

 

 

– Inntak av voksne  

– Nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater 

 

Endringer i strukturen, språklige endringer og endringer i fellesbestemmelsene er behandlet i 

punkt 5.2 og 5.3. Vi foreslår ikke endringer i bestemmelsen om inntak til enkelte statlige 

videregående skoler. Endringene i bestemmelsene om inntak til knutepunktskoler er også 

mindre.  

 

I korte trekk kan forslagene våre oppsummeres slik 

 

1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale 

forskrifter  

2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til 

spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere 

3. Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 

4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3  

5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne  

6. Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater  

 

1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale 

forskrifter  

Vi har gjennomgående forsøkt å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene i 

forbindelse med inntak. For det første foreslår vi en presisering av hva som er et kommunalt 

ansvar og hva som er fylkeskommunalt. For det andre foreslår vi at når ansvaret er knyttet til 

videregående opplæring, så er det fylkeskommunen ansvaret legges til. Fylkeskommunen kan 

delegere oppgavene videre. Fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om inntak. Vi 

foreslår også en forskriftsfesting av hvilken informasjon kommunen skal overføre til 

fylkeskommunene om elevene på 10. trinn i forkant av inntaket. For mer om dette, se punkt 

5.2.4 flg. 

 

2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til 

spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere 

Vi foreslår at inntaket blir mer differensiert enn det er i dag. Hovedregelen er at søkerne skal 

konkurrere om plassene på grunnlag av sin poengsum fra grunnskolen. Imidlertid er det slik at 

noen søkere av en eller annen grunn ikke bør konkurrerer på denne måten. Dette har blant 

annet betydning både for elever med spesialundervisning og minoritetsspråklige. For mer om 

inntak til Vg1, se punkt 5.7. 

 

Spesialundervisning  

Vi gjeninnfører begrepet fortrinnsrett og tydeliggjør hvilke søkere som kan ha rett til dette. Vi 

foreslår endringer i vilkårene for inntak til særskilt utdanningsprogram, innholdet i den 

sakkyndige vurderingen og saksbehandlingen. Vi foreslår også at blant annet søkere med sterkt 

nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne skal ha en fortrinnsrett. I tillegg til dette ønsker vi å 

tydeliggjøre ulike typer søkere som kan ha behov for å bli behandlet individuelt i det ordinære 

inntaket, blant annet søkere med rett til spesialundervisning som ikke har vurdering med 

karakter i mer enn halvparten av fagene. Det er her viktig å balansere hensynet til de søkerne 

som har behov for å bli tatt inn til videregående opplæring på en annen måte enn ved å 

konkurrerer etter poeng og hensynet til de som konkurrerer etter poeng. Det må ikke være for 

mange som gis fortrinn. Elever med spesielle behov er behandlet i punkt 5.4.  

 

Minoritetsspråklige  

Vi foreslår også endringer når det gjelder minoritetsspråklige. Vi foreslår for det første endringer 

når det gjelder at søkeren må ha norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Endringene har 

betydning både for kravene som stilles, men også for saksbehandlingen og hvem som avgjør om 

en søker er kvalifisert. Det foreslås ikke endringer når det gjelder krav til norsk. Det stilles ikke 
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krav til norskferdigheter ved inntak til videregående opplæring. For søkere som ikke oppfyller 

vilkårene for inntak foreslår vi at kommunen og fylkeskommunen kan tilby disse å ta fag hvor 

hun eller han er kvalifisert. For eksempel vil søkere over opplæringspliktig alder som gjennom 

en realkompetansevurdering får godkjent fagene naturfag og matematikk, men ikke de 

resterende fagene, kunne tas inn som deltidselev i videregående opplæring i naturfag og 

matematikk, samtidig som hun eller ha er deltaker i grunnskoleopplæring for voksne. Ellers er 

hovedregelen også for minoritetsspråklige at de konkurrerer etter poeng. De som har hatt 

enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og mangler vurdering med karakter i minst halvparten 

av fagene eller ikke har sammenliknbart karaktergrunnlag, kan tas inn etter en individuell 

behandling. Til Vg2 og Vg3 gjelder det samme vilkår for inntak av disse søkerne som andre. 

Minoritetsspråklige søkere er behandlet i punkt 5.5. 

 

3. Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 

Vi foreslår også at forholdet mellom heltidselever og deltidselever reguleres nærmere. For det 

første foreslår vi en begrepsendring fra heltidselev til fulltidselev, for å signalisere at en 

fulltidselev er en som følge opplæringen i alle fag. I forslaget er også en endring i definisjonen 

av deltidselev. Vi foreslår en mer detaljert regulering av vilkårene for at en fulltidselev skal 

kunne endre status til å bli deltidselev, og konsekvenser av å være deltidselev. Dette er 

nærmere behandlet i punkt 5.6. 

 

4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3  

Vi foreslår også at inntaket til Vg2 og Vg3 differensieres og at vilkårene for opprykk til neste 

nivå blir tydeligere. Dette gjøres blant annet ved at vilkåret for inntak til Vg2 og Vg3 endres fra 

“fag det byggjast vidare på” til at alle fagene på trinnet som avsluttes må være bestått. De som 

ikke oppfyller dette vilkåret kan i noen tilfeller tas inn etter en individuell vurdering. Dette 

gjelder blant annet dersom det etter en helhetlig vurdering konkluderes med at søkeren har de 

faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste trinn. Dette vil også gjelde for søkere 

med enkeltvedtak om spesialundervisning. Dersom søkeren ikke oppfyller vilkårene kan hun 

eller han tas inn som deltidselev. For mer om inntak til Vg2/Vg3, se punkt 5.8.  

 

5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne  

Inntak av voksne er i dag så vidt regulert i forskriften. Vi foreslår en mer detaljert 

forskriftsfesting av inntak av voksne til videregående opplæring etter opplæring særskilt 

organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A. Vi foreslår også tydeligere regler både 

for voksne med rett og voksne uten rett. Forslagene er en forskriftsfesting av gjeldende rett. 

Mer om dette finnes i punkt 5.9. 

 

6. Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater  

Vi foreslår et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Dette kapitlet 

regulerer ulike sider knyttet til formidling, som forholdet mellom inntak og formidling, krav til 

søknad og saksbehandlingsfrister, oppgavene til de involverte aktørene og muligheter for annen 

organisering av opplæringen. Det er også presisert at søkere på yrkesfaglige utdanningsprogram 

som ikke blir formidlet til opplæring i bedrift har rett til Vg3 i skole, dersom hun eller han ønsker 

det selv. Dette drøftes i punkt 5.10. 

 

 

3. Bakgrunn for saken 
Direktoratet ble i brev av 20.12.2012 bedt av departementet om å revidere bestemmelsene om 

inntak til videregående opplæring. Direktoratet er særlig bedt om å utforme klare og 

brukervennlige bestemmelser og spesielt å se på om elever med spesielle behov ivaretas 

tilfredsstillende, herunder alle sider av inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram, dernest 

status som heltids- og deltidselev, inntak til Vg2 og Vg3 og inntak av minoritetsspråklige søkere.  
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Oppdraget har sammenheng med at direktoratet i flere sammenhenger har redegjort for et 

behov for å endre bestemmelsene. Dette behovet har sammenheng med at direktoratet har 

mottatt mange henvendelser fra fylkesmennene, fylkeskommunene og funksjonshemmedes 

organisasjoner knyttet til forståelsen og praktiseringen av bestemmelsene om inntak til 

videregående opplæring. Det er meldt om svært ulik praksis i fylkeskommunene. Dette er 

uheldig fordi det blant annet har betydning for den enkeltes rett til videregående opplæring. Ulik 

praksis kan føre til at det ikke blir lik rett til utdanning for alle.  

 

Direktoratet har videre meldt om at bestemmelsene i dag er lite tilgjengelige, dels foreldet og 

bør justeres slik at det følger den teknologiske utviklingen. Bestemmelsene om inntak til 

videregående opplæring er stort sett uendret siden innføringen av Reform 94. De siste 

endringene i kapitlet er i stor grad endringer for å ajourføre begrepsbruken med 

Kunnskapsløftet.  

 

 

4. Gjeldende rett 
Inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater til lærebedriftene 

er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 6. Kapittel 6 regulerer både det ordinære 

inntaket på Vg1, Vg2 og Vg3 og inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1. 

Kapittelet regulerer også inntak og rangering av voksne både med og uten rett til videregående 

opplæring, inntak av tegnspråklige søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven § 3-9 og 

inntak til opplæring for lærlinger og lærekandidater.1  

 

Rett til videregående opplæring og vilkår for inntak 

Søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 første ledd har rett til å 

komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1. Paragrafene 6-9 til 6-12 

inneholder vilkår for inntak, og i §§ 6-13 til 6-17 er det gitt bestemmelser om 

inntaksrekkefølgen for søkere med lovfestet rett etter § 3-1. Loven og forskriften gir ingen rett 

til valg av skole. Vilkårene for inntak er fastsatt i forskriften §§ 6-9 og 6-10. I § 6-9 er det 

fastsatt at et vilkår for inntak at søkeren har lovlig opphold i landet. Lovlig opphold er regulert i 

utlendingsloven. Søkere som oppholder seg i landet i påvente av vedtak om oppholdstillatelse 

har ikke rett til inntak til videregående opplæring. Fylkeskommunen kan likevel ta inn 

mindreårige asylsøkere til videregående opplæring mens de venter på vedtak om 

oppholdstillatelse. I § 6-10 er det et vilkår at søkeren må ha gjennomgått norsk grunnskole, at 

søkeren har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og 

ferdigheter på nivå med norsk grunnskole, er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven § 

2-1 fjerde ledd eller har tilsvarende realkompetanse, jf. § 6-27. 

 

Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 

Elever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 kan ha rett til inntak til et 

utdanningsprogram på Vg1 som de har særlig behov for dersom de har en sakkyndig vurdering 

som tilrår dette, jf. opplæringsloven § 3-1 sjette ledd. De nærmere vilkårene for inntak til 

særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 og kravene til den sakkyndige vurderingen i disse 

tilfellene er regulert i forskriften §§ 6-18 til 6-21. Søkeren har rett til inntak til det særskilte 

prioriterte utdanningsprogrammet på Vg1 når han eller hun har valgt på grunnlag og i samsvar 

med den sakkyndige vurderingen, se dog § 6-21.  

 

Inntak til Vg2 og Vg3 

Forskriften regulerer også inntak til Vg2 og Vg3, jf. §§ 6-22 til 6-26. Vilkårene for inntak til et 

programområde innenfor ett utdanningsprogram på Vg2 og Vg3 er at søkeren har gjennomgått 

Vg1 eller Vg2 i samme utdanningsprogrammet med bestått i fag det blir bygget videre på i 

                                                           
1
 Rett til inntak til videregående opplæring og rett til inntak til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom er 

utdypet i rundskriv Udir-4-2009 og Udir-7-2009. 
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programområdet på Vg2 eller Vg3. Søkere som har behov for spesialundervisning, og som ikke 

har vurdering med karakter fra Vg1, skal tas inn på grunnlag av individuell vurdering.  

 

Voksne 

Inntak til videregående opplæring for voksne er regulert i forskriften §§ 6–27 og 6–28. 

Hovedregelen er at voksne skal tas inn på opplæringstilbud særskilt organisert for dem, jf. § 6–

28 første ledd. Ved inntak til opplæring særskilt organisert for voksne, vil søkere med rett gå 

foran søkere uten rett. Voksne kan også søke om inntak til videregående opplæring for ungdom, 

men vil da prioriteres etter ungdom med rett etter opplæringsloven § 3–1, jf. forskrift til 

opplæringsloven § 6–28 annet ledd. 
 

 

5. Direktoratets vurderinger   
Inntaket til videregående opplæring har store konsekvenser for enkeltindividet, og for mange vil 

det å komme inn på førstevalget være viktig for motivasjonen. Inntak til førstevalget kan ha 

betydning for om hun eller han fullfører videregående opplæring. Det var skoleåret 2012/2013 

omlag 195.000 søkere til videregående opplæring til Vg1, Vg2 og Vg3. Etter førsteinntaket fikk 

vel 9 av 10 tilbud om plass. Av disse fikk drøyt 84 % tilbud om førsteønsket sitt.2 Det er størst 

oversøking til utdanningsprogrammene medier og kommunikasjon, elektrofag og musikk, dans 

og drama. Høsten 2011 startet om lag 53 % på Vg1 innenfor et yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Av de tolv utdanningsprogrammene er det desidert flest elever på studiespesialiserende 

utdanningsprogram, deretter følger utdanningsprogram for helse og oppvekstfag og teknikk og 

industriell produksjon, bygg og anleggsteknikk og elektrofag.3 

 

Vi mener det er behov for omfattende endringer i bestemmelsene om inntak til videregående 

opplæring. Bakgrunnen for dette er at regelverket på noen punkter er utdatert, men også at 

gjeldende bestemmelser blir tolket så ulikt, at retten til videregående opplæring ikke er lik over 

hele landet. Rettighetene elevene, lærlingene, lærekandidatene og voksne har etter 

opplæringsloven skal oppfylles. Det er viktig at det er fastsatt klare rammer for hvordan inntaket 

skal gjennomføres og at rettssikkerheten til søkerne ivaretas. Det skal ikke ha betydning for 

retten til videregående opplæring hvor man bor i landet. 

 

Kapittel 6 bør endres på flere punkter for å få forskriftsbestemmelser som i større grad enn i dag 

er tilgjengelige for blant annet fylkeskommunene, kommunene, de videregående skolene og 

søkerne. Bestemmelsene må stille tydeligere krav til hvordan inntaket skal gjennomføres, blant 

annet når det gjelder hvem som skal ha fortrinnsrett ved inntak. Kapittel 6 skal ivareta 

elevenes, lærlingenes, lærekandidatenes og de voksnes rettssikkerhet. Rettssikkerhet kan 

forstås som krav som stilles for å beskytte borgerne mot vilkårlighet og overgrep fra 

forvaltningen. Rettssikkerhet er i denne sammenheng viktig for å sikre likebehandling og 

forutberegnelighet, stille krav til at forvaltningen opptrer saklig overfor søkerne og gi den 

enkelte mulighet til å forsvare sine interesser. Direktoratet mener at det er behov for å 

tydeliggjøre kravene til inntak for å sikre at det ikke skjer usaklig forskjellsbehandling og 

ensrette forståelsen av inntaksbestemmelsene mer. Det er utfordrende hvordan det skal 

håndteres om noen skal ha fortrinnsrett i inntaket og tas inn før det ordinære inntaket, 

uavhengig av sine poeng. Hver gang en søker gis et fortrinn, er det en annen som ikke kommer 

inn på det hun eller han ønsker, dette gjelder særlig på enkelte skoler hvor det kreves en høy 

poengsum for å komme inn til enkelte utdanningsprogram.  

 

Samtidig er det viktig å avveie det ideelle mot det praktisk mulige ved inntaket. Det er et 

begrenset antall plasser på de ulike utdanningsprogrammene på de ulike skolene. For elevene vil 

ofte valg av skole være svært viktig. På den andre siden er det krevende å dimensjonere 

videregående opplæring, og det er viktig at reglene også ivaretar fylkeskommunens behov 

                                                           
2
 Utdanningsdirektoratet – Førsteinntak til videregående opplæring for skoleåret 2012/2013.  

3 Utdanningsdirektoratet. Utdanningsspeilet 2012. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge.  
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Kapittel 6 bør utformes slik at forskriftens krav til gjennomføringen av inntaket blir tydeligere og 

på denne måten bidrar til en likere praksis i fylkeskommunene. Samtidig er det viktig å ivareta 

et visst lokalt handlingsrom fordi fylkeskommunene er ulike, blant annet når det gjelder 

geografiske forhold og lokale behov for tilpasninger. Retten til videregående opplæring skal være 

lik innenfor de rammene som er fastsatt i opplæringsloven, uavhengig av hvor i Norge søkeren 

bor. For å sikre lik praksis vil direktoratet også etter at endringer i kapittel 6 og nytt kapittel 6A 

er trådt i kraft publisere et rundskriv om forståelsen av kapittel 6 om inntak til videregående 

opplæring og kapittel 6A om formidling.   

 

5.1 Premisser for forslagene 
Når det skal utarbeides et revidert kapittel om inntak skal dette utarbeides innenfor de rammene 

som er fastsatt i opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet, herunder 

tilbudsstrukturen og fag- og timefordelingen. For inntak av søkere med ungdomsrett etter 

opplæringsloven § 3-1 er det en rekke bestemmelser i opplæringsloven som begrenser hva som 

kan fastsettes i kapittel 6, og derigjennom hva som kan fastsettes i et enkeltvedtak om inntak. 

Elevene skal tilhøre en klasse/gruppe, jf. opplæringsloven § 8-2 og avvik fra Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet, for eksempel i fag- og timefordelingen eller læreplaner for fag, kan bare gjøres 

for enkeltelever dersom det er et særskilt hjemmelsgrunnlag for dette. Hjemmelsgrunnlaget kan 

være et enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5 eller enkeltvedtak 

om innføringstilbud etter opplæringsloven § 3-12. Et enkeltvedtak om inntak til videregående 

opplæring etter § 3-1 skal til Vg1 fastsette hvilket utdanningsprogram og hvilken skole søkeren 

tas inn til. Dette må være ett av de 12 utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen. Det er ikke 

tillatt å ta elevene inn til andre «utdanningsprogram». Kunnskapsdepartementet har i brev 

datert 19.12.2011 til Oslo kommune slått fast at elever med omfattende behov for 

spesialundervisning ikke kan søke på og tas direkte inn til egne grupper, dette er i strid med 

opplæringsloven. Organiseringen må fastsettes i enkeltvedtaket om spesialundervisning. Det kan 

treffes et midlertidig vedtak om spesialundervisning i forbindelse med inntaket som fastsetter 

organiseringen. Dette kan gjøres i samme dokumentet som inntaksvedtaket, men det vil være 

egne saksbehandlingskrav til dette enkeltvedtaket.  

 

For voksne stiller dette seg noe annerledes siden det her er fastsatt i opplæringsloven § 4A-3 at 

opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov og det er en rekke bestemmelser i 

opplæringslovens øvrige kapitler som ikke gjelder, blant annet § 8-2. Her skal enkeltvedtaket 

om inntak også regulere organiseringen av opplæringstilbudet.  

 

5.2 Overordnede forslag til endringer  
Direktoratet mener det er behov for flere endringer av mer overordnet karakter, blant annet når 

det gjelder hva som reguleres i kapittel 6, oppbygningen av kapittel 6, språklige justeringer, 

plassering av ansvar, overføring av opplysninger fra kommunen til fylkeskommunen før inntaket 

gjennomføres og behov for lokal forskrift om inntak. I dette kapitlet vurderer vi hvilke endringer 

som bør fastsettes mer overordnet.  

 

5.2.1 Endret virkeområde for kapittel 6  
Det følger av tittelen til gjeldende kapittel 6 at kapitlet regulerer både inntak til videregående 

opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater. Direktoratet mener at gjeldende kapittel 

6 i det vesentligste regulerer inntak. I dag er prosedyrene knyttet til formidling av lærlinger og 

lærekandidater i liten grad regulert i forskrift til opplæringsloven. En av få bestemmelser knyttet 

til formidling er gjeldende § 6-40 som fastsetter rammene for å avtale avvikende organisering 

av opplæringen innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Formidling er, slik vi ser det, ikke et 

spørsmål om inntak, men mer et spørsmål om organisering av opplæringen for elever, lærlinger 

og lærekandidater på yrkesfaglige utdanningsprogram. At formidlingen skjer på riktig måte er 

svært viktig for de som ønsker å bli lærlinger og lærekandidater, men også for 

fylkeskommunene, opplæringskontorene og lærebedriftene.  
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Vi foreslår å endre virkeområdet til kapittel 6 slik at dette bare omfatter inntak. Videre foreslår 

vi et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Formidling handler om 

organiseringen av opplæringstilbudet for en som er tatt inn til et yrkesfaglig utdanningsprogram, 

og om denne opplæringen skal foregå i skole eller i bedrift. For mer om forslag til nytt kapittel 

6A om formidling, se kapittel 5.9. Virkeområdet for kapittel 6 om inntak og nytt kapittel 6A om 

formidling foreslås regulert i henholdsvis §§ 6-1 og 6A-1. 

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på at virkeområdet til kapittel til 6 endres slik at dette 

bare regulerer inntak og at det fastsettes ett nytt kapittel 6A om formidling.  

 

5.2.2 Endret struktur  
Vi mener det er behov for å gjøre endringer i oppbygningen av kapittel 6 om inntak. Det har 

også kommet tilbakemeldinger fra flere fylkeskommuner om at strukturen i gjeldende forskrift 

på noen punkter er inkonsekvent, blant annet er søknadsfrister behandlet flere steder. Vi 

foreslår at inntakskapitlet bygges opp med underkapitler slik som kapittel 3 om individuell 

vurdering.  

 

Direktoratet mener det er hensiktsmessig å strukturere kapitlet slik at det først er samlet en 

rekke fellesbestemmelser for inntak som gjelder uavhengig av om det er inntak til Vg1, Vg2 eller 

Vg3. Eksempler på denne typen bestemmelser er kapitlets virkeområde, krav om lovlig opphold, 

bestemmelser om forholdet mellom heltidselever og deltidselever, bestemmelser om søknaden, 

søknadsfrister og klagerett samt noen særlige regler om inntaksprøver og landslinjer. 

Bestemmelsene som samles i delkapittel I – felles føresegner- gjelder også for de andre 

delkapitlene, med mindre noe annet er særlig fastsatt der.   

 

I delkapittel II foreslår vi at inntak til Vg1 for de med ungdomsrett etter opplæringsloven § 3-1 

reguleres og i delkapittel III så reguleres inntak til Vg2 og Vg3 for de med ungdomsrett. 

Delkapittel II og III må ses i sammenheng.  

 

Delkapittel IV og V regulerer inntak til henholdsvis knutepunktskoler for tegnspråklige søkere 

med rett til opplæring etter opplæringsloven § 3-9 og inntak til noen statlig skoler.  

 

Voksne foreslås regulert i delkapittel VI. Her omhandles inntak av voksne med rett til 

videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 og voksne uten rett.  

 

5.2.3 Språklige justeringer  
Det er behov for flere språklige justeringer, blant annet for å tilpasse kapittel 6 endringer i 

opplæringsloven og den teknologiske utviklingen. Mye av innsøkingen til videregående 

opplæring gjøres i dag elektronisk gjennom Vigo. Dette betyr at forskriften må oppdateres slik 

at den stemmer med hvordan inntaket faktisk gjøres. Gjeldende forskrift er basert på søknader 

som sendes per post. Det foreslås også andre språklige endringer for å tydeliggjøre innholdet i 

forskriften. Vi foreslår også konsekvent å bruke Vg1, Vg2 og Vg3 istedenfor som i dag 

videregående trinn1, videregående trinn 2 og videregående trinn 3. Vi mener at 

leservennligheten blir bedre ved å bruke kortversjonen. Kortversjonen er allerede brukt andre 

steder i forskrift til opplæringsloven, blant annet i kapittel 1, 3, 4, 11 og 20.   

 

5.2.4 Plassering av ansvar  
Det er i dag flere steder i kapittel 6 hvor det er uklart hvem som har ansvaret for de ulike 

oppgavene i tilknytning til inntaket. Uklarheten gjelder for det første om ansvaret for en 

oppgave er lagt til fylkeskommunen eller direkte til rektor. For det andre hva som er et 

kommunalt ansvar og hva som er et fylkeskommunalt ansvar. Disse uklarhetene har i noen 

tilfeller ført til stor ulikhet i praksis og gjort det uklart for søker hvem/hvor hun eller han skal 

henvende seg. Vi mener at ansvaret må være klart plassert slik at søkerens rettssikkerhet ikke 
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blir svekket fordi han eller hun blir sendt frem og tilbake i systemet. Videre vil en klar 

ansvarsplassering sikre forutberegnelighet, herunder tilfredsstillende planlegging, i kommunene 

og fylkeskommunene. 

 

Innad i fylkeskommunen  

Det følger av opplæringsloven § 13-3 at det er fylkeskommunen som har ansvaret for 

videregående opplæring. Fylkeskommunen skal som skoleeier sikre at kravene i opplæringsloven 

med forskrifter blir oppfylt og skal ha et forsvarlig system for dette, jf. opplæringsloven § 13-10. 

Dette betyr at uansett om forskriften plasserer enkelte oppgaver hos et lavere nivå innad i 

fylkeskommunen, som rektor, så er fylkeskommunen ansvarlig. Direktoratet mener at når det 

gjelder inntak bør ansvaret gjennomgående plasseres hos fylkeskommunen. Det er 

fylkeskommunens ansvar å komme frem til en hensiktsmessig arbeidsfordeling. 

Fylkeskommunen kan da avgjøre om oppgavene skal utføres av fylkeskommunen selv eller om 

oppgavene skal delegeres til rektorene. En forutsetning for delegasjon er at denne er gjort i 

samsvar med kommuneloven og at den er forsvarlig. I forslaget er ansvaret derfor 

gjennomgående lagt til fylkeskommunen, og så er det et lokalt ansvar å sikre en hensiktsmessig 

oppgavefordeling som ikke fører til at søkernes rettigheter blir svekket. Det er ikke lagt 

oppgaver til rektor i forslag til nytt inntakskapittel. Dette forslaget må også ses i sammenheng 

med forslaget nedenfor om at fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om inntak. Dette 

er kun fraveket der det er krav til den særskilte fagligheten som PP-tjenesten har. 

 

Mellom kommunene og fylkeskommunen 

Inntak til videregående opplæring kan også være utfordrende fordi det innebærer en overgang 

mellom grunnskolen som er et kommunalt ansvar og videregående opplæring som er et 

fylkeskommunalt ansvar. Det er kommunen som har best kjennskap til innholdet i 

grunnskoleopplæringen og som kjenner eleven best, for eksemplet hvilke elever som har 

spesielle behov av betydning for videregående opplæring. På den andre siden er det 

fylkeskommunen som kjenner videregående opplæring og de ulike videregående skolene best. 

Det kan være en utfordring at det er to ulike forvaltningsnivå involvert her. For eleven er det 

viktig med en mest mulig smidig overgang, og at kommunen og fylkeskommunen samarbeider 

best mulig for å få dette til. Dette kan særlig være utfordrende for elever som har særskilte 

behov og som fylkeskommunen kan ha behov for å vite om i god tid for å ha klart et 

opplæringstilbud som er tilpasset denne eleven ved skolestart. Dette kan gjelde for eksempel for 

elever med behov for spesialundervisning, rett til opplæring i og på tegnspråk og 

minoritetsspråklige. I forslaget vil vi se nærmere på hvilke oppgaver kommunen bør ha i 

inntakssammenheng og hvilke fylkeskommunen bør ha. I fordelingen av oppgaver er det viktig å 

se på hva som vil være til “søkerens beste”.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på at:  

 

- ansvarssubjektet i videregående opplæring er fylkeskommunen som avgjør hva som 

eventuelt delegeres 

- det tydeliggjøres hva som er kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt 

ansvar 

 

5.2.5 Overføring av opplysninger  
For å ivareta søkernes rettigheter på en best mulig måte er det viktig med gode overganger 

mellom grunnskolen og videregående opplæring. Både kommunen og fylkeskommunen må 

planlegge overgangen i god tid. Fylkeskommunene melder i dag om at de har behov for noen 

opplysninger om søkerne. For at fylkeskommunen skal oppfylle sine lovpålagte oppgaver er 

informasjon på et tidlig tidspunkt fra kommunen nødvendig. Vi mener at det bør tydeliggjøres 

hvilke opplysninger kommunene kan og bør overføre til fylkeskommunen for at fylkeskommunen 

skal kunne oppfylle sine lovpålagte oppgaver. Fylkeskommunen har bl.a. behov for informasjon 

om elevene på 10. trinn blant annet for å dimensjonere tilbudet på Vg1, fange opp elever på 10. 

trinn med store behov og starte en prosess tidlig for å få på plass nødvendige vedtak og for at 
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oppfølgingstjenesten skal få informasjon om hvem som ikke har søkt om videregående 

opplæring.  

 

Vi mener at det er behov for en egen bestemmelse i fellesbestemmelsene i delkapittel I som 

regulerer hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen skal overføre til 

fylkeskommunen i forkant av inntaket. Det er fra flere fylkeskommuner tatt opp behovet for 

informasjon om elevene for å kunne legge til rette for et best mulig opplæringstilbud for disse. 

Direktoratet mener at det er mulig å overføre personopplysninger fra kommunen til 

fylkeskommunen uten hinder av taushetsplikten og uten samtykke der dette er nødvendig for at 

fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte oppgaver etter opplæringsloven § 13-3 og 

kapittel 3, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav e. Vi foreslår en ny § 6-3 om overføring av 

informasjon fra kommunen til fylkeskommunen. Eksempler på opplysninger som det bør 

forskriftsfestes at skal overføres er:  

 

- Fødselsnummer.  

- Halvårsvurderingene med karakter til jul på 10. trinn for den enkelte eleven.  

- Sluttvurderingene til alle elever, også de som ikke søker.  

- Navn og fødselsnummer til elever med sterkt nedsatt funksjonsevne. 

- Navn og fødselsnummer til elever som skal utredes for mulig søknad til særskilt 

utdanningsprogram.  

 

For opplysninger utover dette må kommunen vurdere om det må innhentes samtykke fra eleven 

eller foreldrene.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på om det bør forskriftsfestes hvilken informasjon om 

elevene på 10. trinn som kommunen skal overføre til fylkeskommunen før inntaket for at 

fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte plikter. 

 

5.2.6 Lokal forskrift om inntak og formidling  
De fleste fylkeskommunene har i dag utarbeidet lokale retningslinjer for inntaket, skriv med 

lokale tilpasninger til inntaket eller liknende for å utfylle bestemmelsene i kapittel 6 i forskriften 

og for å skape økt forutsigbarhet for søkerne om hvordan inntaket gjennomføres lokalt. I disse 

lokale retningslinjene el. er det blant annet ofte sagt noe om fylkeskommunen praktiserer fritt 

skolevalg eller inntakskretser og bruk av inntaksprøver. Noen få fylkeskommuner, som Oslo 

kommune, har fastsatt en lokal forskrift om inntak.  

 

Vi mener at alle fylkeskommunene bør fastsette lokale forskrifter om inntak. Her bør det 

fastsettes regler om hvordan inntaket skal gjennomføres innenfor de rammene som er fastsatt i 

kapittel 6. Den lokale forskriften vil få en tydeligere rettslig status og vil kunne fastsette 

rettigheter og plikter for søkerne. Ved at det er en forskrift vil saksbehandlingskravene i 

forvaltningsloven kapittel 7 gjelde. En lokal forskrift vil trolig bidra til økt forutsigbarhet og gi 

søkerne bedre rettssikkerhet. Den lokale forskriften må også ses i sammenheng med at de aller 

fleste oppgavene knyttet til inntaket er lagt til fylkeskommunen. Dersom oppgaver skal delegere 

til andre bør dette gå frem av den lokale forskriften. Det foreslås en ny § 6-2 som pålegger 

fylkeskommunene å fastsette en lokal forskrift om inntak.  

 

I tillegg bør fylkeskommunene fastsette lokal forskrift om formidling. Fylkeskommunen kan 

velge å fastsette en felles lokal forskrift om både inntak og formidling.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på at fylkeskommunene skal fastsette en lokal forskrift 

om inntak.  
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5.3 Fellesbestemmelser  
Det er i dag noen felles bestemmelser i §§ 6-1 til 6-12. Disse gjelder uavhengig av om det er 

inntak til Vg1, Vg2 eller Vg3 eller om søkeren har søkt om inntak til et utdanningsprogram ved 

en ordinær videregående skole eller til en knutepunktskole eller statlig skole eller om det er 

inntak av søker med ungdomsrett eller voksenrett. Vi foreslår at bestemmelsene som er felles 

samles i delkapittel 1. Det er behov for en opprydning i fellesbestemmelsene som gjelder for 

inntak uavhengig av om det er inntak til Vg1 eller Vg2/Vg3.  

 

Delkapittel 1 bør regulere virkeområde, lokal forskrift om inntak og overføring av opplysninger 

fra kommune til fylkeskommune, se over for mer om disse forslagene.. 

 

Vilkår for inntak og bruk av retten  

Vi mener at fellesbestemmelsene også bør regulere vilkår for inntak og bruk av retten. Videre 

foreslår vi at fellesbestemmelsene omhandler kravet til lovlig opphold bruk av retten til 

videregående opplæring, forholdet mellom heltidselever og deltidselever og utvekslingselever. 

Det foreslås ikke realitetsendringer knyttet til utvekslingselever.  

 

Lovlig opphold er kommentert nedenfor i punkt 5.5.2. Deltidselever vurderes i et eget punkt, se 

punkt 5.6. 

 

Bruk av retten  

Når det gjelder bruk av retten er dette noe vi ofte har fått spørsmål om. Direktoratet mener det 

er behov for å regulere tydeligere i forskriften hvordan det skal avgjøres om en elev har hele 

retten til videregående opplæring i behold eller har brukt opp hele eller deler av retten til 

videregående opplæring. I dag opererer fylkeskommunene med ulike skjæringstidspunktet for 

når en elev regnes som å ha brukt opp retten til ett opplæringsår. Dette varierer mellom 1.10., 

1.11. og 1.12. Direktoratet mener det ikke er hjemmel for å fastsette en absolutt frist for denne 

beregningen. Om eleven har brukt opp retten sin må vurderes konkret og skjønnsmessig for den 

enkelte eleven. Her vil det spille inn i vurderingen når eleven sist var på skolen og hvor mye 

opplæring hun eller han har tatt ut det aktuelle opplæringsåret. Det er viktig at fylkeskommunen 

sørger for at skolene har gode rutiner for å følge opp elever med fravær. Samtidig bør det være 

tillatt for fylkeskommunene å ha en veiledende dato i sin saksbehandling. Denne fristen bør 

tidligst være 1.11. Dersom en tidligere elev henvender seg til fylkeskommunen og hevder ikke å 

ha brukt opp retten til det aktuelle året, så må fylkeskommunen vurdere dette skjønnsmessig. 

Det foreslås regulert i § 6-5. 

 

Videre foreslås det videreført at deltidselever som får opplæring som utgjør mindre enn 1/3 av 

det totale timetallet for det aktuelle utdanningsprogrammet, ikke bruker av retten sin.  

 

Søknad og klage 

Det er i dag bestemmelser om søknad og klage i de generelle bestemmelsene i starten av 

kapittel 6. Vi mener bestemmelsene om søknad og klage bør samles i delkapittel I. Her bør også 

fylkeskommunens plikt til å informere de videregående skolene og grunnskolene om reglene 

som brukes ved inntak plasseres. I denne bestemmelsen bør det også tydeliggjøres at skolene 

har ansvaret for å informere elevene. Skolenes ansvar kommer ikke tydelig frem i gjeldende § 

6-3. Når det gjelder søknader om inntak til Vg1 vil særlig grunnskolene ha et ansvar for 

informasjon. Informasjon kan gis både gjennom faget utdanningsvalg og den kollektive og 

individuelle utdannings- og yrkesrådgivningen, jf. opplæringsloven § 9-2 og forskriften §§ 22-1 

og 22-3. Det er viktig at grunnskolene har oppdatert kunnskap og kan gi elevene den 

nødvendige utdannings- og yrkesrådgivningen for å minske risikoen for at eleven gjør feilvalg. 

 

Videre bør søknadsfristene og krav til søknaden, samt bestemmelsen om klage plasseres her. 

Dette er bestemmelser som er like for Vg1, Vg2 og Vg3. Her foreslås det bare mindre endringer. 

De fleste endringene er begrunnet i at det meste av innsøkingen til videregående opplæring i 
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dag foregår elektronisk. Det foreslår også tydeliggjort i ny § 6-11 at søkeren ikke kan klage på 

skoleplasseringen.  

 

Inntak til enkelte utdanningsprogram 

Paragraf 6-11 om inntak til landslinjer og spesielle utdanningsprogram foreslås delt i to. Dette er 

så ulike forhold at det bør være regulert i ulike bestemmelser. Bestemmelsen om inntak til 

landslinjer foreslås videreført uendret. Når det gjelder inntak til enkelte utdanningsprogram så 

foreslås det mindre endringer i det som er gjeldende § 6-11 andre ledd. Muligheten til å fordele 

inntil 50 % av plassene på grunnlag av dokumentasjon av ferdighet eller inntaksprøver innenfor 

utdanningsprogram for idrettsfag og utdanningsprogram for musikk, dans og drama videreføres. 

For å sikre søkernes rettssikkerhet bør det fastsettes i den lokale forskriften om 

fylkeskommunen benytter denne muligheten,, herunder om dette gjelder for begge 

utdanningsprogrammene og alle skolene eller bare noen skoler. Bestemmelsen er, som i dag, 

uttømmende når det gjelder for hvilke utdanningsprogram fylkeskommunen kan fastsette at 

inntaksprøver eller dokumentasjon av ferdigheter skal vektlegges i inntaket.  

 

Mange fylkeskommuner tilbyr i dag elever på yrkesfaglige utdanningsprogram kombinerte 

opplæringsløp som fører frem til både yrkeskompetanse og studiekompetanse. Dette er et tilbud 

som ikke er en del av tilbudsstrukturen, men fylkeskommunen kan tilby dette. Eleven får da mer 

videregående opplæring enn han eller hun har rett til etter opplæringsloven § 3-1. Eleven kan 

melde sin interesse til denne typen opplæringstilbud, men fylkeskommunen tar ved inntaket 

søkeren inn til et yrkesfaglig utdanningsprogram på Vg1, og så må det etter inntaket inngås en 

lærekontrakt eller opplæringskontrakt med søkeren etter § 6A-6 (tilsvarer gjeldende § 6-40) om 

en annen organisering av opplæringen. I forbindelse med inntaket kan fylkeskommunen avholde 

intervju av søkere som har meldt sin interesse for denne typen tilbud og avklare om det etter 

inntaket til et yrkesfaglig utdanningsprogram på Vg1, også skal utarbeides en lærekontrakt hvor 

det fastsettes søkeren skal ha et opplæringstilbud som leder frem til både yrkes- og 

studiekompetanse. I avtalen om en alternativ organisering av opplæringen kan det avtales en 

avvikende fag- og timefordeling, at en lærebedrift skal ta en større del av ansvaret for 

opplæringen i programfagene eller at skolen i samarbeid med bedriften skal ta et større ansvar 

for opplæringen i programfagene. Det er fylkeskommunen som etter inntaket avgjør hvilke 

søkere som det skal inngås en avtale med om et opplæringsløp som leder frem til både yrkes- 

og studiekompetanse. Dette er et tilbud utenfor tilbudsstrukturen og søkere kan ikke klage på at 

de ikke får dette tilbudet.  

 

Bestemmelsen om kjønnskvotering foreslås strøket. Tilbakemeldinger fra fylkeskommunene 

tyder på at bestemmelsen ikke er i bruk i dag og at dersom den hadde vært i bruk ville 

utslagene av denne formen for moderat kjønnskvotering vært svært små.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget om hvordan fylkeskommunen kan tilby 

elever på yrkesfaglige utdanningsprogram opplæringsløp som også gir studiekompetanse 

 

5.4 Elever med spesielle behov 
Vi ble i oppdragsbrevet fra departementet bedt om å vurdere særskilt om elever med spesielle 

behov ble tilstrekkelig ivaretatt i gjeldende forskrift. Dette innebærer blant annet å se på 

bestemmelsene om inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram til Vg1, kravene til sakkyndig 

vurdering for elevgruppen med store og omfattende behov for spesialundervisning og inntak til 

Vg2 og Vg3 for disse elevene. I dette kapitlet vurderer vi hvordan inntaksreglene for søkere med 

rett til spesialundervisning bør være. Det er ikke er hjemmel til at inntaksvedtaket plasserer 

søkeren direkte i en gruppe. Kunnskapsdepartementet har i brev datert 19.12.2011 til Oslo 

kommune slått fast at elever med omfattende behov for spesialundervisning ikke kan søke på og 

tas direkte inn til egne grupper, dette er i strid med opplæringsloven. Organiseringen må 

fastsettes i enkeltvedtaket om spesialundervisning. Det kan treffes et midlertidig vedtak om 

spesialundervisning i forbindelse med inntaket som fastsetter organiseringen. Dette kan gjøres i 

samme dokumentet som inntaksvedtaket, men det vil være egne saksbehandlingskrav til dette 
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enkeltvedtaket. Vurderingene nedenfor tar utgangspunkt i dette grunnpremisset. Nedenfor 

vurderer vi først hvordan søkere med spesielle behov bør tas inn til Vg1 og hvordan reglene bør 

utformes. Deretter vurderes det hvordan disse søkerne tas inn til Vg2 og Vg3 og en eventuell 

sammenheng mellom inntaket til Vg1 og Vg2/Vg3.  

 

5.4.1 Inntak til Vg1 
I følge GSI 2011-2012 har 11,6 % av elevene på 10. trinn enkeltvedtak om spesialundervisning. 

2 av 3 med enkeltvedtak om spesialundervisning er gutter. Behovet som ligger til grunn for at 

søkeren har rett til spesialundervisning. Innholdet i og omfanget av spesialundervisningen er 

svært ulikt for mange av disse elevene. Det betyr at søkere med rett til spesialundervisning ikke 

er noen homogen gruppe, ei heller i inntakssammenheng. Flere av søkerne med rett til 

spesialundervisning har vurdering med karakter i alle fag og konkurrerer i det ordinære inntaket 

på grunnlag av poengsummen sin. Mange tas i dag inn individuelt etter § 6-15 bokstav c fordi 

de mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene, men dette er ikke en 

fortrinnsrett.  

 

Opplæringsloven § 3-1 sjette ledd lovfester en fortrinnsrett ved inntak til noen søkere med rett 

til spesialundervisning. Denne rettigheten er nærmere regulert i §§ 6-18 til 6-21. Det er et vilkår 

at det må foreligge en sakkyndig vurdering som konkluderer med at søkeren har et slikt særlig 

behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram. Dette fortrinnet er det eneste fortrinnet som 

er gitt til denne søkergruppen ved inntak til Vg1.  

 

Vi påpeker også her at opplæringsloven § 3-1 sjette ledd og forskrift til opplæringsloven §§ 6-18 

til 6-21 bruker ulike begrep om det samme. Loven bruker et særskilt utdanningsprogram, mens 

forskriften i dag bruker særskilt prioritert utdanningsprogram. Vi mener at forskriften bør endres 

slik at det brukes samme begrep som i opplæringsloven § 3-1, det vil si inntak til særskilt 

utdanningsprogram.  

 

Potensielt kan alle søkere med rett til spesialundervisning på 10. trinn søke om inntak til et 

særskilt utdanningsprogram, det vil si 11,6 % av årskullet, fordi de oppfyller et av 

grunnvilkårene, nemlig at de har ha rett til spesialundervisning. Imidlertid er ikke hensikten med 

inntak til et særskilt utdanningsprogram at alle elever med spesialundervisning skal gis dette 

fortrinnet. Dette fortrinnet er etter ordlyden i § 3-1 sjette ledd for elever med rett til 

spesialundervisning som har et særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram. Det vil 

altså si at inntak til et særskilt utdanningsprogram er for en mindre gruppe søkere med rett til 

spesialundervisning. Dette følges også opp i forskriften § 6-20 som regulerer inntak til særskilt 

prioritert utdanningsprogram nærmere. Det følger av § 6-20 at eleven må ha 

spesialundervisning på grunnlag av en av vanskene i første ledd bokstav a til e for å kunne tas 

inn til særskilt prioritert utdanningsprogram. Dette innsnevrer personkretsen noe. Før Reform -

94 var dette en rettighet for funksjonshemmede.  

 

I dag er det svært stor forskjell mellom fylkeskommunen i hvordan inntak til særskilt prioritert 

utdanningsprogram praktiseres. Antall søkere som tas inn varerier fra under 50 per år til opp 

mot 1000. Dette er et rettssikkerhetsproblem, og det er et stort behov for å rydde opp i reglene 

knyttet til inntak av søkere med spesielle behov. Retten til inntak til et særskilt 

utdanningsprogram ved inntak til Vg1 er lovfestet, men det er behov for å tydeliggjøre vilkårene 

for dette i kapittel 6. Vi mener at inntak til særskilt utdanningsprogram skal være en rett for en 

mindre del av søkerne med rett til spesialundervisning.  

 

Behov for et mer differensiert inntak til Vg1 

Hovedregelen er at søkere til Vg1 skal tas inn gjennom det ordinære inntaket hvor de 

konkurrerer etter poeng, eventuelt tas inn individuelt etter §§ 6-15 bokstav c eller 6-17. Dette 

gjelder også for søkere med rett til spesialundervisning. Søkerne som tas inn gjennom det 

ordinære inntaket har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven 
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§ 3-1 sjette ledd, og fylkeskommunen har en plikt til å sørge for at søkeren får tilbud om ett av 

tre. Dette gjelder også for søkere med spesialundervisning.  

 

Vi mener at det er viktig at retten til ett av tre valgte utdanningsprogram tydeliggjøres for 

søkere som har rett til spesialundervisning og som mangler vurdering med karakter i minst 

halvparten av fagene. Disse søkerne forsvinner litt i gjeldende § 6-15 bokstav c. Det bør være 

en egen bestemmelse om inntak på individuelt grunnlag for disse søkerne. Det bør også fremgå 

eksplisitt av bestemmelsen at disse søkerne har rett inntak til ett av tre valgte 

utdanningsprogram. Det utdanningsprogrammet som søkeren tas inn til skal ligge innenfor 

tilbudsstrukturen. Det foreslås en ny § 6-23 om dette.  

 

De som har karakterer i de fleste fagene vil tas inn etter poengsum. Også for disse skal 

fylkeskommunen sørge for at søkeren får ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. 

opplæringsloven § 3-1 sjette ledd. Vi foreslår også en sikkerhetsventil for fylkeskommunen i 

inntaket for søkere som ikke fanges opp av grunnlagene for å behandles individuelt, men som 

har et særlig behov for dette. Fylkeskommunen kan da i særlige tilfeller ta disse inn individuelt. 

Dette vil for eksempel kunne gjelde søkere som har vært i en ulykke, blitt langtidssyke på 10. 

trinn, for eksempel med kronisk utmattelsessyndrom, fått en kreftdiagnose eller har vært 

gjennom en svært traumatisk opplevelse.   

 

I tillegg til dette er det behov for å tydeliggjøre vilkårene for inntak til særskilt 

utdanningsprogram. I noen tilfeller kan det være at eleven ikke ivaretas tilstrekkelig gjennom 

det ordinære inntaket. Dette vil kunne være på grunn av vanskenes art og betydningen disse 

har for opplæringen. Det skal gode grunner til for å gi en søker et fortrinn utover at hun eller 

han alltid har rett til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven § 3-1.  

 

En utfordring i forbindelse med inntak til et særskilt utdanningsprogram er at det en del steder 

også tas inn søkere med spesialundervisning som ikke oppfyller vilkårene i §§ 6-19 og 6-20. Det 

følger av kravene til sakkyndig vurdering i § 6-19 at søkeren bare kan mestre ett 

utdanningsprogram. I dag tas det inn søkere etter §§ 6-19 og 6-20 som valg av 

utdanningsprogram er underordnet for, men det er plassering på en skole som er særskilt 

tilrettelagt som er det viktige.  

 

Gjeninnføring av fortrinnsretten 

Direktoratet mener at begrepet fortrinnsrett bør gjeninnføres i forskriften. for å tydeliggjøre hva 

som er rettsvirkningen av for eksempel å ha rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram 

etter opplæringsloven § 3-1 sjette ledd. Et fortrinn for noen grupper vil ha konsekvenser for 

andre søkere. Fylkeskommunene har et begrenset antall plasser på de enkelte skolene på de 

ulike utdanningsprogrammene. Dette begrenses blant annet av fysiske forhold. I dag er det i § 

6-20 en regel om at søkere som oppfyller vilkårene i bestemmelsen kan tas inn før 

poenginntaket. Vi mener at begrepsbruken i forskriften i dag, inntak til særskilt prioritert 

utdanningsprogram, tilslører hva dette egentlig er, nemlig et fortrinn ved inntak. En utfordring 

ved fortrinnsretten er at fortrinn for en søker betyr at en annen, ofte en med lav poengsum, blir 

utkonkurrert. Det kan igjen føre til at andre elever må reise til en annen kant av fylket fordi en 

søker med lavere poengsum på grunn av fortrinnsretten blir tatt inn til et utdanningsprogram på 

en skole før en søker med høyere poengsum. Dette kan i noen tilfeller innebære at den søkeren 

må flytte på hybel. Fortrinnsretten kan altså innebære at resultatet av inntaket blir et annet enn 

det ville blitt om begge søkerne hadde konkurrert i det ordinære inntaket basert på 

poengsummen sin. Vi foreslår at begrepsbruken i forskriften endres slik at begrepet 

fortrinnsrett, som ble brukt inntil Reform -94, gjeninnføres.  

 

Det neste spørsmålet blir da hvilke søkere som bør kunne tas inn til Vg1 fordi hun eller han har 

fortrinnsrett. For noen søkere vil en fortrinnsrett være avgjørende for om hun eller han på grunn 

av sine vansker skal kunne fullføre videregående opplæring.  
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A) Fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram 

Direktoratet mener at noen elever kan ha behov for å tas inn før søkere som konkurrerer etter 

poeng tas inn på grunn av særlige behov. Dette kan blant annet gjelde for søkere med 

spesialundervisning som på grunn av sine vansker har en del utdanningsprogram som de neppe 

vil kunne fullføre, og at de derfor vil ha et særlig behov for å tas inn til et bestemt 

utdanningsprogram. Det er, slik vi ser det, behov for å få en likere nasjonal praksis når det 

gjelder inntak av søkere på dette grunnlaget. I dag er det for store forskjeller mellom 

fylkeskommunene når det gjelder hvor mange søkere som tas inn etter gjeldende § 6-20.  

 

Vi foreslår at fortrinnsrett for søkere med rett til inntak til særskilt utdanningsprogram reguleres 

i §§ 6-16 og 6-17. Direktoratet mener at det bør tydeliggjøres her at fortrinnsrett er for de som 

på grunn av sine vansker har et så stort behov for å tas inn til ett eller to av 

utdanningsprogrammene, at de ikke ivaretas gjennom at hun eller han har rett til inntak til ett 

av tre valgte utdanningsprogram, jf. § 3-1 sjette ledd første punktum. Vi mener at vilkårene for 

fortrinnet må tydeliggjøres i forskriften. Det foreslås at listen over vansker i gjeldende § 6-20 

tas bort og at kravet blir at søkerne har “et omfattende behov for spesialundervisning på grunn 

av vanskene som ligger til grunn for søknaden”. Det er ikke noe krav til diagnose, men bør være 

basert på en skjønnsmessig vurdering av om søkeren har et særlig behov. Det særlige behovet 

knyttes til at vanskene til søkeren gjør at valg av utdanningsprogram har stor betydning for 

søkerens mulighet til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. 

Dette innebærer at vurderingstemaet ikke lenger vil være knyttet til om søkeren mestrer ett 

utdanningsprogram, som har vært vanskelig å vurdere i praksis. Vurderingen vil nå være knyttet 

til søkerens muligheter for å fullføre videregående opplæring, altså et fremtidsrettet perspektiv. 

Søkeren vil kunne ha rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram om det på grunn av hans 

eller hennes vansker er større sannsynlighet for at søkeren fullfører videregående opplæring 

med yrkes- eller studiekompetanse innen ett eller to utdanningsprogram enn de øvrige. Det 

foreslås også endringer i innholdet i den sakkyndige vurderingen slik at denne henger bedre 

sammen med vilkårene for å ha rett enn i dag.  

 

Vi foreslår videre at det tydeliggjøres hvilken PP-tjeneste som er sakkyndig instans. I dag er 

dette uklart regulert forskriften. Det er fastsatt i § 6-18 at det er PP-tjenesten som skal 

utarbeide den sakkyndige vurderingen, men forskriften regulerer ikke om det er den kommunale 

eller fylkeskommunale PP-tjenesten. Fylkeskommunen har imidlertid ansvar for å sikre at den 

sakkyndige vurderingen oppfyller kravene i § 6-19, jf. § 6-19 siste ledd. Dette har ført til mange 

ulike løsninger lokalt. I og med at den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hvilket 

opplæringstilbud søkeren skal ha i videregående opplæring, er det nødvendig med stor 

kjennskap til videregående opplæring og de videregående skolene. Vi foreslår derfor at ansvaret 

for å utarbeide sakkyndig vurdering knyttet til fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram 

plasseres hos den fylkeskommunale PP-tjenesten. For å sikre at kommunens kjennskap til 

eleven overføres til fylkeskommunen mener vi at det bør fastsettes noen særlige 

saksbehandlingskrav. Vi foreslår at kommunen innen 1. oktober det året søkeren går på 10. 

trinn må melde søkeren til fylkeskommunen for utredning. I tilmeldingen skal kommunen gjøre 

greie for blant annet søkerens vansker som ligger til grunn for enkeltvedtaket om 

spesialundervisning og hvorfor de mener søkeren oppfyller vilkårene for fortrinnsrett, tidligere 

tiltak og betydningen de tror vanskene vil ha for videregående opplæring. Mye av dette vil være 

utredninger den kommunale PP-tjenesten allerede har gjort. Ved å stille opp disse 

saksbehandlingsreglene vil fylkeskommunen få god tid til å gjøre de nødvendige forberedelser 

før inntaksvedtaket og før skolestart. I og med at det bare vil være en mindre del av elevene på 

10. trinn som oppfyller vilkårene i § 6-16 vil det ikke være vesentlige økonomiske konsekvenser 

knyttet til dette. I forbindelse med utarbeidelsen av den sakkyndige vurderingen minner vi også 

om barnekonvensjonen artikkel 12 og forvaltningsloven § 17 om barnets rett til å bli hørt. Et 

godt samarbeid mellom den kommunale PP-tjenesten og den fylkeskommunale PP-tjenesten vil 

være viktig i utarbeidelsen av den sakkyndige vurderingen. Direktoratet ønsker også å få innspill 

på hva som vil være nødvendig for å gjøre dette samarbeidet best mulig. Vi viser i denne 

forbindelse også til arbeidet som gjøres med etter- og videreutdanning av PP-tjenesten. 
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Vi ber om høringsinstansenes syn på:  

 

- vilkårene for å ha fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram  

- om det er samsvar mellom vilkårene i § 6-16 og innholdet i den sakkyndige vurderingen i 

§ 6-17 

- at ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering legges til den fylkeskommunale PP-

tjenesten, men at kommunen i tilmeldingen må sende med vurderinger av elevens 

behov. 

 

B) Fortrinnsrett for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne  

Vi ser også at det kan være andre grupper som kan ha behov for å tas inn før søkere som 

konkurrerer etter poeng. Dette kan for eksempel gjelde søkere som har sterkt nedsatt 

funksjonsevne og som har behov for omfattende tilrettelegging. For mange av disse søkerne er 

det ikke slik at det er et utdanningsprogram som er bedre enn de andre, men at valg av 

utdanningsprogram på mange måter er underordnet. For eksempel for søkere med sterkt 

nedsatt fysisk funksjonsevne vil det at skolen er universelt utformet være mye viktigere enn 

utdanningsprogrammene. Dette er også søkere som fylkeskommunene har et behov for å ta inn 

tidligere enn det ordinære inntaket som de fleste steder gjennomføres i juli. For elever med 

sterkt nedsatt funksjonsevne vil det være viktig at den videregående skolen får beskjed om 

eleven kommer til å starte til høsten og hvilke hjelpebehov hun eller han har. Her kan det også 

være viktig å starte utredningen av hvilken spesialundervisning den det gjelder bør ha slik at 

enkeltvedtaket om spesialundervisning med organisering av opplæringstilbudet er gjort, ved 

skolestart. Her taler hensynet til både søkeren og fylkeskommunen for at det innføres en 

fortrinnsrett. Fortrinnsretten er i utgangspunktet ikke knyttet til skoleplassering, men til 

tilretteleggingsbehovet. Vi foreslår en ny § 6-18 om fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt 

funksjonsevne.  

 

Direktoratet foreslår at fortrinnsretten knyttes til søkere som har sterkt nedsatt fysisk og/eller 

psykisk funksjonsevne som gjør at søkeren har et særlig behov for inntak til en skole som er 

særskilt tilrettelagt. Det vil være viktig for både søkeren og fylkeskommunen at søkeren tas inn 

tidlig til en skole som er best mulig tilrettelagt. Dette er for øvrig gruppen som inntak til særskilt 

utdanningsprogram opprinnelig ble innført for. Vi understreker videre at også søkere som 

oppfyller vilkårene for å ha fortrinnsrett etter ny § 6-18 skal tas inn til ett av tre valgte 

utdanningsprogram, jf. opplæringsloven § 3-1 sjette ledd første punktum og den fastsatte.  

tilbudsstrukturen. Forslaget åpner ikke for at disse plasseres direkte i særskilt tilrettelagte 

grupper. Avvik fra opplæringsloven § 8-2 når det gjelder organiseringen eller fra læreplanverket 

krever et enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er også viktig for søkerens verdighet at hun 

eller han tas inn til ett av sine tre valgte utdanningsprogram og at disse ligger innenfor 

tilbudsstrukturen.  

 

Også for denne gruppen foreslås det en tilmeldingsfrist 1. oktober for å gi fylkeskommunen tid 

til å vurdere om søkeren oppfyller vilkårene for fortrinnet. For søknader om fortrinn etter denne 

bestemmelsen stilles det ikke krav til sakkyndige vurderinger fra PP-tjenesten som er utarbeidet 

for dette formålet. Her vil det være tilstrekkelig at kommunen med samtykke fra eleven og 

foreldrene sender over relevant dokumentasjon hvor det går frem at søkeren har sterkt nedsatt 

fysisk og/eller psykisk funksjonsevne av betydning. Det kan blant annet legges frem 

enkeltvedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering. Søkeren vil også kunne legge 

ved dokumentasjon fra helsesektoren eller Statped.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på at det innføres en fortrinnsrett for søkere med 

sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne.  
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C) Fortrinnsrett for søkere med enkeltvedtak om utvidet tid 

Det foreslås fortrinnsrett for søkere med enkeltvedtak om utvidet tid på Vg1 etter 

opplæringsloven § 3-1 femte ledd. Dette er søkere som bør tas inn før poenginntaket 

gjennomføres for å sikre at de får et opplæringstilbud som i best mulig grad bygger videre på 

den opplæringen de har hatt. Dette vil være de som har behov for flere år på Vg1. Om søkeren 

omfattes av dette fortrinnet vil avhenge av om hun eller han oppfyller vilkårene i § 3-1 femte 

ledd om utvidet tid.  

 

- Vi ber om høringsinstansens syn på at søkere med enkeltvedtak om utvidet tid gis 

fortrinnsrett.  

 

Oppsummering Vg1 

Forslaget innebærer at søkere med rett til spesialundervisning som hovedregel tas inn til Vg1 i 

det ordinære inntaket og konkurrerer på grunnlag av sine karakterer, som andre elever, jf. §§ 

6-21 og 6-22. De søkerne med rett til spesialundervisning som mangler vurdering med karakter 

i mer enn halvparten av fagene må i det ordinære inntaket behandles individuelt slik at deres 

rett til ett av tre valgte utdanningsprogram oppfylles, jf. § 6-23. For noen av søkerne med 

spesielle behov kan det også være aktuelt å ta søkeren inn etter sikkerhetsventilen som foreslås 

i § 6-26.   

 

For en mindre gruppe av søker med spesialundervisning foreslås det at de gis fortrinnsrett til 

Vg1. Dette foreslås etter §§ 6-16 og 6-17 for søkere med et særlig behov for inntak til et 

særskilt utdanningsprogram. Videre foreslås det en fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt 

funksjonsevne etter § 6-18 og for søkere med enkeltvedtak om utvidet tid etter § 6-19.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på om søkere med rett til spesialundervisning blir 

ivaretatt på en hensiktsmessig måte etter forslaget ved inntak til Vg1 

 

5.4.2 Inntak til Vg2/Vg3 
Ved inntak til Vg2 og Vg3 er det i dag ingen søkere som har fortrinnsrett på grunn av 

enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi foreslår at dette videreføres med unntak av for søkere 

som har enkeltvedtak om utvidet tid. Disse bør prioriteres inn før det ordinære inntaket.  

 

Ved inntak til Vg2 og Vg3 skal det fortsatt være slik at vilkårene for inntak er knyttet til fag som 

er bestått og at søkerne skal konkurrere etter poeng (for mer om dette se punkt 5.7) på Vg1 

eller Vg2. Hovedregelen er at også søkere med rett til spesialundervisning tas inn gjennom det 

ordinære inntaket og konkurrer etter poeng.  

 

For søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3 etter ny § 6-29 så kan 

fylkeskommunen ta han eller henne inn etter en individuell vurdering. for søkere med rett til 

spesialundervisning kan dette gjøres både etter §§ 6-37 og 6-35. For søkere som vurderes 

individuelt vil kravet for å bli flyttet opp til neste trinn være at dette etter en helhetsvurdering er 

forsvarlig ut fra søkerens faglige forutsetninger for å følge opplæringen på det aktuelle trinnet. 

Vi mener at dette i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til søkerne og at gjeldende § 6-24 bør 

videreføres med noen presiseringer. Det bør i ny § 6-35 som tilsvarer gjeldende § 6-24 

presiseres hva som skal legges vekt på i vurderingen av om det er forsvarlig å flytte søkeren 

opp til neste nivå. Videre bør det blant annet presiseres at søkere som oppfyller disse vilkårene 

har rett til inntak til et programområde som bygger på det utdanningsprogrammet hun eller han 

ble tatt inn til på Vg1, og eventuelt programområdet til Vg2. For søkere med rett til 

spesialundervisning skal også søkerens eget ønske og sakkyndig vurdering vektlegges.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på om elever med rett til spesialundervisning i 

tilstrekkelig grad er ivaretatt ved inntak til Vg2 og Vg3. 
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5.4.3 Tegnspråk  
Fra 1.7.1997 har det vært fastsatt at hørselshemmede barn i grunnskolen som har hatt 

tegnspråk som førstespråk, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk. Dette var først 

fastsatt i forskrift til grunnskoleloven, i 2000 ble en tilsvarende rett fastsatt i opplæringsloven § 

2-6. Det følger av § 2-6 at før det treffes enkeltvedtak om tegnspråkopplæring så skal det 

foreligge en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. For videregående opplæring ble det i 2000 

fastsatt i opplæringsloven § 3-9 at elever i videregående opplæring med tegnspråk som 

førstespråk eller som har en sakkyndig vurdering om at de trenger tegnspråk som førstespråk, 

har rett til å velge mellom opplæring ved en knutepunktskole eller opplæring med tolk ved en 

ordinær videregående skole. Det følger av § 3-9 siste ledd at departementet kan fastsette 

forskrift om inntak. Inntak til videregående opplæring for elever med tegnspråk som førstespråk 

etter sakkyndig vurdering om at de behov for slik opplæring, er i gjeldende forskrift regulert i §§ 

6-29 til 6-36. Det er i dag slik at inntak til ordinære videregående skoler og inntak til 

knutepunktskoler er regulert i ett delkapittel.   

 

Direktoratet mener det er gode grunner for å regulere dette annerledes. Vi forslår at det fortsatt 

skal være et eget underkapittel om inntak til knutepunktskoler. I reguleringen av 

knutepunktskoler foreslår vi kun mindre endringer. På den andre siden bør inntak av elever som 

ønsker inntak til en ordinær videregående skole med tolk reguleres sammen med de øvrige 

bestemmelsene om inntak til henholdsvis Vg1 og Vg2/Vg3. Søkeren må i søknaden oppgi om 

han eller hun ønsker opplæring ved en knutepunktskole eller ved en ordinær skole og legge ved 

en sakkyndig vurdering som underbygger dette behovet.  

 

For å ivareta retten til opplæring i en ordinær videregående skole med tolk bør det innføres en 

fortrinnsrett slik at fylkeskommunen gjennomfører inntaket av disse elevene før det ordinære 

inntaket etter poeng. Her vil det være slik at fortrinnsretten vil være knyttet til at 

fylkeskommunen får en mulighet til å plassere denne eleven på den av skolene søkeren har 

oppført i sin søknad som de mener er best tilrettelagt for søkerens vansker. Dette er en 

mulighet for fylkeskommunen, men ikke en plikt. Det følger også av Ot. prp. nr. 78 (1998-1999) 

side 9 at “Fylkeskommunen vil kunne leggje opplæring med tolk til ein eller fleire bestemde 

skolar i fylkeskommunen”. Det vil selvsagt være en forutsetning at søkeren har søkt på 

utdanningsprogram som finnes ved slike tilrettelagte skoler for at søkeren kan plasseres her. 

Søkerne har rett til å bli tatt inn til ett av sine tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven 

§ 3-1 sjette ledd. 

 

Forslaget innebærer ikke at hørselshemmede elever får fortrinnsrett til et særskilt 

utdanningsprogram. Fortrinnsretten til særskilt utdanningsprogram omfatter kun søkere som 

oppfyller vilkårene i opplæringsloven § 3-1 sjette ledd og forskriften §§ 6-16 og 6-17. I de 

tilfeller hvor hørselshemmede oppfyller vilkårene i §§ 6-16 og 6-17 kan også disse tas inn til et 

særskilt utdanningsprogram ved en ordinær videregående skole.  

 

Hørselshemmede elever som får opplæring i ordinære videregående skoler skal ha opplæring 

etter de ordinære læreplanene. Elever ved knutepunktskoler får opplæring i læreplanene som er 

utarbeidet for tegnspråklig elever. Det kan ikke gjøres avvik fra disse læreplanene med hjemmel 

i § 3-9. De er bindende. Det vil være viktig at PP-tjenesten tar dette med i vurderingen.  

 

- Vi ber om høringsinstansens syn på bestemmelsene om inntak av søkere med rett til 

opplæring etter opplæringsloven § 3-9.  

 

5.5 Minoritetsspråklig søkere  
Antallet minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring har økt de siste tiårene. Den 

gruppen som behandles i dette punktet er de som enten har rett til særskilt språkopplæring på 

ungdomstrinnet etter opplæringsloven § 2-8 eller som er nyankommet til Norge etter 

opplæringspliktig alder. Dette er to grupper som er lite homogene og graden av skolegang kan 
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variere innenfor begge gruppene. Vi har fått tilbakemeldinger fra flere om at det er en utfordring 

at det for en del av disse ikke er hjemmel til å stille krav til norskkunnskaper ved inntak til 

videregående opplæring.  

 

5.5.1 Premisser for forslagene 
Reglene om inntak som gjelder for minoritetsspråklige er de samme som for andre søkere. 

Dersom søkeren oppfyller vilkårene har hun eller han rett til inntak til ett av tre valgte 

utdanningsprogram etter opplæringsloven § 3-1 sjette ledd. Vi minner om at minoritetsspråklige 

elever i videregående opplæring kan ha rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 

3-12. Bestemmelsen åpner også for at fylkeskommunen kan gi elever med særskilt 

språkopplæring et tidsbegrenset innføringstilbud, jf. siste ledd i bestemmelsen. Nedenfor drøftes 

det hvilke vilkår som skal stilles for inntak til videregående opplæring og betydningen dette får 

for blant annet nyankomne. Det vurderes også hvilke regler om inntak til henholdsvis Vg1 og 

Vg2/Vg3 som bør gjelde for denne gruppen.  

 

5.5.2 Vilkår for inntak  
Det første vilkåret for å ha rett til videregående opplæring er at søkeren har lovlig opphold i 

Norge. Det foreslås ikke endringer i dette, og etter forslaget her har asylsøkere har ikke rett til 

inntak. Det foreslås ikke endringer fordi regjeringen har spørsmålet oppe til vurdering.  

 

Det neste vilkåret av betydning er at søkeren må ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller 

tilsvarende. Det er rapportert om to utfordringer fra sektor knyttet til dette vilkåret. Det første 

spørsmålet som blir stilt er knyttet til gjeldende § 6-10 bokstav a og hvilke krav som kan stilles 

til kompetanse etter fullført norsk grunnskoleopplæring for de som ankom Norge sent i 

opplæringspliktig alder. Det andre spørsmålet er knyttet til vilkårene i § 6-10 bokstav b og 

hvordan opplæring fra et annet land skal vurderes.  

 

Vi foreslår at vilkåret for inntak til videregående opplæring fortsatt skal være at søkeren har 

fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende, men vi foreslår flere endringer knyttet til 

hvordan dette skal avgjøres i ny § 6-14.   

 

Søkere med vitnemål for fullført grunnskoleopplæring i Norge oppfyller vilkårene for inntak, 

uavhengig av hvor lenge søkeren har vært elev i grunnskolen. Det foreslås ikke endringer her. 

Slik opplæringsloven er i dag er det ikke krav til bestått grunnskoleopplæring for inntak til 

videregående opplæring. Elevene skrives ut når de i alder fullfører det 10. skoleåret, jf. 

opplæringsloven § 2-1. Dette gjelder også for sent ankomne elever som har 1 som 

standpunktkarakter eller IV i alle fag. Dette gjelder også for norskfaget. For å kunne stile krav til 

bestått grunnskoleopplæring, er det nødvendig med en lovendring. For søkere etter bokstav a er 

det ikke hjemmel til å stille krav til norskferdigheter ved inntak.  

 

For de som kommer til Norge etter opplæringspliktig alder er det i dag slik at disse søkerne 

enten må oppfylle kravene i § 6-10 bokstav b eller d for å ha rett til videregående opplæring. 

Etter bokstav b skal det vurderes om søkeren “har gjennomgått allmenn grunnopplæring i 

utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole”. Etter bokstav 

d skal det vurderes om søkeren har tilsvarende realkompetanse. Vi mener at disse kravene bør 

ses i sammenheng. For det første bør det videreføres at søkere som kan dokumentere at hun 

eller han har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i hjemlandet oppfyller vilkåret. Her vil 

det være tilstrekkelig med vitnemål eller likende dokumentasjon. Her vurderes ikke kvaliteten i 

grunnskoleopplæringen, men lengden på opplæring. Det kan ikke stilles krav om kompetanse i 

norsk for søkere som har allmenn grunnskoleopplæring fra hjemlandet.  

 

I siste del av bokstav b er det fastsatt at søkere som har kunnskap og ferdigheter på nivå med 

norsk grunnskoleopplæring også kan tas inn. Dette vilkåret gjelder for de som ikke kan 

dokumentere niårig grunnskole fra hjemlandet. Direktoratet mener at dette alternativet er 
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overflødig, sett i lys av bokstav d om at søkere som har tilsvarende realkompetanse kan tas inn. 

Vi mener at vurderingen av søkerens kompetanse/kunnskaper bør være knyttet til den 

realkompetansen søkeren har. Vi har dessuten fått mange tilbakemeldinger om at det er uklart 

hvordan det skal vurderes om søkeren har “kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole”. 

Samtidig bør det presiseres hva som skal vurderes når det skal avgjøres om søkeren har 

tilsvarende realkompetanse. Kravene til realkompetansevurderingen bør knyttes til de kravene 

som stilles for å få utferdiget vitnemål i grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 

4A-1 og forskriften §§ 4-33 og 4-13. Dette innebærer at søkerens skal realkompetansevurderes 

i fagene norsk, engelsk, matematikk og to av fagene: samfunnsfag, naturfag eller religion, 

livssyn og etikk (RLE). Søkerens realkompetanse må tilsvare minst karakteren 2 vurdert etter 

kompetansemålene på 10. trinn i læreplanen for de aktuelle fagene, dette gjelder også i fagene 

norsk og engelsk. For søkere som realkompetansevurderes er det, som i dag, andre krav ved 

inntak til videregående opplæring enn for de som vurderes etter § 6-14 a eller b. Det er bare for 

søkere som realkompetansevurderes at det stilles krav til norsk og engelsk. Det kan stilles 

spørsmål om det er urimelig med andre krav til disse søkerne enn de øvrige. De søkerne som 

ikke har den tilstrekkelige realkompetansen vil ha rett til grunnskoleopplæring for voksne etter § 

4A-1. Disse endringene foreslås i ny § 6-14.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på at vilkårene for å vurdere om søkeren har norsk 

grunnskoleopplæring eller tilsvarende endres som foreslått.  

 

Ansvar  

Det har også vært uklart om det er fylkeskommunen eller kommunen som har ansvaret for å 

gjennomføre realkompetansevurderingen etter § 6-10. Direktoratet mener at det er kommunene 

som har spisskompetansen når det gjelder grunnskoleopplæringen og som har de beste 

forutsetningene for å vurdere om søkeren har realkompetanse tilsvarende norsk 

grunnskoleopplæring for voksne. Dette er også en plikt som kommunene har etter § 4A-1 for 

personer som henvender seg til dem med ønske om grunnskoleopplæring. Vi foreslår at 

ansvaret for å vurdere søkerens realkompetanse plasseres hos kommunene. Dersom søkeren 

ikke oppfyller vilkåret har hun eller han rett til grunnskoleopplæring og kommunen bør ta tak i 

dette. Dette vil også bygge opp under oppgavefordelingen i grunnopplæringen.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på at ansvaret for å gjennomføre 

realkompetansevurdering plasseres hos kommunen.  

 

Økt fleksibilitet  

Direktoratet foreslår at adgang til å ta fag fra videregående opplæring mens man er elev i 

grunnskolen også gjøres gjeldende for voksne. Hensikten med dette er å bidra til økt fleksibilitet 

for voksne som har bestått noen fag i grunnskolen, men ikke alle. Dette er ikke en plikt for 

kommunen eller fylkeskommunen, men en mulighet. Dette vil kunne sikre raskere 

gjennomstrømning av de nyankomne som får noen av fagene i grunnskoleopplæringen godkjent 

gjennom en realkompetansevurdering. Fylkeskommunen vil med hjemmel i et nytt fjerde ledd i 

§ 1-15 kunne ta inn den nyankomne som deltidselev i videregående opplæring. Fagene som den 

det gjelder består på denne måten vil kunne godkjennes etter forskriften § 1-16 første ledd når 

hun eller han oppfyller vilkårene for å tas inn til videregående opplæring på et senere tidspunkt. 

  

- Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget om at deltakere i grunnskoleopplæring for 

voksne skal kunne ta fag fra videregående opplæring som deltidselev slik som ungdom 

kan i dag  

 

5.5.3 Inntak til Vg1 av minoritetsspråklige  
Ved inntak til Vg1 vil søkere med minoritetsspråklig bakgrunn søke i det ordinære inntaket, men 

vi forslår at det også fastsettes bestemmelser om individuell behandling for noen av disse for å 

ivareta deres rett til videregående opplæring. For det første vil de som er nyankomne og har et 
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vitnemål fra hjemlandet bli tatt inn på grunnlag av ny § 6-25 fordi disse ikke vil ha 

sammenliknbart karaktergrunnlag. Søkeren skal da tas inn til ett av tre valgte 

utdanningsprogram, jf. opplæringsloven § 3-1 sjette ledd.  

 

I tillegg foreslår vi at søkere som har hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter § 2-8 

og mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene reguleres særskilt. Disse er i 

dag omfattet av § 6-15 bokstav b, men gode grunner taler for å synliggjøre gruppen. Disse skal 

etter forslaget også behandles individuelt. Ved at disse synliggjøres i inntaket kommer det 

klarere frem at også disse har rett til ett av tre valgte utdanningsprogram etter opplæringsloven 

§ 3-1 sjette ledd .  

 

Vi foreslår også at det fastsettes at søknadsfristen for søkere med enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring på ungdomstrinnet etter opplæringsloven § 2-8 og de som er nyankomne settes 

til 1. februar. Dette er en frist flere fylkeskommuner praktiserer i dag og som gir 

fylkeskommunen tid til å ta disse inn på et tidlig tidspunkt. Det vil da også være mulig å treffe et 

enkeltvedtak etter opplæringsloven § 3-12 om at hele eller deler av Vg1 skal gis i et 

innføringstilbud og et enkeltvedtak om utvidet tid.  

 

Det forslås i § 6-20 at søkere med rett til utvidet tid etter opplæringsloven § 3-1 femte ledd har 

fortrinnsrett. Dette vil kunne gjelde for elever i innføringstilbud som har behov for flere år på 

Vg1.   

 

5.5.4 Inntak til Vg2/Vg3 av minoritetsspråklig  
Til Vg2 og Vg3 foreslås det ingen særskilt regulering av minoritetsspråklige, utover de som 

følger av at søkeren kan ha rett til utvidet tid, jf. § 6-20. Også for disse søkerne vil det være slik 

at dersom søkeren ikke har bestått i alle fag, jf. § 6-6-29, så skal hun eller han tas inn til neste 

nivå etter § 6-37, dersom dette er forsvarlig. Dette er søkere som skal ha vitnemål eller fag- 

eller svennebrev og da er det samme krav til bestått for disse som for andre søkere. Det vises 

her til vurderingene i punkt 5.8.  

 

Nyankomne som kommer til Vg2 og som har lovlig opphold vil også kunne tas inn etter § 6-36. 

Denne bestemmelsen omhandler søkere som ikke har sammenliknbart karaktergrunnlag, f.eks. 

fordi hun eller han får godkjent opplæringsåret i utlandet som en del av norsk videregående 

opplæring etter forskriften § 1-16 andre ledd.  

 

For minoritetsspråklige søkere som har rett til utvidet tid kan det være aktuelt med fortrinnsrett 

på grunnlag av enkeltvedtak om utvidet tid ved inntak til Vg2 eller Vg3, jf. § 6-32, dersom 

vilkårene her er oppfylt.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på om minoritetsspråklige søkere er tilstrekkelig 

ivaretatt ved inntak til Vg1, Vg2 og Vg3. 

 

5.6 Status som heltidselev og deltidselev  
Status som heltidselev eller deltidselev er regulert i kapittel 6. Det er flere utfordringer knyttet 

til forholdet mellom heltidselever og deltidselever. Vi mener det er behov for å se nærmere på 

definisjonen, vilkårene for å kunne endre status fra heltidselev til deltidselev og hvilke 

konsekvenser det skal ha å være deltidselev.  

 

Definisjonen  

Heltidselev og deltidselev er definert i gjeldende forskrift § 6-2. Inntak av deltidselever er i 

tillegg regulert i § 6-12. Vi foreslår en ny bestemmelse om heltidselever og deltidselever i § 6-6. 

Vi foreslår her å endre begrepet heltidselev til fulltidselev for å få klarere frem skillet mellom 

disse. Nye definisjoner er foreslått i ny § 6-6 første ledd. Det har vært mange spørsmål om hvor 

grensen går mellom fulltidselever og deltidselever og presiseringen i definisjonen av deltidselev 
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tar sikte på å tydeliggjøre dette. Det er også gjort mindre endringer i definisjonen av 

deltidselever for å få frem at det ikke skal mangle mye opplæring før den det gjelder er 

deltidselev. Det vil for eksempel være tilstrekkelig at eleven ikke følger opplæringen i ett fag.  

 

Endring av status fra fulltidselev til deltidselev 

Direktoratet har i forbindelse med revideringen av kapittel 3 om individuell vurdering i 2009 og 

den helhetlige gjennomgangen av faget kroppsøving i 2011/2012 sett at det er utfordringer 

knyttet til heltidselever og deltidselever og at det er en stor økning i antall privatister. Ved 

begge disse revideringene ble det påpekt at det er utfordringer knyttet til heltidselever som 

søker om å bli deltidselever for å ta ett eller flere fag som privatist. Det har i en periode vært 

mye omtalt at elever søker om ikke å være elev i kroppsøvingsfaget, men vil ta dette som 

privatist. Den det gjelder skal da ikke følge opplæringen i kroppsøving og skal ikke ha en 

standpunktkarakter. Inntil august 2012 var eksamensordningen for privatister en skriftlig 

eksamen. Dette ble av noen oppfattet som en enklere måte å få en god karakter i kroppsøving 

enn ved standpunktkarakterer hvor også elevens prestasjoner var en del av grunnlaget for 

vurdering. Eksamensformen i kroppsøving er nå endret for privatister og det gjenstår å se om 

endringen har den tilsiktede effekten. Også faget religion har tidligere hatt den utfordringen av 

elever har trodd at det er lettere å oppnå en god karakter gjennom eksamen enn ved 

standpunktvurdering. 

 

Konsekvensen av at heltidselever har søkt om å melde seg av enkeltfag som elev, er at hun eller 

han endrer sin status fra å være heltidselev til å bli deltidselev. Det er i dag ingen konsekvenser 

i regelverket for eleven knyttet til å være deltidselev slik det var tidligere. For fylkeskommunen 

er konsekvensen at de har tatt inn en fulltidselev som ikke bruker plassen sin fullt ut. Det at 

elever tror de kan få bedre karakter ved å ta fag som privatist er også en utfordring for statusen 

til den opplæringen som gis i de videregående skolene.  

 

Vi mener at det bør presiseres i ny § 6-6 at det er fylkeskommunen som avgjør om en søknad 

fra en fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilges. I tillegg bør vilkårene for å endre statusen 

etter at inntaket er gjennomført strammes inn. Etter at inntaket er gjennomført og eleven har 

takket ja til en plass som fulltidselev bør det bare være i særlige tilfeller at fylkeskommunen kan 

innvilge en slik søknad. For at det skal være et særlig tilfelle må det foreligge tungtveiende 

grunner. I dag er vilkårene svært uklart regulert. Ved å gjøre en slik innstramming vil 

fylkeskommunen med hjemmel i forskriften kunne avslå denne typen søknader når motivet er at 

eleven tror dette er en enklere måte å få en god karakter på. På den andre siden vil 

fylkeskommunen kunne innvilge søknaden dersom den er godt begrunnet.  

 

Konsekvenser av å være deltidselev  

Videre er det slik vi ser det også behov for å vurdere hvilke konsekvenser det skal ha for en elev 

å få omgjort sin status fra å være fulltidselev til å bli deltidselev. Før Reform 94 var det slik at 

deltidselever ble tatt inn til videregående opplæring etter heltidselever. En slik regulering vil 

trolig gjøre det mindre attraktivt å være deltidselev, samtidig som vi understreker at også 

deltidselever vil ha rett til videregående opplæring dersom vilkårene i opplæringsloven § 3-1 er 

oppfylt. Direktoratet foreslår at det fastsettes i ny §§ 6-6 at deltidselever tas inn etter 

fulltidselever og at dette også fastsettes i bestemmelsene som regulerer inntak til henholdsvis 

Vg1 og Vg2/Vg3, se §§ 6-28 og 6-39. 

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på:  

 

- vilkårene for at en fulltidselev skal kunne nedre sin status til å bli deltidselev 

- at fulltidselever tas inn før deltidselever   

 

5.7 Forslag til endringer - inntak til Vg1  
Direktoratet foreslår som det går frem over i kapittel 5.4 og 5.5 et mer differensiert inntak til 

Vg1 for å sikre at søkernes rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 
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oppfylles. Inntak til Vg1 gjennomføres ulikt av fylkeskommunene. Det er blant annet store 

forskjeller i hvilke grupper som prioritertes inn før det ordinære inntaket. Vi mener det er behov 

for å tydeliggjøre inntaket slik at praksis blir likere. For å gjøre dette foreslår vi blant annet at 

inntaksrekkefølgen til Vg1 bør forskriftsfestes slik at den blir kjent, se forslag til ny § 6-15. 

 

Det foreslås bare mindre endringer når det gjelder rangering etter poeng. Disse endringene er i 

stor grad i samsvar med de tolkninger som direktoratet har gjort, se forslag til ny § 6-21 og § 6-

22.  

 

5.7.1 Inntak etter poeng og individuell behandling 
De største endringene som forslås her er at det i større grad synliggjøres hvilke søkere som av 

ulike grunner ikke skal konkurrerer etter sin poengsum fordi de enten ikke har sammenliknbare 

karakterer eller ikke har et tilstrekkelig antall karakterer. Disse søkerne har like fullt en rett til å 

bli tatt inn til ett av tre valgte utdanningsprogram.  

 

For en del grupper er det slik at de ikke har tilstrekkelig antall med sluttvurderinger fra 

grunnskolen for å kunne delta i poenginntaket eller ikke har et sammenliknbart 

karaktergrunnlag. Dette vil, for eksempel gjelde for elever med rett til spesialundervisning som 

har store avvik fra læreplanen for fag, nyankomne minoritetsspråklige, elever fra private skoler 

som har fått godkjent avvik fra bestemmelsene om individuell vurdering i forskriften, 

eksempelvis elever fra steinerskolene. Dette vil også gjelde for elever som av ulike grunner har 

fått IV i en rekke fag, for eksempel på grunn av skolevegring, manglende motivasjon eller 

sykdom. Disse søkerne har når de har fullført grunnskolen samme rett til videregående 

opplæring som andre søkere med ungdomsrett etter opplæringsloven § 3-1, altså rett til et av 

tre valgte utdanningsprogram. For å sikre at disse søkerne, som ofte, vil ha en svært lav 

poengsum eller en poengsum som grunnet mange fritak fra vurdering med karakter vil være 

urimelig å konkurrere inn etter poeng, må fylkeskommunen behandle disse søknadene 

individuelt og sikre at de får retten etter § 3-1 oppfylt. Dette er ikke et fortrinn, men en 

rettssikkerhetsgaranti. I denne forbindelse vil vi også understreke at disse søkerne har rett til et 

av tre valgt utdanningsprogram, men ikke rett til inntak til en bestemt skole. Fylkeskommunene 

må lokalt finne egnede rutiner for å ivareta disse elevene.  

 

I tillegg foreslås det i § 6-26 en bestemmelse som skal ivareta søkere som er særlig utsatte. 

Fylkeskommunen gis her hjemmel til å ta inn individuelt søkere som har et særlig behov når det 

foreligger tungtveiende grunner. Dette kan være søkere som bør tas inn til et 

utdanningsprogram ved en skole som ligger nærme der søkeren bor. Dette kan være søkere 

som nylig er fosterhjemsplasserte eller plassert i barnevernsinstitusjon, søkere som er svært 

syke, enslige mindreårige asylsøkere som bor i mottak eller liknende. Mange fylkeskommuner 

praktiserer dette på en god måte i dag, se også omtale av ny § 6-26 i kapittel 5.4.1. 

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget til regulering av inntak etter poeng og 

individuell behandling til Vg1. 

 

5.8 Forslag til endringer inntak til Vg2/Vg3  
Vi forslår også at inntaket til Vg2 og Vg3 i større grad differensieres som til Vg1, og det foreslås 

samme oppbygning av dette underkapitlet.  

 

Ved inntak til Vg2 og Vg3 er det viktig å huske på at for å få vitnemål eller fag- og svennebrev 

så er det krav om at alle fag som er fastsatt i læreplanverket for det aktuelle 

utdanningsprogrammet skal være bestått, jf. §§ 3-42 og 3-67.4 Det betyr at det ved opprykk til 

neste trinn er viktig å vurdere om søkeren er kvalifisert til å flyttes opp. Vi har fått 

                                                           
4
 For fag- og svennebrev er det et unntak fra dette i § 3-67 tredje ledd. Det er tilsvarende unntak for vitnemål som gir 

yrkeskompetanse innen yrkesfaglige utdanningsprogram i § 3-44 første ledd.  
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tilbakemeldinger om at vilkårene for inntak til Vg2 og Vg3 tolkes ulikt og at disse bør 

tydeliggjøres. Dette er vi enige i. Det følger i dag av §§ 6-22 første ledd bokstav a og 6-23 

første ledd bokstav a at søkeren må ha bestått de fag det bygges videre på. Utrykket “bygges 

videre på” er et skjønnsmessig uttrykk som både kan og har blitt tolket ulikt. Dette 

vurderingstemaet gir også fylkeskommunen mer manuell saksbehandling enn det som er 

nødvendig. Direktoratet mener at vilkåret for å tas inn til neste trinn bør være at søkeren har 

bestått alle fagene som er fastsatt i fag- og timefordelingen for det aktuelle 

utdanningsprogrammet på det trinnet som avsluttes. Det betyr at vi i ny § 6-29 foreslår at 

søkeren skal ha bestått, dette vil normalt innebære karakteren 2 eller bedre i alle 

standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og halvårsvurderinger med karakter. Dette vil være 

en regel som er enklere å praktisere og som vil gi en mer ensartet praksis. Dersom søkeren ikke 

har bestått i ett eller flere fag er det viktig at fylkeskommunen også har rutiner for å fange opp 

søkeren og veileder han eller henne om hva som skal til for å bestå de nødvendige fagene før 

avslutningen av Vg3. Det kan spørres om det vil bli vanskeligere for elever å oppfylle vilkårene 

for inntak til Vg2 og Vg3. Vi mener at dette avhjelpes av at søkere også kan tas inn etter en 

individuell vurdering dersom det er forsvarlig, jf. nedenfor. Vi antar at forslaget vil ha positive 

konsekvenser administrativt, og vil være enklere å forvalte, men ber om fylkeskommunenes syn 

på dette. 

 

Imidlertid bør det det fortsatt være slik at fylkeskommunen kan ta inn til Vg2 og Vg3 søkere 

som ikke har bestått alle fag, men som fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering mener har 

de faglige forutsetningene til å bli tatt inn som fulltidselev til neste trinn. Dette foreslås 

videreført i ny § 6-37. Fylkeskommunen må her vurdere om dette er forsvarlig. Som en 

retningsgivende norm kan det antydes at søkere som har fått karakteren 1 eller IV i ett par fag 

kan flyttes opp til neste nivå, men dersom søkeren ikke har bestått eller IV i flere fag enn dette 

vil det neppe være forsvarlig å ta søkeren inn som fulltidselev til neste trinn og at etterslepet av 

fag som må bestås vil være for stort. Det kan også spille inn i vurderingen av om det er 

forsvarlig å flytte søkeren til neste trinn om det er en halvårsvurdering eller en 

standpunktkarakter som søkeren har fått karakteren 1 eller I.V. i.  

 

For de søkerne som fylkeskommunen mener det ikke er forsvarlig å ta inn til neste trinn så kan 

fylkeskommunen her enten ta søkeren inn som deltidselev til neste trinn i de fagene som hun 

eller han har bestått og/eller som deltidselev i de fagene som hun eller ha ikke har bestått på 

det samme nivået, jf. §§ 6-39 og 28. Vi mener her det bør åpnes for at fylkeskommunen kan ta 

inn søkere til opplæring i fag de har fått karakteren 1 i. Søkeren kan ikke kreve dette. Han eller 

hun har brukt opp retten sin og fylkeskommunen gir eventuelt mer videregående opplæring til 

denne søkeren de er forpliktet til. Hensikten med dette må være å redusere risikoen for frafall.  

 

- Vi ber om høringsinstansens syn på vilkårene for inntak til Vg2/Vg3 og reglene for 

gjennomføringen av dette 

 

Det er en utfordring i dag at mange av elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram som tar 

allmennfaglig påbygningen ikke består alle fagene som kreves for å få vitnemål. Nå gjelder 

kravene i delkapittel III også for søknad til allmennfaglig påbygning, det vil si at søkere som 

ikke har bestått i alle fag fra Vg1 og Vg2 kan tas inn etter en individuell vurdering etter § 6-37 

dersom dette er faglig forsvarlig. Det kan spørres om vilkårene for inntak til allmennfaglig 

påbygning bør være strengere, og at det ikke er rom for en individuell vurdering her. Vi fremmer 

ikke forslag om dette her, men ber om høringsinstansenes syn på hvilke krav som bør stilles ved 

inntak til allmennfaglig påbygning på Vg3.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på om kun søkere som har bestått alle fag på Vg1 og 

Vg2 kan tas inn til allmennfaglig påbygning på  
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5.9 Inntak av voksne  
Inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring etter kapittel 4A er nå regulert i 

§§ 6-27 og 6-28. Vi foreslår omfattende endringer når det gjelder inntak av voksne. Det er slik 

vi ser det et stort behov for å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder og gi mer utfyllende 

bestemmelser i forskriften. Mye av det vi foreslår forskriftsfestet følger av opplæringsloven 

kapittel 4A og § 13-3 andre ledd, samt forskriften § 4-13 og forvaltningsloven.  

 

5.9.1 Tydeligere regulering av voksne med rett 
Vi foreslår at underkapitlet om voksnes rett til videregående opplæring for det første tydeliggjør 

reglene som gjelder for inntak av voksne med rett til videregående opplæring. Det er her behov 

for å presisere hvem som har voksenrett og innholdet i denne retten. Det bør blant annet 

presiseres at en søker med voksenrett primært skal tas inn til et tilbud etter kapittel 4A og at 

dette opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov. Videre bør gjeldende § 6-27 tredje 

ledd hvor det går frem at voksne med rett normalt har rett til ønsket sluttkompetanse 

videreføres. I den voksnes inntaksvedtak skal det gå frem hvilken sluttkompetanse den voksne 

tilbys. Det vil bare være unntaksvis at en voksen kan tilbys en annen sluttkompetanse enn den 

hun eller han har søkt om. I denne vurderingen skal den voksnes ønske og mulighet til å oppnå 

den ønskede sluttkompetansen vurderes. Dette foreslås presisert i ny § 6-45.  

 

Realkompetansevurdering er svært viktig når voksne skal gis et tilbud om videregående 

opplæring. Det er fastsatt i opplæringsloven § 4A-3 femte ledd at den voksne har rett til å få 

vurdert realkompetansen sin. Det følger i dag også av § 6-27 første ledd. Vi mener at det er 

behov for å utdype fylkeskommunens plikter her, f.eks. hva som skal vurderes og at 

opplæringstilbudet skal tilpasses resultatet av realkompetansevurderingen. Tilbakemeldinger til 

direktoratet har også vist at det kan synes å være uklarheter når det gjelder hva som skal være 

med i et enkeltvedtak om realkompetansevurdering. Vi mener at kravet til enkeltvedtaket bør 

reguleres eksplisitt i forskriften for å sikre den voksnes rettssikkerhet. Dette er også viktig av 

pedagogiske grunner. Kravene til realkompetansevurderingen foreslås regulert i en egen 

bestemmelse. Vi foreslår en ny § 6-46 om realkompetansevurdering av søkere med voksenrett. 

Direktoratet har også fått i oppdrag av departementet å utarbeide retningslinjer om 

realkompetansevurdering som også må ses i sammenheng med tydeliggjøringene her.  

 

Vi mener også at det er behov for å tydeliggjøre kravene som gjelder for saksbehandlingen når 

det skal treffes enkeltvedtak om inntak av voksne med rett. Vi foreslår en egen bestemmelse 

om saksbehandlingen i § 6-47. Her bør det presiseres at søknadsfristene for inntak ikke gjelder 

for voksne, at det ikke er hjemmel til å føre ventelister og at den voksne skal gis et tilbud innen 

rimelig tid. Alle disse kravene følger av loven og dennes forarbeider, men vi mener det er behov 

for å presisere dette i forskriften. Det er også grunn til å tro at kravene til enkeltvedtak ikke 

oppfylles på en tilfredsstillende måte for voksne. Vi mener det bør forskriftsfestes hva 

enkeltvedtaket om inntak av voksne skal inneholde. Dette er viktig for å sikre den voksnes 

rettssikkerhet og vil kunne være viktig for voksne som ønsker å klage på innholdet i 

opplæringstilbudet som hun eller han får, for eksempel fordi det ikke er et opplæringsløp som vil 

gi ham eller henne den sluttkompetansen som søkeren ønsket.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på tydeliggjøringene som foreslås for voksne med rett 

til videregående opplæring etter § 4A-3 

 

5.9.2 Voksne uten rett og inntaksrekkefølgen  
Fylkeskommunen skal gi tilbud til søkere uten rett etter § 4A-3, jf. opplæringsloven § 13-3 

andre ledd. Opplæringen til voksne uten rett har et helt annet innhold enn retten til voksne med 

rett. Det foreslås en egen bestemmelse som regulerer inntak av voksne uten rett. Her er det 

behov for å presisere hvem som er en voksen uten rett og hva slags opplæringstilbud 

fylkeskommunen plikter å tilby ham eller henne. Det er også behov for å presisere at også 

voksne uten rett kan realkompetansevurderes, men da må den voksne uten rett selv betale for 



   Side 25 av 28 

    

 

Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 
Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Telefon:   

+47 23 30 12 00 

Telefaks:   
+47 23 30 12 99 

 

E-post:   

post@utdanningsdirektoratet.no 

Internett:   
www.utdanningsdirektoratet.no 

 

Bankgiro:   

7694 05 10879 

Org.nr.:   
NO 970 018 131 MVA 

 

 

 

dette, eventuelt må dette dekkes av NAV eller kommunen, jf. opplæringsloven § 4A-3 femte 

ledd. Fylkeskommunen avgjør hvilket gebyr som gjelder for realkompetansevurderingen. Dette 

forslås regulert i en ny § 6-48.  

 

Det foreslås også en opprydning i bestemmelsen om inntaksrekkefølgen for voksne. Denne går 

frem av ny § 6-49.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på at det tydeliggjøres hvilke regler som gjelder ved 

inntak av voksne uten rett etter kapittel 4A. 

 

5.9.3 Økt fleksibilitet for voksne  
Direktoratet viser også til forslaget til forslag til endringer i § 1-15, se kapittel 5.5.2. Her 

foreslås det et nytt fjerde ledd om at voksne kan gis adgang til å ta fag fra videregående 

opplæring mens de er elev i grunnskolen, slik som elever på ungdomstrinnet kan. Hensikten 

med dette er å bidra til økt fleksibilitet for voksne som har bestått noen fag i grunnskolen, men 

ikke alle. Dette er ikke en plikt for kommunen eller fylkeskommunen, men en mulighet.  

 

5.10 Nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater  
Kapittel 6 regulerer i dag inntak og formidling. Direktoratet er, som nevnt over, av den 

oppfatningen at inntak og formidling bør behandles i to ulike kapitler, se kapittel 5.2.1 Vi mener 

videre at en tydeligere regulering av formidling vil være viktig for å sikre at 

elever/lærlinger/lærekandidater innen yrkesfaglige utdanningsprogram får oppfylt sin rett til 

videregående opplæring. Dette kan også bidra til bedre kvalitet i fag- og yrkesopplæringen for 

noen elever/lærlinger/lærekandidater.  

 

Det var i 2012 ca. 23.500 søkere som hadde læreplass som førsteønsket sitt. Om lag 15.000 av 

disse søkerne har fått godkjent læreplass. Analyser av fag- og yrkesopplæringen viser at på 

landsbasis har om lag 2 av 3 søkere som ønsker læreplass blitt formidlet i 2012. De fleste som 

har blitt formidlet har fått lærekontrakt tilsvarende sitt førsteønske. De mest populære 

utdanningsprogrammene å søke om læreplass til er teknikk og industriell produksjon, bygg- og 

anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag og elektrofag. Det minst populære er medier og 

kommunikasjon. Det er store forskjeller mellom fylkeskommunene og de ulike 

utdanningsprogrammene når det gjelder antall søkere som er formidlet til læreplass.5 Det er 

viktig å ivareta hensynet både til de som søker om formidling og får læreplass og de som søker 

og ikke får det. De som ikke får dette har krav på Vg3 i skole, jf. opplæringsloven § 3-3 femte 

ledd.  

 

Direktoratet mener at det er viktig å se bestemmelsene om inntak og formidling i sammenheng. 

Også de som har læreplass som førsteønsket sitt skal tas inn til et programområde på Vg3. 

Inntak til et programområde på Vg3 er en nødvendig forutsetning for formidling av lærlinger til 

opplæring i bedrift i Vg3. At inntaksvedtaket treffes er også en viktig rettssikkerhetsgaranti for 

søkeren fordi 1/3 av de som søkte om formidling i 2012 ikke har fått læreplass per 1.11.2012. 

Disse vil alle ha rett til Vg3 i skole, dersom de ikke vil vente til fylkeskommunen klarer å 

formidle dem. Dette følger i dag av forskriften § 6-23 første ledd bokstav e. Det bør gå klart 

frem av forskriften at også elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som ønsker opplæring i 

bedrift skal tas inn til videregående opplæring i samsvar med kapittel 6 og må oppfylle vilkårene 

for inntak. Dette foreslås regulert i ny § 6A-1.  

 

                                                           
5
 Utdanningsdirektoratet: søkere og godkjente lærekontrakter 2012. http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-

statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Sokere-og-godkjente-kontrakter/Sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter-per-1-
november-2012-/ 
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Videre det viktig også for formidlingen at søknadsfrister og krav til søknaden er regulert i 

kapittel 6A. Dette vil sikre nasjonale frister som søkerne kan forholde seg til. Fristene foreslås 

uendret, se § 6A-4.  

 

Det er i dag ikke regulert i opplæringsloven eller forskriften hvordan formidling skal skje. Ved å 

fastsette en bestemmelse om formidling som tydelig regulerer rammene for formidlingen og de 

ulike aktørenes ansvar vil dette trolig bedre søkernes rettssikkerhet og gi økt forutberegnelighet. 

Det bør reguleres hvilke oppgaver både fylkeskommunen og lærebedriften har ved formidling. 

Dette foreslås i en ny § 6A-4. Fylkeskommunen vil kunne gi mer detaljerte bestemmelser om 

formidlingen i lokal forskrift om formidling.  

 

Vi foreslår også en egen bestemmelse om formidling av søkere som er tatt inn til et 

opplæringstilbud etter opplæringsloven § 4A-3, jf. forskriften §§ 6-44 til 6-49. 

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på forslag til nytt kapittel om formidling av lærlinger og 

lærekandidater  

 

5.10.1 Annen organisering av opplæringen 
Det har en periode vært en del omtale av alternative måter å organisere fag- og 

yrkesopplæringen. Direktoratet mener at fylkeskommunene har et stor handlingsrom i 

opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd med tilhørende forskriftsbestemmelse – gjeldende § 6-40 – til 

å avtale en annen organisering av opplæringen. Paragraf 6-40 åpner for at det i 

lærekontrakten/opplæringskontrakten kan avtales at større deler av opplæringen foregår i skole 

eller i bedrift og at opplæringen skal skje i en annen rekkefølge enn den som er fastsatt i 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er også mulig å avtale at lærlingen/eleven skal ha et 

opplæringsløp som leder frem til både yrkes- og studiekompetanse. Vi mener at det er viktig å 

videreføre § 6-40 og å tydeliggjøre det handlingsrommet som denne bestemmelsen gir. Ved å 

løfte bestemmelsen ut av inntakskapitlet og inn i et kapittel om formidling vil denne 

forhåpentligvis bli mer synlig og mer brukt. Ved å fastsette dette i 

lærekontrakten/opplæringskontrakten vil rettssikkerheten til den det gjelder være godt ivaretatt.  

 

Vi foreslår også at gjeldende § 11-7 flyttet til formidlingskapitlet fordi også denne handler om 

avvikende organisering. Siste punktum foreslås strøket. Det er den det gjelder som avgjør om 

hun eller han vil bruke sin rett til videregående opplæring eller gå opp som praksiskandidat. 

Praksiskandidatordningen er en privatistordning, ikke en opplæringsordning.  

 

- Vi ber om høringsinstansenes syn på om mulighetene for å avtale fleksible opplæringsløp 

innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram har blitt tydeligere 

 

 

5.11 Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene 
Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: 

 

Til overordnede forslag (5.2) 

-  at virkeområdet til kapittel til 6 endres slik at dette bare regulerer inntak og at det 

fastsettes ett nytt kapittel 6A om formidling  

- ansvarssubjektet i videregående opplæring er fylkeskommunen som avgjør hva som 

eventuelt delegeres 

- det bør tydeliggjøres hva som er kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt 

ansvar 

- om det bør forskriftsfestes hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen 

skal overføre til fylkeskommunen før inntaket for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle 

sine lovpålagte plikter 

- at fylkeskommunene skal fastsette en lokal forskrift om inntak  
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Til fellesbestemmelser (5.3) 

- forslaget om hvordan fylkeskommunen kan tilby elever på yrkesfaglige 

utdanningsprogram opplæringsløp som også gir studiekompetanse 

 

Til elever med særlige behov (5.4) 

- vilkårene for å ha fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram  

- om det er samsvar mellom vilkårene i § 6-16 og innholdet i den sakkyndige vurderingen i 

§ 6-17 

- at ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering legges til den fylkeskommunale PP-

tjenesten, men at kommunen i tilmeldingen må sende med vurderinger av elevens behov 

- at det innføres en fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk 

funksjonsevne 

- at søkere med enkeltvedtak om utvidet tid gis fortrinnsrett  

- om søkere med rett til videregående opplæring blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte 

etter forslaget ved inntak til vg1 

- om elever med rett til spesialundervisning i tilstrekkelig grad er ivaretatt ved inntak til 

Vg2 og Vg3 

- på bestemmelsene om inntak av søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven § 3-

9  

 

Til minoritetsspråklige søkere (5.5) 

- at vilkårene for å vurdere om søkeren har norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende 

endres som foreslått  

- at ansvaret for å gjennomføre realkompetansevurdering plasseres hos kommunen  

- om at deltakere i grunnskoleopplæring for voksne skal kunne ta fag fra videregående 

opplæring som deltidselev slik som ungdom kan i dag  

- om minoritetsspråklige søkere er tilstrekkelig ivaretatt ved inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 

 

Til status somheltids- og deltidselever (5.6) 

- vilkårene for at en fulltidselev skal kunne nedre sin status til å bli deltidselev 

- at fulltidselever tas inn før deltidselever   

 

Til forslag til endringer – inntak til Vg1 (5.7) 

- forslaget til regulering av inntak etter poeng og individuell behandling til Vg1. 

 

Til forslag til endringer – inntak til vg2/Vg3 (5.8) 

- vilkårene for inntak til Vg2/Vg3 og reglene for gjennomføringen av dette 

- kun søkere som har bestått alle fag på Vg1 og Vg2 kan tas inn til allmennfaglig 

påbygning på Vg3 

 

Til inntak av voksne (5.9) 

- tydeliggjøringene som foreslås for voksne med rett til videregående opplæring etter § 

4A-3 

- at det tydeliggjøres hvilke regler som gjelder ved inntak av voksne uten rett etter kapittel 

4A. 

 

Til nytt kapittel 6A om formidling (5.10) 

- på forslag til nytt kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater  

- på om mulighetene for å avtale fleksible opplæringsløp innenfor yrkesfaglige 

utdanningsprogram har blitt tydeligere 
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6. Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og 
merknader til forslag til endringer  

Se vedlegg 1 for forslag til endringer i kapittel 6, nytt kapittel 6A og nytt fjerde ledd i § 1-15 i 

forskrift til opplæringsloven. Se vedlegg 2 for merknader til forslagene.  

 

 

7. Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget antas samlet sett ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for 

fylkeskommunene eller kommunene. Vi foreslår at ansvaret for å utarbeide sakkyndige 

vurderinger ved inntak til særskilt utdanningsprogram til Vg1 plasseres hos den 

fylkeskommunale PP-tjenesten. Dette kan i noen fylkeskommuner være en ny oppgave fordi den 

kommunale PP-tjenesten har utarbeidet de sakkyndige vurderingene. Imidlertid kan det antas at 

antallet sakkyndig vurderinger kan gå ned som en følge av forslag til endringer knyttet til 

fortrinnsrett. Samtidig foreslår vi også at det er kommunen som er ansvarlig for 

realkompetansevurdering av søkere som ikke kan dokumentere at de har minst niårig 

grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Dette har fylkeskommunen hatt ansvaret for i dag. Å 

vurdere om en voksen har realkompetanse på grunnskolens nivå er et ansvar kommunene 

allerede har etter opplæringsloven kapittel 4A for de som søker om grunnskoleopplæring for 

voksne. Ved å flytte på disse to oppgavene vil vi kunne utnytte spisskompetansen som ligger i 

de to ulike forvaltningsnivåene og det vil trolig gå opp i opp. Samlet vil dette trolig ikke få 

vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.  

 

Det foreslås også at fylkeskommunene skal fastsette en lokal forskrift om inntak. Vi antar at 

dette forslaget ikke vil ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. De fleste 

fylkeskommunene har i dag utarbeidet lokale retningslinjer eller liknende hvor som 

innholdsmessig dekker mye av det samme som forskriften skal.  

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

  

Annemarie Bechmann Hansen  Cathrine Børnes  

divisjonsdirektør avdelingsdirektør 
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1  Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 

 

Kapittel 6 skal lyde:  
 

Kapittel 6 – Inntak til vidaregåande opplæring  
 

I Felles føresegner   

§ 6-1  Verkeområde  

Dette kapitlet gjeld inntak til all offentleg vidaregåande opplæring. Formidling av lærlingar 

og lærekandidatar er regulert i kapittel 6A.  

Søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring er ungdom med rett etter 

opplæringslova § 3-1 og vaksne med rett etter opplæringslova § 4A-3. Vaksne utan rett etter 

opplæringslova kapittel 4A kan også søkje om inntak etter kapitlet her.  

 

§ 6- 2  Lokal forskrift om inntak  

Fylkeskommunen skal fastsetje lokal forskrift om inntak. Forskrifta skal vere i samsvar 

med opplæringslova med forskrifter og forvaltningslova.  

Den lokale forskrifta skal innehalde reglar om korleis inntaket vil bli gjennomført, mellom 

anna inntaksområde, kva for utdanningsprogram eller programområde det er fastsett særskilde 

inntakskrav for, og korleis inntaket elles skal gjennomførast. Forskrifta kan også innehalde 

utfyllande føresegnar om formidling.  

 

§ 6-3  Overføring av opplysningar frå kommunen til fylkeskommunen  

Kommunen skal utan hinder av teieplikta gi fylkeskommunen nødvendig informasjon 

om elevane på 10. trinn for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle elevane sin rett til 

vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 og si plikt etter § 13-3 og kapittel 3. 

Kommunen skal overføre følgjande informasjon til fylkeskommunen om elevane på 10. 

trinn: 

a) Fødselsnummer.  

b) Halvårsvurderingane med karakter til jul på 10. trinn for den einskilde eleven.  

c) Sluttvurderingane til alle elevane, også dei som ikkje søkjer.  

d) Namn og fødselsnummer til elevar med sterkt nedsett funksjonsevne. 

e) Namn og fødselsnummer til elevar som skal få ei sakkunnig vurdering for ein mogleg 

søknad til eit særskilt utdanningsprogram.  

 Opplysningane skal oppbevarast utilgjengelege for uvedkomande, og skal slettast 

straks etter at dei har vore nytta til formålet for opplysningane.  

 

Vilkår for inntak og bruk av retten til vidaregåande opplæring  

§ 6-4  Krav om lovleg opphald  

Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkjarar har lovleg opphald i 

Noreg. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, har ikkje rett til 

inntak til vidaregåande opplæring.  

Mindreårige asylsøkjarar kan takast inn til vidaregåande opplæring i påvente av vedtak om 

opphaldsløyve, men dei har ikkje rett til å fullføre skoleåret dersom dei får avslag på søknaden 

om opphaldsløyve.  
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§ 6-5   Bruk av retten til vidaregåande opplæring  

Søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 bruker 

ikkje av retten dersom opplæringa utgjer 1/3 eller mindre av timetalet frå eit utdanningsprogram 

eller eit programområde.  

Dersom fylkeskommunen er i tvil om ein søkjar har brukt opp retten til vidaregåande 

opplæring, må fylkeskommunen vurdere konkret og etter skjønn kor mykje vidaregåande 

opplæring søkjaren har fått tidlegare.  

 

§ 6-6   Fulltidselev og deltidselev  

Fulltidselev er ein elev som er teken inn til eit fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller 

eit fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3.  

Deltidselev er ein elev som er teken inn til mindre opplæring enn det som er fastsett som 

full tid i det aktuelle utdanningsprogrammet på Vg1 eller programområdet på Vg2 eller Vg3 etter 

læreplanverket. Deltidselevar kan vere tekne inn til eit eller fleire fag..  

 Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal 

innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at 

vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga i særlege tilfelle.  

 Deltidselevar blir tekne inn til vidaregåande opplæring etter fulltidselevar. Deltidselevar 

med rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1 blir tekne inn før eventuelle deltidselevar utan 

rett til vidaregåande opplæring blir tekne inn.  

 

§ 6-7  Utvekslingselevar  

Utvekslingselev er norsk ungdom som tek utdanning i utlandet på nivå med norsk 

vidaregåande opplæring, og utanlandsk ungdom som tek vidaregåande opplæring i Noreg, som 

ledd i elevutveksling.  

Fylkeskommunen skal reservere tilstrekkeleg mange plassar for utvekslingselevar frå 

andre land. Fylkeskommunen kan òg reservere plassar for norske elevar som tek imot plass som 

utvekslingselev i eit anna land med avvikande skoleår.  

Elevar som har teke Vg1 eller Vg2 i utlandet, og som søkjer om inntak til vidaregåande 

opplæring på neste trinn, blir tekne inn til Vg2 eller Vg3 etter § 6-38. 

 

Søknad og klage  

§ 6-8   Informasjonsplikt   

Fylkeskommunen skal sørgje for nødvendig informasjon til grunnskolane og dei 

vidaregåande skolane i fylket om dei reglane som skal nyttast ved inntak til vidaregåande 

opplæring.  

 Skolane må sikre at elevane får nødvendig informasjon om inntak til vidaregåande 

opplæring. 

 

§ 6-9  Søknadsfrist  

Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er 1. februar for søkjarar som  

a) har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1, og som søkjer 

om fortrinnsrett ved inntak etter §§ 6-16 til 6-20, eller om individuell behandling på 

grunn av manglande karakterar etter § 6-23 

b) har enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter opplæringslova §§ 2-8 eller 3-

12  

c) er nyleg komne til Noreg 

d) har rett til teiknspråkopplæring etter § 3-9  
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 Fristen for søknad for andre med rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1 er 1. mars.  

Når ein frist går ut på ein laurdag eller søndag, må søknaden vere send den nærmast 

etterfølgjande yrkesdagen.  

For seint innkomne søknader skal det takast omsyn til så langt råd er, eventuelt behandle 

dei som ein søknad om inntak det etterfølgjande skoleåret. Søkjarane skal få melding om at 

søknaden kom for seint, og om konsekvensane av det. Den lokale forskrifta skal regulere 

behandlinga av søknader som kjem inn etter søknadsfristen. Fylkeskommunen må sikre at det 

ikkje skjer usakleg forskjellsbehandling.  

Søknadsfristen skal kunngjerast minst fire veker på førehand. Kunngjeringa skal nemne 

dei opplysningane og dokumenta som skal følgje søknaden, og korleis søknaden skal sendast.  

Inntak i samarbeid med oppfølgingstenesta kan skje uavhengig av fristane som er nemnde 

ovanfor. 

 

§ 6-10 Krav til søknaden 

Fylkeskommunen fastset søknadsskjema som søkjarar må nytte.  

Alle søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 må 

føre opp tre alternative utdanningsprogram på Vg1 i prioritert rekkjefølgje.  

Søkjarar til Vg2 og Vg3 søkjer på eit eller fleire programområde i prioritert rekkjefølgje 

som dei er kvalifiserte til på grunnlag av det utdanningsprogrammet på Vg1 eller 

programområdet i Vg2 som dei har gjennomført.  

Søkjarar skal som hovudregel sende søknaden til fylkeskommunen i det fylket han eller ho 

er folkeregistert på tidspunktet for søknaden. Dette gjeld også for han eller ho som søkjer om 

inntak til ein knutepunktskole i eit anna fylket.   

 

§ 6-11 Klage på vedtak om inntak  

Avgjerda om inntak til vidaregåande opplæring er enkeltvedtak etter forvaltningslova. 

Søkjarar kan klage på enkeltvedtaket i samsvar med føresegnene i opplæringslova § 15-2 og 

forvaltningslova kapittel VI. Søkjarar kan ikkje klage på skoleplasseringa. 

 

Inntak til einskilde utdanningsprogram o.a.  

§ 6-12  Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram  

For inntak til utdanningsprogram for musikk, dans, drama og utdanningsprogram for 

idrettsfag i Vg1 kan fylkeskommunen fastsetje særlege reglar i den lokale forskrifta om inntak. 

Fylkeskommunene kan fastsetje at inntil 50 prosent av plassane i desse utdanningsprogramma 

kan tildelast på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheit eller eventuell inntaksprøve, i tillegg til 

poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. 

For inntak til særskilde yrkesfaglege utdanningsløp som leier fram til yrkes- og 

studiekompetanse, kan fylkeskommunen fastsetje i den lokale forskrifta om inntak at plassane 

skal fordelast etter poeng og intervju.  

  

§ § 6-13 Inntak til landslinjer 

Landslinjer er dei utdanningsprogramma på Vg1 eller programområda på Vg2 eller Vg3 

som til ei kvar tid er godkjende av departementet som landslinjer. Ved inntak til godkjende 

landslinjer stiller søkjarar frå heile landet likt i konkurransen om plassar.  
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II Inntak til Vg1  

§ 6-14.  Vilkår for inntak til Vg1  

Vilkår for inntak til vidaregåande opplæring til utdanningsprogram på Vg1 er at søkjaren 

har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarande. Dette kan dokumenterast ved vitnemål 

for fullført norsk grunnskole eller stadfesting av at søkjaren fyller eitt av desse vilkåra:  

a)  a) Er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2-1 fjerde ledd.  

b)  b) Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år.  

c)  c) Har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for vaksne 

etter opplæringslova § 4A-1 og denne forskrifta §§ 4-33. 

Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet etter 

bokstav b, må sjølve dokumentere dette eller grunngi at det er sannsynleg at han eller ho 

oppfyller vilkåret. Om fylkeskommunen finn at vilkåret ikkje er oppfylt, skal saka sendast til 

kommunen som avklarar om søkjaren har tilsvarande realkompetanse etter bokstav c.  

Kommunen har ansvaret for å vurdere om søkjaren har tilsvarande realkompetanse som 

fullført norsk grunnskoleopplæring etter bokstav c. Kommunen gjennomfører ei vurdering av 

realkompetansen til søkjaren og gjer eit enkeltvedtak der det går fram om søkjaren oppfyller 

vilkåret i bokstav c etter krava i § 4-33, jf. opplæringslova § 4A-1, eller om søkjaren treng meir 

grunnskoleopplæring.   

 

§ 6-15 Rekkjefølgje ved inntak til Vg1  

Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1 har rett til inntak til 

eit av tre valde utdanningsprogram på Vg1. Ved inntak skal fylkeskommunen ta inn søkjarane til 

vidaregåande opplæring etter rekkefølgja i denne føresegna.  

Fylkeskommunen skal først ta inn søkjarar som oppfyller vilkåra for inntak etter 

fortrinnsrett etter kapitlet her. Innhaldet i fortrinnsretten er regulert i føresegnene nedanfor. 

Søkjarar med fortrinnsrett skal takast inn etter denne rekkjefølgja. Søkjarar som har  

a) rett til eit særskild utdanningsprogram, jf. § 6-16 og 6-17 

b) rett til spesialundervisning, og som har sterkt nedsett funksjonsevne og behov for 

omfattande tilrettelegging, jf. § 6-18 

c) rett til opplæring i og på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9, og som ønskjer 

opplæring med tolk på ein ordinær vidaregåande skole, jf. § 6-19 

d) vedtak om utvida tid på Vg1, jf. § 6-20  

Etter at søkjarar med fortrinnsrett er tekne inn, skal søkjarar som konkurrerer etter 

poeng, jf. §§ 6-21 og 6-22, takast inn. Fylkeskommunen må i tillegg sikre at andre søkjarar med 

rett til vidaregåande opplæring blir tekne inn, og at deira rett til vidaregåande opplæring etter 3-1 

blir oppfylt. For å sikre dette må fylkeskommunen behandle individuelt dei søkjarane som 

a) har rett til spesialundervising, og som manglar vurdering med karakter i halvparten av 

faga, jf. § 6-23  

b) har hatt rett til særskild språkopplæring i grunnskolen etter § 2-8, og som manglar 

vurdering med karakter i minst halvparten av faga, jf. § 6-24 

c) har vitnemål med ikkje samanliknbart tal- eller bokstavgrunnlag, eller som har 

realkompetansevurdering i meir enn halvparten av grunnskolefaga, jf. § 6-25 

d) av særlege grunnar må behandlast individuelt, jf. § 6-26 

e) manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga, jf. § 6-27  

f) ønskjer å vere deltidselevar, jf. § 6-28  

Vaksne med rett til vidaregåande opplæring skal normalt takast inn til eit tilbod som er 

organisert særskilt for dei, jf. opplæringslova § 4A_3 og denne forskrifta §§ 6-44 til 6-48. Vaksne 

kan søkje om inntak til eit tilbod etter opplæringslova § 3-1, men skal da takast inn etter 

ungdom, jf. § 6-48. 
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Inntak til Vg1 for søkjarar med fortrinnsrett  

§ 6-16  Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram  

Søkjarar som har rett til spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1, har rett til inntak 

til eit særskilt utdanningsprogram på Vg1 når vilkåra her er oppfylte. Desse søkjarane skal ha 

fortrinn ved fordeling av plassar. 

For å ha eit fortrinn etter føresegna her må søkjaren ha rett til spesialundervisning og ha 

eit særleg behov for inntak til eit bestemt utdanningsprogram. Søkjaren må ha eit omfattande 

behov for spesialundervisning på grunn av vanskane som ligg til grunn for søknaden. I vurderinga 

av om søkjaren har eit særleg behov for inntak til eit særskilt utdanningsprogram, må det 

godtgjerast at vanskane til søkjaren gjer at val av utdanningsprogram har svært mykje å seie for 

moglegheita søkjaren har til å fullføre vidaregåande opplæring med yrkes- eller 

studiekompetanse. Om søkjaren sannsynlegvis kan fullføre tre utdanningsprogram, har han eller 

ho ikkje eit særleg behov for inntak etter føresegna her.  

Sakkunnig instans er den pedagogisk-psykologiske tenesta i fylkeskommunen, jf. 

opplæringslova § 5-6. Det må liggje føre ei sakkunnig vurdering frå den pedagogisk-psykologiske 

tenesta som tilrår eit bestemt utdanningsprogram, jf. § 6-17. 

Kommunen må i samråd med søkjaren innan 1. oktober melde søkjaren til 

fylkeskommunen for ei sakkunnig vurdering etter § 6-17 frå den pedagogisk-psykologiske tenesta 

til fylkeskommunen. Kommunen må i meldinga gjere greie for 

a) vanskane som ligg til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning, og kvifor 

dei meiner søkjaren oppfyller vilkåra for inntak til eit særskilt utdanningsprogram 

b) tidlegare tiltak  

c) kva vanskane vil ha å seie for vidaregåande opplæring 

Søkjaren må ha valt utdanningsprogram på grunnlag av og i samsvar med den sakkunnige 

vurderinga. Om søkjaren ikkje har valt i samsvar med den sakkunnige vurderinga, skal han eller 

ho ikkje takast inn etter føresegna her. 

Fylkeskommunen gjer vedtak om inntak til eit særskilt utdanningsprogram. 

Fylkeskommunen kan avvike frå den sakkunnige vurderinga, men vedtaket må då grunngivast 

særleg.  

 

§ 6-17 Krav til den sakkunnige vurderinga  

Før fylkeskommunen gjer vedtak om inntak til eit særskilt utdanningsprogram, skal det 

liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til søkjaren. Den sakkunnige vurderinga 

skal gjere greie for og ta standpunkt til følgjande:  

a) Vanskane som ligg til grunn for søknaden, tidlegare tiltak og kva vanskane vil ha å 

seie for opplæringa i vidaregåande opplæring, jf. § 6-17 andre ledd. 

b) Om søkjaren har eit særleg behov for å bli teken inn på eit særskilt 

utdanningsprogram som ikkje kan sikrast ved at søkjaren blir teken inn til eit av tre 

prioriterte utdanningsprogram. 

c) Om det er sannsynleg at søkjaren ut frå sine føresetnader har større moglegheit til 

å fullføre vidaregåande opplæring med yrkes- eller studiekompetanse, dersom han 

eller ho blir teken inn til det særskilde utdanningsprogrammet enn til andre 

utdanningsprogram. 

d) Om og eventuelt i kva grad søkjaren har føresetnader og moglegheit for å fullføre 

andre utdanningsprogram enn det utdanningsprogrammet som han eller ho har ført 

opp som sitt primære val med yrkes- eller studiekompetanse, 

e) Det behovet søkjaren har for særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring 

dersom han eller ho blir teken inn til det særskilde utdanningsprogrammet, 

samanlikna med andre utdanningsprogram. 
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§ 6-18  Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne  

 Søkjarar med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsett psykisk eller fysisk 

funksjonsevne, kan søkje om inntak til Vg1 etter føresegna her. Søkjaren må på grunn av den 

nedsette funksjonsevna ha eit særleg behov for å bli teken inn på ein skole som er særskild 

tilrettelagd, og det må liggje føre dokumentasjon som underbyggjer det særlege behovet til 

søkjaren.  

 Søkjaren har rett til eit av tre valde utdanningsprogramma. Fylkeskommunen vurderer på 

individuelt grunnlag om det er tungtvegande grunnar for at søkjaren bør takast inn til ein bestemt 

skole. Søkjaren har ikkje rett til inntak til ein bestemt skole.  

 Om søkjaren har særleg behov for inntak til eit særskilt utdanningsprogram, skal søknaden 

behandlast etter §§ 6-16 og 6-17 og ikkje etter føresegna her.  

 Kommunen skal innan 1. oktober kvart år melde frå til fylkeskommunen om elevar på 10. 

årstrinn som har sterkt nedsett funksjonsevne, og som fullfører grunnskolen det aktuelle 

skoleåret.  

 

§ 6-19 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 

opplæringslova § 3-9  

Søkjarar som har rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9, kan 

søkje om inntak til Vg1 med bruk av tolk i ein ordinær vidaregåande skole. Søkjaren kan også 

søkje om inntak til ein knutepunktskole etter §§ 6-40 til 6-43. Søkjaren må i søknaden oppgi om 

han eller ho prioriterer høgast inntak etter føresegna her eller inntak til ein knutepunktskole.  

I samband med søknad om fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på 

teiknspråk etter opplæringslova § 3-9 og opplæring med tolk i ein ordinær vidaregåande skole, 

skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering som mellom anna skal greie ut og ta standpunkt til  

a) det behovet søkjaren har for å få opplæring i og på teiknspråk 

b) om behovet til søkjaren blir sikra best gjennom opplæring i eit teiknspråkleg miljø 

eller gjennom opplæring på ein ordinær skole med tolk 

c) om søkjaren har tilleggsvanskar utover høyrselshemminga, slik at det kan vere 

behov for spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1   

Den sakkunnige vurderinga skal ikkje ta stilling til sjølve språkvalet til eleven. Det er 

eleven si eiga oppfatning av språkleg identitet som er avgjerande her. Sakkunnig instans er den 

pedagogisk-psykologiske tenesta i fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 5-6. 

Fylkeskommunen kan plassere eleven på ein skole som er tilrettelagd etter behova til 

eleven. Eleven har rett til inntak til eit av tre valde utdanningsprogramma.  

 

§ 6-20 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid  

Elevar som har enkeltvedtak om utvida tid etter opplæringslova § 3-1 femte ledd, og som 

treng fleire år på Vg1, skal takast inn til Vg1 på same utdanningsprogram etter ei individuell 

vurdering. Søkjaren skal takast inn til same utdanningsprogram før inntaket etter poeng.  

 

Inntak etter poeng og individuell behandling  

§ 6-21  Rangering av søkjarar  

Dersom det til eit utdanningsprogram på Vg1 melder seg fleire søkjarar enn talet på 

elevplassar som fylkeskommunen tilbyr denne gruppa, skal elevplassane fordelast etter 

poengsum utrekna på grunnlag av § 6-22, og slik at søkjarar med høgare poengsum blir tekne 

inn framfor søkjarar med lågare poengsum.  

Når fleire søkjarar står likt i konkurransen om den eller dei siste plassane, blir rekkjefølgja 

mellom dei avgjord ved loddtrekning.  
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§ 6-22  Utrekning av poeng 

Ved utrekning av poengsum skal alle standpunktkarakterar og eksamenskarakterar i faga 

leggjast til grunn.  

Ved omrekning til poeng i dei faga som skal leggjast til grunn, følgjer ein denne 

framgangsmåten:  

a) Kvar av talkarakterane frå grunnskolen får tilsvarande poengverdi og skal telje med 

sine respektive talverdiar. Samla poeng for karakterar blir eit utrekna gjennomsnitt 

(med to desimalar) multiplisert med 10.  

b) I valfag skal det reknast ut eit gjennomsnitt av dei standpunktkarakterane eleven 

har fått på ungdomstrinnet. Gjennomsnittskarakteren skal førast med to desimalar.   

c) I fag der det er fastsett i læreplanen for faget at sluttvurderingsuttrykket er 

“delteke” eller "bestått” eller at læreplanen ikkje inneheld vurderingsuttrykk, skal 

ikkje faget reknast med i poenga til søkjaren  

d) Dersom eleven er friteken frå opplæring etter §§ 1-11 eller 1-12, eller er friteken 

frå vurdering med karakter etter §§ 3-20 til 3-24, skal sluttvurderinga som 

søkjaren er friteken frå, ikkje reknast med i poenga til søkjaren.   

e) For søkjarar som har “Ikkje vurderingsgrunnlag” (IV) eller “Ikkje møtt til eksamen” 

(IM) som sluttvurdering i fag eller eksamen, skal dette vere med i utrekninga som 

nullverdi  

For søkjarar som har vitnemål frå grunnskoleopplæring for vaksne etter § 4-33, skal 

poeng reknast ut etter første ledd og andre ledd bokstav a. For vaksne som er fritekne frå 

opplæring etter §§ 1-11 eller 1-12, eller fritekne frå vurdering med karakter etter §§ 4-14, 4-15 

eller 4-17, skal sluttvurderinga som den vaksne er friteken frå, ikkje reknast med i 

poengutrekninga. Om søkjaren har fått godkjent eit eller fleire fag gjennom ei 

realkompetansevurdering, skal ikkje dette reknast med i poenga til søkjaren. Om søkjaren er 

realkompetansevurdert i meir enn halvparten av faga, skal han eller ho takast inn til Vg1 etter § 

6-26.   

 

§ 6-23 Søkjarar som har rett til spesialundervisning, og som manglar vurdering 

med karakter i meir enn halvparten av faga 

 For søkjarar med rett til spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1 som manglar 

karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng. Inntaket skjer da på 

individuelt grunnlag ut frå ei vurdering etter skjønn. 

Fylkeskommunen må sikre søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde 

utdanningsprogram etter opplæringslova § 3-1.   
 

§ 6-24 Søkjarar som hatt rett til særskild språkopplæring etter § 2-8, og som 

manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga  

For søkjarar som har hatt enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter § 2-8 i 

grunnskolen, og som manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut 

poeng. Inntaket skjer da på individuelt grunnlag ut frå ei vurdering etter skjønn. 

Fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde 

utdanningsprogram blir oppfylt, jf. opplæringslova § 3-1.  
 

§ 6-25  Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag  

For søkjarar som har gått på godkjende 10-årige grunnskolar, og som har vitnemål utan 

bokstav- eller talkarakterar, må ein på grunnlag av fråsegn frå desse grunnskolane rangere 

søkjarane etter moglege føresetnader for vidaregåande opplæring.  
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For andre søkjarar som ikkje har samanliknbart karaktergrunnlag slik at dei kan bli 

vurderte etter §§ 6-21 og 6-22, skal søknaden vurderast individuelt. Fylkeskommunen må sikre 

at søkjaren sin rett til eit av tre valde utdanningsprogram blir oppfylt.  

 Dette gjeld også søkjarar som gjennom ei realkompetansevurdering har fått godkjent meir 

enn halvparten av faga som krevst for vitnemål etter § 4-33. 

 

§ 6-26 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt  

 Fylkeskommunen kan også i særskilde tilfelle behandle søknaden frå andre søkjarar 

individuelt. Vilkåret er at det må liggje føre tungtvegande grunnar, og at søkjaren må ha eit 

særleg behov for dette.  

Fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde 

utdanningsprogram blir oppfylt, jf. opplæringslova § 3-1.  
 

§ 6-27 Søkjarar utan vurdering med karakter i halvparten av faga  

For søkjarar som har fullført grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 2-1, men som 

ikkje har vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng. 

Inntaket skjer då på individuelt grunnlag ut frå ei vurdering etter skjønn. Søkjaren må ikkje 

oppfylle vilkåra for å bli teken inn etter §§ 6-23 til 6-26. 

Fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde 

utdanningsprogram blir oppfylt, jf. opplæringslova § 3-1.  
 

§ 6-28 Deltidselevar til Vg1  

 Etter at fulltidselevar er tekne inn til vidaregåande opplæring, kan fylkeskommunen ta inn 

deltidselevar. Eleven blir ikkje teken inn til fag der han eller ho allereie har ei sluttvurdering med 

karakteren 2 eller betre. Den eleven som ønskjer å ta opp fag som han eller ho allereie har 

karakteren 2 eller betre i, må melde seg til eksamen som privatist, jf. § 3-27. 

 

 

III Inntak til Vg2 og Vg3  

§ 6-29 Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 

Vilkåra for inntak til Vg2 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i 

læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein 

standpunktkarakter. Vilkåra for inntak til Vg3 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er 

fastsette i læreplanverket for programområdet på Vg2, også dei faga der det ikkje skal setjast ein 

standpunktkarakter.  

Søkjarar som ikkje har oppfylt vilkåra i første ledd, men som oppfyller vilkåra for inntak til 

neste nivå etter §§ 6-35 til 6-38, skal òg takast inn til eit programområde på Vg2 eller Vg3 som 

bygger på utdanningsprogrammet på Vg1 og eventuelt programområdet på Vg2.  

Dette gjeld òg søkjarar med dokumentasjon frå bestått relevant grunnkurs eller 

vidaregåande kurs I frå Reform 94 eller tidlegare, jf. overgangsordningane i kapittel 24 

 

§ 6-30 Rekkjefølgje ved inntak til Vg2 og Vg3  

Søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring, jf. opplæringslova § 3-1, har rett til 

inntak på eit programområde på Vg2 innanfor det utdanningsprogrammet på Vg1 som søkjaren 

har gjennomgått. Ved inntak til Vg3 har søkjaren rett til inntak på eit programområde som 

byggjer på det programområdet på Vg2 som søkjaren har gjennomgått.  

Til Vg2 eller Vg3 skal fylkeskommunen ta inn søkjarane i denne rekkjefølgja:  

a) søkjarar med fortrinnstrett etter § 6-31  
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b) søkjarar med fortrinnsrett etter § 6-32 

c) søkjarar som konkurrerer på grunnlag av poeng etter §§ 6-33 og 6-34, og søkjarar 

som skal behandlast individuelt, jf. §§ 6-35 til 6-38 

d) Deltidselevar, jf. § 6-39  

Vaksne med rett til vidaregåande opplæring skal normalt takast inn til eit tilbod som er 

særskilt organisert for dei, jf. opplæringslova § 4A-3 og denne forskrifta §§ 6-45 til 6-49. Vaksne 

som er tekne inn til eit tilbod på Vg1 eller Vg2 etter opplæringslova § 3-1, har rett til å fullføre 

opplæringa i eit tilbod etter § 3-1. Dei skal i takast inn etter søkjarar med ungdomsrett etter § 3-

1. 

Søkjarar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1 og 4A-3, skal takast inn 

etter søkjarar med rett.  

 

Inntak til Vg2 og Vg3 for søkjarar med fortrinnsrett  

§ 6-31 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 

opplæringslova § 3-9 og som ønskjer opplæring med tolk på ein ordinær vidaregåande 

skole  

 Søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter § 3-9 som til Vg1 blir tekne inn 

til ordinær vidaregåande opplæring med tolk eller til ein knutepunktskole etter § 6-40, kan søkje 

om inntak etter føresegna her. Fylkeskommunen kan plassere eleven på ein skole som er 

tilrettelagd.  

Når det skal avgjerast om søkjaren skal takast inn til Vg2 eller Vg3, må søkjaren anten ha 

bestått alle faga i samsvar med § 6-29, eller så må fylkeskommunen etter ei heilskapleg 

vurdering komme til at det er forsvarleg ut frå søkjaren sine faglege føresetnader med inntak til 

neste trinn, jf. § 6-37.  

Søkjarar som oppfyller vilkåra, blir tekne inn til eit programområde som på Vg2 som 

byggjer på utdanningsprogrammet på Vg1, og til Vg3 til eit programområde som byggjer vidare 

på programområdet på Vg2.  

 

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid  

Søkjarar som har vedtak om utvida tid etter opplæringslova § 3-1 femte ledd, skal takast 

inn til Vg2 eller Vg3 etter ei individuell vurdering før inntak etter poeng.   

Når det skal avgjerast om søkjaren skal takast inn til Vg2 eller Vg3, må søkjaren anten ha 

bestått alle faga i samsvar med § 2, eller fylkeskommunen må etter ei heilskapleg vurdering 

komme til at det er forsvarleg ut frå søkjaren sine faglege føresetnader med inntak til neste nivå, 

jf. § 6-37, eller søkjaren treng fleire år på same trinn.  

Søkjarar som oppfyller vilkåra, blir tekne inn til eit programområde på Vg2 som byggjer på 

utdanningsprogrammet på Vg1, og til Vg3 på eit programområde som byggjer vidare på 

programområdet på Vg2.  

 

Inntak etter poeng og individuell behandling  

§ 6-33 Rangering av søkjarar  

Dersom det til eit vidaregåande trinn melder seg fleire søkjarar enn det er elevplassar i 

tilbodet frå fylkeskommunen, skal elevplassane fordelast etter poengsum utrekna på grunnlag av 

§ 6-34. Søkjarar med høgare poengsum blir tekne inn framfor søkjarar med lågare poengsum.  

Om det står fleire søkjarar likt i konkurransen om den eller dei siste plassane, blir 

rekkjefølgja mellom dei avgjord ved loddtrekning.  
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§ 6-34  Utrekning av poeng 

Ved utrekning av poeng skal alle standpunktkarakterane, eksamenskarakterane og 

halvårsvurdering med karakter i faga på Vg1 og eventuelt Vg2 leggjast til grunn.  

Ved omrekning til poeng i faga som ligg til grunn, følgjer ein denne framgangsmåten:   

a) Kvar av talkarakterane får tilsvarande poengverdi og skal telje med sine respektive 

talverdiar. Samla poeng for karakterane blir eit utrekna gjennomsnitt (med to 

desimalar) multiplisert med 10. 

b) I fag der det er fastsett i læreplanen for faget at sluttvurderingsuttrykket er 

“delteke” eller “bestått”, skal faget ikkje reknast med i poenga til søkjaren 

c) Dersom eleven er friteken frå opplæring etter §§ 1-11 eller 1-12, eller er friteken 

frå vurdering med karakter etter §§ 3-21, 3-22 og 3-23, skal sluttvurderinga som 

søkjaren er friteken frå, ikkje reknast med i poenga til søkjaren.   

d) For søkjarar som har fått “Ikkje vurderingsgrunnlag” (IV) som sluttvurdering eller 

halvårsvurdering med karakter eller “Ikkje møtt til eksamen” (IM), skal dette vere 

med i utrekninga som nullverdi  

e) Dersom søkjaren har teke fag som privatist, skal det beste utvalet av karakterar 

leggjast til grunn. 

f) For søkjarar som har gått fleire forskjellige utdanningsprogram på Vg1 eller 

programområde på Vg2, som alle dannar grunnlag for inntak på det vidaregåande 

trinnet, skal dei beste utvalet av karakterar leggjast til grunn. 

 

§ 6-35 Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning  

Søkjarar som har enkeltvedtak om spesialundervisning, og som ikkje har vurdering med 

karakter i fleire fag frå Vg1 eller Vg2, kan takast inn til neste nivå på grunnlag av ei individuell 

vurdering. Når det skal avgjerast om søkjaren skal takast inn til Vg2 eller Vg3, må 

fylkeskommunen gjere ei heilskapleg vurdering av om dette er forsvarleg ut frå søkjaren sine 

faglege føresetnader. I vurderinga skal det leggjast vekt på ei sakkunnig vurdering og søkjaren si 

prioritering.  

Søkjaren skal takast inn på eit programområde på Vg2 og Vg3 som byggjer på det Vg1 

eller Vg2 søkjaren har gjennomgått. Om det ikkje er forsvarleg å ta søkjaren inn til Vg2, skal 

søkjaren eventuelt takast inn til Vg1 etter § 6-25. Om det ikkje er forsvarleg å ta inn søkjaren til 

Vg3, skal det vurderast om søkjaren skal takast inn til Vg2 neste skoleår.  

§ 6-36 Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag  

For søkjarar som har gjennomført Vg1 eller Vg2, og som har dokumentasjon utan bokstav- 

eller talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag, må ein på grunnlag av fråsegn frå 

desse vidaregåande skolane rangere søkjarane. Søkjarar som ikkje har samanliknbart 

karaktergrunnlag slik at dei kan bli vurderte etter §§ 6-33 til 6-34, skal vurderast individuelt.  

 

§ 6- 37 Inntak på individuelt grunnlag  

Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for inntak til Vg2 eller vg3 etter § 6-29 første ledd, 

fordi han eller ho ikkje har bestått eit eller fleire fag, kan likevel takast inn som fulltidselev til 

neste nivå om fylkeskommunen etter ei heilskapleg vurdering finn at det er forsvarleg. 

Fylkeskommunen må vurdere om det er dokumentert gjennom den heilskaplege vurderinga at 

søkjaren har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig for å følgje opplæringa på 

neste nivå. I vurderinga av om det er forsvarleg skal det vurderast om søkjaren samla sett har 

faglege føresetnader til å følgje opplæringa på dette nivået.  
Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for å bli tekne inn etter føresegnene her, kan søkje om 

inntak som deltidselev etter § 6-39.  
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§ 6-38 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt  

 Fylkeskommunen kan også i særskilde tilfelle behandle søknaden frå andre søkjarar 

individuelt. Vilkåret er at det må liggje føre tungtvegande grunnar, og at søkjaren må ha eit 

særleg behov for dette.  

Fylkeskommunen må sikre at søkjaren blir teken inn på eit programområde på Vg2 og Vg3 

som byggjer på det Vg1 eller Vg2 han eller ho har fullført, jf. opplæringslova § 3-1.  
 

§ 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3  

Ein søkjar som ikkje fyller vilkåra i § 6-29 eller § 6-37 for å bli teken inn som fulltidselev, 

kan i særskilde tilfelle likevel takast inn som deltidselev. Fylkeskommune fastset korleis inntaket 

skjer. 

Fylkeskommunen kan mellom anna ta inn som deltidselev ein søkjar som  

a) manglar bestått karakter i eit eller fleire fag frå Vg1 eller Vg2, og som det etter ei 

heilskapleg vurdering etter § 6-37 ikkje er forsvarleg å flytte opp til neste nivå, i dei 

faga han eller ho har bestått på det lågare nivået 

b) manglar fag for å ha full fagkrins i eit utdanningsprogram på Vg1 eller eit 

programområde på Vg2 eller Vg3, dersom han eller ho har rett til vidaregåande 

opplæring etter § 3-1 

c) har rett til vidaregåande opplæring, men manglar fag for å oppnå generell 

studiekompetanse eller yrkeskompetanse. 

 

IV Inntak til knutepunktskolar for teiknspråklege søkjarar med rett til 
opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9   

§ 6-40 Vilkår for inntak til knutepunktskolar  

Søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9 kan søkje 

om inntak til eit teiknspråkleg miljø på ein knutepunktskole etter føresegnene her, eller om 

opplæring med tolk på ein ordinær vidaregåande skole etter § 6-19. Knutepunktskolar er 

ordinære fylkeskommunale vidaregåande skolar som har tilrettelagde opplæringstilbod for døve 

og sterkt tunghøyrde elevar.  

Søkjaren må føre opp i søknaden om han eller ho ønskjer vidaregåande opplæring på ein 

knutepunktskole eller på ein ordinær vidaregåande skole med tolk. Søkjaren må i søknaden oppgi 

om han eller ho prioriterer høgast inntak etter føresegna her eller inntak til ein knutepunktskole.. 

Ved søknaden skal det liggje ei sakkunnig vurdering av behova til søkjaren i samsvar med § 6-41. 

Søkjaren må ha valt i samsvar med den sakkunnige vurderinga. 

Søkjarar etter denne føresegna har rett til eit av tre valde utdanningsprogram etter 

opplæringslova § 3-1. Søkjarar som ønskjer opplæring på ein knutepunktskole, kan ikkje føre opp 

andre utdanningsprogram/programområde i søknaden enn dei tilboda som knutepunktskolane gir, 

eller dei tilboda som desse skolane gir i samarbeid med andre vidaregåande skolar.  

 

§ 6-41 Sakkunnig vurdering  

I samband med inntak til ein knutepunktskole etter opplæringslova § 3-9 eller opplæring 

med tolk på ein ordinære vidaregåande skole skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering som 

mellom anna skal greie ut og ta standpunkt til  

a) behovet som søkjaren har for å få opplæring i og på teiknspråk 

b) om behovet til søkjaren blir best sikra gjennom opplæring i eit teiknspråkleg miljø 

eller gjennom opplæring på ein ordinær skole med tolk 

c) om søkjaren har tilleggsvanskar utover høyrselshemminga, slik at det kan vere 

behov for spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1 
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Den sakkunnige vurderinga skal ikkje ta stilling til sjølve språkvalet til eleven. Det er 

eleven si eiga oppfatning av språkleg identitet som er avgjerande her.  

Sakkunnig instans er den pedagogisk-psykologiske tenesta i fylkeskommunen, jf. 

opplæringslova § 5-6. 

 

§ 6-42 Saksbehandling  

Fylkeskommunen der søkjaren er folkeregistert, har ansvaret for at rettane etter 

opplæringslova § 3-9 blir oppfylte.  

Søkjaren sender inn søknad i samsvar med §§ 6-10 og 6-11. 

Fylkeskommunen der søkjaren er folkeregistrert, sender søknaden om inntak til 

knutepunktskole vidare til den fylkeskommunen som eig knutepunktskolen som søkjaren har søkt 

om inntak til, om vilkåra i § 6-40 er oppfylte. Søknadsfristen for fylkeskommunen er 15. mars.  

Fylkeskommunen der knutepunktskolen ligg, avgjer om søkjaren skal få plass, og sender 

tilbakemelding til søkjaren sin heimfylkeskommune. Fylkeskommunen der søkjaren er 

folkeregistert, gjer endeleg vedtak om opplæring etter opplæringslova § 3-9. Dersom søkjaren får 

avslag på søknaden om inntak til ein knutepunktskole, skal det snarast mogleg sendast melding 

til søkjaren sin heimfylkeskommune, som i samråd med skolane må finne eit anna tilbod om 

opplæring i eit teiknspråkleg miljø.  

 

§ 6-43  Inntaksrekkjefølgje til knutepunktskolar  

Dersom det til eit utdanningsprogram/programområde ved ein knutepunktskole er fleire 

søkjarar enn elevplassar, skal fylkeskommunen der knutepunktskolen ligg, fordele plassane i 

denne prioriterte rekkjefølgja:  

a) søkjarar frå eige fylke med rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1 

b) søkjarar frå eiga fylke utan rett til opplæring opplæringslova § 3-1 

c) søkjarar frå resten av landet med rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1 

d) søkjarar frå resten av landet utan rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1 

Innanfor kvar av gruppene i første ledd skal plassane fordelast på grunnlag av 

føresegnene om inntaksrekkjefølgje etter §§ 6-14 til 6-28 for Vg1 og §§ 6-29 til 6-38 for Vg2 og 

Vg3.   

Skolane må reservere plassar for søkjarar som ikkje har vurdering med karakterar. Desse 

søkjarane skal takast inn på grunnlag av ei individuell vurdering. Det skal gjerast ei 

heilskapsvurdering, som også legg vekt på den sakkunnige vurderinga og prioriteringa til 

søkjaren.  

Eleven skal normalt ha rett til å fullføre opplæringsløpet ved den skolen han eller ho først 

er teken inn til.  

 

 

V Inntak til nokre statlege vidaregåande skolar  

§ 6-44  Særskilt om inntak til nokre statlege vidaregåande skolar  

Føresegnene i dette kapitlet gjeld inntak til desse statlege vidaregåande skolane så langt 

dei høver:  

a) Samisk videregående skole, Karasjok, Sami joatkkaskuvla, Karasjogas 

b) Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino, Sami joatkkaskuvla ja 

Boazodoalloskuvla, Guovdageaidnu 

c) Statens skolar med utdanningsprogram for naturbruk 

Søkjarar frå heile landet stiller likt ved inntak til dei skolane som er nemnde i denne 

paragrafen.  

Dersom det melder seg fleire søkjarar enn det er plassar i dei vidaregåande statsskolane i 

Karasjok og Kautokeino, har samisk ungdom førerett.  
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Søkjarar som berre kan få oppfylt fagønska i dei vidaregåande statsskolane i Karasjok og 

Kautokeino, går framfor søkjarar som kan få oppfylt ønska sine ved ein annan skole.  

Inntak til dei samiske vidaregåande skolane som er nemnde i denne paragrafen, skal 

gjerast av inntaksnemnda i Finnmark fylke.  

Kapitlet 6 gjeld, så langt det høver, for inntak til statlege vidaregåande skolar. 
 

VI Inntak av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring  

§ 6-45  Inntak av vaksne med rett til vidaregåande opplæring  

Søkjarar over 25 år som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarande, jf. § 6-14, og 

som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett til vidaregåande opplæring etter 

opplæringslova § 4A-3.  

Vaksne søkjarar skal primært takast inn til opplæringstilbod som er organiserte for vaksne 

etter opplæringslova § 4A-3. Opplæringstilbodet skal vere tilpassa behovet til den vaksne.  

Den vaksne skal i søknaden føre opp den ønskte sluttkompetansen. Vaksne søkjarar med 

rett til vidaregåande opplæring etter § 4A-3 skal til vanleg få tilbod om opplæring i samsvar med 

den sluttkompetansen dei ønskjer. I vurderinga skal det leggjast vekt på dei moglegheitene den 

enkelte har til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse. 

Vaksne skal realkompetansevurderast, jf. § 6-46.  

 

§ 6-46  Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring 

ved inntak  

Fylkeskommunen har plikt til å sørgje for at vaksne søkjarar med rett til vidaregåande 

opplæring etter § 4A-3 får kartlagt og vurdert realkompetansen sin, slik at resultatet av 

realkompetansevurderinga dannar grunnlag for opplæringstilbodet til den vaksne.   

I realkompetansevurderinga skal fylkeskommunen vurdere om den formelle, uformelle og 

ikkje-formelle kompetansen til søkjaren kan godkjennast som likeverdig med den kompetansen 

som blir oppnådd gjennom vidaregåande opplæring, jf. § 4-13. Den vaksne kan få godkjent heile 

eller delar av fag eller opplæringsår.  

Opplæringa som den enkelte får tilbod om, skal tilpassast resultatet av 

realkompetansevurderinga. Den vaksne skal ikkje få tilbod om opplæring i heile fag som han eller 

ho har fått godkjent gjennom realkompetansevurderinga. 

Realkompetansevurderinga er eit enkeltvedtak som det kan klagast på til fylkesmannen, jf. 

§ 5-1. I enkeltvedtaket skal det gå klart fram kva den vaksne har fått godkjent, rettsreglane som 

gjeld, kva for opplysningar som er lagde til grunn i saka, og dei hovudomsyna som er vektlagde i 

skjønnsutøvinga ved vurderinga av realkompetansen til den vaksne, jf. forvaltingslova § 25. 

 

§ 6-47 Krav til saksbehandling  

Vaksne kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring uavhengig av fristane i § 6-10. 

Fylkeskommunen kan ikkje ha ventelister og skal gi eit tilbod innan rimeleg tid.  

Fylkeskommunen skal gjere eit vedtak om inntak. I enkeltvedtaket skal fylkeskommunen 

ta stilling til følgjande:  

a) Om den vaksne har rett til vidaregåande opplæring etter § 4A-3. 

b) Kva sluttkompetanse den vaksne får tilbod om, mellom anna kva programområde 

på Vg3 søkjaren kan takast inn til. 

c) Resultatet av realkompetansevurderinga. 

d) Opplæringstilbodet som den vaksne får. 

Om fylkeskommunen gir den vaksne tilbod om ein annan sluttkompetanse enn den 

søkjaren ønskjer, må dette grunngivast i vedtaket.  
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Den vaksne har rett til å få avklart om han eller ho har rett til vidaregåande opplæring, å 

få vurdert realkompetansen sin og å få eit enkeltvedtak om vidaregåande opplæring innan 

rimeleg tid.  

 

§ 6-48  Inntak av vaksne utan rett 

Vaksne over 25 år som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarande, men ikkje har 

rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 4A-3, kan søkje om inntak til vidaregåande 

opplæring. 

Fylkeskommunen skal ha eit tilbod til vaksne utan rett, men avgjer kva dette tilbodet er. 

Fylkeskommunen skal gjere eit enkeltvedtak der opplæringstilbodet til den vaksne er fastsett. 

Vaksne utan rett som er tekne inn, får rett til å fullføre opplæringa dei er tekne inn til, jf. § 4A-3 

andre ledd. Vaksne utan rett som er tekne inn til eit opplæringstilbod som er særskilt organisert 

for vaksne etter kapittel 4A, har etter inntaket dei same rettane som andre vaksne. Opplæringa 

skal vere gratis. 

Vaksne utan rett må sjølve betale for realkompetansevurderinga, med mindre det blir dekt 

av andre etter opplæringslova § 4A-3 femte ledd.  

 

§ 6-49  Inntaksrekkjefølgje  

Rangeringa av vaksne søkjarar når det er knapt om plassar:   

a) Vaksne søkjarar med rett til vidaregåande opplæring. 

b) Vaksne søkjarar utan rett som har fullført, men ikkje bestått vidaregåande 

opplæring. 

c) Vaksne søkjarar utan rett som har studie- eller yrkeskompetanse. 

Vaksne kan søkje om inntak til ordinær opplæring i vidaregåande opplæring. Vaksne 

søkjarar skal da prioriterast etter ungdom med rett etter opplæringslova § 3-1.  

 

 

2 Forslag til nytt kapittel 6A  

Nytt kapittel 6A om formidling av lærlingar og lærekandidatar og organisering av opplæringa skal 

lyde:  

 

Kapittel 6A Formidling av lærlingar og lærekandidatar  

§ 6A-1  Verkeområde og vilkår for formidling  

Dette kapitlet regulerer formidling av lærlingar og lærekandidatar til opplæring i bedrift 

etter opplæringslova kapittel 4.  

Han eller ho som blir formidla, må vere teken inn til vidaregåande opplæring på det 

aktuelle trinnet i samsvar med kapittel 6 før han eller ho kan formidlast etter kapitlet her. 

Enkeltvedtaket om inntak skal fastsetje kva for utdanningsprogram og programområde søkjaren 

er teken inn til.  

Søkjarar må oppfylle vilkåra for inntak til neste trinn for å kunne bli formidla til opplæring i 

bedrift på neste trinn. Dette inneber mellom anna at søkjaren må ha bestått faga innanfor 

programområdet på Vg2, jf. § 6-29, for å kunne formidlast på Vg3, eller ha faglege føresetnader 

for å følgje opplæringsåret på neste nivå, jf. § 6-37.  

 

§ 6A-2  Lokal forskrift om formidling  

 Fylkeskommunen skal fastsetje lokal forskrift om formidling. Den lokale forskrifta 

om inntak og den lokale forskrifta om formidling kan vere den same forskrifta.   
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§ 6A-3  Informasjonsplikt 

Fylkeskommunen må sørgje for nødvendig informasjon til bedrifter og elevar på 

yrkesfaglege utdanningsprogram om dei reglane som skal nyttast ved formidling av lærlingar og 

lærekandidatar.  

 

§ 6A-4 Søknad og søknadsfrist 

Fylkeskommunen fastset søknadsskjema som søkjarar må nytte.  

I søknaden må søkjaren oppgi om ho eller han ønskjer opplæring i bedrift som lærling eller 

lærekandidat.  

Fristen for å søkje om formidling til læreplass er  

a) 1. februar for lærekandidatar  

b) 1. mars for lærlingar.  

Når ein frist går ut på ein laurdag eller søndag, må søknaden vere send den nærmast 

etterfølgjande yrkesdagen.  

For seint innkomne søknader skal det takast omsyn til så langt råd er, eventuelt behandle 

dei som ein søknad om inntak det etterfølgjande skoleåret. Søkjaren skal få melding om at 

søknaden kom inn for seint, og om konsekvensane av det. Den lokale forskrifta skal regulere 

behandlinga av søknader som kjem inn etter søknadsfristen. Fylkeskommunen må sikre at det 

ikkje skjer usakleg forskjellsbehandling.  

Søknadsfristen skal kunngjerast minst fire veker på førehand. Kunngjeringa skal nemne 

dei opplysningane og dokumenta som skal følgje søknaden, og korleis søknaden skal sendast.  

Formidling i samarbeid med oppfølgingstenesta kan skje uavhengig av fristane som er 

nemnde ovanfor her. 

 

§ 6A-5 Formidling av lærlingar og lærekandidatar  

Elevar kan søkje om læreplass i eit lærefag som byggjer på programområdet på Vg2. 

Elevar som er tekne inn til utdanningsprogram som avvik frå hovudmodellen, søkjer om 

formidling til læreplass på det tidspunktet som følgjer av læreplanverket.  

Fylkeskommunen pliktar å formidle elevane til dei lærebedriftene det er inngått avtaler om 

læreplass med. Lærebedrifta avgjer kven ho inngår lærekontrakt med. Fylkeskommunen kan tilby 

læreplass i eige fylket eller i eit anna fylke.  

Bedrifta kan stille krav til lærlingen eller lærekandidaten på grunn av verksemda i bedrifta, 

mellom anna på grunn av produksjon, utstyr, kundebehandling og liknande. Krava skal ikkje vere 

diskriminerande.  

Det skal teiknast lærekontrakt mellom lærlingen og bedrifta eller opplæringskontrakt 

mellom lærekandidaten og bedrifta, jf. opplæringslova § 4-5.  
 

§ 6A-6  Avtale om anna organisering av opplæringa 

Fylkeskommunen kan godkjenne lærekontraktar og opplæringskontraktar som inneheld ei 

anna organisering enn den opplæringsordninga som er fastsett for faget i Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet, jf. opplæringslova § 3-3 fjerde ledd. Anna organisering kan vere at  

a) lærebedrifta tek ansvar for ein større del av opplæringa i faget enn det som følgjer av 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet  

b) skolen i samarbeid med lærebedrifta tek ansvar for ein større del av opplæringa enn det 

som følgjer av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 

c) opplæringa i skole og bedrift skjer i ei anna rekkjefølgje enn det som følgjer av 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 

d) opplæringa skal leie fram til både yrkeskompetanse og studiekompetanse 
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Det skal gå fram av lærekontrakten og opplæringskontrakten kva opplæringsansvar 

bedrifta har for lærlingen eller lærekandidaten. Det skal vere samsvar mellom 

opplæringsansvaret og den tida bedrifta har ansvaret for lærlingen eller lærekandidaten.  

Dersom opplæringa i skole og bedrift skal skje i ei anna rekkjefølgje enn det som følgjer 

av faget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, skal organiseringa gå klart fram av kontrakten.  

Lærlingar eller lærekandidatar som har teikna lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter 

opplæringslova § 3-3 fjerde ledd, kan få godskrive eventuell tidlegare skole eller praksis etter § 

11-8 til 11-15. 

 

§ 6A-7 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett 

funksjonsevne 

Fylkeskommunen kan samtykkje i at det blir fastsett unntak frå dei vanlege 

kontraktsvilkåra for personar som har avgrensa arbeidsevne på grunn av nedsett fysiske og/eller 

psykiske funksjonsevne. For lærlingar kan det ikkje fastsetjast unntak frå reglane i 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet.  

Lærlingar eller lærekandidatar som har teikna lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter 

reglane i første ledd, kan få godskrive eventuell tidlegare skole eller praksis etter § 11-8 flg.  

 

§ 6A-8 Rett til Vg3 i skole  

Søkjarar som har lovfesta rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1, men ikkje får 

tildelt læreplass, har rett til inntak i eit programområde på Vg3 som byggjer på det 

programområdet på Vg2, som søkjaren har gjennomført. Fylkeskommunen skal tilby søkjaren 

opplæring i skole dersom søkjaren ønskjer det, og dersom dei ikkje kan skaffe læreplass. 

Tilsvarande plikt til å tilby opplæring i skole gjeld der læreplanverket fastset eit anna 

opplæringsløp.  

 

§ 6A-9  Formidling av vaksne   

Fylkeskommunen kan også formidle vaksne med rett til vidaregåande opplæring. 

Opplæringa i bedrift for vaksne blir då regulert av opplæringslova kapittel 4.  

Vaksne som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt som fastset ei anna 

opplæringsordning for faget enn den ordninga som følgjer av Læreplanverket for Kunnskapsløftet,  

jf. § 6A-6, skal normalt få den delen av opplæringa som ikkje skjer i bedrift, som opplæring 

organisert for vaksne etter opplæringslova kapittel 4A.  

 

 

III Forslag til endringar i andre kapittel  
 

§ 1-15  

 

Nytt fjerde ledd i § 1-15 skal lyde:  

 

 Vaksne i grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 kan også ta fag i vidaregåande 

opplæring etter denne føresegna.  
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Vedlegg 2 – Merknader til forslag til endring forskrift til 
opplæringsloven – Inntak og formidling  

 

Her i vedlegg 2 finner dere våre merknader til forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven. 

Dere finner først merknader til forskrift til opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående 

opplæring, deretter merknader til nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater 

og til slutt merknader til nytt tredje ledd i § 1-15. Merknadene viser direktoratets tolkning av 

enkeltbestemmelsene.  

 

Merknadene må ses i sammenheng med direktoratets vurderinger i høringsbrevets kapittel 4 

hvor vi begrunner forslagene våre og vedlegg 1 som inneholder forslag til endrede og nye 

bestemmelser.  

 

1. Merknader til forslag til endringer i kapittel 6 – Inntak til 
videregående opplæring  

Her redegjør vi for hvordan forslag til endringer i kapittel 6 om inntak til videregående opplæring 

forstås. Vi har valgt å legge på underoverskrifter i merknadene til enkeltbestemmelsene for å 

gjøre det lettere å få oversikt over hva som behandles i de ulike leddene i bestemmelsene.  

 

Til kapitteloverskriften  
Det er forslått en endring i tittelen på kapitlet. Dette har sammenheng med avgrensningen av 

kapitlets virkeområde. Kapittel 6 regulerer nå inntak til videregående opplæring. Formidling er 

regulert i nytt kapittel 6A.  

 

I Felles føresegner  
Delkapitlet inneholder felles bestemmelser om inntak. Bestemmelsene gjelder for inntak 

uavhengig av om det er inntak av ungdom eller voksne, og uavhengig av om det er inntak til 

Vg1, Vg2 eller Vg3. Disse er samlet først i et eget kapittel og rammer inn inntaket. Dette er også 

gjort i dag, men det forslås her at det går frem av overskriften på kapitlet at dette er felles 

bestemmelser. 

 

§ 6-1  Verkeområde  

Paragraf 6-1 regulerer virkeområdet til kapittel 6. For inntak til videregående opplæring er dette 

i hovedsak en videreføring av gjeldende § 6-1.  

 

Inntak til offentlig videregående opplæring – ikke formidling 

I første ledd første punktum går det frem at dette kapitlet regulerer inntak til all offentlig 

videregående opplæring. Med all offentlig videregående opplæring menes det inntak av personer 

med ungdomsrett etter opplæringsloven § 3-1, både inntak av søkere til ordinære videregående 

skoler, inntak til knutepunktskoler og til noen statlige videregående skoler til Vg1, Vg2 og Vg3, 

samt inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-

3.  

 



   Side 2 av 44 

    

 

Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 
Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Telefon:   

+47 23 30 12 00 

Telefaks:   
+47 23 30 12 99 

 

E-post:   

post@utdanningsdirektoratet.no 

Internett:   
www.utdanningsdirektoratet.no 

 

Bankgiro:   

7694 05 10879 

Org.nr.:   
NO 970 018 131 MVA 

 

 

 

Inntak til privatskoler faller utenfor virkeområdet til kapitlet. Inntak til private skoler er regulert i 

privatskoleloven § 3-1. Kapitlet regulerer heller ikke privatister. Privatister er personer som 

melder seg opp til eksamen i fag som de ikke samtidig har elevstatus, jf. § 3-27 tredje ledd. 

Definisjonen av privat følger av forskrift til opplæringsloven § 3-10.   

 

Det følger av første ledd andre punktum at formidling av lærlinger og lærekandidater faller 

utenfor området til kapitlet. Dette er regulert i kapittel 6A. Kapittel 6A er et nytt kapittel som 

regulerer formidling. Denne endring har sammenheng med at inntak og formidling ikke er det 

samme. Inntak handler om hvem som tas inn til videregående opplæring, mens formidling 

handler om hvilket opplæringstilbud de som er tatt inn skal ha i yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Alle som formidles skal også ha et enkeltvedtak om inntak til det trinnet de 

formidles på, se også § 6A-1.  

 

Rettighetselever og –voksne  

I andre ledd er det fastsatt hvem som har rett til videregående opplæring og som utgjør 

personkretsen for kapitlet. Dette er en videreføring av gjeldende § 6-2 første ledd som definerer 

hvem som har rett til videregående opplæring. Dette følger også av opplæringsloven §§ 3-1, 4A-

3 og 13-3 andre ledd.  

 

§ 6-2 Lokal forskrift om inntak og formidling 

Paragraf 6-2 er ny. Her foreslås det at fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om 

inntak.  

 

Plikt til å fastsette lokal forskrift om inntak 

I § 6-2 første ledd er det fastsatt en plikt for fylkeskommunene til å fastsette en lokal forskrift 

om inntak. Den lokale forskriften skal utfylle kapittel 6 og angi mer uttømmende hvordan den 

enkelte fylkeskommunen gjennomfører inntaket. De ulike fylkeskommunene har i dag ulike 

former for lokale retningslinjer for hvordan inntaket gjennomføres, men det er ulik grad av hvor 

tilgjengelig disse er for søkerne. Ved at fylkeskommunen må fastsette de lokale bestemmelsene 

i forskriftsform vil dette føre til at forskriften på en annen måte vil regulerer søkerens rettigheter 

og plikter, og det vil bli tydeligere for søkeren hvilke lokale regler om inntak som gjelder. Det vil 

også bli enklere for fylkeskommunene å sammenlikne lokale bestemmelser om inntak enn det 

som er tilfelle i dag.  

 

Det følger av første ledd andre punktum at den lokale forskriften må være i samsvar med 

opplæringsloven med forskrifter og forvaltningsloven. Dette er inntatt av pedagogiske grunner, 

men det er en viktig presisering. Når det gjelder forholdet til opplæringsloven innebærer det at 

den lokale forskriften må være innenfor de rammene som opplæringsloven med forskrift har 

fastsatt. Det vises til opplæringsloven med forskrifter fordi det er viktig at fylkeskommunen 

påser at den lokale forskriften ikke strider mot bestemmelser i opplæringsloven som § 8-2 om 

organisering av grupper, kapittel 5 om spesialundervisning eller § 3-12 om innføringstilbud. Det 

er også viktig at fylkeskommunen sikrer at forskriften er i samsvar med læreplanverket, og da 

særlig tilbudsstrukturen. Det skal ikke være søkbart andre utdanningsprogram enn de som er 

fastsatt her og alle søkere skal tas inn til et utdanningsprogram i tilbudsstrukturen. Den lokale 

forskriften må ikke uthule søkernes rettigheter, og fylkeskommunen kan ikke fastsette 

bestemmelser i den lokale forskriften i strid med forskriften kapittel 6. Det er for eksempel ikke 

tillatt å fastsette at det skal brukes inntaksprøve på andre utdanningsprogram enn det som 

følger av § 6-13. Henvisningen til forvaltningsloven viser til saksbehandlingskravene i kapittel 7. 

Forskriften skal være utarbeidet i samsvar med kravene her, blant annet når det gjelder høring 

og kunngjøring. Den lokale forskriften om inntak skal være kunngjort i Norsk Lovtiend, jf. 

forvaltningsloven § 38. 

 

Innholdet i forskriften  

I andre ledd er minimumskravene til hva den lokale forskriften skal inneholde regulert. Her 

følger det at forskriften skal inneholder regler om hvordan inntaket bli gjennomført lokalt. Det er 
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stort lokalt handlingsrom når det gjelder hva som fastsettes her, men minimumskrav er om det 

er fritt skolevalg eller inntakskretser. Dersom det er inntakskretser bør det gå frem hvilke 

søkere som sogner til de ulike videregående skoler og eventuelle unntak fra dette. Det bør også 

gå frem om det er noen utdanningsprogram eller programområder hvor fylkeskommunen har 

særskilte inntakskrav. Det er fastsatt i § 6-13 hvilke rammer som gjelder for å fastsette 

særskilte krav, og det er ikke adgang til å fastsette særskilte inntakskrav på andre 

utdanningsprogram eller programområder enn de som følger her. Eksempler på annet som bør 

fastsettes i forskriften kan være bruk av videresøk, oppgaver som er delegert fra 

fylkeskommunen til rektorene og behandlingen av søknader som kommer inn etter 

søknadsfristen, jf. § 6-9 fjerde ledd. Den lokale forskriften bør regulerer både inntak av søkere 

med ungdomsrett og voksenrett, samt søkere uten rett, i den grad det er nødvendig. Det er 

også fastsatt krav om lokal forskrift om formidling i § 6A-2. Lokalt kan det være en forskrift om 

inntak og formidling, dersom fylkeskommunen finner dette hensiktsmessig.  

 

§ 6-3 Overføring av opplysninger frå kommunen til fylkeskommunen  

Bestemmelsen er ny. Bestemmelsen regulerer hvilke opplysninger om elevene på 10. trinn 

kommunene skal overføre til fylkeskommunen i forkant av inntaket for at fylkeskommunen skal 

kunne oppfylle sine lovpålagte oppgaver.  

 

Krav om overføring av nødvendig informasjon  

I første ledd fastlås det at nærmere bestemte opplysninger om elevene på 10. trinn både kan og 

skal overføres fra kommunene til fylkeskommunene uten samtykke og uten hinder av 

lovbestemt taushetsplikt. Det er understreket at det kun dreier seg om opplysninger som er 

nødvendige for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte oppgaver etter 

opplæringsloven § 13-3 og kapittel 3, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav e. Dette er 

opplysninger som allerede blir innhentet i forbindelse med inntaket. 

 

Hva er som alltid er nødvendig informasjon  

Andre ledd regulerer hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen alltid skal 

overføre til fylkeskommunen i forkant av inntaket. I bokstav a er det elevenes fødselsnummer. 

Bokstav b fastslår at kommunene skal overføre halvårsvurderingene med karakter til jul på 10. 

trinn for den enkelte eleven. Disse opplysningene er nødvendige for at fylkeskommunene skal 

kunne dimensjonere tilbudet i videregående opplæring. Opplysningen innhentes også i dag. I 

bokstav c er det bestemt at sluttvurderingene til alle elever, også de som ikke søker skal 

overføres. Dette er nødvendig for å gjennomføre inntaket og for at fylkeskommunen skal kunne 

opfylle sin plikt etter opplæringsloven § 3-6, jf. forskriften kapittel 13. I opplæringsloven § 3-6 

er det bestemt at fylkeskommunene skal ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til 

opplæring etter § 3-1, og som ikke er i opplæring eller arbeid. For at fylkeskommunene skal 

kunne fange opp denne elevgruppen, er det nødvendig at også opplysninger om de som ikke 

søker om videregående opplæring blir overført fra kommunene, slik at oppfølgingstjenesten vet 

hvem de må følge opp. Etter bokstav d skal navn og fødselsnummer til elever med sterkt 

nedsatt funksjonsevne overføres. Dette er for å fange opp elever som ikke er tilmeldt etter § 6-

18 for å kunne legge til rette for et best mulig opplæringstilbud for disse. I § 6-18 fjerde ledd er 

det bestemt at kommunen i samråd med søkere må melde til fylkeskommunen mulige søkere 

som kan ha fortrinnsrett til videregående opplæring på grunn av sin sterkt nedsatte 

funksjonsevne innen 1. oktober. Denne søknadsfristen er for å sikre en forsvarlig utredning av 

søkerens behov og gi fylkeskommunen mulighet gå gjennom fremlagt dokumentasjon slik at de 

er klare for å ta stilling til søknaden om fortrinnsrett ved søknadsfristens utløp, det vil si 1. 

februar. Bokstav e gjelder navn og fødselsnummer til elever som skal utredes for mulig søknad 

til særskilt utdanningsprogram. Begrunnelsen for å innhente opplysninger om disse elevene er 

den samme som for elever som omfattes av bokstav d.  

 

Oppbevaring av opplysningene 

Siste ledd regulerer oppbevaring og sletting av opplysningene. Opplysningene skal slettes straks 

de har vært benyttet til det formålet de er innhentet for; dvs. inntaket. Opplysninger for elever 
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som er tatt inn til videregående opplæring blir ikke slettet før eleven er ferdig med videregående 

opplæring fordi de vil bli brukt ved inntak til Vg2/Vg3. For andre søkere og ikke-søkere vil 

opplysningene bli slettet straks det ikke er behov for dem lenger. All sletting etter denne 

bestemmelsen skal følge reglene i arkivloven. 

 

Vilkår for inntak og bruk av retten til vidaregåande opplæring  

§ 6-4  Krav om lovleg opphald  

Paragrafen regulerer hvem som har rett til videregående opplæring. Dette er en videreføring av 

gjeldende § 6-9. Det foreslås ikke endringer i bestemmelsen. Utover ny tittel. Tittelen endres for 

å tydeliggjøre hva bestemmelsen handler om. Bestemmelsen må ses i sammenheng med blant 

annet §§ 6-14 og 6-29 som også inneholder vilkår for inntak til henholdsvis Vg1 og Vg2/Vg3.  

 

Kravet  

I første ledd er det fastsatt at for å ha rett til inntak til videregående opplæring så må søkeren 

har lovlig opphold i Norge. Dette er som i dag og kommenteres ikke ytterligere.  

 

Mindreårige asylsøkere 

Andre ledd er en videreføring av gjeldende § 6-9 andre ledd. Dette er et unntak fra regelen i 

første ledd for mindreårige asylsøkere. Dette er i realiteten en regel for personer som er 16 og 

17 år. Det er her videreført at fylkeskommunen kan ta inn mindreårige asylsøkere til 

videregående opplæring, til tross for at søknad om opphold ikke er avgjort. Det er her 

tilstrekkelig at det kan dokumenteres at den det gjelder er mindreårig asylsøker som er inne i en 

pågående prosess hvor det søkes om oppholdstillatelse. Vi understreker at dette er en kan-

regel. Dersom fylkeskommunen har tatt inn til videregående opplæring en mindreårig asylsøker 

og denne får avslag på sin søknad om oppholdstillatelse, så har vedkommende ikke rett til å 

fullføre skoleåret som hun eller han er tatt inn til. Det vil si at vedtaket om inntak til 

videregående opplæring faller bort dersom den mindreårige asylsøkeren får avslag på sin 

søknad.  

 

§ 6-5 Bruk av retten til vidaregåande opplæring 

Paragraf 6-6 regulerer bruk av retten til videregående opplæring. Bestemmelsen regulerer i 

første ledd bruk av retten for deltidselever og i andre ledd hvor store deler av et år en elev kan 

bruke av et opplæringsår før han eller hun har brukt opp retten til ett opplæringsår.  

 

Mindre enn av 1/3 av timetallet  

Første ledd viderefører § 6-12 andre ledd. Her er det fastsatt at søkere med lovfestet rett til 

videregående opplæring etter § 3-1 ikke bruker av retten dersom det samlede timetallet hans 

eller hennes ikke utgjør mindre enn 1/3 av timetallet som er fastsatt for et utdanningsprogram 

eller programområde. Her er det inntaksvedtaket som er det avgjørende når det skal av gjøres 

hvor mange timer deltidseleven mottar. For deltidselever ved studiespesialiserende 

utdanningsprogram, som det i fag- og timefordelingen er fastsatt at skal ha 30 timer per uke, vil 

dette si at deltidselever som har et inntaksvedtak om at hun eller han tar fag som utgjør mindre 

enn 10 timer så bruker hun eller han ikke av retten og kan ha hele retten i behold.  

 

Måneder av ett år 

Paragraf 6-6 andre ledd er nytt, men er i samsvar med tolkninger av retten som tidligere er 

gjort. Det som reguleres her er elever eller voksne som er tatt inn til videregående opplæring, 

som har tatt i mot plassen og så i løpet av skoleåret slutter og beregningen av om eleven har 

brukt opp ett år av retten sin på dette året. Det er her fastsatt at hvis fylkeskommunen er i tvil 

om en søker har brukt opp retten til videregående opplæring, så må dette vurderes 

skjønnsmessig og konkret. I sin saksbehandling kan fylkeskommunen som en tommelfingerregel 

legge til grunn av den som har vært elev ved en skole per 1. november trolig har brukt opp 

retten sin til det aktuelle opplæringsåret. Den som har sluttet før 1. november vil ikke har brukt 

opp retten sin. Selv om fylkeskommunen har en slik veiledende frist, må det i alle tilfeller når 
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det er tidligere elever eller deltakere som henvender seg til fylkeskommune og mener å ha hele 

eller deler av retten i behold, vurderes konkret.  

 

§ 6-6 Fulltidselev og deltidselev  

Paragraf 6-6 er ny. I denne bestemmelsen regulerer fulltidselever og deltidselever. Det gjøres 

mindre endringer i definisjonene av heltidselev og deltidselev som er fastsatt i gjeldende § 6-2. 

Heltidselev endres til fulltidselev. Inntak av deltidselever til Vg1 er også regulert i §§ 6-15 og 6-

28 og inntak av deltidselever til Vg2 og Vg3 er regulert i §§ 6-30 og 6-39. Inntak av 

deltidselever til Vg1, Vg2 og Vg3 bygger på prinsippet i tredje ledd.   

 

Definisjonen av fulltidselev og deltidselev 

Første og andre ledd må ses i sammenheng. Første ledd definerer hvem som er fulltidselever. 

Som fulltidselev regnes en elev som er tatt inn til opplæring i et fullstendig utdanningsprogram 

til på Vg1 eller et fullstendig programområde til Vg2 eller Vg3.  

 

Andre ledd inneholder definisjonen av hvem som er deltidselev. Dette er dels en videreføring av 

definisjonen i gjeldende § 6-2 tredje ledd. Det er her fastsatt at en deltidselev er en elev som 

har mindre opplæring på et trinn i videregående opplæring enn det som er fastsatt i 

læreplanverket for det aktuelle utdanningsprogrammet på Vg1 eller for programområdet på Vg2 

eller Vg3. En deltidselev kan være tatt inn til ett eller flere fag, men det kan også være en elev 

som ikke følger opplæring i ett par fag. Det vil normalt være slik at dersom timetallet til en elev 

er lavere enn det som er fastsatt på det aktuelle utdanningsprogrammet i fag- og 

timefordelingen, så vil hun eller ha være deltidselev. Det som følger opplæringen i alle fag er 

fulltidselev. En elev har fått innvilget søknad til fylkeskommunen om ikke å være elev i et fag for 

å melde seg opp til eksamen i faget, vil være en deltidselev. Dette gjelder i hovedsak for 

fellesfag. Dersom eleven i programfag har det antallet fag og timer som kreves av fag- og 

timefordelingen, vil hun eller han kunne ta eksamen i andre programfag i tillegg og fortsatt være 

fulltidselev. Den som har fått innvilget et omvalg med hjemmel i opplæringsloven § 3-1 fjerde 

ledd vil ofte være deltidselev året etter omvalget fordi ha eller hun da ofte vil ha fått godkjent 

en del av fellesfagene på for eksempel Vg1 og ikke skal ta disse igjen.  

 

Det er imidlertid ikke slik at det i alle tilfeller hvor eleven har et lavere timetall enn det som 

følger av fag- og timefordelingen er slik at hun eller han er å regne som deltidselev og skal tas 

in til neste trinn som deltidselev. Elever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 

5-1 og som det er fastsatt i enkeltvedtaket at skal ha færre timer vil være fulltidselever. For 

elever som fylkeskommunen etter inntak til for eksempel Vg1, av ulike grunner, treffer et 

enkeltvedtak om at skal ta Vg1 over to år, vil være tatt inn som fulltidselev og vil endre status 

til deltidselev i Vg1, men dette vil ikke ha noen konsekvenser. Ved inntak til Vg2 vil denne søke 

om inntak som fulltidselev.  

 

Videre vil minoritetsspråklige elever som har enkeltvedtak om innføringstilbud normalt være 

fulltidselever selv om det er fastsatt i enkeltvedtaket etter opplæringsloven § 3-12 at denne skal 

ha et lavere timetall. Dette er som for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Det vil 

her være et særskilt hjemmelsgrunnlag for det lavere timetallet. Likedan vil minoritetsspråklige 

elever som tar fremmedspråk som privatist etter ordningen i rundskriv Udir-1-2012 være å 

regne som fulltidselev. Søkere som på ungdomstrinnet har tatt fag fra videregående opplæring 

etter § 1-15 vil også være fulltidselever. Her bør fylkeskommunen legge til rette for at eleven 

kan følge opplæringen i det eller de aktuelle fagene på neste nivå.  
 

Fra fulltidselev til deltidselev  

Tredje ledd er nytt og regulerer adgangen for fulltidselev til å endre status til deltidselev. I andre 

ledd første punktum er det fastsatt at myndigheten til å avgjøre om en fulltidselev kan endre sin 

status til å bli deltidselev legges til fylkeskommunen. Dette er en endring sammenlignet med i 

dag hvor det i praksis er rektor som treffer denne typen avgjørelser. At myndigheten legges til 

fylkeskommunen har sammenheng med hovedprinsippet som er lagt til grunn i inntakskapitlet 
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om at myndighet legges til fylkeskommunen og ikke til underordnede organ i fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen kan delegere myndighet til å treffe disse avgjørelsene til rektorene ved de 

videregående skolene. Forutsetningen for dette er at delegasjonen skjer på riktig måte og at den 

er forsvarlig. Videre følger det av første punktum at eleven må søke for å få endret sin status. 

Fylkeskommunen kan avslå søknad.  

 

I tredje ledd andre punktum er et særlig tilfelle regulert. Dette er typetilfellet hvor en elev etter 

inntak, til for eksempel Vg2,og etter at eleven har takket ja til skoleplassen, sender en søknad 

om å få endret sin status fra å være heltidselev til å bli deltidselev. De siste årene har dette 

særlig vært aktuelt i kroppsøvingsfaget for elever som ønsker å ta faget som privatist. Her er 

det foreslått forskriftsfestet vilkårene når dette skal avgjøres. Hensikten med dette er å få en 

likere skjønnsutøvelse i disse sakene. Her foreslås det en meget snever adgang for denne 

endringen i status. Etter inntaket at er gjennomført bør det bare være i særlige tilfeller. For at 

noe skal være et særlig tilfeller må det foreligge tungtveiende grunner at søknaden innvilges. At 

eleven ønsker å ta faget som privatist fordi hun eller han tror at hun eller han vil kunne få en 

bedre karakter i faget enn som elev, vil ikke oppfylle vilkårene. Imidlertid vil elever som ønsker 

å bli deltidselev for eksempel fordi de har opplevd noe traumatisk, blir syke, har omsorgsansvar 

eller liknende kunne få innvilget en slik søknad. Det vil være eleven som må godtgjøre at hun 

eller han oppfyller vilkårene.  

 

Inntaksrekkefølgen  

Fjerde ledd er nytt. Her er inntaksrekkefølgen fastsatt. Det følger av første punktum at 

fulltidselever skal tas inn til videregående opplæring før deltidselever tas inn. Dette er også 

eksplisitt regulert i §§ 6-28 og 6-38. Dette har sammenheng med at retten etter 

opplæringsloven § 3-1 er en rett til tre års fulltid opplæring. Fylkeskommunen plikter også å ta 

inn deltidelever med rett, men dette skjer etter at fulltidselevene har fått oppfylt sin rett.  

 

I andre punktum er rangering mellom søkere som ønsker å bli deltidselever omhandlet. Her er 

det foreslått fastsatt samme prinsipp for deltidselever som heltidselever, nemlig at søkere med 

rett til videregående opplæring tas inn før søkere uten rett. Fylkeskommunen skal ikke ta inn 

søkere som allerede har bestått faget.  

 

§ 6-7  Utvekslingselevar  

Paragraf 6-7 regulerer hvem som er utvekslingselever og inntak av disse til videregående 

opplæring. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med forpliktelsene som Norge har etter 

den Nordiske gymnasieavtalen. For norske elever som reiser ut minner vi om forskriften § 1-16 

og blant annet muligheten til å gi forhåndstilsagn om godkjenning av hele opplæringsår i 

utlandet.  

 

Definisjon  

Første ledd er en videreføring av gjeldende § 6-2 femte ledd. Leddet inneholder en definisjon av 

hvem som er utvekslingselev. Det er her regulert at en utvekslingselev for det første er en norsk 

elev som tar utdanning i utlandet på nivå med norsk videregående opplæring. Her er det viktig å 

minne om at ingen kan være elev ved en norsk videregående skole når han eller hun tar 

videregående opplæring i utlandet. For det andre kan en utvekslingselev være en utenlandsk 

elev som tar videregående opplæring i Norge som et ledd i elevutveksling. En utenlandsk elev 

som tar hele videregående opplæring i Norge, vil ikke være utvekslingselev. Denne må oppfylle 

vilkårene i § 6-4 om vil være en ordinær elev. 

 

Reservasjon av plasser  

Andre ledd viderefører gjeldende § 6-5. Det er gjort noen mindre endringer. Leddet regulerer 

fylkeskommunens plikt til å reservere et tilstrekkelig antall plasser til utvekslingselever fra andre 

land. Første punktum sier ikke noe om ved hvilke skoler det skal reserveres plasser, bare at det 

må holdes av et tilstrekkelig antall plasser. Utvekslingselever fra utlandet skal ikke trenge å 

konkurrere seg inn. Det er ingen regel om reservasjon av plasser for norske elever som har vært 
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utvekslingselev i utlandet hvor skoleåret i utlandet følger tilnærmet samme årshjul som i Norge. 

Disse er regulert i tredje ledd og skal konkurrere seg inn. Når det gjelder norske elever i 

utlandet som følger avvikende skoleår, kan fylkeskommune også reservere plasser til disse, det 

følger av andre ledd andre punktum. Vi understreker at dette er en kan-regel. Før 

fylkeskommunen eventuelt tar inn en elev som har vært utvekslingselev i land som har 

avvikende skoleår midt i et norsk skoleår, bør fylkeskommunen vurdere om dette er forsvarlig. Å 

ta inn en elev midt i et skoleår kan være problematisk både når det gjelder godkjenning etter § 

1-16 andre ledd og når det gjelder muligheten for faglærer og eleven til å sikre et tilstrekkelig 

grunnlag for vurdering etter forskrift til opplæringsloven § 3-3.  

 

Inntak av utvekslingselever  

Tredje ledd er nytt og regulerer hvordan norske utvekslingselev skal tas inn til videregående 

opplæring i Norge når de kommer hjem. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om den 

norske utvekslingseleven har fått godkjent opplæringsåret som en del av norsk videregående 

opplæring eller ikke, jf. forskriften § 1-16 andre ledd. Den norske utvekslingseleven vil søke på 

grunnlag av karakterene fra utlandet og skal tas inn på individuelt grunnlag etter § 6-37.  

 

Det er ikke fastsatt noen egne søknadsfrister for utvekslingselever. Det er de ordinære 

søknadsfristene i § 6-10 som gjelder. For utvekslingselever fra utlandet minnes det om plikten 

til å reservere plasser.   
 

Søknad og klage 
Her reguleres fylkeskommunens informasjonsplikt, søknad og klage.  

 

§ 6-8 Informasjonsplikten  

Paragraf 6-9 er en presisering og tydeliggjøring av gjeldende § 6-3 om informasjon. Tittelen på 

bestemmelsen er endret fra “informasjon” til “informasjonsplikt”. Det innebærer ingen 

realitetsendring, men endringen foreslås for å tydeliggjøre fylkeskommunens ansvar. Som en 

konsekvensens av at kapittel 6 ikke lenger regulerer formidling av lærlinger og lærekandidater 

er ansvar et etter bestemmelsen begrenset til inntak. Det er foreslått forskriftsfestet en egen 

informasjonsplikt knyttet til formidling i § 6A-3.  

 

Informasjon til videregående skoler og grunnskoler i fylket 

Første leddet i § 6-9 fastsetter at det er fylkeskommunen som har ansvaret for å gi nødvendig 

informasjon om de reglene som skal brukes ved inntak til videregående opplæring til 

henholdsvis grunnskolene i fylket og til de videregående skolene. Hva som er nødvendig 

informasjon vil avhenge av om mottakeren er en grunnskole eller en videregående skole. 

Eksempler på nødvendig informasjon er frister, hvem som kan ha fortrinnsrett, særlige 

saksbehandlingsregler og hvilke opplæringstilbud de ulike skolene har. Fylkeskommunen må gi 

informasjon om både reglene som følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 6 og den lokale 

forskriften om inntak som er fastsatt med hjemmel i § 6-2. Bestemmelsen oppstiller ikke krav til 

hvordan informasjonen skal gis. Det er en del av den lokale handlefriheten å avgjøre hvilken 

informasjon som skal gis skriftlig og ikke.  

 

Informasjon til elevene  

Andre ledd er nytt, men noe som skolene allerede gjør. Her pålegges grunnskolene og 

videregående skoler å sikre at elevene får nødvendig informasjon om inntak til videregående 

opplæring. Denne informasjonen kan gis blant annet gjennom utdannings- og yrkesrådgivning 

etter §§ 22-1 og 22-3 eller gjennom skriftlig informasjon. Elever på ungdomstrinnet kan også 

gis informasjon gjennom faget utdanningsvalg.  

 

§ 6-9 Søknadsfrist  

Paragraf 6-9 inneholder søknadsfrister for inntak og beregningen av om søkeren har søkt i tide. 

Bestemmelsen bygger på gjeldende § 6-7, men er presisert på flere punkter og endret blant 
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annet slik at den stemmer med elektronisk innsøking. I og med at formidling er foreslått regulert 

i et nytt kapittel 6A, så er søknadsfrister knyttet til formidling foreslått flyttet til ny § 6A-3. 

Paragrafen inneholder søknadsfrister til Vg1, Vg2 og Vg3 og gjelder for inntak til den ordinære 

videregående opplæringen etter § 3-1, inntak til knutepunktskoler og noen statlige skoler. 

Bestemmelsen gjelder ikke for videregående opplæring for særskilt organisert for voksne etter 

opplæringsloven kapittel 4A. Voksne kan søke om videregående opplæring gjennom hele året og 

søknadene skal behandles innen rimelig tid. Dette er presisert i § 6-47 første ledd.  

 

To søknadsfrister 

I første og andre ledd opprettholdes det at det er to søknadsfrister for inntak; 1. februar og 1. 

mars. Begge fristene vil være innen utløpet av dagen, det vil si kl. 23.59, når søknaden leveres 

elektronisk. Disse fristene er nasjonale, og fylkeskommunene kan ikke fastsette andre frister 

enn disse. At det er felles frister har sammenheng med forutsigbarhet og søkernes 

rettssikkerhet. Når det er de samme fristene, uavhengig av fylkeskommune, vil fristene også 

være enklere å kommunisere nasjonalt.  

 

1. februar fristen  

I første ledd er det fastsatt hvilke søkere som skal søke om inntak innen 1. februar. Dette er i 

hovedsak søkere som kan ha rett til en eller annen særskilt tilrettelegging i videregående 

opplæring og som fylkeskommunen kan trenge noe lenger tid for å tilrettelegge for. De som skal 

søke innen 1. februar er etter bokstav a søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning 

etter opplæringsloven § 5-1 og søker om fortrinnsrett eter ett av grunnlagene i §§ 6-16 til 6-20 

eller som mangler vurdering med karakterer i minst halvparten av fagene, jf. 6-23. Dette er ofte 

søkere med et omfattende behov for spesialundervisning, også i videregående opplæring. 

Søkere med rett til spesialundervisning som har vurdering med karakter i mer enn halvparten av 

fagene og ikke oppfyller vilkårene for fortrinnsrett til Vg1 etter §§ 6-16 til 6-20, søker 1. mars. 

Disse konkurrerer i det ordinære inntaket på grunnlag av sin poengsum.  

 

Etter bokstav b skal søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter §§ 2-8 eller 

3-12 søke innen 1. februar. At både §§ 2-8 og 3-12 er nevnt har sammenheng med at 

bestemmelsen gjelder både ved inntak til Vg1 hvor det er et enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring truffet med hjemmel i § 2-8 som ligger til grunn, samt at den gjelder for inntak 

til Vg2 og Vg3 og det vil da være et vedtak med hjemmel i § 3-12. Noen av disse søkerne vil 

kunne ha behov for og rett til videregående opplæring i et innføringstilbud etter § 3-12, andre til 

særskilt språkopplæring i norsk, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring. Her vil også 

fylkeskommunen ha behov for noe tid for å få på plass de nødvendige enkeltvedtakene om 

organisering i tillegg til inntaksvedtaket.  

 

I bokstav c er det også fastsatt at nyankomne til Norge skal søke 1. februar. Dette vil være 

søkere som ikke omfattes av bokstav b, det vil si søkere som kommer etter opplærignspliktig 

alder og ikke har vært elev i grunnskolen. Om forståelsen av hvem som er nyankommet har 

Kunnskapsdepartementet i Prop. 84 L (2011-2012) uttalt begrepet nyankomne ikke bør tidfestes 

konkret, men at det i seg selv innebærer en viss avgrensning i tid. I relasjon til om en elev kan 

betegnes som nyankommen eller ikke, mener departementet at regelverket ikke skal være til 

hinder for et innføringstilbud som både skoleeier og elev/foreldre ønsker og mener er til det 

beste for eleven. 

 

Den siste kategorien som søker 1. februar er etter bokstav d de som har rett til 

tegnspråkopplæring i videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-9. Dette gjelder både 

for søkere som ønsker inntak til en knutepunktskole etter §§ 6-40 flg eller opplæring med tolk i 

ordinær videregående skole etter § 6-19.  

 

Det er ikke lenger slik at søknader om utvidet tid er særskilt opplistet. Dette har sammenheng 

med at disse søkerne omfattes av bokstav a, b eller c. Vi minner om at det er krav om 

enkeltvedtak om utvidet tid og sakkyndig vurdering, jf. opplæringsloven § 3-1 femte ledd. 
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1. mars fristen  

I andre ledd er det fastsatt at for alle andre søkere med rett til videregående opplæring etter 

opplæringsloven § 3-1, det vil si søkere som ikke er faller inn under noen av alternativene i 

første ledd bokstav a til d, så er søknadsfristen 1. mars kl. 23.59. Denne fristen gjelder også for 

de som søker til de statlige skolene som er regulert i § 6-40.  

 

Frist som forfaller på lørdag etc.  

Tredje ledd er en videreføring av § 6-7 tredje ledd. Fristberegningen er endret slik at det 

samsvarer med elektronisk søking. “Postlagt eller innlevert” er endret til “sendt”. 

Fristberegningen vil nå se på når søknaden er registrert som mottatt i det datasystemet som 

fylkeskommunen bruker. Dersom det er fylkeskommuner som bruker søknad per post vil 

begrepet sendt, også dekke postlagt. Det følger av leddet at dersom 1. februar eller 1. mars 

faller på en lørdag eller søndag, så vil fristen være neste etterfølgende virkedag. I og med at det 

ikke er helligdager i Norge i februar eller så tidlig i mars som 1. mars er helligdager strøket. 

Dette har ingen praktisk betydning.   

 

Sent innkomne søknader  

Fjerde ledd er en dels en videreføring av gjeldende § 6-7 fjerde ledd, men det foreslås også 

endringer. Leddet regulerer behandlingen av søknader som kommer inn etter fristene i første og 

andre ledd. Første og andre punktum viderefører gjeldende § 6-7 fjerde ledd første og andre 

punktum. Disse kommenteres derfor ikke ytterligere. Tredje og fjerde punktum er nye. Her er 

det foreslått at fylkeskommunen i den lokale forskriften om inntak skal regulerer hvordan de 

behandler søknader som kommer inn etter søknadsfristen. Dette er viktig for å sikre 

forutsigbarhet og ha felles regler for hvordan søknader som kommer inn for sent skal behandles. 

Fylkeskommunen kan i den lokale forskriften fastsette en absolutt frist for når søknaden må 

være kommet inn for å bli tatt med i “årets” inntak. Denne fristen vil ikke gjelde for de som 

søker om inntak i samarbeid med oppfølgingstjenesten etter siste leddet. Siste punktum i fjerde 

ledd er et uskrevet forvaltningsrettslig prinsipp som gjelder også i dag. Her er det foreslått 

forskriftsfestet at fylkeskommunen må sikre at det ved behandlingen av søknader som er 

kommet inn for sent ikke skjer usaklig forskjellsbehandling. Det er tillatt å forskjellsbehandle 

søkere hvis dette kan begrunnes saklig. Det vil være fylkeskommunen som har bevisbyrden for 

at en eventuell forskjellsbehandling av to søkere er saklig.  

 

Kunngjøring av søknadsfristen  

Femte ledd viderefører gjeldende § 6-7 femte ledd. Det forsås ikke endringer her. 

Fylkeskommunen avgjør hvordan kunngjøringen skjer. Dette vil kunne ivaretas gjennom for 

eksempel Vigo og vilbli.no og gjennom brosjyrer eller liknende til søkere om inntaket.  

 

Inntak i samarbeid med oppfølgingstjenesten 

Siste ledd viderefører gjeldende § 6-7 siste ledd. Her er det fastsatt at ved inntak i samarbeid 

med oppfølgingstjenesten så gjelder ikke fristene i bestemmelsen. Fylkeskommunen skal da så 

langt det er mulig ta inn søkere som kommer inn etter fristene. Dersom oppfølgingstjenesten 

var bundet av fristene ville det gjøre det vanskelig for tjenesten å oppfylle oppgavene sine, jf. 

opplæringsloven § 3-6 og forskrift til opplæringsloven kapittel 13.  

 

§ 6-10 Krav til søknaden  

Paragraf 6-10 inneholder kravene til søknad om inntak. Bestemmelsen er dels en videreføring og 

tydeliggjøring av gjeldende § 6-9 og er dels ny. Mange av endringene her må ses i sammenheng 

med at innsøkingen til videregående opplæring i hovedsak skjer elektronisk i dag. Dette har 

betydning både for fristberegning og for krav til signering. For de som har elektronisk søknad vil 

signeringen skje gjennom den digitale løsningen. I de tilfellene hvor det søkes på papir er det 

etter fylte 15 år søkeren selv som signerer. Dette følger av at det etter barneloven § 32 er 

søkeren selv som velger utdannelse.  
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Bestemmelsen gjelder for inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 for alle grupper og alle typer videregående 

skoler med mindre annet er særlig fastsatt andre steder i kapitlet.  

 

Skjema  

Av første ledd følger det at det er fylkeskommunen som fastsetter hvilke skjema som skal 

brukes ved innsøkingen. Dette er en videreføring av gjeldende § 6-8 første ledd. Innsøkingen 

gjennomføres av mange i dag via nettstedet www.vigo.no. Fylkeskommunene må sikre at 

søknadsskjemaene som brukes er i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven og 

forskriften. Dette betyr blant annet at det ikke kan finnes tilbud i søknadsskjemaet som ikke 

følger av tilbudsstrukturen som er fastsatt i Læreplanverket for kunnskapsløftet. Det betyr også 

at det kan ikke på søknadskjemaet er mulig med innsøking direkte i en tilrettelagt gruppe i strid 

med § 8-2.  

 

Krav til tre utdanningsprogram Vg1 

I andre ledd er det fastsatt hva som skal føres på en søknad til Vg1. Kravene til søknaden må 

ses i sammenheng med retten til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. Andre 

ledd omhandler krav til søknaden for alle som søker om inntak til Vg1 etter § 3-1. For de som 

søker om videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 er det andre krav. Dette har 

sammenheng med at voksnes rett har ett annet innhold. Voksne har til vanlig rett til ønsket 

studie- eller yrkeskompetanse. Her er det ikke nødvendig å føre opp tre utdanningsprogram på 

Vg1-nivå, for mer om dette se § 6-45.  

 

Søkere med ungdomsrett etter § 3-1 skal i søknaden føre på tre ulike utdanningsprogram i 

prioritert rekkefølge. Søkeren må først oppgi utdanningsprogrammet som er prioritet nummer 

en med skoler, deretter utdanningsprogrammet som er prioritet nummer 2 med skoler og til 

slutt utdanningsprogrammet som er lavest prioritert med skoler. Fylkeskommune avgjør hvor 

mange skoler søkeren angir innenfor de ulike utdanningsprogrammene, men fylkeskommune 

kan ikke tvinge søkerne til å føre opp ett gitt antall skoler. Det er søkeren som avgjør antallet 

skoler. Dersom søkeren ikke klarer å konkurrerer seg inn til noen av de tre valgte 

utdanningsprogram på de ønskede skolene, så kan fylkeskommunen videresøke søkeren om de 

har fastsatt dette i den lokale forskriften om inntak. Hvordan videresøk gjennomføres avgjøres 

av fylkeskommunen. Vi minner her om at alle søkere har rett til å inntak til ett av tre valgte 

utdanningsprogram. 

 

Det kan ikke brukes et søknadsskjema som er organisert etter skolevalg. Dette har 

sammenheng med at det etter opplæringsloven § 3-1 er valg av utdanningsprogram som 

rettigheten er knyttet til og ikke valg av skole.  

 

Det følger videre at kravene til antall utdanningsprogram gjelder for alle søkere, også de som 

søker om inntak til særskilt utdanningsprogram etter § 6-16. Dette har sammenheng med at 

ikke alle som søker om inntak til et særskilt utdanningsprogram oppfyller vilkårene for dette. I 

tilfeller hvor enten PP-tjenesten i den sakkyndige vurderingen etter § 6-17 eler fylkeskommunen 

i sitt enkeltvedtak etter § 6-16 konkluderer med at søkeren ikke oppfyller vilkårene for inntak til 

et særskilt utdanningsprogram, så skal denne søkeren overføres til det ordinære inntaket. Her er 

det et krav om at det er oppgitt tre utdanningsprogram. For å spare tid i søknadsprosessen er 

kravene like for disse søkeren som for andre. Dette er også viktig i og med at det kun er et fåtall 

av elevene som har rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram.  

 

Krav til søknaden ved inntak til Vg2/Vg3 

I tredje ledd følger kravene til søknaden ved inntak til Vg2 og Vg3. Her skal søkeren oppgi i 

prioritert rekkefølge hvilke programområder til Vg2 eller Vg3 hun eller han søker på. Søkeren 

velger selv antall programområder. Programområdet på Vg2 må bygge på 

utdanningsprogrammet som søkeren har fullført Vg1 innenfor, eventuelt må det være fastsatt at 

dette er et tillatt kryssløp. Ved inntak til Vg3 må søkeren søke på programområder som bygger 

på programområdet søkeren har fullført Vg2 innenfor, eventuelt tillatte kryssløp. Vi minner om 
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at også søkere som i følge tilbudsstrukturen skal ha opplæring i bedrift, skal søke om inntak og 

skal tas inn til et programområde av fylkeskommunen. Søkeren tas ikke inn til en skole, dersom 

hun eller han har søkt om formidling etter § 6A-4, se likevel § 6A-8.   

 

Folkeregistrert  

I fjerde ledd er det fastsatt at søknaden normalt skal sendes til fylkeskommunen der søkeren er 

folkeregistrert på tidspunktet for søknaden. Dette gjelder også for søkere som planlegger å 

flytte. Også for de som søker om inntak til en knutepunktskole etter §§ 6-40 så skal søknaden 

sendes til fylkeskommunen hvor hun eller han er bosatt. Det er fylkeskommunens ansvar å 

videresende søknaden, se § 6-40.  

 

§ 6-11 Klage på vedtak om inntak  

Bestemmelsen regulerer klage på vedtak om inntak. Paragrafen er i hovedsak en videreføring og 

presisering av gjeldende § 6-6.  

 

I første punktum er det regulert eksplisitt at en avgjørelse om inntak til videregående opplæring 

etter kapitlet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. I andre punktum henvises det til at 

klagereglene i opplæringsloven § 15-2 og forvaltningsloven kapittel 6 gjelder. Dette punktumet 

er foreslått videreført av pedagogiske grunner. Dette følger allerede av opplæringsloven § 15-2.  

 

Hvem som er klageinstans og hvilke deler av inntaksvedtaket som klageinstansen kan prøve er 

nærmere regulert i § 15-2. Innholdet i klageretten må forstås i sammenheng med hva retten til 

videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 omfatter. Det følger av § 3-1 at retten er 

knyttet til utdanningsprogram til Vg1 og programområde til Vg2/Vg3, ikke skoleplassering. Det 

er følger av opplæringsloven § 15-2 andre ledd at søkeren ikke kan klage på skoleplasseringen. 

Dette er gjentatt i tredje punktum. Gjentagelsen er i gjort av pedagogiske hensyn og har 

sammenheng med at det de fleste som klager ønsker å klage på er nettopp skoleplasseringen. 

Ved at dette tas direkte inn i forskriften vil det trolig bli lettere tilgjengelig for søkerne. Klagen 

på inntaksvedtaket skal oppfylle kravene til en klage i forvaltningsloven. Det innebærer at den 

skal være fremsatt innen klagefristen i forvaltningsloven § 29, det vil si tre uker. Kravene til 

klagene følger videre av § 32. Klagen skal sendes til den instans som har truffet 

inntaksvedtaket, det vil si fylkeskommunen.  

 

Inntak til einskilde utdanningsprogram o.a.  
Her er det samlet to bestemmelser som inneholder særlige regler om inntak til noen 

utdanningsprogram og inntak til landslinjer. De to bestemmelsene er i dag samlet i gjeldende § 

6-11, men foreslås nå delt fordi dette ikke er det samme.  

 

§ 6-12 Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram  

Bestemmelsen er ny. Bestemmelsen regulerer hvilke utdanningsprogram som fylkeskommunene 

i inntaket kan vekt på annet enn poengsummen ved inntak etter poeng. Søkerne må i tillegg til 

de særlige kravene som er fastsatt med hjemmel i bestemmelsen her oppfylle vilkårene for 

inntak for øvrig.  

 

Inntakskrav  

Første ledd er en videreføring og presisering av gjeldende § 6-11 andre ledd. Det er her fastsatt 

at fylkeskommunene, som i dag, kan bestemme at inntil 50 prosent av plassene ved inntak til 

Vg1 på utdanningsprogram for musikk, dans og drama og utdanningsprogram for idrettsfag skal 

fordeles på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheter eller inntaksprøve i tillegg til poengsum. 

Bestemmelsen er uttømmende når det gjelder for hvilke utdanningsprogram det er hjemmel til å 

bruke inntaksprøver eller dokumentasjon på ferdighet. Dette kan bare gjøre på 

utdanningsprogram for musikk, dans og drama og utdanningsprogram for idrettsfag. 

Fylkeskommunen avgjør selv om det innenfor for eksempel utdanningsprogram for musikk, dans 

og drama skal brukes innenfor alle de tre retningene, eller for eksempel bare i musikk.  
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Videre kan det bare brukes ved inntak til Vg1, ikke til Vg2 eller Vg3. Det er også forslått i første 

ledd at fylkeskommunen må regulere sin bruk av ferdighetsprøver og dokumentasjon av 

ferdighet i den lokale forskriften om inntak. Dette er viktig for forutsigbarheten og søkernes 

rettssikkerhet. Dersom det ikke er fastsatt i den lokale forskriften at fylkeskommunen legger 

vekt på dokumentasjon eller ferdighetsprøver i tillegg til poengsummen, så kan dette ikke 

legges vekt på. Fylkeskommunen må også i den lokale forskriften fastsette om alle skoler som 

tilbyr for eksempel idrettsfag legger vekt på dokumentasjon eller ferdighetsprøver eller om det 

bare er noen. Fylkeskommunen må også fastsette hva det er som legges vekt og hvordan. Skal 

det være inntaksprøve og hvordan skal ramme for inntaksprøvene være, herunder antall 

tilleggspoeng som søkerne får basert på prestasjon. Dersom det legges vekt på dokumentasjon 

må det presiseres hvem dokumentasjon skrives ut av og hva dokumentasjonen skal inneholde. 

Det må også sies noe om hvordan dokumentasjonen vurderes.  

 

Yrkesfaglige utdanningsprogram som også gir studiekompetanse  

Andre ledd er nytt. Her er det foreslått at fylkeskommunen ved inntak til yrkesfaglige 

utdanningsprogram hvor søkeren har meldt sin interesse til et utdanningsløp som leder frem til 

både yrkeskompetanse og studiekompetanse kan ta i bruk intervju. Det understrekes at disse 

søkerne må tas inn til ett av de 12 utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen først og at det 

deretter må inngås en avtale om annen organisering av opplæringen etter § 6A-6. Intervjuet er 

først og fremst for at fylkeskommunen skal sikre en forsvarlig saksbehandling av søkerne som 

har meldt sin interesse. Fylkeskommunen avgjør selv hvor stor vekt som legges på intervjuet og 

poengsummen, og om alle plassene de har til opplæringsløp med annen organisering som leder 

frem yrkes- og studiekompetanse fordeles etter intervju og poengsum eller bare noen. Inntak til 

et opplæringsløp som leder frem til både yrkes- og studiekompetanse må gjøres i samsvar med 

kravene i kapitlet her og kapittel 6A. 

 

§ 6-13  Inntak til landslinjer  

Bestemmelsen regulerer inntak til landslinjer. Det foreslås ingen endringer. Første punktum 

viderefører definisjonen i gjeldende § 6-2 sjette ledd og § 6-11 første ledd viderefører inntak til 

landslinjer. Fellesbestemmelsene i del 1 gjelder også for inntak til landslinjer. Søknader til 

landslinjer sendes til den fylkeskommunen som søkeren er folkeregistrert.    

 

II Inntak til Vg1  
Kapittel II regulerer inntak til Vg1.  

 

§ 6-14 Vilkår for inntak til Vg1  

Paragraf 6-14 regulerer vilkår for inntak til videregående opplæring til Vg1. Første ledd er en 

delvis endring av gjeldende § 6-10. Det foreslås her en opprydning knyttet til vilkårene som 

kreves for inntak til videregående opplæring og tydeligere plassering av ansvar. Bestemmelsen 

gjelder for alle inntak til Vg1, ikke bare ungdom, men også inntak til knutepunktskoler, inntak til 

statlige skoler og inntak av voksne.  

 

Norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende 

I første ledd første punktum er det regulert at vilkåret for inntak til Vg1 er at søkeren har fullført 

norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Dette er en videreføring av grunnvilkåret for inntak 

i gjeldende § 6-10, men vilkåret er nå formulert tydeligere. Hvordan norsk grunnskoleopplæring 

eller tilsvarende skal forstås er presisert i andre punktum. Norsk grunnskoleopplæring kan 

dokumenteres ved at søkeren legger frem et norsk vitnemål som viser at søkeren har fullført 

grunnskoleopplæringen. Retten til vitnemål for fullført grunnskoleopplæring er regulert i forskrift 

til opplæringsloven § 3-40. Det er her fastsatt at alle som fullfører grunnskoleopplæringen har 

rett til vitnemål. Det er i rundskriv Udir-1-2010 presisert at det for å få vitnemål ikke er noe 

krav om bestått i alle fag. Alle som er skrevet inn i grunnskolen vil det året hun eller han 

fullfører det 10. opplæringsåret, bli skrevet ut av grunnskolen og få utstedt et vitnemål. Dette 
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gjelder uavhengig av antall år eleven har vært elev i norsk grunnskoleopplæring. Eleven har 

også krav på vitnemål om hun eller han har standpunktkarakteren 1 eller IV i alle fag. Dette 

betyr at elever som har kommet til Norge siste del av det som for hans eller hennes 

jevnaldrende er 10. årstrinn uten skolegang fra hjemlandet og som kun har gjennomgått noen 

måneder med grunnskoleopplæring i Norge med IV i alle fag, skal få skrevet ut et vitnemål og 

vil oppfylle vilkåret for inntak til videregående opplæring.  

 

For de som ikke har vitnemål som dokumenterer fullført norsk grunnskoleopplæring kan de tas 

inn til videregående opplæring dersom de har “tilvarende”. Hva som regnes som tilsvarende er 

regulert i § 6-14 første ledd bokstav a til c. For det første vil de som er skrevet ut fra 

grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 fjerde leddet oppfylle dette vilkåret. Et eventuelt fritak 

krever et enkeltvedtak fra kommunen på bakgrunn av en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. 

Fritak fra opplæringen skal bare gjøres i spesielle unntakstilfeller av hensyn til eleven, se Ot. 

prp. nr. 46 (1997-1998) side 35 og 153. Det vil være svært få av søkerne til videregående 

opplæring som oppfyller dette vilkåret.  

 

Alternativene i bokstav b og c vil i praksis være mer aktuelle. I bokstav b er det det fastsatt at 

som tilsvarende med norsk grunnskoleopplæring regnes det at søkeren har gjennomgått 

allmenn grunnskoleopplæring i utlandet som er minst 9 år. Dette er en videreføring av første del 

av bokstav b i gjeldende § 6-10. En søker som kan dokumentere at hun eller han har 

gjennomgått 9-årig grunnskoleopplæring i hjemlandet, for eksempel ved å legge frem et 

vitnemål fra dette landet, vil ha rett til inntak til videregående opplæring etter § 6-14. For 

søkere som oppfyller dette vilkåret er det ikke hjemmel til å kreve norskspråklige ferdigheter. 

Nærmere om saksbehandling for dette vilkåret er regulert i andre ledd, se nedenfor. I gjeldende 

§ 6-10 bokstav b er det også et alternativ at søkeren har “kunnskap og dugleik på nivå med 

norsk grunnskole”. Dette alternativet er foreslått strøket. Dette fanges opp av bokstav c i 

forslaget som tilsvarer gjeldende § 6-10 bokstav d. For søkere som ikke har et norsk vitnemål 

eller som oppfyller vilkårene i bokstav a eller b, kan det vurderes om søkeren oppfyller kravet i 

bokstav c.  

 

I bokstav c er det videreført at søkere som har tilsvarende realkompetanse som norsk 

grunnskoleopplæring oppfyller vilkåret for inntak. Formuleringen i bokstav c er en presisering av 

gjeldende. Det går her frem at dersom søkeren har “tilsvarande realkompetanse som fullført 

norsk grunnskoleopplæring for vaksne etter opplæringslova § 4A-1 og denne forskrifta § 4-33” 

så oppfyller hun eller han vilkårene. Den nye formuleringen er mer presis enn gjeldende og 

tydeliggjør at realkompetansevurderingen skal gjøres i forhold til vitnemålsfagene for voksne. 

Søkeren må ha en kompetanse som tilsvarer karakteren 2 eller bedre i følgende fag: norsk, 

engelsk, matematikk og to av fagene: samfunnsfag, naturfag eller religion, livssyn og etikk 

(RLE). Som det går frem her må søkere som realkompetansevurderes også har en kompetanse 

som tilsvarer minst karakteren 2 også i faget norsk etter den ordinære læreplanen i norsk. For 

mer om kravene som stilles ved realkompetansevurdering, se rundskriv Udir-3-2012. Ansvaret 

for realkompetansevurdering er regulert i tredje ledd.  

 

Gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i utlandet i minst 9 år  

Ansvaret for å dokumentere at søkeren har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i minst ni 

år er regulert i andre ledd. Dette er nytt. Det er her fastsatt at det er søkeren selv som må 

fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen. Nødvendig dokumentasjon kan, som nevnt over, 

være vitnemål fra hjemlandet. Det må her være tydelig hvor mange år grunnskoleopplæringen 

er og at søkeren har gjennomgått det aktuelle antallet år. Dersom det går frem at søkeren har 

vært innskrevet i grunnskoleopplæringen i færre enn 9 år, for eksempel på grunn av at hun eller 

han har innvandret fra et tredje land, så vil ikke vilkåret være oppfylt. I slike tilfeller må det 

også fremskaffes dokumentasjon på opplæringen i det tredje landet og opplæringen i de to 

andre landene må samlet sett være minst ni år.  
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I de tilfellene hvor søkeren ikke klarer å fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen fra et 

annet land, for eksempel på grunn av krig eller liknende, så kan fylkeskommunen dersom det er 

sannsynlig at søkeren har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i hjemlandet ta søkeren 

inn. Dersom fylkeskommunen ikke mener det er godtgjort i tilstrekkelig grad for søker uten 

dokumentasjon eller at den allmenne grunnskoleopplæringen er kortere enn ni år, så skal 

fylkeskommune sende saken til kommunen hvor søkeren har bostedsadresse. Kommune skal 

vurdere søkerens realkompetanse. Kommunens ansvar er nærmere regulert i tredje ledd.  

 

Ansvaret for realkompetansevurdering  

I tredje ledd er det fastsatt at ansvaret for realkompetansevurdering etter første ledd bokstav c 

er lagt til kommunen. I gjeldende forskrift er det tolket slik at det er fylkeskommunen som har 

dette ansvaret dersom søkeren ber om en realkompetansevurdering av om hun eller han har 

kompetanse som tilsvarer norsk grunnskoleopplæring ved inntak. På den andre siden er det slik 

at dersom den samme personen hadde henvendt seg til kommunen for å bli 

realkompetansevurdert for å få mer grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1, så er 

det kommunen som har ansvaret. At det er ulik ansvarsplassering har skapt mange uklarheter i 

praksis. I og med at denne realkompetansevurderingen er knyttet til grunnskolefagene, som det 

er kommunen som har spisskompetanse i å vurdere, foreslås det at ansvaret for 

realkompetansevurderingen etter bokstav c blir tilsvarende som etter opplæringsloven § 4A-1, 

altså at det er kommunens ansvar. Kommunen skal når saken sendes fra fylkeskommune 

snarest mulig gjennomføre realkompetansevurderingen. Resultatet av vurderingen blir enten at 

søkeren oppfyller kravet i bokstav c eller at hun eller han trenger mer grunnskoleopplæring, jf. § 

4A-1. Resultatet skal skriftliggjøres i et enkeltvedtak.  

 

§ 6-15  Rekkjefølgje ved inntak til Vg1 

Paragraf 6-15 er ny og regulerer inntaksrekkefølgen ved inntak til Vg1. Bestemmelsen og resten 

av kapitlet med inntaksgrunnlag til Vg1 følger samme struktur.  

 

Innholdet i retten  

Første ledd i bestemmelsen tilsvarer § 6-13 første ledd i gjeldende forskrift. Her er det regulert 

hva som er innholdet i retten til videregående opplæring ved søknad til Vg1. Det går frem her at 

søkere som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 har rett til inntak til 

ett av tre valgte utdanningsprogram. Søkeren har ikke rett til inntak til en bestemt skole. Det 

vises også til § 6-10 om klage på vedtak om inntak hvor dette også er regulert. 

Fylkeskommunen plikter for søkere med rett til videregående opplæring som oppfyller vilkårene 

for inntak etter§ 6-4 og 6-14 å sikre at retten til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram 

oppfylles. Dette gjelder også for søkere som mangler vurdering med karakter i mer enn 

halvparten av fagene. Ingen søkere skal tas inn til andre utdanningsprogram til Vg1 enn ett av 

de tre valgte eller til opplæringstilbud som ligger utenfor tilbudsstrukturen. Det skal alltid treffes 

et vedtak om at søkeren er tatt inn til et utdanningsprogram i tilbudsstrukturen. Avvik i selve 

opplæringstilbudet krever et særskilt hjemmelsgrunnlag etter inntaket.  

 

Det er i andre punktum forslått presisert at ved inntak er det rekkefølgen i denne bestemmelsen 

som gjelder. Søkere skal tas inn i rekkefølgen: søkere med fortrinnsrett, deretter gjennomføres 

det ordinære inntaket etter poeng. I det ordinære inntaket må fylkeskommunene sikre at søkere 

som oppfyller vilkårene i tredje ledd bokstav a til e blir behandlet individuelt og at deres rett til 

inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram oppfylles. Etter at søkere med fortrinnsrett og det 

ordinære inntaket med konkurranse etter poeng og individuell behandling er gjennomført, kan 

voksne med rett etter opplæringsloven og eventuelt søkere uten rett tas inn.  

 

Fortrinnsrett 

I andre ledd er det regulert at den første gruppen søkere som tas inn til Vg1 er søkere som 

oppfyller vilkårene for å ha fortrinnsrett. Det er i §§ 6-16 til 6-20 regulert fire rettslige grunnlag 

som åpner for at søkere har fortrinnsrett ved inntak. Det er kun søkere som oppfyller vilkårene i 

en av disse bestemmelsene som skal tas inn før det ordinære inntaket. For det nærmere 
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innholdet i fortrinnsrettene og vilkårene som må oppfylles vises det til merknader nedenfor 

knyttet til de ulike fortrinnsgrunnlagene.  

 

Det ordinære inntaket - inntak etter poeng og individuell behandling  

I tredje ledd er det fastsatt at det i det ordinære inntaket både vil være søkere som konkurrerer 

etter poeng og søkere som må behandles individuelt fordi de mangler karakterer i minst 

halvparten av fagene eller ikke har sammenliknbart karaktergrunnlag. Dette er regulert fra §§ 

6-23 til 6-28. I tredje ledd er rekkefølgen for inntak av søkere som ikke har tilstrekkelig antall 

karakterer for å konkurrere etter poeng eller som mangler et sammenlignbart karaktergrunnlag 

regulert. For søkere som skal tas inn etter en individuell vurdering etter §§ 6-23 til 6-28 så må 

fylkeskommunen sikre at deres rett til et av tre valgt utdanningsprogram oppfylles. 

Fylkeskommunene må ha rutiner som sikrer disse samtidig som de ikke får et fortrinn ved 

inntak. Deltidselever tas inn etter at fulltidselever er tatt inn, jf. bokstav f.  

 

Voksne som søker i ordinær videregående opplæring 

I fjerde ledd er det foreslått regulert at voksne med rett til videregående opplæring etter 

opplæringsloven § 4A-3 normalt skal tas inn til et opplæringstilbud særskilt organisert for 

voksne. Dette innebærer at de voksne som hovedregel skal tas inn etter §§ 6-45 til 6-49. I de 

tilfellene den voksne likevel ønsker å bli tatt inn til et tilbud etter opplæringsloven kapittel 3 for 

ungdom, så skal den voksne tas inn etter ungdom. Den voksne kan ikke kreve et 

opplæringstilbud etter kapittel 3. Det er fylkeskommunen som avgjør om den voksne tilbys et 

tilbud etter opplæringsloven kapittel 3. Fylkeskommunens plikt er knyttet til å gi den voksne et 

tilbud etter kapittel 4A. Dersom fylkeskommunen likevel tar inn voksne til videregående 

opplæring for ungdom så skal voksne søkere med rett til videregående opplæring etter kapittel 

4A tas inn før voksne uten rett.  

 

Inntak til Vg1 for søkjarar med fortrinnsrett  
Fortrinnsrett gjeninnføres som begrep. Begrepet tydeliggjør rettsvirkningene som knyttes til 

disse bestemmelsene bedre. Reglene i §§ 6-16 til 6-20 må ses i sammenheng.  

 

§ 6-16  Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram.  

Paragraf 6-16 regulerer retten til inntak til særskilt utdanningsprogram til Vg1. Denne 

bestemmelsen må ses i sammenheng med § 6-17 som regulerer kravene til den sakkyndige 

vurderingen som skal foreligge før fylkeskommunen treffer enkeltvedtak. Paragrafene 6-16 og 

6-17 dels viderefører og dels endrer gjeldende §§ 6-18 til 6-20 som regulerer inntak til særskilt 

prioritert utdanningsprogram.  

 

Tittel på bestemmelsen er endret. Det er tydeliggjort i overskriften at inntak etter denne 

bestemmelsen innebærer et fortrinn ved inntak. Søkere som tas inn til et særskilt 

utdanningsprogram etter denne bestemmelsen tas inn først i inntaket. De tas inn før de andre 

fortrinnene i §§ 6-17 til 6-20 og før det ordinære inntaket etter poeng. Dette innebærer at å 

oppfylle vilkårene i denne bestemmelsen er en konkurransefordel. For det andre er 

inntaksgrunnlaget endret fra “særskilt prioritert utdanningsprogram” til “særskilt 

utdanningsprogram”. Begrepsendringen gjøres av to grunner. For det første for å samordne 

begrepsbruk i opplæringsloven § 3-1 sjette ledd og forskriften. I § 3-1 sjette ledd som hjemler 

dette inntaksgrunnlag så brukes inntak til “eit særskilt utdanningsprogram”. For det andre kan 

inntak til et særskilt prioritert utdanningsprogram gi en annen forståelse enn det som følger av § 

3-1 sjette ledd.  

 

Retten  

Første ledd viderefører gjeldende § 6-13 andre ledd. Her er det fastsatt at søkere med rett til 

spesialundervisning etter § 5-1 som oppfyller vilkårene i § 6-16 vil ha rett til inntak til et 

særskilt utdanningsprogram. Dette er ikke nytt. Av andre punktum går det frem at søkere som 

oppfyller vilkårene skal ha fortrinn ved inntak. Fortrinnet er til utdanningsprogrammet som hun 
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eller han har et særlig behov for etter denne bestemmelsen. En søker som har rett til inntak 

etter denne bestemmelsen har rett til inntak til ett bestemt utdanningsprogram – ikke rett til 

inntak til en bestemt skole. Det er fylkeskommunen som avgjør hvilken skole søkeren tas inn til, 

og skoleplassering kan ikke påklages.  

 

Det vil være relativt få søkere som omfattes av § 6-16. Det er viktig at fylkeskommunen, 

grunnskolene og PP-tjenestene er godt kjent med vilkårene for inntak til et særskilt 

utdanningsprogram og ser forholdet til fortrinn etter § 6-18 og særlige bestemmelser i det 

ordinære inntaket som §§ 6-23, 6-26 og 6-27. Det bør ikke være slik at så mange som 

halvparten av elevene med rett til spesialundervisning eller mer på 10. trinn tas inn etter 

fortrinnsretten her.  

 

Vurderingstema  

Vilkårene for å ha rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram er regulert i andre ledd. Det er 

endringer her sammenliknet med gjeldende § 6-20. Av første punktum går det frem at det er to 

vilkår for å ha rett etter denne bestemmelsen.  

 

For det første må søkeren ha rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. For å 

oppfylle dette vilkåret må søkeren ha et enkeltvedtak om spesialundervisning på 10. trinn på 

tidspunktet for tilmelding etter fjerde ledd i denne bestemmelsen. Det er nærmere utdypet i 

andre punktum at det ikke vil være et hvert behov for spesialundervisning som utløser rett til 

inntak til et særskilt utdanningsprogram. For å ha rett må søkeren ha et omfattende behov for 

spesialundervisning på grunn av vanskene som ligger til grunn for søknaden. Hva det vil si å ha 

et omfattende behov må vurderes skjønnsmessig og konkret, men det er klart at søkeren må ha 

vansker som krever stor tilrettelegging. Omfattende behov erstatter opplistingen i gjeldende § 

6-20 femte ledd. Opplistingen i § 6-20 er fjernet fordi den i liten grad er til hjelp. De som i dag 

dekkes av § 6-20 vil i de fleste tilfeller også oppfylle kravet om at de må ha et omfattende 

behov for spesialundervisning som ligger til grunn for søknaden. Imidlertid er det ikke slik at en 

diagnose i seg selv utløser en rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram. Det er vanskene 

søkeren har og betydningen dette har for hans eller hennes særlige behov for tilrettelegging som 

er utslagsgivende. Men søkere med for eksempel store lærevansker og store og sammensatt 

funksjonsnedsettelse vil ofte ha et omfattende behov for spesialundervisning og vanskene vil ha 

betydning for søknaden. Søkere som ikke har et omfattende behov for spesialundervisning vil 

ikke oppfylle dette vilkåret.  

 

For det andre må søkeren med spesialundervisning ha et særlig behov for inntak til et bestemt 

utdanningsprogram. Dette er også en videreføring av gjeldende rett. Dette vilkåret er utdypet i 

andre ledd tredje og fjerde punktum. Av tredje punktum følger det at særlig behov for inntak til 

et særskilt utdanningsprogram skal forstås i lys av muligheten søkeren har for å fullføre 

videregående opplæring. Når dette skal vurderes må fylkeskommunen se om det er tilstrekkelig 

godtgjort i den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten eller annen dokumentasjon som er 

vedlagt at for denne søkeren er valg av utdanningsprogram av stor betydning for om søkeren vil 

kunne fullføre videregående opplæring enten med yrkeskompetanse eller med 

studiekompetanse. Det skal ikke i denne vurderingen trekkes inn om søkeren vil kunne fullføre 

med grunnkompetanse. Dette er en avgjørelse som skal tas etter inntak. Det særlige behovet 

må godtgjøres gjennom betydningen vanskene til søkeren vil ha for ham eller henne. Det er ikke 

lenger muligheten for å mestre ett eller flere utdanningsprogram som skal vurderes. Det 

nærmere innholdet i denne vurderingen er også tydeliggjort i § 6-17 som inneholder kravene til 

sakkyndig vurdering. 

 

I tredje punktum er det videre utdypet den øvre grensen for antall utdanningsprogram en søker 

etter § 6-16 sannsynligvis kan fullføre. Når det skal vurderes om søkeren har et særlig behov for 

et særskilt utdanningsprogram, så vil det i en del tilfeller være slik at for noen søkere så er det 

ett eller to utdanningsprogram som hun eller han har større sannsynlighet for å kunne fullføre 

enn de andre. Bestemmelsen skal ikke tolkes så strengt at søkere som har to 
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utdanningsprogram de kan fullføre faller utenfor. Antall utdanningsprogram en søker kan fullføre 

og fortsatt ha rett etter denne bestemmelsen, må forstås i lys av hensikten med retten til inntak 

til et særskilt utdanningsprogram og retten til videregående opplæring som all ungdom har etter 

§ 3-1. Det følger av § 3-1 at all ungdom har rett til ett av tre valgte utdanningsprogram. Retten 

etter § 6-16 er ment å skulle ivareta hensynet til de som ikke ivaretas tilstrekkelig gjennom 

retten til ett av tre valgte utdanningsprogram. Det vil si at søkere med spesialundervisning må 

kunne godtgjøre at de har et særlig behov for et særskilt utdanningsprogram som ikke ivaretas i 

tilstrekkelig grad gjennom at de søker i det ordinære inntaket. Det betyr i realiteten at det må 

være av avgjørende betydning at søkeren tas inn til ett eller to bestemte utdanningsprogram. 

Imidlertid skal ikke særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram forstås så strengt 

som at det bare kan være et utdanningsprogram. Også søkere som kan ha et særlig behov for 

ett eller to ulike utdanningsprogram vil kunne ha rett etter denne bestemmelsen. Dersom 

søkeren kan fullføre tre utdanningsprogram eller mer skal søknaden om inntak til et særskilt 

utdanningsprogram avslås og søker overføres til det ordinære inntaket. Også søkere som søker 

om fortrinn etter § 6-16 skal føre opp tre utdanningsprogram på søknaden, jf. § 6-10. Søkere 

som har store og sammensatte vansker som innebærer at hun eller han har et omfattende 

behov for tilrettelegging, men som ikke har et særlig behov for inntak til ett eller to bestemte 

utdanningsprogram har ikke rett til inntak etter denne bestemmelsen. For disse søkerne må det 

vurderes om hun eller han for eksempel kan ha rett til fortrinn etter § 6-18 eller skal søke 

gjennom det ordinære inntaket. Her kan det for eksempel være aktuelt å ta inn søkeren etter § 

6-23 dersom hun eller han har spesialundervisning og mangler vurdering med karakter i minst 

halvparten av fagene.  

 

Sakkyndig instans  

Det følger av § 6-16 tredje ledd at sakkyndig instans er fylkeskommunens PP-tjeneste. Dette er 

en tydeliggjøring av ansvar for utarbeidelsen av sakkyndig vurdering sammenliknet med i dag. I 

gjeldende § 6-18 er det fastsatt at sakkyndig instans er PP-tjenesten, men det er ikke regulert 

om dette er den kommunale eller fylkeskommunale. Det følger samtidig av gjeldende § 6-19 

andre ledd at fylkeskommunen må se til at den sakkyndige vurderingen oppfyller kravene i § 6-

19. Det er i dag mange ulike lokale variasjoner. For å sikre søkerens rettssikkerhet og tydelige 

ansvarsplassering plasseres ansvaret her hos fylkeskommunen. Det er fylkeskommunen som har 

best kjennskap til videregående opplæring og denne kompetanse må ligge til grunn for den 

sakkyndige vurderingen. For å sikre at den fylkeskommunale PP-tjenesten får den nødvendige 

informasjonen om søkeren fra kommunen er det fastsatt i fjerde ledd at kommunen må gi 

fylkeskommunen tilstrekkelig informasjon om søkeren til at fylkeskommunens PP-tjeneste kan 

utarbeide den sakkyndige vurderingen. Kravene til kommunen følger av fjerde ledd og det er 

derfor viktig å se tredje og fjerde ledd i sammenheng. Et godt samarbeid mellom kommune og 

fylkeskommune vil her være viktig.  

 

Krav til kommunens tilmelding  

I fjerde ledd er det fastsatt saksbehandlingsfrister for kommunen. Kommunen må i samråd med 

søkere innen 1. oktober tilmelde mulige søkere til inntak til særskilt utdanningsprogram til 

fylkeskommunen for utredning av den fylkeskommunale PP-tjenesten. Denne søknadsfristen er 

for å sikre en forsvarlig utredning av søkerens behov og gi fylkeskommunen mulighet til å ha 

den sakkyndige vurderingen klar ved søknadsfristens utløp, det vil si 1. februar. Søkeren vil på 

denne måten kunne få svar på sin søknad tidlig og dersom søkeren tas inn til et særskilt 

utdanningsprogram vil den videregående skolen som hun eller han er tatt inn til ha god tid til å 

tilrettelegge for eleven. Dersom søkeren får avslag vil hun eller han kunne overføres til det 

ordinære inntaket og kunne ivaretas på en god måte der.  

 

I fjerde ledd andre punktum er det fastsatt hvilken informasjon kommunen skal sørge for at 

følger med i tilmeldingen. Det vil normalt være kommunens PP-tjeneste som utarbeider denne 

skriftlig informasjonen slik at fylkeskommunen får den nødvendige informasjon om søkeren. 

Kommunen skal etter bokstav a redegjøre for vanskene som ligger til grunn for søkerens 

enkeltvedtak om spesialundervisning og hvorfor de mener disse vanskene gjør at søkeren 
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oppfyller vilkårene for inntak til særskilt utdanningsprogram. Dette betyr at kommunen må 

redegjøre for at søkeren har et omfattende behov for spesialundervisning som gjør at hun eller 

han har et særlig behov for inntak til ett bestemt utdanningsprogram. Etter bokstav b må de 

også redegjøre for tidligere tiltak søkeren har hatt, for eksempel eneundervising i hvilke fag, 

bruk av alternative opplæringsarena, avvik fra kompetansemål i en eller flere læreplaner for fag, 

særlige hjelpemidler etc. De må også i samsvar med bokstav c redegjøre for hvilken betydning 

de mener vanskene til søkeren vil ha for videregående opplæring; vil det være slik at de mener 

det er noen utdanningsprogram som søkeren neppe vil klare å fullføre, behov for hjelpemidler, 

eneundervisning i enkelte fag etc. Bokstav a til c her tilsvarer bokstav a i kravene til den 

sakkyndige vurderingen etter § 6-17 

 

Søkeren må ha valgt i samsvar med sakkyndig vurdering  

Femte ledd tilsvarer gjeldende § 6-20 andre ledd. Det følger her at søkeren må ha valgt i 

samsvar med den sakkyndige vurderingen i sin søknad. Dersom søkeren har prioritert et annet 

utdanningsprogram høyest i sin søknad, vil hun eller han ikke ha rett til inntak etter § 6-16. 

Søkeren skal da overføres til det ordinære inntaket. Dette gjelder også for søkere som etter 

inntaket ønsker å endre sin søknad til ett annet utdanningsprogram enn det som er tilrådd i 

sakkyndig vurdering.  

 

Vedtakskompetansen  

I femte ledd er det fastsatt at det er fylkeskommunen som treffer enkeltvedtak om inntak til 

særskilt utdanningsprogram etter denne bestemmelsen. Dette er som i dag, jf. gjeldende § 6-21 

første ledd og utdypes ikke nærmere. Det følger av andre punktum at fylkeskommunen kan 

avvike fra den sakkyndige vurderingen. Det betyr at selv om PP-tjenesten tilrår inntak til et 

særskilt utdanningsprogram, så kan fylkeskommunen komme til et annet resultat. Dette er som 

for spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-3 fjerde ledd. Dette har sammenheng med at 

PP-tjenesten er et rådgivende organ for fylkeskommunen, men at det er fylkeskommunen som 

har ansvaret for videregående opplæring. Dersom fylkeskommunen avviker fra sakkyndig 

vurdering så skal dette begrunnes særskilt i enkeltvedtaket. Søkeren kan klage på avslaget til 

fylkesmannen, jf. forskriften § 6-11 og opplæringsloven § 15-2 andre ledd. Fylkesmannen skal i 

sin klagebehandling vurdere om vilkårene for fortrinn til et særskilt utdanningsprogram etter § 

6-16 er oppfylt, men kan ikke vurdere skoleplasseringen. Dette har sammenheng med at 

fortrinnet er knyttet utdanningsprogram, ikke skole. Klager på inntak etter denne bestemmelsen 

skal sendes til fylkeskommunen som tar stilling til klagen og eventuelt sender den videre til 

fylkesmannen dersom de ikke omgjør enkeltvedtaket til gunst for klageren, jf. forvaltningsloven 

§ 32.  

 

§ 6-17 Krav til den sakkunnige vurderinga  

Kravene til sakkyndig vurdering ved søknad om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram er 

regulert i § 6-17. Bestemmelsen inneholder endringer sammenliknet med gjeldende § 6-19.  

 

Det følger av første punktum at det skal foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige 

behovene til søkeren før fylkeskommunen gjør enkeltvedtak etter § 6-16. Kravene til innholdet i 

den sakkyndige vurderingen er fastsatt i bokstav a til e. Momentene i bokstav a til e må ses i 

sammenheng med vilkårene for å ha rett til fortrinn til særskilt utdanningsprogram etter slik 

disse er regulert i § 6-16 andre ledd. Det er også viktig at PP-tjenesten i sin vurdering ser retten 

etter § 6-16 i sammenheng med fortrinn etter § 6-18. Noen søkere som ikke oppfyller vilkårene 

etter § 6-16, for eksempel fordi det er underordnet hvilket utdanningsprogram søker tas inn til, 

vil kunne ha store behov for tilrettelegging og oppfylle vilkårene for fortrinn etter § 6-18. Videre 

er det viktig at PP-tjenesten i sin vurdering vurderer om dette er en søker som bør tas inn etter 

§§ 6-23 eller 6-26. Inntaket er mer differensiert i det nye inntakskapitlet noe som er viktig å ta i 

betraktning når den sakkyndige vurderingen skal skrives. PP-tjenesten kan i sin konklusjon tilrå 

at søkeren ikke gis fortrinn etter § 6-16, men vise til at de mener søkeren bør tas inn etter et av 

de andre grunnlagene.  
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I den sakkyndige vurderingen skal PP-tjenesten både utrede og ta stilling til bokstav a til e. En 

sakkyndig vurdering som bare konkluderer på de ulike punktene, men ikke utreder vil ikke 

oppfylle kravene i denne bestemmelsen. Tilsvarende vil gjelde dersom den sakkyndige 

vurderingen kun utreder, men konklusjoner mangler. Det vil også være slik at en sakkyndig 

vurdering som inneholder tester av søkeren, uten at testresultatene er koblet til kravene i 

bokstav a til e, ikke oppfyller forskriftens krav.  

 

Den sakkyndige vurderingen skal etter bokstav a redegjøre for vanskene til søkeren som ligger 

til grunn for søknaden, tidligere tiltak og betydningen vanskene har for søknadene. Dette er 

informasjon om søkeren som er nødvendig for å utarbeide den sakkyndige vurderingen. Denne 

informasjonen vil i det vesentligste komme fra kommunen, jf. § 6-16 fjerde ledd bokstav a til c. 

Dersom fylkeskommunen mener at informasjonen som kommer fra kommunen ikke er 

tilstrekkelig må de vurdere om de skal etterspørre mer informasjon fra kommunen eller om de 

vil utrede dette ytterligere selv. Når søkeren er tilmeldt PP-tjenesten vil de også kunne utrede 

søkeren nærmere selv.  

 

For det andre skal den sakkyndige vurderingen ta stilling til om søkeren har et særlig behov for 

inntak til et særskilt utdanningsprogram eller om hun eller han kan ivaretas tilfredsstillende 

gjennom det ordinære inntaket. Dersom det er sannsynlig at søkeren kan fullføre tre 

utdanningsprogram eller mer eller at valg av utdanningsprogram er underordnet så er ikke 

kravet her oppfylt.  

 

Bokstav c er en skjønnsmessig vurdering av om det er sannsynlig at søkerne har større mulighet 

til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse dersom han eller hun 

tas inn til det særskilte utdanningsprogrammet enn til andre utdanningsprogram. I denne 

vurderingen er det mulig å ta høyde for at søkeren skal ha spesialundervisning. Søkere som 

klarer ett eller to utdanningsprogram vil kunne omfattes av denne bokstaven. Vi viser her også 

til merknaden tl § 6-16 andre ledd.  

 

I bokstav d er det pålagt at PP-tjenesten skal vurdere hvilke muligheter søkeren har til å fullføre 

andre utdanningsprogram enn det søkeren har valgt. Dette må ses i sammenheng med bokstav 

b.  

 

Bokstav e pålegger PP-tjenesten å vurdere hvilke behov for særskilt tilrettelegging søkeren vil 

ha om hun eller han tas inn til det aktuelle utdanningsprogrammet sammenlignet med andre 

utdanningsprogram. Dersom det er slik at søkeren vil ha mindre behov for særskilt 

tilrettelegging innenfor et utdanningsprogram vil dette telle i søkerens favør.  

 

PP-tjenesten må konkludere klart og tydelig i sin sakkyndige vurdering med om de mener 

søkeren oppfyller vilkårene for fortrinn til et særskilt utdanningsprogram etter § 6-16 eller ikke.  

 

§ 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne  

Paragraf 6-18 er ny. Bestemmelsen gir søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne og som har 

enkeltvedtak om spesialundervisning fortrinnsrett ved inntak til Vg1 dersom vilkårene i 

bestemmelsen er oppfylt. Denne bestemmelsen skal ivareta søkerens behov og 

fylkeskommunens behov for å ta inn søkere som oppfyller vilkårene etter denne bestemmelsen 

tidlig for å få på plass et tilrettelagt opplæringstilbud innenfor rammene til opplæringsloven med 

forskrifter.  

 

Vilkår  

Vilkårene for fortrinnsrett etter bestemmelsen følger av første ledd. For å få innvilget 

fortrinnsrett etter denne bestemmelsen må søkeren for det første ha et enkeltvedtak om 

spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 og for det andre ha sterkt nedsatt fysisk 

og/eller psykisk funksjonsevne. Bestemmelsen omfatter de som har en sterkt nedsatt 

funksjonsevne og søkernes vansker må være store for at søkeren skal gis fortrinn på dette 
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grunnlaget. Det er presisert i andre punktum at det må være sammenheng mellom den sterkt 

nedsatt funksjonsevnen og behovet for inntak etter denne bestemmelsen. Søkeren må på 

grunnlag av sine vansker ha et særlig behov for inntak til en bestemt skole som er særskilt 

tilrettelagt. Den særskilte tilrettelegging kan være fysisk tilrettelegging og tilgang på 

hjelpemidler, særskilt kompetanse i undervisningspersonalet, ekstra lærertetthet osv. I 

forbindelse med søknad etter denne bestemmelsen må det foreligge dokumentasjon som 

underbygger det særlige behovet til søkeren. Denne dokumentasjonen kan være søkerens 

enkeltvedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering som viser denne typen vansker 

og behov, utredninger fra helsesektoren, Statlig spesialpedagogisk støttesystem el. Den 

kommunale PP-tjenesten kan også i forbindelse med søknaden skrive en vurdering av søkerens 

behov, men det er ikke krav til dette. Dokumentasjon må vise at søkeren har en sterkt nedsatt 

fysisk og/eller psykisk funksjonsevne og at dette har betydning for søkerens fungeringsevne i 

skolen. Dette er søkere hvor valg av utdanningsprogram er av underordnet betydning.  

 

Innholdet i fortrinnet  

Dersom fylkeskommunen kommer til at vilkårene etter første ledd er oppfylt skal 

fylkeskommunen vurdere søknaden på individuelt grunnlag før det ordinære inntaket 

gjennomføres. Søkeren har rett til ett av sine tre valgte utdanningsprogram, som alle andre med 

ungdomsrett, jf. opplæringsloven § 3-1. Fylkeskommunen kan ikke plassere søkeren på ett 

annet utdanningsprogram enn de tre valgte. Samtidig har søkeren ikke rett til inntak til sitt 

førstevalg. Fylkeskommunen fastsetter i den lokale forskriften hvordan søkere med fortrinn etter 

denne bestemmelsen tas inn. Søkeren har ikke rett til inntak til en bestemt skole, men 

fylkeskommunen kan dersom de finner at det foreligger tungtveiende grunner for det ta inn 

denne søkeren til en skole som er særskilt tilrettelagt etter søkerens behov, også dersom dette 

er en skole søkeren ikke ville kommet inn til på grunnlag av sin poengsum.  

 

Avgrensning mot særskilt utdanningsprogram  

I tredje ledd er det eksplisitt regulert at dersom søkeren har særlig behov for fortrinn til ett 

særskilt utdanningsprogram, så skal hun eller han ikke tas inn etter § 6-18. Hun eller han 

oppfyller da ikke vilkårene etter denne bestemmelsen, men skal utredes og eventuelt tas inn 

etter §§ 6-16 og 6-17.  

 

Kommunal tilmelding av elever  

I fjerde ledd er det fastsatt en særskilt saksbehandlingsregel for elever på 10. trinn som 

kommunen mener oppfyller vilkårene for fortrinn etter denne bestemmelsen. Det er her fastsatt 

at kommunen hvert år innen 1. oktober skal melde fra til fylkeskommunene om elever med 

sterkt nedsatt funksjonsevne som fullfører grunnskolen neste vår. Kommunen må innhente 

samtykke fra foreldene og /eller eleven før de melder fra om eleven. Fylkeskommunen vil da ha 

tid til å vurdere hvilke skoler som kan ta imot denne eleven.  

 

§ 6-19 Fortrinnsrett for søkjar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 

opplæringslova § 3-9 

Paragraf 6-19 er ny, men denne retten følger i dag av § 6-30 flg om inntak av tegnspråklige 

søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven § 3-9. Det følger av 

opplæringsloven § 3-9 at søkere med rett etter opplæringsloven kan velge opplæring i og på 

tegnspråk i et tegnspråklig miljø, det vil si en knutepunktskole, eller opplæring med tolk i en 

ordinær videregående skole. Inntak til knutepunktskoler er regulert i §§ 6-40 til 6-43, mens 

denne bestemmelsen regulerer inntak til en ordinære videregående skole med tolk. Det nye er 

at søkere som oppfyller vilkårene i opplæringsloven § 3-9 som ønsker opplæring med tolk i en 

ordinære videregående skoler er gitt fortrinnsrett ved inntak.  

 

Retten etter opplæringsloven § 3-9 

Første ledd første punktum regulerer hvem som har rett etter bestemmelsen. Det følger her at 

dette er søkere med rett il videregående opplæring som også har med rett etter opplæringsloven 

§ 3-9 som ønsker opplæring i en ordinære videregående skole med tolk. I andre punktum 
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avgrenses det mot inntak til knutepunktskoler, og det vises til at dette er regulert i §§ 6-40 flg. I 

og med at søkeren kan velge mellom ordinære videregående opplæring med tolk eller 

videregående opplæring ved en knutepunktskoler, er det regulert at søkeren i sin søknad må 

oppgi hva hun eller han prioriterer høyst. Dette er viktig for fylkeskommunens saksbehandling.  

 

Sakkyndig vurdering  

I andre ledd er det fastsatt at for søkere som søker om fortrinnsrett til Vg1 etter denne 

bestemmelsen så skal det utarbeides en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal 

brukes for å avgjøre om søkeren skal gis fortrinnsrett etter bestemmelsen her. Kravene til den 

sakkyndige vurderingen er langt på vei de samme som i gjeldende § 6-31 og den sakkyndige 

vurderingen er den samme ved søknad om inntak til knutepunktskole og etter bestemmelsen 

her.  

 

Det følger av bokstav a at PP-tjenesten skal utrede og vurdere behovet søkeren har for 

opplæring i og på tegnspråk. Det kan her ses til tidligere utredninger som gjort. Dersom dette er 

en søker som i dag har tegnspråk som førstespråk vil søkeren alltid ha et behov for opplæring i 

og på tegnspråk. For søkere som ikke har dette må det vurderes konkret om hun eller han har 

dette. For de aller fleste søkerne vil søkerens behov være utredet i grunnskolen, jf. 

opplæringsloven § 2-6. Etter bokstav b skal det utredes og vurderes om søkerens behov best 

ivaretas gjennom opplæring i et tegnspråklig miljø eller gjennom opplæring med tolk i en 

ordinær videregående skole. Her kan det opplæringstilbudet søkeren har hatt i grunnskolen ha 

betydning. Her bør også søkerens egen vurdering tillegges vekt, og PP-tjenesten bør sikre at 

søkeren er hørt, jf. barnekonvensjonen artikkel 12. Til slutt skal PP-tjenesten utrede og vurdere 

om søkeren har tilleggsvansker utover hørselnedsettelsen som gjør at det kan være behov for 

spesialundervisning. Dette vil også ha betydning for hvilket opplæringstilbud som vil være best 

for søkeren.  

 

Dersom PP-tjenesten ikke selv har tilstrekkelig fagkompetanse må det innhentes slik 

fagkompetanse utenifra, for eksempel fra Statped. Den sakkyndige vurderingen skal vedlegges 

søknaden om inntak. Den sakkyndig vurdering etter denne bestemmelsen og § 6-41 er den 

samme. 

 

Sakkyndig instans 

I tredje ledd første og andre punktum er det fastsatt at den sakkyndige vurderingen ikke skal ta 

stilling til selve språkvalget til eleven. Dette følger av Ot. prp. nr. 78 (1998-1999) side 12. Det 

vil si at språkvalget er det søkeren som avgjør, men sakkyndig instans skal vurdere hvilke 

opplæringsbehov søkeren har på grunnlag av dette. I tredje ledd andre ledd er det fastsatt at 

sakkyndig instans er den fylkeskommunale PP-tjenesten i fylket som søkeren er folkeregisteret. 

Dette er som i dag.  

 

Mulighet for skoleplassering 

I fjerde ledd følger det at fylkeskommunen kan plassere søkere som oppfyller vilkårene for 

fortrinn etter denne bestemmelsen på en videregående skole som er tilrettelagt søkerens behov. 

Her kan både tilrettelegging av skole med teleslynger og tegnspråklig kompetanse spille inn. I 

andre punktum er det fastsatt at denne søkeren, som andre søkere, har rett til inntak til ett av 

tre valgte utdanningsprogram. Fylkeskommunen kan ikke ta søkeren inn til et annet 

utdanningsprogram enn det søkeren ønsker.  

 

§ 6-20 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utida tid  

Paragraf 6-20 er ny og regulerer inntak til Vg1 av søkere med enkeltvedtak om utvidet tid etter 

opplæringsloven § 3-1 femte ledd. Ved inntak til Vg1 vil dette i hovedsak dreie seg om søkere 

som ikke oppfyller vilkårene for opprykk til Vg2 etter § 6-29 flg. Søkere som oppfyller vilkårene i 

denne bestemmelsen skal gis fortrinnsrett ved inntak til Vg1 og skal kunne fortsette på samme 

utdanningsprogram. Inntaket av søkere som oppfyller vilkårene her tas inn før det ordinære 

inntaket etter poeng.  
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Vilkår 

Det følger av første ledd at for at søkeren skal kunne tas inn etter denne bestemmelsen så er 

det to vilkår som må være oppfylt. Søkeren må ha et enkeltvedtak om utvidet tid etter 

opplæringsloven § 3-1 femte ledd og hun eller han må trenge flere år på Vg1. For å kunne søke 

etter denne bestemmelsen må det allerede være truffet et enkeltvedtak om utvidet tid. Søkere 

kan ikke søke om inntak etter denne bestemmelsen dersom det ikke foreligger et enkeltvedtak 

om utvidet tid.  

 

Når det gjelder det første vilkåret om enkeltvedtak om utvidet tid understrekes det at retten til 

utvidet tid gjelder for elever som har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 

5, særskilt språkopplæring etter § 3-12, opplæring i eller på tegnspråk etter § 3-9 eller 

punktskriftopplæring etter § 3-10. Et enkeltvedtak om utvidet tid kan treffes når som helt i 

opplæringsløpet. Det vil si at det for eksempel kan treffes etter at eleven har fått ett år 

opplæring, men det kan også treffes når eleven nesten har brukt opp hele retten til 

videregående opplæring. Det er fylkeskommunen som avgjør dette. Før fylkeskommunen treffer 

enkeltvedtak om utvidet tid, så skal det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens behov for 

utvidet tid utover 3 år. Det er den fylkeskommunale PP-tjenesten som er sakkyndig instans. På 

grunnlag av den sakkyndige vurderingen skal fylkeskommunen treffe et enkeltvedtak om utvidet 

tid. Fylkeskommunen kan innvilge inntil to års heltids videregående opplæring, jf. 

opplæringsloven § 3-1 femte ledd. Fylkeskommunen avgjør om det skal treffes et enkeltvedtak 

om to år eller bare ett år. Dersom fylkeskommunen innvilger ett år utvidet tid kan det på et 

senere tidspunkt innvilges ett år til dersom eleven har behov for dette. Fylkeskommunen kan 

også dersom de mener at vilkårene for utvidet tid ikke er oppfylt treffe et vedtak hvor utvidet tid 

ikke innvilges eller et vedtak som innvilger ett år, selv om PP-tjenesten tilrår noe annet. Dersom 

fylkeskommunen avviker fra sakkyndig vurdering må dette begrunnes særskilt i enkeltvedtaket. 

I vurderingen av om eleven har et særlig behov for utvidet tid er kravet at eleven må ha utbytte 

av mer videregående opplæring. Dette skal vurderes etter de opplæringsmålene som er satt for 

eleven, for elever med spesialundervisning vil dette følge av enkeltvedtaket om 

spesialundervisning og den individuelle opplæringsplanen. For elever med rett til opplæring i og 

på tegnspråk etter § 3-9 som ikke har spesialundervisning vil dette måtte vurderes i forhold til 

kompetansemålene i læreplanverket. Det vil også kunne være slik at opplæringsmålet for den 

det gjelder kan være grunnkompetanse. Når det skal vurderes om eleven har et særlig behov for 

utvidet tid må det også ses hen til at formålet med utvidet tid er å gjøre eleven bedre rustet til 

yrkesliv og videre utdanning. Et avslag kan ikke begrunnes i at elevens funksjonsnivå er for lavt, 

men eventuelt at eleven ikke har utbytte av mer videregående opplæring.  

 

Flere år på Vg1  

Det andre vilkåret for fortrinn til Vg1 er at eleven må ha behov for flere år på Vg1. Dette 

behovet utløses av at søkeren ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 i § 6-29 flg. For mer om 

dette se merknad til § 6-29 flg.  

 

Inntak til Vg1 etter poeng og individuell behandling  
Her reguleres det ordinære inntaket til Vg1 og hvordan inntak etter poeng skal gjennomføres til 

Vg1 og hvilke søkere som skal behandles individuelt for å sikre at de får oppfylt retten til ett av 

tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven § 3-1 sjette ledd.  
 

§ 6-21 Rangering av søkjarar  

Paragraf 6-21 er en videreføring av gjeldende § 6-13 tredje ledd. Bestemmelsen regulerer 

hvordan inntak etter poeng til Vg1 skal gjennomføres. Bestemmelsen må ses i sammenheng 

med inntaksrekkefølgen som er fastsatt i § 6-15.  

 

Prinsippet  

Av første ledd følger det at dersom det til et utdanningsprogram til Vg1 melder seg flere søkere 

enn det er skoleplasser til, så skal fylkeskommunen fordele søkerne etter poengsum. 
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Poengsummer skal beregnes etter § 6-22. Dette innebærer at søkeren med høy poengsum vil bli 

tatt inn før søkere med lavere poengsum. Rangeringsbestemmelsen må også ses i sammenheng 

med hvilke inntaksområder fylkeskommunen har fastsatt. Konkurransen gjennomføres på 

grunnlag av søknadene og de prioriteringene som søkerne har angitt her. Det minnes om at 

søkeren ikke kan klage på skoleplasseringen. Dette må også ses i sammenheng med eventuelle 

særskilte inntakskrav som fylkeskommunen har fastsatt med hjemmel i § 6-13. Eventuelle 

inntaksprøver eller liknende hvor det tildeles tilleggspoeng på grunnlag av for eksempel 

ferdigheter kan ha konsekvenser for rangeringen av søkerne.  

 

Loddtrekking  

I andre ledd er det fastsatt at dersom det ved konkurranse om de siste plassene er flere søkere 

som har samme poengsum, så skal rekkefølgen mellom disse søkerne fordeles etter 

loddtrekning. Dette er en videreføring av gjeldende rett.  

 

§ 6-22  Utrekning av poeng  

Paragraf 6-22 regulerer hvordan poengene skal regnes ut ved inntak basert på poeng. 

Bestemmelsen er en videreføring av deler av gjeldende §§ 6-14 og 6-15. Det er også foreslått 

forskriftsfestet regler om poengberegning som i dag følger av direktoratets tolkningsuttalelse om 

poengberegning.  

 

Hovedprinsippet  

I første ledd er det presisert at ved utregningen av poengsum så skal alle 

standpunktkarakterene og eksamenskarakterene til søkeren regnes med. Unntaket fra dette er 

standpunktkarakterer i orden og i oppførsel. Disse gis etter en annen skala og skal ikke 

konverteres. Dette er som tidligere. I andre ledd bokstav a til e er poengberegningen regulert i 

mer detalj.  

 

Det følger av andre ledd bokstav a at ved utregningen skal hver tallkarakter telle med sin 

respektive verdi. Det betyr at dersom eleven har fått 5 i standpunktkarakter i matematikk, så 

teller denne som 5 poeng i utregningen. Alle søkerens tallkarakterer skal legges sammen og 

multipliseres med 10. Utregningen skal være med to desimaler. Siste desimal skal avrundes 

etter vanlige avrundingsregler. I bokstav b til e er det gitt mer detaljerte regler om beregningen. 

 

I gjeldende forskrift § 6-14 andre ledd er utregning for søkere som har vitnemål for 

grunnskoleopplæring før 1997 regulert. Denne reguleringen er nå foreslått tatt ut fra forskriften 

fordi disse søkerne nå har fylt 25 år og eventuelt vil ha rett til videregående opplæring som 

voksne etter opplæringsloven § 4A-3. Dersom noen likevel skulle søke om inntak til 

videregående opplæring i ordinær videregående opplæring etter § 3-1, så skal disse 

bokstavkarakeren utregnes på følgende måte: S = 6, M = 5, G og T (realskolen) = 3,5, Ng = 2, 

Lg og Måt (realskolen) = 1. Det vises videre til overgangsordningen mellom L07 og 

Kunnskapsløftet i forskriften § 24-2.  

 

I bokstav b er poengberegningen for valgfag regulert. Sluttvurderingsordningen i valgfag er ulik 

sluttvurderingsordningen i alle andre fag. Det er fastsatt i forskrift til opplæringsloven § 1-14 at 

elevene skal ha opplæring i valgfag hvert år. Eleven kan ha det samme valgfaget over flere år 

eller velge ulike valgfag. Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en 

standpunktkarakter for hvert fag, for elever som velger samme fag over flere år er det 

standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet. Det 

følger av bokstav b at dersom eleven har hatt flere ulike valgfag så skal det beregnes en 

gjennomsnittskarakter. Ved utregningen av elevens poengsum er det denne 

gjennomsnittskarakteren som legges til. Gjennomsnittskarakteren skal være med to desimaler. 

For elever som bruker tiden til valgfag på alle trinn til å ta fag fra videregående opplæring, jf. 

forskrift til opplæringsloven § 1-15 siste ledd, så skal valgfag ikke regnes med i beregningen av 

elevens poengsum. Det skal da føres en vitnemålsmerknad på vitnemålet om dette. For elever 

som bruker for eksempel tiden til valgfag på 10. årstrinn til å ta fag fra videregående opplæring, 
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men har standpunktkarakterer i valgfag på 8. og 9. trinn, så er det standpunktkarakteren(e) på 

disse trinnene som beregnes i valgfag etter bokstav b.  

 

I bokstav c er poengberegningen for fag der det er fastsatt i læreplanen for faget at 

vurderingsuttrykket i sluttvurderingen er “bestått” eller “deltatt” regulert. Det er her fastsatt at 

disse fagene ikke skal inngå i beregningen av elevens poengsum. Eksempler på dette er faget 

utdanningsvalg. Det er også fastsatt at dersom det i læreplanen for faget ikke er angitt 

vurderingsuttrykk, så skal faget ikke telle med i poengberegningen. Dette vil gjelde for elever 

med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring som følger læreplanen i grunnleggende norsk for 

språklige minoriteter.  

 

I bokstav d er poengutregningen for elever som har et enkeltvedtak om fritak fra opplæring 

etter §§ 1-11 eller 1-12 eller et enkeltvedtak med fritak fra vurdering med karakter etter §§ 3-

20 til 3-24 regulert. Dersom eleven har et enkeltvedtak med fritak skal karakteren i det faget 

eller delen av et fag (for eksempel skriftlig sidemål) som eleven er fritatt fra ikke inngå i 

poengberegningen. Det blir da færre fag/karakterer som inngår i poengutregningen. Direktoratet 

understreker her at rektor skal ha en restriktiv praksis når det gjelder å innvilge fritak fra 

vurdering med karakter. I tilfeller hvor elevene har fått innvilget fritak fra vurdering med 

karakter i mange fag enten med hjemmel i § 3-20 eller § 3-21, så kan det være at eleven må 

tas inn til videregående opplæring på individuelt grunnlag, jf. §§ 6-23, 6-24 og 6-26. I slike 

tilfeller skal fylkeskommunen sikre at elevens rett til ett av tre valgte utdanningsprogram etter 

opplæringsloven § 3-1 oppfylles.  

 

I bokstav e er poengutregningen for de tilfellene hvor elevene har fått “ikkje 

vurderingsgrunnlag” i ett eller flere fag som standpunktvurdering eller “ikkje møtt” til eksamen 

regulert. I disse tilfellene skal det legges til en nullverdi i poengutregningen for den aktuelle 

sluttvurderingen. Konsekvensen av dette er at elevens poengsum blir lavere. Dersom denne 

eleven ikke har sluttvurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene så vil hun eller ha 

tas inn etter en individuell vurdering, jf. § 6-26.  

 

Dersom det er elever som mangler sluttvurdering i mer enn halvparten i fagene på grunn av en 

kombinasjon mellom bokstav d og e, så skal søkeren tas inn på individuelt grunnlag. 

Fylkeskommune må da avgjøre om søkeren skal tas enn etter § 6-23 eller etter § 6-26. Her vil 

det være aktuelt å se hen til om det er flest fritak eller flest “ikkje vurderingsgrunnlag.  

 

Poengberegning for vitnemål fra grunnskoleopplæring for voksne 

I tredje ledd er poengutregningen for søkere som søker på grunnlag av et vitnemål fra 

grunnskoleopplæring for voksne etter forskrift til opplæringsloven § 4-33 regulert. For mer om 

krav til vitnemål for grunnskoleopplæring for voksne, se rundskriv Udir-3-2012. Søkere som har 

grunnskoleopplæring for voksne skal som hovedregel poengberegnes på samme måten som 

elever i den ordinære grunnskoleopplæringen. Det følger av tredje ledd at første ledd og andre 

ledd bokstav a og d også gjelder for voksne. Dette betyr at for voksne skal alle 

standpunktkarakterer og eksamenskarakterer som det er fastsatt i forskriften § 4-33 at den 

voksne skal ha for å få vitnemål være med i utregningen. Tallkarakteren skal som i den 

ordinære grunnskoleopplæringen regnes med som sine respektive tallverdier. Det er i andre 

punktum regulert poengutregningen for voksne i tilfeller hvor den voksne er fritatt fra 

opplæringen etter §§ 1-11 eller 1-12 eller er fritatt fra vurderingen med karakter etter §§ 4-14, 

4-15 eller 4-17. Poengutregningen tilsvarer poengutregningen etter andre ledd bokstav d, men 

er særskilt regulert fordi det er andre hjemmelsgrunnlag for fritak for voksne. For voksne gjelder 

ikke bokstav b og c i og med at voksne ikke har valgfag eller fag med vurderingsuttrykkene i 

bokstav c. Bokstav e vil heller ikke gjelde. Voksne må ha sluttvurdering med minst karakteren 1 

i de aktuelle fagene for å få vitnemål. Kommunen skal ikke skrive ut vitnemål til voksne med 

“ikkje vurderingsgrunnlag” eller “ ikkje møtt” til eksamen.  
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I tredje ledd tredje punktum er poengutregningen for voksne som har fått godkjent fag gjennom 

realkompetansevurdering, jf. forskriften § 4-13, regulert. For voksne i grunnskoleopplæring 

etter opplæringsloven kapittel 4A er det fastsatt at realkompetansevurdering er en 

sluttvurdering på linje med standpunktkarakterer, jf. forskriften § 4-13. Det følger her at det 

eller de fagene som den voksne har fått godkjent ikke skal være en del poengutregningen. Dette 

faget skal beregnes på samme måten som ved fritak fra opplæringen eller fra fritak fra 

vurdering med karakter. Dersom det er slik at den voksne har fått godkjent mer enn halvparten 

av fagene som er fastsatt i § 4-33 gjennom en realkompetansevurdering, så skal den voksne tas 

inn etter en individuell vurdering, jf. § 6-26. Dette kan blant annet gjelde for søkere som ikke 

kan dokumentere at de har allmenn grunnskoleopplæring fra utlandet i minst ni år, men som det 

etter en realkompetansevurdering viser seg at har realkompetanse som grunnskoleopplæring for 

voksne, jf. § 6-5 bokstav c. Fylkeskommunen må i disse tilfellene sikre at søkerens rett etter 

opplæringsloven § 3-1 oppfylles. Når det gjelder voksne er det viktig å huske på at voksenretten 

til grunnskoleopplæring inntrer på et annet tidspunkt enn voksenretten til videregående 

opplæring. Det vil si at flere av de som omtales som voksne her, vil ha ungdomsretten eter § 3.-

1 i behold og skal tas inn som ungdom, ikke voksne.  

 

§ 6-23 Søkjarar som har rett til spesialundervisning og som mangler vurdering 

med karakter i meir en halvparten av faga 

Denne bestemmelsen er ny og har sammenheng med at inntaket differensieres mer. Disse 

søkerne fanges i dag opp av gjeldende § 6-15 bokstav c sammen med andre søkere som ikke 

har vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene. Det forslås et mer differensiert 

inntak av søkere som ikke har vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene. Denne 

bestemmelsen må ses i sammenheng med §§ 6-24 og 6-27. Det foreslås en egen regulering av 

innsøkingen av disse elevene for å tydeliggjøre hvordan disse skal tas inn og hva slags 

opplæringstilbud søkeren har rett til. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med § 6-15. 

 

Vilkår  

Hvem som omfattes av bestemmelsen er regulert i første ledd. Dette er for søkere som i 

grunnskolen har hatt et enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 og 

søkeren ikke har vurdering med karakter på grunn av innholdet i enkeltvedtaket om 

spesialundervisning. Dette gjelder kun dersom eleven er fritatt fra vurdering med karakter i 

fagene på grunnlag av forskrift til opplæringsloven § 3-20 eller at det er fastsatt i 

spesialundervisningsvedtaket. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med § 6-27. Dersom 

flesteparten av fagene søkeren mangler karakter i ikke er omfattet av vedtaket om 

spesialundervisning så skal søknaden behandles etter § 6-27. Søker som omfattes av § 6-27 

skal i tas inn etter søkere etter § 6-23.  

 

Når søkeren oppfyller vilkårene etter denne bestemmelsen så skal fylkeskommunen behandle 

søknaden individuelt. Søkeren skal ikke konkurrere etter poeng. Å søke etter poeng vil være 

problematisk fordi poengsummen vil kunne bli svært lav. 

 

Oppfyllelse av retten  

I andre ledd er det regulert hvilket opplæringstilbud søkere som oppfyller vilkårene i første ledd 

har rett til. En søker som behandles individuelt etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak 

til et særskilt utdanningsprogram eller til en bestemt skole. Bakgrunnen for at disse søkerne 

behandles individuelt er at de har for få sluttvurderinger til å konkurrere seg inn til videregående 

opplæring etter §§ 6-21 og 6-22 og at det må sikres at retten deres til ett av tre valgte 

utdanningsprogram oppfylles. Dette er søkere som fylkeskommunen fastsetter lokale rutiner for 

å fange opp. Denne bestemmelsen er et sikkerhetsnett.  
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§ 6-24 Søkjarar med rett til særskild språkopplæring etter § 2-8 som manglar 

vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga 

Denne bestemmelsen er ny og har sammenheng med at inntaket differensieres mer. Disse 

søkerne fanges i dag opp av gjeldende § 6-15 bokstav c. Det foreslås en egen regulering av 

innsøkingen av disse elevene for å tydeliggjøre hvordan disse skal ta inn og hva slags 

opplæringstilbud søkeren har rett til.  

 

Vilkår  

Vilkåret for å tas inn etter denne bestemmelsen er at søkeren har et enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 og på grunn av dette mangler vurdering med 

karakter. Disse søkerne vil normalt være fritatt fra vurdering med karakter etter forskriften § 3-

21. Også her må det være sammenheng mellom innholdet i enkeltvedtaket og sluttvurderingene 

som søkeren ikke har karakter i.  

 

Når søkeren oppfyller vilkårene etter denne bestemmelsen så skal fylkeskommunen behandle 

søknaden individuelt. Søkeren skal ikke konkurrere etter poeng og det skal ikke beregnes 

poengsum. Å søke etter poeng vil enten være problematisk fordi poengsummen ikke samsvarer 

med antallet karakterer søkeren har fått og vil kunne gi søkeren en svært lav poengsum å 

konkurrerer med.  

 

Oppfyllelse av retten  

I andre ledd er det regulert hvilket opplæringstilbud søkere som oppfyller vilkårene i første ledd 

har rett til. En søker som behandles individuelt etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak 

til et bestemt utdanningsprogram eller til en bestemt skole. Bakgrunnen for at disse søkerne 

behandles individuelt er at de har for få sluttvurderinger til å konkurrere seg inn til videregående 

opplæring etter §§ 6-21 og 6-22 og at det må sikres at retten deres til ett av tre valgt 

utdanningsprogram oppfylles. Dette er søkere som fylkeskommunen fastsetter lokale rutiner for 

å fange opp. Denne bestemmelsen er et sikkerhetsnett.  

 

§ 6-25 Søkjarar utan bokstav- eller talkarakterar eller utan samanliknbart 

karaktergrunnlag 

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 6-17. Bestemmelsen regulerer inntak av søkere som ikke 

har tallkarakterer eller som har tall- eller bokstavkarakterer som ikke er sammenliknbare med 

de tallkarakteren som er fastsatt i forskrift til opplæringsloven § 3-4. Bestemmelsen tilsvarer § 

6-26 for inntak til Vg2 og Vg3.  

 

Private grunnskoler 

Første ledd regulerer inntak til offentlige videregående skoler for søkere som har gått på en 

privat grunnskole som ikke har vurdering med tallkarakterer, som Steinerskolene samt 

internasjonale skoler som har en karakterskala fra 1-7. Her vil dokumentasjon fra skolen legges 

til grunn ved inntak for å rangere søkerne. Fylkeskommunen må gjøre en vurdering av 

dokumentasjonen og ta søkeren inn etter en individuell vurdering. Fylkeskommunen må sikre at 

disse elevenes rett til videregående opplæring oppfylles. Disse har rett til inntak til ett av tre 

valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven § 3-1.   

 

Andre søkere uten sammenliknbart karaktergrunnlag 

I andre ledd er andre tilfeller hvor søkeren ikke har sammenliknbart grunnlag regulert. Dette 

kan gjelde både for søkere som har hatt privat opplæring i hjemmet eller som har fullført 

grunnskoleopplæringen i utlandet. Dette gjelder for eksempel for nyankomne minoritetsspråklige 

som oppfyller vilkårene for inntak i §§ 6-4 og 6-15. Karakteren fra utlandet vil ikke kunne 

brukes direkte inn i inntak etter poeng og fylkeskommunen må ta søkeren inn etter en 

individuell vurdering. Fylkeskommunen må sikre at disse elevenes rett til videregående 

opplæring oppfylles. Disse har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. 

opplæringsloven § 3-1. For utenlandske utvekslingselever gjelder ikke bestemmelsen. 

Fylkeskommunen reserverer plasser til utvekslingselever, se § 6-7 andre ledd.  
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Realkompetansevurdert i mer enn halvparten av fagene  

Tredje ledd er nytt. Det er her foreslått av søkere som blitt realkompetansevurdert og har fått 

godkjent i mer enn halvparten av fagene som kreves for vitnemål for grunnskoleopplæring for 

voksne etter § 4-33, skal tas inn etter en individuell vurdering. Dette kan gjelde både for søkere 

som er realkompetansevurdert, jf. forskriften § 6-14 første ledd bokstav c i alle fag eller søkere 

som har vært deltaker i grunnskoleopplæring for voksne i noen fag etter opplæringsloven § 4A-

1. Fylkeskommunen må sikre at retten til disse søkerne oppfylles. Mange av disse søkerne vil ha 

ungdomsrett til videregående opplæring.  

 

§ 6-26 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt  

Dette er en ny bestemmelse. Bestemmelsen er i samsvar med praksis som mange 

fylkeskommuner har i dag for å ivareta behovet til søkere som det er tungtveiende grunner til at 

søknaden må behandles individuelt.  

 

Vilkår  

Det følger av første ledd at bestemmelsen gir fylkeskommunen hjemmel til å behandle søknader 

fra søkere som ikke har rett til fortrinn etter §§ 6-16 til 6-20, men som det er tungtveiende 

grunner for å behandles individuelt. Dette er en bestemmelse som vil omfatte svært få søkere 

og som kan brukes som en sikkerhetsventil dersom det er særlige forhold ved søkeren som gjør 

at det kan godtgjøres at det er tungtveiende grunner som taler for at søkeren for eksempel må 

plasseres på en bestemt skole. Eksempler på søkere som i noen tilfeller kan omfattes av 

bestemmelsen vil være søkere som er plassert av barnevernet på institusjon eller fosterhjem og 

hvor det er svært viktig med et opplæringstilbud i nærmiljøet, enslig mindreårig asylsøker på 

mottak, søkere som kan dokumentere psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom, har blitt 

langvarig syk siste del av 10. trinn, har omsorgsansvar etc.  

 

Oppfyllelse av retten  

I andre ledd er det regulert hvilket opplæringstilbud søkere som oppfyller vilkårene i første ledd 

har rett til. En søker som behandles individuelt etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak 

til et bestemt utdanningsprogram eller til en bestemt skole. Dette er søkere som 

fylkeskommunen fastsetter lokale rutiner for å fange opp. Denne bestemmelsen er et 

sikkerhetsnett.  

 

§ 6-27 Søkjarar utan vurdering med karakter i meir enn halvpraten av faga 

Bestemmelsen er en tydeliggjøring av gjeldende §§ 6-15 bokstav c. Bestemmelsen viderefører 

gjeldende rett.  

 

Vilkår  

Det er foreslått i første ledd at søkere som på vitnemålet sitt mangler vurdering med karakter i 

minst halvparten av fagene skal tas inn til videregående opplæring etter en individuell 

behandling. For denne gruppen skal det ikke regnes ut poeng. Når det skal avgjøres om søkeren 

mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene skal det telles antallet karakterer 

på vitnemålet. For fag som har flere standpunktkarakterer, som norsk vil dette telle som tre 

karakterer, ikke som en. Det følger av siste punktum at denne bestemmelsen vil omfatte de 

søkerne som mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene og som ikke fanges 

opp av §§ 6-23 til 6-26. Paragraf 6-27 er det siste grunnlaget som fulltidselever tas inn etter.  

 

Oppfyllelse av retten  

I andre ledd er det regulert hvilket opplæringstilbud søkere som oppfyller vilkårene i første ledd 

har rett til. En søker som behandles individuelt etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak 

til et særskilt utdanningsprogram eller til en bestemt skole. Bakgrunnen for at disse søkerne 

behandles individuelt er at de har for få sluttvurderinger til å konkurrere seg inn til videregående 

opplæring etter §§ 6-21 og 6-22 og at det må sikres at retten deres til ett av tre valgt 
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utdanningsprogram oppfylles. Dette er søkere som fylkeskommunen fastsetter lokale rutiner for 

å fange opp. Denne bestemmelsen er et sikkerhetsnett.  

 

§ 6-28 Deltidselever  

Paragraf 6-28 regulerer inntak av deltidselever til Vg1. Dette er en ny bestemmelse. Her er det 

foreslått at deltidselever skal tas inn til Vg1 etter fulltidselever. Bestemmelsen må også ses i 

sammenheng med §§ 6-7 og 6-15 samt § 6-38 som regulerer inntak av deltidselever til Vg2 og 

Vg3. Deltidselever vil tas inn der fylkeskommunen har ledig kapasitet. Disse søkerne må 

behandles individuelt. I andre punktum er det regulert at søkere som allerede har bestått et fag 

som elev, ikke skal tas inn som deltidselev. Disse elevene har brukt opp retten sin til 

videregående opplæring i faget på dette nivået og vil ikke trenge mer opplæring i faget. Dersom 

disse søkerne som ønsker å forbedre en sluttvurdering, så må de melde seg til eksamen som 

privatist, jf. § 3-27. Fylkeskommunen kan ta inn søkere som har fått karakteren 1 i et fag, 

dersom de har ledig kapasitet. 

 

III Inntak til Vg2 og Vg3  
I dette kapitlet reguleres inntak til Vg2 og g3. Dette kapitlet er bygd opp etter samme struktur 

som inntak til Vg1.  

 

§ 6-29 Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3   

Paragraf 6-29 er ny, men viderefører deler av gjeldende §§ 6-22 og 6-23. Bestemmelsen 

regulerer vilkår for inntak til Vg2 og Vg3.  

 

Krav om bestått  

Første ledd regulerer vilkår for inntak til videregående opplæring. Dette er i dag regulert i 

henholdsvis §§ 6-22 første ledd og 6-23 første ledd for Vg2 og Vg3. Det foreslås endringer i 

vilkår for inntak. I dag er vilkåret for inntak at søkeren har bestått i fag det bygges videre. Det 

betyr at søkeren oppfyller vilkåret dersom hun eller han har fått karakteren 1 eller IV i ett eller 

flere programfag hvor det er standpunktkarakter på Vg2 eller fellesfag. Det foreslås her at 

vilkåret for inntak til neste nivå er at søkeren har bestått alle fagene som det er fastsatt i fag- 

og timefordelingen at eleven skal ha på for eksempel Vg1 innenfor utdanningsprogrammet for å 

være kvalifisert til inntak til Vg2. Dagens regel innebærer stor grad av skjønn og praktiseres 

ulikt. Det krever også mye manuell behandling. Ved at vilkåret for inntak er at alle fag må være 

bestått så vil det være enklere å identifisere søkere som må behandles individuelt enn i dag. 

Kravet om at alle fag må være bestått harmonerer også med kravet til vitnemål og fag- eller 

svennebrev. For å få vitnemål etter forskriften § 3-42 så må søkeren har bestått alle fag som er 

fastsatt for det aktuelle utdanningsprogrammet i fag- og timefordelingen. I de tilfellene hvor en 

søker ikke har bestått alle fagene på forrige trinn bør fylkeskommunen også sørge for at eleven 

får den nødvendige oppfølgingen, blant annet av en utdannings- og yrkesrådgiver slik at hun 

eller han består de nødvendige fagene.  

 

Individuell behandling  

I andre ledd er det fastsatt at søkere som ikke oppfyller vilkåret for inntak etter første ledd kan 

tas inn til Vg2 eller Vg3 dersom de oppfyller vilkårene i §§ 6-35 til 6-38. Her er det blant annet 

fastsatt at søkere som fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering konkluderer med at har de 

faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste trinn også kan tas inn til Vg2 eller Vg3, 

jf. § 6-38. Dette er en skjønnsmessig vurdering. For mer om inntak etter en individuell 

vurdering for søkere som ikke oppfyller vilkårene i § 6-29 se merknad til §§ 6-35 til 6-38.  

 

Reform 94 

Tredje ledd er en videreføring av gjeldende § 6-22 første ledd bokstav a andre punktum og § 6-

23 første ledd bokstav b andre punktum. Det følger her at de samme vilkårene gjelder for 

søkere med dokumentasjon fra bestått relevant grunnkurs eller videregående kurs I fra Reform 
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94 eller tidligere. Også for disse søkerne er det et vilkår for inntak til neste nivå i 

Kunnskapsløftet at alle fag enten i grunnkurset eller videregående kurs I er bestått. Hvis dette 

ikke er tilfellet må det vurderes om søkeren skal tas inn på individuelt grunnlag, jf. andre ledd.  

 

§ 6-30 Rekkjefølgje ved inntak til Vg2 og Vg3 

Paragraf 6-30 er ny og regulerer hvilket opplæringstilbud søkeren har rett til å tas inn til og 

rekkefølgen som inntak til Vg2 og Vg3 skal gjennomføres i.  

 

Retten  

Første ledd regulerer hvilket opplæringstilbud søkeren har rett til å bli tatt inn til Vg2 og Vg3. 

Dette følger av opplæringsloven § 3-1. Fylkeskommunen må sikre at søkerens rett oppfylles. Det 

vises her også til § 6-29 og at denne plikten utløses for alle som oppfyller vilkårene for inntak til 

Vg2 eller Vg2 i kapittel 3.  

 

Rekkefølgen  

Andre ledd regulerer rekkefølgen inntaket skal gjennomføres i. Kapitlet om inntak til Vg2 og Vg3 

er bygd opp etter strukturen i denne bestemmelsen. Det følger her at søker med fortrinnsrett 

etter § 6-31 skal tas først inn, deretter søkere med fortrinnsrett etter § 6-32. Etter at søkere 

med fortrinnsrett er tatt inn så skal fylkeskommunen gjennomføre det ordinære inntaket etter 

poeng. I det ordinære inntaket må fylkeskommunen også ta inn søkere som oppfyller vilkårene 

for individuell behandling, jf. §§ 6-35 til 6-38. Fylkeskommunen må sikre at søkerne som har 

rett til å bli tatt inn etter en individuell vurdering får oppfylt retten sin og blir tatt inn til 

henholdsvis et programområde til Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet hun eller han ble 

tatt inn til Vg1 til, og til et programområde på Vg3 som bygger på programområdet på Vg2. 

Fylkeskommunen avgjør selv hvordan dette håndteres. Etter at søkere etter bokstav a til c er 

tatt inn så tar fylkeskommune inn de som søker om å bli deltidselever, jf. § 6-39.  

 

Tredje ledd regulerer inntak av voksne. Her følger det av første punktum at voksen med rett til 

videregående opplæring som hovedregel skal tas inn til et tilbud særskilt organisert for de etter 

§ 4A-3. Voksne søkere bør veiledes til å søke om et tilbud etter kapittel 4A. Andre punktum 

regulerer inntak av voksne som er tatt inn til et tilbud etter opplæringsloven § 3-1. Disse voksne 

vil ha rett til å fullføre i et tilbud organisert for ungdom dersom de ønsker det. Den voksne har 

da fullføringsrett i et tilbud etter § 3-1. Ved inntak skal disse voksne tas inn etter ungdom med 

rett, men før ungdom uten rett.  

 

Det følger av fjerde ledd at søkere uten rett tas inn etter søkere med rett. Søkere med rett vil 

være både ungdom og voksne.  

 

Inntak til Vg2 og Vg3 for søkjarar med fortrinnsrett  
Her er det regulert hvilke søkere som har fortrinnsrett ved inntak til Vg2 og Vg3.  

 

§ 6-31 Fortrinnsrett til Vg2 og Vg3 av søkjarar med rett til opplæring i eller på 

teiknspråk etter opplæringslova § 3-9 og som ønskjer opplæring med tolk på ein 

ordinær vidaregåande skole  

Bestemmelsen er ny og regulerer inntak til ordinære videregående skoler til Vg2 og Vg3 for 

søkere som har rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven § 3-9 som søker om opplæring 

med tolk i en ordinær videregående skole. 

 

Vilkår for fortrinn   

I første ledd er vilkårene for fortrinnsrett etter denne bestemmelsen regulert. For å tas inn til 

denne bestemmelsen må søkeren ha rett etter opplæringsloven § 3-9. For mer om rett etter § 

3-9, se merknad til § 6-19. Dette vil være søkere som ved inntak har søkt om inntak til en 

ordinær videregående skole med tolk eller søkere som til Vg1 eller Vg2 søkte om inntak til en 

knutepunktskole, men nå ønsker opplæring i en ordinære videregående skole med tolk. 
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Unntaksvis vil det også kunne komme søkere som har rett etter § 3-9, men som ikke tidligere 

har hatt rett til opplæring etter § 3-9 eller ønsket å bruke denne retten. Det må ligge en 

sakkyndig vurdering til grunn for søknaden, men for søkere som ble tatt inn etter tilsvarende 

fortrinnsrett til Vg1, jf. § 6-19, vil den samme sakkyndige vurderingen kunne legges til grunn.  

 

Opprykk  

I andre ledd er vilkårene for inntak til Vg2 og Vg3 for søkere etter denne bestemmelsen 

regulert. Søkere etter denne bestemmelsen må oppfylle de samme kravene som andre elever 

for å bli tatt inn til neste trinn. Det vil si at søkeren enten må ha bestått alle fagene i samsvar 

med § 6-29 eller at fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering konkluderer med at det er 

forsvarlig ut fra søkeren sine faglige forutsetninger å flytte han eller henne til neste nivå, jf. § 6-

37. Det vises her til merknader til henholdsvis §§ 6-29 og 6-37 for mer om disse kravene.  

 

Programområde  

I tredje ledd er retten til søkere som oppfyller vilkårene for å tas inn til neste trinn regulert. 

Disse har som andre som oppfyller vilkårene for å tas inn til Vg2 eller Vg3, rett til å bli tatt inn til 

et programområde på Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet til Vg1, og til et 

programområde til Vg3 som bygger videre på programområdet til Vg2, jf. opplæringsloven § 3-

1. For søkerne som ikke oppfyller vilkåret for å begynne på neste trinn bør det vurderes om 

søkeren bør tas inn som deltidselev eller om hun eller ha kan ha rett til flere år på Vg1 eller Vg2, 

jf opplæringsloven § 3-1 femte ledd.  

 

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid  

Paragraf 6-32 er ny og regulerer inntak til Vg2 og Vg3 for søkere som har enkeltvedtak om 

utvidet tid.  

 

Vilkår  

I første ledd er det regulert at søkere som har enkeltvedtak om utvidet tid etter § 3-1 femte 

ledd kan ha fortrinnsrett ved inntak til Vg2 eller Vg3. For mer om vilkåret om enkeltvedtak om 

utvidet tid, se merknad til § 6-20. Det er de samme kravene her. Søkeren tas inn etter en 

individuell behandling før det ordinære inntaket.  

 

Kvalifiserer til opprykk  

I andre ledd er vilkårene som søkerne må oppfylle for å tas inn til Vg2 eller Vg3 regulert. Det vil 

her kunne være flere ulike typer søknader på grunnlag av innholdet i vedtaket om utvidet tid. 

Det vil være de som oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3, men som har brukt lenger tid 

på tidligere trinn og derfor har et enkeltvedtak om utvidet tid, dernest de som etter en 

individuell vurdering etter § 6-38 oppfyller vilkårene for å flyttes til neste nivå, men også de som 

har gått ett eller flere år på Vg2 eller Vg3 og som trenger flere år på dette nivå (dette tilsvarer 

de som søker om utvidet tid til Vg1 etter § 6-20). Om disse søkerne skal tas inn til Vg2 eller Vg3 

må vurderes konkret for den enkelte i samsvar med de ulike vilkårene for inntak til Vg2 og Vg3. 

Hva søkeren bør tas inn til bør være fastsatt i enkeltvedtaket om utvidet tid.  

 

Programområde på Vg2 og Vg3.  

I tredje ledd er retten til søkere som oppfyller vilkårene for å tas inn til neste trinn regulert. 

Disse har som andre som oppfyller vilkårene for å tas inn til Vg2 eller Vg3, rett til å bli tatt inn til 

et programområde på Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet til Vg1 og til Vg3 til et 

programområde til Vg3 som bygger videre på programområdet til Vg2, jf. opplæringsloven § 3-

1. For de søkerne som ikke oppfyller vilkåret for å begynne på neste trinn må det vurderes om 

søkeren kan ha rett til flere år på Vg1. Disse søkerne vil ofte ha behov for å fortsette på samme 

skolen og dette bør så langt det er mulig oppfylles, dersom søkeren ønsker dette.  
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Inntak etter poeng og individuell behandling 

§ 6-33 Rangering av søkjarar  

I § 6-33 er rangeringen av søkere til Vg2 og Vg3 etter poeng regulert. Bestemmelsen er en 

videreføring av gjeldende §6- 25 andre ledd. Formuleringen i gjeldende § 6-25 andre ledd tredje 

punktum om at fylkeskommunen ved inntak, så langt råd er, skal ta hensyn til søkerens 

prioritering er foreslått fjernet. Dette har sammenheng med at søkeren har en lovfestet rett til 

inntak til et programområde på Vg2 eller Vg2 som bygger på det utdanningsprogrammet, 

eventuelt programområdet hun eller han har tatt på forrige trinn, jf. § 3-1 sjette ledd. 

Fylkeskommune skal gjennomføre inntaket i samsvar med prioriteringen som søkeren har gjort i 

sin søknad, jf. § 6-11.  

 

For merknader til første og andre ledd vises det til merknader til § 6-21. Paragraf 6-21 og 6-33 

er så godt som likelydende.  

 

§ 6-34 Utrekning av poeng  

Paragraf 6-34 regulerer poengberegning ved inntak til Vg2 og Vg3. Bestemmelsen er en 

tydeliggjøring av gjeldende § 6-26. Prinsippene for utregning er i hovedsak de samme som ved 

inntak til Vg1, se § 6-22.  

 

Prinsipp  

Det er fastsatt i første ledd at ved inntak til Vg2 og Vg3 skal alle standpunktkarakterer og 

eksamenskarakterer fra Vg1, og eventuelt Vg2 legges til grunn. I tillegg skal, som i dag, 

halvårsvurderinger med karakter fra siste trinnet legges til grunn. Det understrekes at det bare 

er i fag der det er fastsatt i læreplanen for faget at det skal settes en halvårsvurdering med 

karakter ved avslutningen av opplæringsåret at disse skal trekkes inn i poengberegningen. Dette 

vil i hovedsak være i fellesfag. For søkere til Vg3 hvor det er fastsatt i læreplanen for faget at 

standpunktkarakteren skal fastsettes etter Vg3, som norsk, vil det kun være 

halvårsvurderingene på Vg2 i norsk som inngår i poengberegningen. Halvårsvurderingene med 

karakter som eleven fikk ved avslutningen av faget etter Vg1 skal ikke inngå i 

poengberegningen ved inntak til Vg3.  

 

Utregningen  

I andre ledd er det mer detaljert regulert hvordan utregningen av poengsum skal skje. Det 

følger av bokstav a at tallkarakteren skal regnes med sine respektive tallverdier, dette er som 

ved inntak til Vg1. Se merknad til § 6-22 bokstav a, dette gjelder tilsvarende her.  

 

I bokstav b er poengberegningen for fag hvor det er fastsatt i læreplanen for faget at 

sluttvurderingsuttrykket er deltatt. Dette tilsvarer § 6-22 bokstav c. Det vises til merknad til 

denne.  

 

Bokstav c regulerer poengutregningen for søkere som er fritatt fra opplæring etter §§ 1-11 eller 

1-12 eller fra vurdering med karakter etter § 3-21 til 3-23. Poengutregningen for disse til være 

tilsvarende som etter § 6-22andre ledd bokstav d og det vises til merknad til dette.  

 

Bokstav d regulerer poengberegning for søkere som har fått “ikkje vurderingsgrunnlag” i et eller 

flere fag eller som er trukket til eksamen, men ikke har møtt. Søkere som har fått IV i et eller 

flere fag oppfyller ikke vilkårene for å tas inn til neste trinn, jf. § 6-29. Fylkeskommune må 

vurdere på individuelt grunnlag om søkeren oppfyller vilkårene for inntak i § 6-37. Dersom 

søkeren oppfyller vilkårene skal poengsummen beregnes. I fag hvor søkeren har fått IV og eller 

“ikkje møtt” til eksamen skal det legges til en nullverdi, dette er som i § 6-22 bokstav e.   

 

Bokstav e gjelder for poengberegningen der søkeren har avlagt eksamen i et fag som privatist. 

Fylkeskommunen skal ved poengberegning legge til grunn den beste karakteren.  
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I bokstav f er det regulert poengberegning for søkere som har gjort omvalg eller liknende. Ved 

poengutregningen skal de beste karakterene legges til grunn. Det minnes her om den som får 

innvilget omvalg ikke skal delta i opplæringen i fag som hun eller han allerede har en 

sluttvurdering i. Dette betyr at det bare er standpunktkarakterer, eksamenskarakterer eller 

halvårsvurderinger med karakter i fag hun eller han ikke allerede har brukt opp retten sin i at 

det vil være aktuelt å gjøre et utvalg. Videre vil det også være slik at de karakterene som legges 

til grunn må være relevante for inntak til det aktuelle programområdet på Vg2 eller Vg3. Ved 

inntak til programområder til Vg2 innen yrkesfaglige utdanningsprogram vil det bare være 

karakterer fra det samme utdanningsprogrammet eller karakterer fra utdanningsprogram det er 

åpnet for kryssløp mellom som kan legges til grunn, dersom søkeren har flere fag fra Vg1 

sammenliknet med minimumskravet i fag- og timefordelingen.  

 

§ 6-35 Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning  

Paragraf 6-35 regulerer inntak til Vg2 og Vg3 for søkere som har enkeltvedtak om 

spesialundervisning på Vg1 eller Vg2. Bestemmelsen er en delvis endring av gjeldende § 6-24. 

Vilkårene for inntak etter denne bestemmelsen er for det første at søkeren har et enkeltvedtak 

om spesialundervisning på det trinnet hun eller han er i ferd med å avslutte. Dette betyr for 

eksempel at søker til Vg2 som har hatt enkeltvedtak om spesialundervisning i grunnskolen, men 

ikke har enkeltvedtak på Vg1 ikke oppfyller vilkårene. Tilsvarende vil gjelde elever som har hatt 

enkeltvedtak om spesialundervisning tidligere i videregående opplæring, men ikke lenger har et 

enkeltvedtak om spesialundervisning. Det andre vilkåret er at søkeren på grunn av innholdet i 

enkeltvedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag. Dette betyr at grunnen til at eleven 

ikke har fått en standpunktkarakter i faget eller halvårsvurdering med karakter må være at det i 

enkeltvedtaket til søkeren er fastsatt avvik fra læreplanen for et eller flere fag. Dersom det ikke 

er fastsatt avvik fra læreplanen for fag i enkeltvedtaket om spesialundervisning, skal også elever 

med spesialundervisning som mangler vurdering i ett eller flere fag, eventuelt tas inn til neste 

trinn på grunnlag av § 6-38. Dersom søkeren oppfyller disse to vilkårene så kan 

fylkeskommunen etter en individuell vurdering ta søkeren inn til Vg2 eller Vg3.  

 

I andre punktum er vurderingstemaet når det skal avgjøres om søkeren kan tas inn til neste 

trinn regulert. Det følger her at fylkeskommunen må gjøre en helhetlig vurdering av om søkeren 

har faglige forutsetninger for å tas inn til neste trinn. Denne vurderingen må gjøres ut fra 

enkeltvedtaket og den individuelle opplæringsplanen til søkeren. Dersom dette er en søker som 

skal ha grunnkompetanse vil vurderingen gjøres i forhold til dette. I vurderingen skal det også 

legges vekt på den sakkyndige vurderingen og søkerens egen prioritering.  

 

I tredje ledd er det fastsatt søkere som oppfyller vilkårene for inntak til neste trinn skal tas inn 

til et programområde til Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet til Vg1 eller et 

programområde til Vg3 som bygger på programområdet til Vg2. For søkere som ikke oppfyller 

vilkårene for inntak til Vg2 så skal fylkeskommunen vurdere om dette er en søker som bør tas 

inn til Vg1 et år til etter § 6-23, eventuelt ett år til på Vg2 etter denne bestemmelsen.   

 

§ 6-36  Søkjare utan talkarakterer eller utan samanliknbart karaktergrunnlag  

Bestemmelsen er ny og regulerer inntak til Vg2 og Vg3 for søkere utan bokstav- eller 

tallkarakterer eller sammenliknbart karaktergrunnlag. Bestemmelsen tilsvarer § 6-25 for inntak 

til Vg1 og gjennomføres på samme måte og det vises til merknader til denne også.  

 

Bestemmelsen regulerer for det første inntak til offentlige videregående skoler for søkere som på 

Vg1 og/eller Vg2 har vært elev på en privat skole som ikke har vurdering med tallkarakterer, 

som Steinerskolene eller ved en internasjonal skole som har en karakterskala fra 1-7. Her vil 

dokumentasjon fra skolen legges til grunn ved inntak for å rangere søkerne. Denne 

bestemmelsen gjelder også for inntak av søkere som har tatt Vg1 og/eller Vg2 i utlandet for 

eksempel gjennom utveksling dersom søkeren ønsker å få godkjent opplæringsåret i utlandet 

som en del av norsk videregående opplæring, jf. § 1-16 andre ledd. Karakteren fra utlandet vil 
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ikke kunne brukes direkte inn i inntak etter poeng og fylkeskommunen må ta søkeren inn etter 

en individuell vurdering. Fylkeskommunen avgjør hvordan de tar inn elever som har fått 

forhåndsgodkjent et opplæringsår i utlandet etter § 1-16 andre ledd siste punktum. 

Fylkeskommunen må sikre at disse elevenes rett til videregående opplæring oppfylles. Disse har 

rett til inntak til et programområde på Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet elever har 

fullført Vg1 i. Dersom søkeren ikke ønsker å få skoleåret godkjent som norsk Vg1 eller Vg2, vil 

karakteren fra forrige trinn i Norge legges til grunn og søkeren konkurrerer etter poeng, jf. §§ 6-

33 og 6-34.  

 

Bestemmelsen gjelder også for nyankomne minoritetsspråklig som oppfyller vilkårene for inntak 

til videregående opplæring i §§ 6-4 og 6-15. For utenlandske utvekslingselever gjelder ikke 

bestemmelsen. Fylkeskommunen vil reservere plasser til utvekslingselever, jf. § 6-7 andre ledd.  

 

§ 6-37 Inntak på individuelt grunnlag  

Bestemmelsen regulerer inntak på individuelt grunnlag til Vg2 og Vg3. Dette er i dag regulert i 

§§ 6-22 bokstav b og 6-23 bokstav b og c. I og med at det er foreslått endringer i vilkår for 

inntak til Vg2 og Vg3 i § 6-29, så foreslås det også endringer i § 6-37.  

 

Vilkår  

I første ledd er det fastsatt at søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3 

etter § 6-29 første ledd. likevel kan tas inn til neste nivå. Vilkåret for dette er at 

fylkeskommunen gjør en helhetlig vurdering av søkerens kompetanse og mener at inntak til 

neste trinn er forsvarlig. Det nærmere innholdet i den helhetlige vurderingen som 

fylkeskommunen må gjøre er utdypet i andre og tredje punktum. I andre punktum er det 

presisert at fylkeskommunen må vurdere om det er dokumentert at søkeren har den 

kompetansen i de eller de fagene som hun eller han ikke har bestått eller mangler etter 

læreplanverket som er nødvendig for å følge opplæringen på neste trinn. Her må det ses på 

hvorfor søkeren ikke har bestått faget og om hun eller han likevel antas å ha de faglige 

forutsetningene som er nødvendige for å følge opplæringen i faget med mulighet for å få 

karakteren 2 eller bedre til standpunkt. Det er i dag slik at mange fylkeskommuner tar inn 

søkere til neste trinn som ikke har bestått i ett par fag. Denne praksisen kan fortsatt være tillatt 

så lenge søkeren etter en samlet vurdering antas å ha de faglige forutsetningene for å følge 

opplæringen på neste nivå. I vurderingen bør det også ses på om faget som søkeren ikke har 

bestått er et fellesfag hvor den ikke beståtte karakteren er en halvårsvurderingen eller om det 

er en standpunktkarakter i et programfag eller et fellesfag. Dersom det er en halvårsvurdering i 

et fellesfag, vil det skulle mindre til for at søkeren flyttes opp enn dersom det er en 

standpunktkarakter i et programfag eller fellesfag. Fylkeskommunen må sikre at søkere som tas 

inn ikke får et etterslep med for mange fag de ikke har bestått. Dess flere fag som ikke er 

bestått, dess vanskeligere vil det bli for søkeren å oppfylle kravene for å få vitnemål, jf. § 3-42 

eller fag- og svennebrev etter §§ 3-67. Fylkeskommunen kan delegere til rektorene å foreta 

vurderingen av om det er forsvarlig å ta inn en elev til neste nivå. Dette må da være fastsatt i 

den lokale forskriften om inntak. Ved delegering er det fylkeskommunenes ansvar å sikre lik 

praksis.  

 

Deltidselev  

I andre ledd er det regulert at søkere som fylkeskommunen konkluderer med at ikke har de 

faglige forutsetningen for inntak til Vg2 eller Vg3 som fulltidselev, kan tas inn som deltidselev i 

de fagene som hun eller han har fått karakteren 2 eller bedre. Søkeren tas da inn etter § 6-39. 

Fylkeskommunen bør også sikre oppfølging av denne eleven for at hun eller han skal kunne 

fullføre og bestå videregående opplæring.  
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§ 6-38  Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt 

Bestemmelsen er ny. Denne til svarer § 6-27 ved inntak til Vg1. For mer om hvem som omfattes 

av bestemmelsen så vises det til merknad til denne bestemmelsen. Disse søkerne vil ha samme 

rettigheter ved inntak til Vg2 og Vg3 som andre elever etter opplæringsloven § 3-1.  

 

§ 6-39  Inntak av deltidselev til Vg2 eller Vg3  

Paragraf 6-39 er ny og regulerer inntak av deltidselever til Vg2 og Vg3. Denne bestemmelsen 

må ses i sammenheng med §§ 6-6 og 6-28 som også regulerer deltidselever. I § 6-6 siste ledd 

er det fastsatt at deltidselever tas inn etter fulltidselever. Dette gjelder også til Vg2 og Vg3.  

 

I første ledd er det regulert at fylkeskommune kan ta inn søkere som ikke oppfyller vilkårene for 

å bli tatt inn som fulltidselev som deltidselev. Fylkeskommunen må vurdere dette konkret i hvert 

tilfelle. En søker som har fått opplæring i et fag tidligere og bestått faget, skal ikke tas inn som 

deltidselev i dette faget. Videregående opplæring skal ikke brukes til å forbedre 

standpunktkarakteren i fag som søkeren allerede har fått opplæring i og har bestått. Utover 

dette er det fylkeskommunen som fastsetter hvordan inntaket av deltidselever gjennomføres. 

Dette må være fastsatt i den lokale forskriften om inntak.  

 

Eksempler  

I andre ledd er det regulert typiske deltidselever til Vg2 og Vg3 som fylkeskommunen skal ta 

inn. Felles for bokstav a, b og c er at dette er søkere som fortsatt har rett til videregående 

opplæringen etter opplæringsloven § 3-1. bokstav a er de som ikke har bestått i flere fag på Vg1 

og/eller Vg2 og som det ikke vil være forsvarlig å flytte opp til neste trinn fordi hun eller han 

trolig ikke har de nødvendige faglige forutsetningene. Bokstav b er de som mangler fag for å ha 

full fagkrets innen et utdanningsprogram på Vg1 eller et programområde på Vg2/Vg3. Dette kan 

for eksempel være en som har tatt Vg2 på deltid og så nå vil ta resten av Vg2 eller som har 

vedtak om nedsatt progresjon etter opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd. Bokstav c er de som har 

rett til videregående opplæring og som mangler fag for å få generell studiekompetanse eller for 

å få yrkeskompetanse, dette kan være elever som har tatt et år i utlandet.  

 

Fylkeskommunen kan også ta inn søkere som ikke har rett til videregående opplæring som 

deltidselev, med unntak av i det tilfellet hvor søkeren allerede har bestått faget.  

 

IV Inntak til knutepunktskoler for teiknspråklege søkjarar med rett til 

opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9 
Det er forslått få endringer i dette kapitlet. Bestemmelsene her må ses i sammenheng med §§ 

6-20 og 6-31.  

 

§ 6-40  Vilkår for inntak til knutepunktskolar 

Bestemmelsen regulerer vilkår for inntak til knutepunktskoler for søkere som har rett til 

tegnspråkopplæring etter opplæringsloven § 3-9. Bestemmelsen er ny, men viderefører 

gjeldende rett. Bestemmelsene regulerer inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 ved knutepunktskoler.  

 

Retten  

Det følger av første ledd at søkere med rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven § 3-9 

kan søke enten om opplæring i et tegnspråklig miljø ved en knutepunktskole etter 

bestemmelsen her eller opplæring i en ordinær videregående skole med tolk etter § 6-19 eller 6-

31. I andre punktum er knutepunktskoler definert.  

 

Krav til søknaden  

I andre ledd er det fastsatt særlige krav til søknaden for søkere med rett etter opplæringsloven 

§ 3-9. Det er her fastsatt at søkeren i søknaden må oppgi om hun eller han ønsker opplæring i 

en ordinær videregående skole med tolk eller til en knutepunktskole. I søknaden må søkeren 
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prioritere opplæring i en ordinær videregående skole med tolk eller opplæring i en 

knutepunktskole høyest. Ved søknaden skal det ligge ved en sakkyndig vurdering av behovene 

til søkerne, jf. § 6-41. Søkeren må ha valgt i samråd med denne.  

 

Retten 

I tredje ledd er retten til søkerne regulert. Her følger det at søkere til knutepunktskoler har rett 

til inntak til et av tre valgte utdanningsprogram. Dette er som andre søkere, denne retten 

modifiseres i andre punktum. Her går det frem at søkere til knutepunktskoler ikke kan føre opp 

andre utdanningsprogram enn de som knutepunktskoler gir, eventuelt tilbud disse skolene tilbyr 

sammen med andre videregåendeskoler. Dette er som i dag og utdypes ikke videre.  

 

§ 6-41 Sakkunnig vurdering  

Paragraf 6-41 regulerer innholdet i den sakkyndige vurderingen som fylkeskommunen skal 

utarbeide ved søknader om inntak til knutepunktskoler. Denne sakkyndige vurderingen er den 

samme som sakkyndig vurdering ette § 6-19.  

 

Krav til innhold  

Første ledd viderefører dels gjeldende § 6-31 og presiserer innholdet i den sakkyndige 

vurderingen. Dette er den samme sakkyndige vurderingen som i § 6-19. Det vises til merknader 

til § 6-19.   

 

Andre ledd er nytt, men er en presisering av gjeldende rett. Dette er også tilsvarende som i § 6-

19 og det vises til merknad til § 6-19 tredje ledd. I tredje ledd er det foreslått at sakkyndig 

instans er den fylkeskommunale PP-tjenesten. Dette er som i dag. Det er kommunen som 

søkeren er folkeregistrert i som har ansvaret for å utarbeide den sakkyndige vurderingen.    

 

§ 6-42 Sakshandsaming  

Bestemmelsen er ny og gjelder saksbehandlingen for søknader om inntak til knutepunktskoler. 

Den viderefører i stor grad gjeldende § 6-30.  

 

I første ledd er det fastsatt at det er fylkeskommunen der søkeren er folkeregistrert som er 

ansvarlig for å oppfylle søkerens rett etter § 3-9. Det betyr at hjemfylket må dekke eventuelle 

kostnader dersom retten til opplæring oppfylles i en annen fylkeskommune. Dette gjøres 

gjennom refusjon etter forskriften kapittel 19.  

 

I andre ledd viser til at kravene til søknad og søknsfrist i §§ 6-10 og 6-11 også gjelder for 

søkere til knutepunktskoler. Det betyr at søkere til knutepunktskoler søker innen 1. februar. 

Søkeren sender søknaden til fylkeskommunen der hun eller han er folkeregistrert.  

 

I tredje ledd følger det at fylkeskommunen sender søknaden videre til fylkeskommunen der 

knutepunktskolen som søkeren har søkt om inntak til ligger, dersom vilkårene etter § 6-40 er 

oppfylte. Fylkeskommunen skal sende søknaden sammen med sakkyndig vurdering videre innen 

15. mars.  

 

I fjerde ledd står det at det er fylkeskommunen der knutepunktskolen ligger som avgjør om 

søkeren får plass ved knutepunktskolen eller ei. Fylkeskommunen der knutepunktskolen ligger 

gir beskjed om resultatet til hjemfylkeskommunen. Hjemfylkeskommunen treffer endelig vedtak 

om inntak til opplæring etter opplæringsloven § 3-9.  

 

I femte ledd følger det at dersom søkeren får avslag, så skal fylkeskommunen der 

knutepunktskolen ligger snarest mulig sendes melding om dette til hjemfylkeskommunen. 

Hjemfylkeskommunen plikter da, så snart som mulig, å finne et annet tilbud om opplæring i et 

tegnspråklig miljø til søkeren i samarbeid med skolene. Dette innebærer at fylkeskommunen må 

finne et tilbud til søkeren ved en annen knutepunktskole.  
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§ 6-43 Inntaksrekkjefølgje til knutepunktskoler  

Paragraf 6-43 regulerer inntaksrekkefølgen til knutepunktskoler og viderefører gjeldende § 6-32. 

Det er kun gjort mindre endringer.  

 

Første ledd inneholder rekkefølgen for rangering. Her følger det at søkere fra fylket skal 

rangeres før søkere fra andre fylket. Søkere med rett rangeres før søkere uten rett i begge 

tilfeller. Dette er som i dag. 

 

Det følger av andre ledd at innenfor hver av gruppene skal søkerne rangeres etter reglene som 

gjelder ved inntak til ordinær videregående opplæring etter §§ 6-15 flg. Med unntak av 

bestemmelsene om fortrinnsrett vil de øvrige reglene gjelde, blant annet rangering etter poeng 

og individuell behandling av søkere som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten 

av fagene. Denne bestemmelsen vil også gjelde for inntak til Vg2 og Vg3 for eventuelle ledige 

plasser. Søkere som er tatt inn til Vg1 ved en knutepunktskole vil normalt ha rett til å fullføre 

opplæringen ved knutepunktskolen, dette er også regulert eksplisitt i fjerde ledd.  

 

I tredje ledd er det fastsatt at knutepunktskolene også må reservere plasser til søkere som ikke 

har vurdering med karakter. Disse skal tas inn etter en individuell behandling, dette er som i 

ordinære videregående skoler. Her er det også fastsatt at når det skal vurderes om søkerne skal 

tas inn til en knutepunktskole så skal både den sakkyndige vurderingen og søkerens prioritering 

tillegges vekt.  

 

En søker som er tatt inn til Vg1 ved en knutepunktskole har normalt rett til å fullføre 

videregående opplæring ved knutepunktskolen som han eller hun er tatt in til. Dette sikrer at 

den som er elev ved en knutepunktskole, tilbakeføres til en ordinær videregående skole dersom 

hun eller han ikke ønsker dette.  

 

V Inntak til somme statlege vidaregåande skoler 
Kapitlet regulerer inntak til noen statlige skoler. Det er ikke foreslått endringer her.  

 

§ 6-44 Særskilt om inntak til somme statlege skolar 

Dette er en videreføring av gjeldende § 6-41. Det foreslås ingen endringer i bestemmelsen. 

Paragrafen regulerer inntak til to statlige samiske skoler og til statens skoler med 

utdanningsprogram for landbruk.  

 

Det følger av § 6-1 at bestemmelsene om inntak i kapitlet gjelder så langt de passer for disse 

skolene. Det er særlig de felles bestemmelsene i § 6-1 til 6-14 som er aktuelle.  

 

VI Inntak av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring  
Kapittel VI regulerer inntak av voksne til et opplæringstilbud særskilt organisert for voksne etter 

opplæringsloven kapittel 4A. Kapitlet regulerer inntak både av voksne med rett og voksne uten 

rett til videregående opplæring. Voksne skal som hovedregel tas inn til et opplæringstilbud 

særskilt organisert for dem. For mer om voksnes rett til videregående opplæring, se rundskriv 

Udir-2-2008. Det er foreslått omfattende endringer knyttet til inntak av voksne. I dag er inntak 

av voksne er regulert i gjeldende §§ 6-27 og 6-28.  

 

§ 6-45 Inntak av vaksne med rett til vidaregående opplæring 

Paragraf 6-44 er ny. Bestemmelsen regulerer inntak av voksne med rett til videregående 

opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. Inntak av voksne uten rett til videregående opplæring 

er regulert i § 6-47.  
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Voksenretten 

Hvem som har “voksenrett” til videregående opplæring følger av første ledd. Dette er i realiteten 

en gjentagelse av opplæringsloven § 4A-3. For å ha rett til videregående opplæring er det tre 

vilkår som må være oppfylt. For det først må søkeren fylle 25 det året han eller hun søker. 

Søkere under 25 har ungdomsrett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. I 

særlige tilfeller kan fylkeskommunen treffe et enkeltvedtak med hjemmel i opplæringsloven § 3-

1 tiende ledd og la ungdom ta ut retten til videregående opplæring etter § 4A-3. Det andre 

vilkåret som må være oppfylt er at søkeren må ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller 

tilsvarende. Dette vurderes også for voksne etter § 6-14. Den voksne må enten ha vitnemål for 

fullført norsk grunnskoleopplæring, ha dokumentert at hun eller han har niårig 

grunnskoleopplæring fra utlandet eller dokumentert realkompetanse i de fagene som kreves for 

å få vitnemål i grunnskoleopplæring for voksne, jf. opplæringsloven §4 A-1 og forskriften § 4-

33. For mer om dette se merknad til § 6-14. Det tredje vilkåret er at søkeren ikke må ha fullført 

videregående opplæring. For mer om den skjønnsmessige vurderingen av om søkeren har hele, 

deler av eller ingenting av retten i behold, se rundskriv Udir-2-2008. Dersom en person oppfyller 

disse vilkårene har hun eller han voksenrett. I tillegg til dette må søkeren ha lovlig opphold, jf. § 

6-4.  

 

Et tilbud organisert for voksne  

I andre ledd står det at søkere med voksenrett primært skal tas inn til ett opplæringstilbud som 

er organisert for voksne etter opplæringsloven § 4A-3. Voksne som søker et tilbud for ungdom 

bør av fylkeskommunen veiledes til å søke et tilbud særlig organisert for voksne. Den voksne 

har en langt sterkere rett til videregående opplæring når hun eller han søker om ett tilbud 

særskilt organisert for voksne enn når hun eller han søker om et tilbud i ordinær videregående 

opplæring for ungdom. Voksne som søker om inntak til ordinær videregående opplæring skal 

rangeres etter ungdom, men voksne som søker etter kapittel 4A har rett til ønsket 

sluttkompetanse, jf. tredje ledd. I andre ledd siste punktum er prinsippet om at 

opplæringstilbudet skal være tilpasset behov til den voksne gjentatt. I dette ligger blant annet at 

opplæringstilbud bør tilpasses når det gjelder tid, sted, lengde, progresjon og at opplæringen 

bygger på den voksnes formal- og realkompetanse. Voksne i videregående opplæring etter § 3-1 

har ikke rett til samme tilpasning.  

 

Kravene til søknaden og innholdet i den voksnes rett til videregående opplæring finnes i tredje 

ledd. I første punktum står det at den voksne i søknaden sin skal føre opp ønsket 

sluttkompetanse. Med ønsket sluttkompetanse forstås det hvilken yrkes- eller studiekompetanse 

han eller hun ønsker. Innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram er dette normalt knyttet til 

hvilken yrkeskompetanse søkeren ønsker å oppnå, dette kan for eksempel være fagbrev som 

barne- og ungdomsarbeider eller svennebrev som tømrer. Den voksne søker på en 

sluttkompetanse og ikke et utdanningsprogram til Vg1. Dette er en forskjell mellom inntak til 

videregående opplæring etter kapittel 4A og kapittel 3. Den voksne skal normalt få tilbud om 

opplæring i samsvar med den sluttkompetansen som hun eller han ønsker. Det vil kun være 

unntaksvis at fylkeskommunen ikke gir den voksne et tilbud i samsvar med ønsket. I 

vurderingen skal det legges vekt på mulighetene den enkelte har for å oppnå den ønskede 

yrkes- eller studiekompetansen. Eksempler på tilfeller hvor den voksne ikke får et tilbud kan 

være dersom en voksne bare har igjen en liten del av retten til videregående opplæring eller 

dersom det ut fra den voksnes forutsetninger er svært lite sannsynlig at han eller hun vil kunne 

bestå videregående opplæring med ønsket sluttkompetanse. Dersom fylkeskommunen ikke 

innvilger ønsket sluttkompetanse for en voksen med rett må dette begrunnes særskilt i 

inntaksvedtaket, se også § 6-47 tredje ledd.  

 

Realkompetansevurdering  

Realkompetansevurdering er viktig for å gi voksne et tilpasset opplæringstilbud. I fjerde ledd er 

det fastsatt at voksne med rett til videregående opplæring etter § 4A-3 skal 

realkompetansevurderes. Realkompetansevurdering er nærmere regulert i § 6-45.  
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§ 6-46 Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring 

ved inntak  

Paragraf 6-46 omhandler realkompetansevurdering for voksne med rett til videregående 

opplæring. Denne viderefører gjeldende § 6-27 første og andre ledd. Bestemmelsen må også ses 

i sammenheng med forskrift til opplæringsloven § 4-13 og opplæringsloven § 4A-3 femte ledd.  

 

Plikten 

I første ledd er det fastsatt at fylkeskommunen plikter å sørge for at voksne søkere som har rett 

til videregående opplæring etter § 4A-3 får kartlagt og vurdert sin realkompetanse. Resultatet 

av realkompetansevurderingen skal danne grunnlaget for opplæringstilbudet som den voksne 

tilbys. Det er utdypet nærmere i tredje ledd hvordan dette skal gjøres.  

 

Innholdet i realkompetansevurderingen 

I andre ledd er det regulert hva fylkeskommunen skal se på når de skal kartlegge og vurdere 

den voksnes realkompetanse. Dette er en videreføring av gjeldende § 6-27 andre ledd. Dette 

følger også av § 4-13 som er bestemmelsen som regulerer realkompetansevurdering. 

Fylkeskommunen skal ved realkompetansevurderingen vurdere den voksnes formal kompetanse, 

ikke-formelle kompetanse og uformelle kompetanse. Fylkeskommunen vurderer om den voksnes 

realkompetanse er likeverdig med den kompetanse som den kompetansen som oppnås gjennom 

videregående opplæring, jf. § 4-13. Likeverdig er ikke det samme som lik. Fylkeskommunen må 

gjennomføre realkompetansevurderingen på en forsvarlig måte hvor den voksne får en mulighet 

til å vise kompetansen sin. En vurdering basert kun på skriftlig dokumentasjon vil neppe være 

forsvarlig fordi den ikke i tilstrekkelig vil avdekke den kompetanse den voksne har. Å vurdere 

realkompetanse og å vurdere praksis etter §§ 11-7 flg. er ikke det samme. For mer om kravene 

til realkompetansevurdering som sluttvurdering, se merknad til § 4-13 i rundskriv Udir-1-2010. 

Det følger av siste punktum at den voksne kan få godkjent hele eller deler av fag gjennom en 

realkompetansevurdering.  

 

Opplæringstilbud tilpasset realkompetansen  

I tredje ledd er det regulert at den voksnes opplæringstilbud skal tilpasses resultatet av 

realkompetansevurderingen. Resultatet av realkompetansevurderingen er svært viktig for å 

avklare hvilket opplæringstilbud den enkelte skal tilbys, og det følger av første punktum at den 

voksne skal tilbys et opplæringstilbud som er tilpasset resultatet av realkompetansevurderingen. 

Realkompetansevurderingen kan fungere på to måter enten som en sluttvurdering eller som en 

kartlegging av hvilken “restopplæring” den voksne har behov for, når fylkeskommunen avgjør 

hvilket opplæringstilbud den voksne skal tilbys for å få ønsket sluttkompetanse. Det er sagt 

eksplisitt i andre punktum at den voksne ikke skal tilbys opplæring i fag som hun eller han har 

fått godkjent gjennom en realkompetansevurdering. Godkjent i en realkompetansevurdering er 

likeverdig med en sluttvurdering i faget.  

 

Krav til enkeltvedtak 

Fjerde ledd stiller opp formkrav til realkompetansevurderingen. I første punktum er det fastsatt 

at realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette kan klages på til 

fylkesmannen etter § 5-1. Det at realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak betyr at det 

skal være skriftlig og at kravene til et enkeltvedtak i forvaltningsloven §§ 24 flg. gjelder. I andre 

punktum er kravene til et enkeltvedtak gjengitt. I enkeltvedtaket skal det gå klart frem hva den 

voksne har fått godkjent. Dette gjelder både for hele eller deler av fag. Enkeltvedtaket om 

realkompetansevurdering skal også inneholde reglene som gjelder for 

realkompetansevurderingen, de opplysningene som er lagt til grunn (det vil si blant annet den 

dokumentasjonen som er fremlagt og hvordan vurderingen ellers er gjennomført) og de 

hovedhensynene som fylkeskommunene har lagt vekt på i vurderingen. Dersom noe av dette 

mangler så har enkeltvedtaket en saksbehandlingsfeil.  
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§ 6-47 Krav til saksbehandling  

Bestemmelsen er ny og inneholder krav til saksbehandlingen ved inntak av voksne med rett til 

videregående opplæring.  

 

Søknadsfrister og ventelister  

I første ledd er det eksplisitt regulert at for voksne så gjelder ikke søknadsfristene for inntak i § 

6-10. Den voksne kan søke om inntak når som helst i løpet av året. Fylkeskommunen kan ikke 

henvise søkeren til en søknadsfrist i året. Dette er i strid med retten etter opplæringsloven § 4A-

3. Den voksne har rett til et opplæringstilbud innen rimelig tid og fylkeskommunen kan ikke ha 

ventelister. For mer om dette se rundskriv Udir-2-2008. 

 

Krav til innholdet i enkeltvedtaket  

I andre ledd er det fastsatt at fylkeskommunen skal treffe et enkeltvedtak om inntak. Kravene til 

dette enkeltvedtaket utover de som følger av forvaltningsloven §§ 24 flg. er opplistet i bokstav a 

til d. Det følger av bokstav a at enkeltvedtaket skal ta stilling til om den voksne har rett til 

videregående opplæring etter § 4A-3. Dersom den voksne bare har deler av retten i behold skal 

det gå frem av enkeltvedtaket hvor mye av retten som er i behold. Etter bokstav b skal vedtaket 

ta stilling til hvilken sluttkompetanse den voksne tilbys. Fylkeskommunen må her vurdere om 

søkeren tilbys den sluttkompetanse som hun eller han ønsker. Det skal her være fastsatt om 

opplæringen skal lede frem til yrkes- eller studiekompetanse, og dersom det er 

yrkeskompetanse skal det i vedtaket gå frem hvilket fag- eller svennebrev som søkeren skal gis 

opplæring med sikte på å oppnå. Dette innebærer blant at det i vedtaket må gå frem hvilket 

programområde på Vg3 som den voksne tas inn til. I bokstav c er det fastsatt at resultatet av 

realkompetansevurderingen skal være med. Dette kan være kort og med en henvisning til hvilke 

fag som er godkjent. Det er heller ikke noe i veien for at enkeltvedtaket om inntak og 

enkeltvedtaket om realkompetansevurdering skrives i samme dokument. Etter bokstav d skal 

det også gå frem av enkeltvedtaket hvilket opplæringstilbud den voksne tilbys. Dette er 

detaljene i tilbudet, blant annet hvor opplæringstilbudet gis, hvilke fag som gis når, 

tidspunktene etc.  

 

Avvik må begrunnes  

I tredje ledd er det eksplisitt regulert at dersom den voksne tilbys en annen sluttkompetanse 

enn ønsket så skal dette begrunnes særskilt i enkeltvedtaket. Det er da fylkeskommunen som 

har bevisbyrden. Den voksne kan klage på dette.  

 

Innen rimelig tid 

I fjerde ledd er det fastsatt at fylkeskommunen innen rimelig tid må vurdere om den voksne har 

rett til videregående opplæring, eventuelt gjennomføre en realkompetansevurdering for de som 

har rett til det og gjøre et enkeltvedtak om videregående opplæring. Forståelsen av rimelig tid 

er redegjort for i Udir-2-2008. 

 

§ 6-47 Inntak av vaksne utan rett  

Bestemmelsen er ny og regulerer inntak av voksne uten rett til videregående opplæring. Også 

disse søkerne har etter opplæringsloven § 13-3 andre ledd rett til et tilbud om videregående 

opplæring.  

 

Definisjon av voksne uten rett 

I første ledd er det fastsatt at også voksne uten rett kan søke om inntak. Her defineres det også 

hvem som er voksne uten rett. Fylkeskommunen skal også behandle disse søknadene, men det 

er ikke samme krav til et tilbud innen rimelig tid.  

 

Tilbud til voksne uten rett  

I andre ledd er det regulert hvilket opplæringstilbud søkere uten voksenrett skal få tilbud om. 

Det følger her at fylkeskommunen skal ha et tilbud til disse søkerne, men det er ikke slik at 

disse ikke har rett til ønsket sluttkompetanse. Når det gjelder disse søkerne er det 
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fylkeskommunen som avgjør hvilket opplæringstilbud den voksne tilbys. Også for disse søkerne 

skal fylkeskommunen treffe et enkeltvedtak hvor det er fastsatt hvilket opplæringstilbud den 

voksne får.  

 

Fullføringsrett 

I tredje ledd er det fastsatt at voksne uten rett som tas inn til et opplæringstilbud får 

fullføringsrett, det vil si at hun eller han har rett til å fullføre den opplæringen som hun eller han 

er tatt inn til. Voksne med fullføringsrett får samme rettigheter etter inntaket som voksne med 

rett har etter kapittel 4A, jf. tredje punktum. Også for voksne uten rett skal opplæringen være 

gratis. Det er eksplisitt sagt i fjerde punktum.  

 

Realkompetansevurdering  

I fjerde ledd er det regulert at voksne uten rett selv må betale for realkompetansevurderingen, 

med mindre dette dekkes av NAV eller andre, jf. opplæringsloven § 4A-3 femte ledd. 

Fylkeskommunen fastsetter avgiften for realkompetansevurdering.  

 

§ 6-48 Inntaksrekkjefølgje  

Paragraf 6-48 regulerer inntaksrekkefølgen for voksne. Denne forenkler gjeldende § 6-28.  

 

I første ledd er rangeringen av voksen regulert dersom det er knapphet i plasser. Det følger her 

at voksne med rett alltid rangeres øverst. Deretter rangeres voksne uten rett som har fullført, 

men ikke bestått videregående opplæring før voksne uten rett som har yrkes- eller 

studiekompetanse.  

 

Av andre ledd føler det at voksne også kan søke om videregående opplæring etter § 3-1, men at 

de skal da rangeres etter ungdom. Dette er også regulert i § 6-15 siste ledd.  

 

 

2. Merknader til nytt kapittel 6A – Formidling av lærlingar og 
lærekandidatar  

Kapittel 6A er nytt og regulerer formidling av lærlinger og lærekandidater. I følge overskriften til 

gjeldende kapittel 6 omhandler dette også formidling. Formidling er i dag regulert i enkelte 

bestemmelser og i § 6-40. Det nye kapittel 6A samler alle bestemmelsene om formidling i et 

kapittel, men det er viktig å se inntak og formidling i nær sammenheng. Før en søker kan 

formidles skal det alltid foreligge et enkeltvedtak om inntak.  

 

§ 6A-1 Verkeområde og vilkår for formidling 

Paragraf 6A-1 er ny. Bestemmelsen regulerer virkeområdet for nytt kapittel 6A om formidling og 

vilkårene for at en søker skal kunne formidles. Dersom søkerne ikke oppfyller vilkårene for 

formidling så skal hun eller han ikke formidles etter dette kapitlet.  

 

Første ledd fastsetter at kapitlet regulerer formidling av lærlinger og lærekandidater til 

opplæring i bedrift. Se også merknad til § 6-1. 

 

I andre ledd er det regulert at den som skal formidles skal være tatt inn til videregående 

opplæring etter kapittel 6. Formidling handler om hvilket opplæringstilbud søkeren som er tatt 

inn til for eksempel Vg3 skal ha; skal det være i skole eller i bedrift.  

 

I tredje ledd er det fastsatt at reglene om opprykk til neste trinn ved inntak etter §§ 6-29 flg. 

også gjelder for den som skal formidles. Søkerne må være kvalifisert til opprykk til Vg3 etter 

inntakskapitlet for å bli formidlet til opplæring i bedrift innenfor et programområde på Vg3. For 

de som søker om formidling tidligere må vilkårene for inntak til dette trinnet være oppfylt. 
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§ 6A-2 Lokal forskrift om formidling  

Bestemmelsen er ny og fastsetter at fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om 

formidling. Dette fastsettes av hensyn til søkernes rettssikkerhet. Den lokale forskriften må 

være innenfor rammene som er fastsatt i opplæringsloven med forskrifter og 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel 7. Den lokale forskriften om inntak etter § 6-

2 og forskriften om formidling kan være samme forskriften dersom fylkeskommunen ønsker, 

men det må da gå tydelig frem hvilke regler som gjelder for henholdsvis inntak og formidling.  

 

§ 6A-3 Informasjonsplikt  

Paragrafen slår fast at fylkeskommunen har informasjonsplikt overfor bedrifter og elever om 

gjeldende regelverk som brukes ved formidling av lærlinger og lærekandidater. Dette betyr 

informasjon om det som omtales i dette kapitlet og i den lokale forskriften etter § 6A-2. 

Informasjonen kan være både skriftlig og muntlig og gis gjennom aktuelle informasjonskanaler. 

Skriftlige informasjon kan suppleres med informasjonsmøter. Eksempler på informasjon til 

lærebedrift/elev: 

 

 Formidlings- og søknadsfrister  

 Arbeidsavtale mellom lærling og bedrift 

 Lønn 

 Informasjon om lærekontrakt - plikter og rettigheter 

 Veiledningsinformasjon til bedriftene om prosessen fram til lærekontrakt 

 Ulike gjennomføringsmodeller 

 Mulighet for at eleven selv søker lærekontrakt  

 Lærekandidatordningen som alternativ til lærlingkontrakt 

 

§ 6A-4 søknad og søknadsfrist  

Paragraf 6A-4 inneholder kravene til søknad og søknadsfrister ved formidling. Denne tilsvarer §§ 

6-9 og 6-10 for inntaket.  

 

Av første ledd følger det at det er fylkeskommunen som fastsetter hvilke skjema som skal 

brukes ved innsøkingen. 

 

Paragraf 6A-4 andre ledd fastsetter at ved søknad om formidling så må søkeren oppgi om hun 

eller ha ønsker opplæring som lærling eller lærekandidat. Fylkeskommunen avgjør hvordan 

dette gjøres. Dersom søkeren ønsker å bli lærekandidat må det vurderes om vilkårene for dette 

er oppfylt. 

 

Søknadsfrister  

I tredje ledd er det fastsatt søknadsfrister for formidling. Disse må ses i sammenheng med 

fristene for inntak i § 6-9. Dette er to frister for søknader om formidling.1. februar for 

lærekandidater og 1. mars for lærlinger. Begge fristene er satt til kl. 23.59, det vil si innen 

utløpet av dagen. Disse fristene er nasjonale og fylkeskommunene kan ikke fastsette andre 

frister enn disse. At det er felles frister har sammenheng med forutsigbarhet og søkernes 

rettssikkerhet. Når det er de samme fristene, uavhengig av fylkeskommune, vil fristene også 

være enklere å kommunisere nasjonalt.  

 

Frist som forfaller på lørdag etc.  

Fjerde ledd er en videreføring av § 6-7 tredje ledd. Det følger av leddet at dersom 1. februar 

eller 1. mars faller på en lørdag eller søndag så vil fristen være neste virkedag, se også merknad 

til § 6-9 tredje ledd.  

 

Sent innkomne søknader  

Femte ledd regulerer behandlingen av søknader som kommer inn etter fristene i første og andre 

ledd. Tredje og fjerde punktum er nye. Her er det foreslått at fylkeskommunen i den lokale 
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forskriften om formidling skal regulerer hvordan de behandler søknader som kommer inn etter 

søknadsfristen. Dette er viktig for å sikre forutsigbarhet og ha felles retningslinjer for hvordan 

søknader som kommer inn for sent skal behandles. Fylkeskommunen kan i den lokale forskriften 

fastsette en absolutt frist for når søknaden må være kommet inn for å bli tatt med i “årets” 

formidling. Denne fristen vil ikke gjelde for de som søker om inntak og formidling i samarbeid 

med oppfølgingstjenesten etter siste leddet. Siste punktum i fjerde ledd er et uskrevet 

forvaltningsrettslig prinsipp som gjelder også i dag. Her er det foreslått forskriftsfestet at 

fylkeskommunen må sikre at det ved behandlingen av søknader som er kommet inn for sent 

ikke skjer usaklig forskjellsbehandling. Det er tillatt å forskjellsbehandle søkere hvis dette kan 

begrunnes saklig. Det vil være fylkeskommunen som har bevisbyrden for at en eventuell 

forskjellsbehandling av to søkere er saklig, se også § 6A-5 tredje ledd siste punktum.  

 

Kunngjøring av søknadsfristen  

Sjette ledd fastsetter at fylkeskommunen må kunngjøre søknadsfristen for formidling senest fire 

uker før den utløper. Fylkeskommunen avgjør hvordan kunngjøringen skjer. Dette vil kunne 

ivaretas gjennom Vigo og vilbli.no og gjennom brosjyrer eller liknende til søkere om formidling.  

 

Formidling i samarbeid med oppfølgingstjenesten  

Siste ledd fastsetter at ved formidling i samarbeid med oppfølgingstjenesten så gjelder ikke 

fristene i bestemmelsen. Fylkeskommunen skal da så langt det er mulig formidle søkere meldes 

til dem etter fristene. Dersom oppfølgingstjenesten var bundet av fristene ville det gjøre det 

vanskelig for tjenesten å oppfylle oppgavene sine, jf. opplæringsloven § 3-6 og forskrift til 

opplæringsloven kapittel 13. Dette minnes her om at søkeren må ha et inntaksvedtak, se her 

tilsvarende regel for inntak i § 6-9 siste ledd.  

 

§ 6A-5 Formidling av lærlingar og lærekandidatar 

Bestemmelsen er ny og regulerer rettigheter og plikter ved formidling.  

 

Søkerens rett  

Første leddet omtaler elevens rett til å søke læreplass i et lærefag i henhold til lærefagets 

plassering i tilbudsstrukturen. For de fleste lærefagene vil dette være etter Vg2. I særløpsfag 

søkes det om læreplass etter Vg1. I lærefag med Vg3 i skole søkes det om læreplass etter Vg3 i 

skole er avsluttet. 

 

Fylkeskommunens ansvar  

Andre leddet omtaler fylkeskommunens plikt til å formidle elever til lærebedrifter i eget eller et 

annet fylke som fylkeskommunen har inngått avtale om læreplass med. Med formidling menes 

her å legge til rette for kontakt mellom elev og lærebedrift. Alle elever som søker skal formidles 

til lærebedrifter det er inngått avtale med. Det er opp til bedriften å avgjøre hvem de vil inngå 

lærekontrakt eller opplæringskontrakt med. 

 

Bedriften 

Tredje leddet åpner for at bedriften kan stille krav til lærlingen eller lærekandidaten begrunnet i 

virksomhetens behov. Eksempler på begrunnelse for virksomhetens behov kan være 

språkkompetanse for en reiselivsbedrift eller praksis fra byggtapetsering i en bedrift i 

malerfaget. Kravene som stilles til elevene skal ikke være diskriminerende for eksempel når det 

gjelder kjønn, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning eller liknende. 

 

Krav til lærekontrakt eller opplæringskontrakt 

Fjerde leddet slår fast at det skal tegnes lærekontrakt eller opplæringskontrakt mellom 

eleven/lærlingen/lærekandidaten og bedriften. Opplæringsloven § 4-1 sier det må skrives 

lærekontrakt for å være lærling og opplæringskontrakt for å være lærekandidat. Det er dermed 

krav om underskrevet lærekontrakt eller opplæringskontrakt før opplæring i bedrift kan 

begynne. Lærekontrakten og opplæringskontrakten må være godkjent av fylkeskommunen, jf. 
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opplæringsloven § 4-5. Prøvetid er kun tillatt for lærlinger som har fylt 21 år og som inngår 

lærekontrakt med full opplæring i bedrift, jf. opplæringsloven § 4-5 tredje leddet. 

 

§ 6A-6 Avtale om anna organisering av opplæringa  

Paragrafen viderefører gjeldende § 6-40. Denne omhandler fylkeskommunens mulighet til å 

godkjenne lærekontrakter og opplæringskontrakter som inneholder annen organisering enn den 

opplæringsordningen som er fastsett i Læreplanverket for Kunnskapsløftet for faget, jf. 

opplæringslova § 3-3 fjerde ledd. Alle kandidater som kommer inn under denne paragrafen er 

derfor lærlinger eller lærekandidater i den tiden de er i bedrift. Siden disse kandidatene har 

inngått lærekontrakt og dermed valgt lærefag, bortfaller kravet om prosjekt til fordypning og 

kroppsøving. I og med at kandidaten har valgt lærefag er det viktig at opplæringen innrettes 

mot det lærefaget som er valgt. Kompetansemålene i felles programfag på Vg1, Vg2 og 

eventuelt Vg3 i skole innen yrkesfaglige utdanningsprogram er laget for å kunne nås uavhengig 

av innhold og metode. For flere Vg1 og en rekke Vg2 innen yrkesfaglige utdanningsprogram 

består kompetansemålene i felles programfag av rene felleselementer fra de overliggende Vg3-

læreplanene for opplæring i bedrift. Kompetansemålene i læreplanen for Vg1 og Vg2 peker ikke 

nødvendigvis i retning av spesielle lærefag. Vg2 design og tekstil er et eksempel på en slik 

læreplan hvor Vg2 avløses av 11 lærefag på Vg3. Elever som har tegnet lærekontrakt etter § 

6A-6 har valgt lærefag, og har ikke det samme behovet for yrkesorientering som elever som har 

disse fagene i skole. I disse tilfellene må innholdet i opplæringen på Vg1 og Vg2, og eventuelt 

tverrfaglig praktisk eksamen på Vg2, gjennomføres slik at det sikres relevans i forhold til valgt 

lærefag. Videre har flere Vg2 innen yrkesfaglige utdanningsprogram kompetansemål som peker i 

retning av spesielle lærefag. Men også i disse tilfellene må det understrekes at innholdsfriheten 

er gjeldende. Det avgjørende er at innholdet kan brukes for å vise kompetansen i forhold til 

kompetansemålene, ikke at innholdet er hentet fra et spesielt lærefag. Vg2 byggteknikk er et 

eksempel på en slik læreplan. Det kan godt være slik at en elev kan vise måloppnåelse i 

kompetansemål som peker i retning av stillasbyggerfaget ved å ta utgangspunkt i tømrerfaget. 

 

Bokstav a til d synliggjør eksempler på annen organisering som kan avtales. Det kan også 

tenkes andre alternativer. Punktene a-d ovenfor representerer eksempler på ulike 

gjennomføringsmodeller og kan kombineres ut i fra lokale behov. 

 

Bokstav a innebærer at fylkeskommunen og bedriften skriftlig kan avtale at bedriften får hele 

eller deler av ansvaret for opplæringen i de fagene som normalt gis i skole. Dette kan være både 

programfag og fellesfag. Dersom opplæringen i bedrift skal omfatte fellesfag, må bedriften 

gjennom avtale med fylkeskommunen kunne godtgjøre at den har undervisningskompetanse i 

de aktuelle fellesfagene. Lektor II-ordningen kan være aktuell, i andre programfag. Eksempler 

på programfag kan være fysikk og kjemi, noe som kan være aktuelt i de tilfeller der fagbrev 

kombineres med studiekompetanse. Opplæringen kan da gjerne foregå i bedrift, for eksempel i 

bedriftens kjemiske laboratorium. Se også punkt d. Lærlingene og lærekandidatene er elever når 

de får opplæring i fellesfagene og eventuelle programfag, og de skal ha opplæring i henhold til 

årstimetallet og ha standpunktkarakter i disse fagene.  

 

Bokstav b innebærer at fylkeskommunen og bedriften skriftlig kan avtale at skolen får hele eller 

deler av ansvaret for opplæringen i de fagene som normalt gis i bedrift. Dette er nytt, og 

klargjør tidligere bestemmelser. Bokstav b åpner ikke for at verdiskapningsdelen bortfaller fra 

læretiden, og er derfor ikke det samme som beskrevet i opplæringsloven § 3-3 femte ledd som 

omtaler fylkeskommunens plikt til å gi tilbud om Vg3 i skole dersom læreplass ikke kan 

formidles. Se elles § 6A-8. 

 

Bokstav c innebærer at opplæringen i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge enn det som 

følger av Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dette betyr at fellesfag, felles programfag og 

opplæring i bedrift kan påbegynnes og avsluttes på de tidspunkter en ut i fra lokale behov finner 

hensiktsmessig. For eksempel kan opplæringen starte med en kort innføring i lærefaget 

etterfulgt av en praksis- og opplæringsperiode i bedrift, der fellesfag inkluderes i opplæringen. 
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Fellesfagene og felles programfag kan også starte opp etter for eksempel et halvt år i bedrift og 

strekke seg over alle de fire årene i opplæringsløpet. Ansvaret for henholdsvis fellesfag, 

programfag og opplæring i bedrift er ikke endret dersom opplæringen organiseres etter punkt c. 

Lærlingen/lærekandidaten får vitnemål med standpunktkarakter i fellesfag og programfag. 

 

Bokstav d omhandler at opplæringen skal lede fram til både yrkeskompetanse og 

studiekompetanse. Paragrafen er ny og tydeliggjør muligheten for at fylkeskommunen kan gi 

tilbud til kandidater som ønsker å gjennomføre en utdanning som fører fram til både fag-

/svennebrev og studiekompetanse. Dette bør ses i sammenheng med § 6-12 andre ledd. 

 

Andre ledd til fjerde ledd kommenteres ikke ytterligere siden de er en videreføring av gjeldende 

rett.  

 

§ 6A-6 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett 

funksjonsevne  

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 11-7 som flyttes til kapittel 6A. Det foreslås kun mindre 

endringer og bestemmelsen kommenteres ikke ytterligere her.  

 

§ 6A-7 Rett til Vg3 i skole  

Bestemmelsene viderefører gjeldende § 6-23 første ledd bokstav e om søkere som ikke får 

tildelt læreplass til Vg3, og at disse har rett til opplæring i skole i et programområde på Vg3 som 

bygger på programområdet på Vg2. Paragrafen gjelder også for elever i fag med særløp som 

tegner lærekontrakt etter Vg1 og de lærefag som har fire års opplæring kombinert med ett års 

verdiskapning, der lærekontrakt tegnes etter Vg3. Når det nærmer seg skolestart bør 

fylkeskommunen ta kontakt med de som ikke har blitt formidlet og avklare om søkeren ønsker 

opplæring i skole dersom fylkeskommunen eller søkeren selv ikke kan skaffe læreplass. Det vil 

også her være mulig å starte med opplæring i skole for å tegne en lærekontrakt senere når en 

lærebedrift er plass. Det er her viktig at fylkeskommunen følger søkeren opp slik at søkeren ikke 

mister motivasjonen og faller fra fordi det tar for lang tid før fylkeskommunen oppfyller søkerens 

rett til videregående opplæring.  

 

§ 6A-8 Formidling av vaksne  

Bestemmelsen er ny, men er en videreføring av gjeldende § 6-40 andre ledd. Det foreslås ingen 

endringer. Bestemmelsen regulerer at for voksne som er tatt inn til ett opplæringstilbud etter 

opplæringsloven § 4A så skal som hovedregel opplæringen i skole reguleres av opplæringsloven 

kapittel 4A, og eventuell opplæring i bedrift av lovens kapittel 4, som for andre som blir 

lærlinger.  

 

 

3. Merknad til nytt fjerde ledd i § 1-15  

Nytt fjerde ledd i § 1-15  

Det foreslås ett nytt fjerde ledd som gir bestemmelsen anvendelse også for voksne. Dette er en 

adgang for kommunen og fylkeskommune og ikke en plikt. Bestemmelsen åpner for muligheter 

for fleksibel organisering av opplæring for voksne. Kommunen og fylkeskommunen kan i 

samarbeid legge til rette for at personer som er over opplæringspliktig alder, men ikke har 

fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende etter § 6-14 kan ta enkelt fag som deltidselev i 

videregående opplæring mens hun eller han er deltaker i grunnskoleopplæring for voksne.  
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Høyringsbrev - Obligatorisk gjennomføring av Lærlingundersøkinga
– forslag til ny regel i forskrift til opplæringslova § 2 - 3a

1. Innleiing
Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om forskriftsfesting av obligatorisk
gjennomføring av Lærlingundersøkinga på høyring. I forskrift til opplæringslova er det
foreslått ein ny § 2-3a. Lærlingundersøkinga er ei spørjeundersøking blant lærlingar og
lærekandidatar som skal gi informasjon om deira lærings - og arbeidsmiljø. Undersøkinga er
per i dag ikkje regulert i forskrifta. Det har derfor til no vore frivillig for fylkesko mmunane å
gjennomføre ho, og det vil framleis vere frivillig for lærlingane og lærekandidatane å svare
på undersøkinga.

Endringane skal etter planen ta til å gjelde frå hausten 2013 .

Vi ber om at høyringsfråsegn a blir send elektronisk på dette skjemaet .

Høyringsfråsegner kan òg sendast til Utdanningsdirektoratet som e-post til
post@utdanningsdirektoratet.no eller per brev til Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359
Grønland, 0135 Oslo.

Våre høyringar er opne, og alle som ønskjer det, kan derfor sende inn fråsegner.

Frist for innsending av høyringsfråsegner er 3 1. mai 2013 .

Merk høyringssvaret med referanse: 2012 /5504

2. Bakgrunn
I St.meld. nr. 44 (2008 -2009) Utdanningslinja foreslo Kunnskapsdepartementet å innføre
eit kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringa. Systemet skal mellom anna
bestå av kunnskap om læringsmiljøet gjennom brukarundersøkingane.
Kvalitetsvurderingssystemet skal gjere det mogleg å vurdere kor godt fylkeskommunane og
landet som heilskap oppfyller målsetjingane for fag- og yrkesopplæringa. Informasjonen
skal òg kunne brukast til å identifisere område der kvaliteten kan forbetrast. Det skal
utarbeidast felles indikatorar på nasjonalt og regionalt nivå som skal brukast for å heve
kvaliteten på opplæringa.

Lærlingundersøkinga er ei spørjeundersøking der lærlingar og lærekandid atar kan uttrykkje
sine oppfatningar om opplæringa og andre forhold som er viktige for læringsutbyttet og
læringsmiljøet. Det er fylkeskommunane som har ansvar for å leggje til rette for bruken av
Lærlingundersøkinga i sine fylke. Til no har det vore frivi llig for fylkeskommunane å
gjennomføre denne undersøkinga.

I perioden frå 2007 -2008 og fram til no har dei fleste fylka gjennomført
Lærlingundersøkinga. I opplæringsåret 2011 -2012 valde berre ni fylke å gjennomføre
undersøkinga. Det er store skilnader mellom fylka når det gjeld kor stor del av lærlingane
som svarer på undersøkinga. I fleire av fylka har svarprosenten vore så låg at det har vore
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vanskeleg å bruke resultata. Samtidig fekk alle fylka som gjennomførte undersøkinga sist
år, ein markert auke i deltakinga samanlikna med tidlegare år. Det er avgjerande at denne
utviklinga held fram slik at undersøkinga kan gi valid informasjon om lærings - og
arbeidsmiljøet til lærlingar og lærekandidatar.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for at Lærlingundersøkinga held høg kvalitet, og for at
bruken av undersøkinga i sektoren aukar. I Kunnskapsdepartementets tilde lingsbrev til
Utdanningsdirektoratet for 2012 er eit av resultatmåla for 2012 at Utdanningsdir ektoratet
skal vidareutvikle Lærlingundersøkinga og gjere ho obligatorisk.

3. Utdanningsdirektoratets vurdering
Lærlingundersøkinga er eit sentralt verktøy for å synleggjere kvaliteten i fagopplæringa.
Derfor er det viktig at alle fylkeskommunane gjenno mfører undersøkinga regelmessig. Vi
meiner det er føremålstenleg å forskriftsfeste at fylkeskommunane har plikt til å
gjennomføre Lærlingundersøkinga. Den tilsvarande undersøkinga for elevar,
Elevundersøkinga, har skoleeigarane sidan 2004 hatt plikt til å gjennomføre for 7. og 10.
trinn, og på Vg1. Plikta til å gjennomføre denne undersøkinga står i forskrift til
opplæringslova § 2-3. Det er derfor foreslått å regulere gjennomføringa av
Lærlingundersøkinga i ein ny § 2-3a.

3.1 Heimelsgrunnlaget
Etter opplæ ringslova § 14 -4 kan Kunnskapsdepartementet gi forskrifter som pålegg dei
ansvarlege for opplæringa, og dei som får slik opplæring, å gi opplysningar og å delta i
evalueringar. Det følgjer av opplæringslova § 13 -3 at det er fylkeskommunen som er
ansvarleg for vidaregåande opplæring, inkludert opplæring i bedrift. Med heimel i
opplæringslova § 14 -4 foreslår Utdanningsdirektoratet at det skal fastsetjast i forskrift til
opplæringslova ei plikt for fylkeskommunane til å gjennomføre Lærlingundersøkinga.

3.2 Frivillig for lærlingane og lærekandidatane å svare
Etter Utdanningsdirektoratets vurdering er det ikkje heimel for å påleggje lærlingane og
lærekandidatane å svare på Lærlingundersøkinga, på same måte som at denne plikta ikkje
kan påleggjast elevane i Elev undersøkinga. Undersøkinga hentar inn personleg informasjon
om opplæring og læremiljø. Etter forarbeida er opplæringslova § 14 -4 ikkje meint å omfatte
deltaking frå elevar, lærlingar og lærekandidatar i slike undersøkingar. Det er derfor frivillig
for lær lingane og lærekandidatane å svare på undersøkinga.

Utdanningsdirektoratet vil sikre at det blir tilgjengeleg informasjon om korleis resultata frå
undersøkinga skal brukast, og at det er frivillig for lærlingane og lærekandidatane å svare.
Hovudvekta vil likevel bli lagt på kor viktig det er at lærlingar og lærekandidatar svarer på
undersøkinga, slik at låg deltaking ikkje blir eit hinder for å kunne bruke resultata på ein
god måte.

3.3 Om gjennomføringa av Lærlingundersøkinga

3.3.1 Fylkeskommunen sit t arbeid for å sikre god svarprosent
Fylkeskommunane er etter forslaget ansvarlege for gjennomføringa av undersøkinga og
bruken av resultata. Fylkeskommunane skal leggje til rette for at lærlingar og
lærekandidatar kan svare på undersøkinga og arbeide aktivt for at så mange som mogleg
svarer på undersøkinga. Erfaringane viser at fylka bør leggje opp til eit utstrakt samarbeid
med opplæringskontora og lærebedriftene for å sikre god deltaking. Det bør vere gode
rutinar for å formidle resultata og avklare oppfølgingspunkt. Direktoratet legg til grunn at
lærebedrifta syter for at lærlingane kan gjennomføre undersøkinga.
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Resultat og data frå undersøkinga vil vere tilgjengeleg gjennom Skoleporten 1 og
rapportportalen 2. Skoleporten er Utdanningsdirektoratets netteneste der skolar,
skoleeigarar og and re interesserte finn relevante og pålitelege data om grunnopplæringa. I
rapportportalen kan fylkeskommunane og opplæringskontora finne resultat frå
Lærlingundersøkinga og utarbeide rapportar. Delar av tenesta krev pålogging.

3.3.2 Gjennomføringshyppigheit , gjennomføringstidspunkt og utval
Direktoratets forslag til gjennomføringshyppigheit, gjennomføringstidspunkt og utval er
basert på eit ønske om at alle lærlingar og lærekandidatar skal ha fått moglegheit til å
uttale seg om sitt lærings - og arbeidsmiljø minst éin gang i løpet av læretida.

Utdanningsdirektoratet ønskjer å lage felles rutinar for gjennomføringa av
Lærlingundersøkinga for å sikre resultat som kan samanliknast på tvers av fylka. For at
analysane av resultata skal gi meining, er det viktig at datagrunnlaget er så likt som
mogleg. Ein felles gjennomføringsperiode vil òg gjere det mogleg å etablere faste tidspunkt
for analyse og rapportering på tvers av fylka.

3.3.3 Utval
Direktoratet meiner at alle fylkeskommunane skal gjennomføre undersøking a med
utgangspunkt i det same utvalet. Dette er viktig for at resultata skal kunne samanliknast på
tvers av fylka. Forslaget er grunngitt i at lærlingar og lærekandidatar bør ha vore i lære ei
viss tid for å kunne gi kvalifiserte svar på spørsmåla i unders økinga.

Forslag: Fylkeskommunane inviterer lærlingar og lærekandidatar som har vore minst
11 månader i lærebedrift, til å svare på Lærlingundersøkinga.

3.3.4 Gjennomføringshyppigheit
Utdanningsdirektoratet meiner det skal bli obligatorisk for alle fylka å gjennomføre
Lærlingundersøkinga kvart år for det nemnde utvalet.

Forslag: Det blir obligatorisk for fylkeskommunane å gjennomføre
Lærlingundersøkinga for det aktuelle utvalet kvart år.

Direktoratet foreslår å utvikle ein felles rutine for å setje i gang undersøkinga som gjer at
respondentdatabasen blir oppretta ved ein import direkte frå VIGO til Conexus. Dette gjer at
fylka ikkje treng å lage eigne eksportar frå VI GO som skal senda st til Conexus. Løysinga vil
gjere det mogleg for fylkeskommunen å kvalitetssikre respondentdata i etterkant av
importen som no.

Forslag: Direktoratet utviklar ein felles rutine for import av respondentdata som
minskar arbeidsmengda for fylkeskommunane i samband med igangsetjing av
undersøkinga.

3.3.5 Gjennomføringsperiode
Det er som nemnt viktig å sikre resultat som kan samanliknast. Derfor ønskjer
Utdanningsdirektoratet at Lærlingundersøkinga skal gjennomførast i same tidsperiode i alle
fylka. Utdannin gsdirektoratet ønskjer at resultata skal følgjast opp gjennom lokal
kvalitetsutvikling i løpet av læretida til lærlingane og lærekandidatane. Det er derfor
føremålstenleg at fylkeskommunane gjennomfører Lærlingundersøkinga når lærlingane og
lærekandidatane har rundt eitt år att av læretida. Eit stort fleirtal av lærlingane begynner
læretida si i perioden frå august til oktober. Utdanningsdirektoratet vil derfor at
fylkeskommunane gjennomfører Lærlingundersøkinga frå 15. oktober til 1. desember. Med

1 http://skoleporten.udir.no/
2 http://www.udir.no/Laringsmiljo/Brukerundersokelser/Larlingundersokelsen -og-
Instruktorundersokelsen/
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denne gj ennomføringsperioden sikrar vi at vi dekkjer det store fleirtalet av lærlingane og
lærekandidatane som har vore i lære i minst 11 månader, og som har rundt eitt år att av
læretida.

4. Økonomiske og administrative konsekvensar
Forslaget inneber ei ny oppg åve for fylkeskommunar som ikkje har brukt
Lærlingundersøkinga i nokon særleg grad til no. Sjølve undersøkinga er utarbeidd av
Utdanningsdirektoratet, ho er elektronisk basert og gratis. Det er utvikla tekniske løysingar
for å sende ut informasjon og purri ng gjennom e-post og SMS. Desse løysingane er også
gratis for fylkeskommunane.

Erfaring viser at undersøkinga bør gjennomførast i tilknyting til ordinære samlingar for
lærlingar og lærekandidatar. Der fylket eller opplæringskontoret allereie har slike samlingar,
vil ikkje gjennomføringa av Lærlingundersøkinga føre til store endringar i kostnader eller
belastningar. For fylkeskommunar som manglar slike møteplassar, vil undersøkinga krevje
ein ekstra innsats på dette området.

Føremålet med undersøkinga er å utvikle og forbetre fagopplæringa i dei enkelte fylka
gjennom betre kunnskap om fagopplæringa. Kvar fylkeskommune skal derfor oppsummere
og bearbeide resultata frå undersøkinga. Enkelte fylke har sett ut analysen av resultata til
eksterne tilbydarar. Det te kan vere føremålstenleg i ein startperiode. Over tid er det likevel
mest føremålstenleg om fylkeskommunane byggjer opp sin eigen analysekapasitet for å
handtere denne typen informasjon. Ansvaret for oppfølging av undersøkinga ligg hos
fylkeskommunane. Dette følgjer av opplæringslova § 13 -10 andre ledd andre punktum.
Resultata frå undersøkinga vil gi fylkeskommunen verdifull informasjon i arbeidet med
kvalitetsutvikling. Arbeidet med Lærlingundersøkinga må ein sjå i samanheng med det
generelle kvalitetsut viklingsarbeidet i fylkeskommunen.

Utdanningsdirektoratet legg til grunn at endringane samla sett vil innebere avgrensa
økonomiske og administrative konsekvensar for fylkeskommunane. Vi ber likevel om at
høyringsinstansane, og særleg fylkeskommunane, gir sitt syn på eventuelle økonomiske og
administrative konsekvensar av forslaget.

5. Forslag til endringar i forskrift til opplæringslova
Forslag til ny regel i forskrift til opplæringslova § 2-3a:

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar

Fylkeskommunen skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel,
mobbing, arbeids - og læringsmiljø, medverknad til opplæringa på arbeidsplassen, og
det fysiske miljøet blir gje nnomførte og følgde opp lokalt.

6. Merknad til forslaget til ny regel

Til § 2 - 3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og
lærekandidatar

Paragraf 2-3a første ledd
I kravet til gjennomføringa ligg det at fylkeskommunen aktivt må gjere det mogleg for
lærlingane og lære kandidatane å svare på undersøkinga. Undersøkinga skal arrangerast
kvart år, og målgruppa er lærlingar i sitt andre/siste opplæringsår. Det er frivillig for
lærlingane og lærekandidat ane å delta i undersøkinga. Vida re krevst det at
fylkeskommunane oppsumme rer og bearbeider resultata frå undersøkinga.
Fylkeskommunen skal òg ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata, jf. § 13 -10
andre ledd andre punktum.
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SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

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

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

 
Vår dato: 
02.04.2013 
Vår 
referanse: 
2013/92 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 2 

2013 
 

 

Dato: 19.4.2013 

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm 

  

SRY-sak 12-02-13 SRYs representasjon i utvalg 

Dokument Til behandling. 

Innstilling SRY fatter vedtak etter diskusjon i møtet. 

 

SRYs representasjon i utvalg 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) vedtok i SRY-møte 13.2.2013 at SRY skulle gå 

igjennom SRYs representasjon i utvalg, og nedsette retningslinjer for dette. Bakgrunnen for 

saken er et ønske fra SRY om å bli orientert om arbeid som pågår i eksterne/nasjonale råd og 

utvalg der SRY er representert.  

 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til retningslinjer til SRY. 

 

Forslag til retningslinjer 
 

1. Personer som skal delta i større utvalg eller lignende skal primært være medlem, eller 

varamedlem, av SRY. 

 

2. Personer som velges, skal bli valgt på bakgrunn av spisskompetanse. 

 

3. Personer skal alltid representere SRY. 

 

4. Personer som deltar i utvalg og lignende må sørge for en forankring i SRY før, under og 

etter deltakelse. 

 
 

Forslag til vedtak: 
SRY vedtar forslag til retningslinjer. 
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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: Åge Risdal 
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 00 
 

 
Vår dato: 
11.04.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 2 

2013 
 

 

Dato: 19.4.2013 

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm 

  

SRY-sak 13-02-13 Oppnevning av representanter fra SRY 

som skal delta som følgegruppe for 

«Videreføring av hospiteringsordninger 

2013-15» 

Dokument Til behandling 

Innstilling SRY vedtar at navngitte personer deltar i 

følgegruppen. Videre gir SRY forslag til de to 

siste personene og forslag til mandat for 

følgegruppen innen 1. mai 2013. 

 
Oppnevning av representanter fra SRY som skal delta som følgegruppe for 
«Videreføring av hospiteringsordninger 2013-15» 

 
På oppfordring fra tidligere referansegruppe i «Utprøving av hospiteringsordning i fag- og 

yrkesopplæringen 2010–12», ønsker direktoratet å etablere en følgegruppe for «Videreføring av 

hospiteringsordninger 2013-15» som er ett av tiltakene i samfunnskontrakten. 

 

Utdanningsdirektoratet ser det som svært viktig å ha en følgegruppe hvor partene er 

representert. Det har vært et godt samarbeid under hospiteringsprosjektet 2010-12 og 

direktoratet har fått konstruktive råd underveis. Vi ønsker derfor å videreføre dette samarbeidet 

og utvide gruppen og mandatet noe. 

 

Forslaget består i at tidligere referansegruppe (Astrid K. Moen Sund fra Utdanningsforbundet, Gry 

Benedikte Sterner fra LO, Inger Lise Blyverket fra Virke og Jørgen Leegaard fra BNL) fortsetter og 

at man i tillegg utvider gruppen med en representant fra forskermiljø og en representant fra 

fylkeskommunene. Vi ber SRY komme med forslag til de to siste medlemmene. 

 

Mandatet til referansegruppen i 2010-12 gikk ut på at direktoratet skulle holde gruppen orientert 

om utprøvingen fortløpende og at gruppen skulle gi råd til direktoratet om gjennomføringen. 

Referansegruppen ble også invitert på møter og seminarer som var sentrale for prosess 

underveis. Vi ber SRY formulere forslag til endelig mandat for denne følgegruppen. 

 

Forslag til vedtak:  
SRY vedtar at navngitte personer deltar i følgegruppen. Videre gir SRY forslag til de to siste 

personene og forslag til mandat for følgegruppen innen 1. mai 2013. 
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