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 Foreløpig saksliste for SRY- møte 6 

31. oktober 2013 

 
 

Sted: KS 
Møteramme: kl. 10.00-15.30 
  

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet 12.9.13 

 
3. Vedtakssaker 

 

Sak 20-06-13 Rådgivning/ karriereveiledning – Kort innledning v/ Udir 

o Fremdriftsplan for arbeidet med rådgivning i SRY 

o Rådgivningens formål 

o Rådgivning i grunnskolen 

Sak 21-06-13 SRYs arbeidsgruppe om internasjonalisering- Kort innledning v/ Astrid Sund 

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

o Presentasjon av fremdriftsplan for arbeidet v/KD og Udir 

o Partenes innflytelse på utformingen av læreplaner Vg3  

 

 

4. Orienteringssaker  
 

 Orientering om arbeidet i faglige råd 

o Faglig råd for service og samferdsel  

o Faglig råd for restaurant- og matfag 

 Status for arbeidet med samfunnskontrakten  

o Presentasjon av de ulike prosjektene- Ref. oppdragsbrev 04-13  

 Tilsyn i fag og yrkesopplæringen 

 Nytt medlem i følgegruppe for hospiteringsordninger  

 Utdrag fra den nye regjeringens politisk plattform 

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

muntlig orientering fra KD 

 

5. Eventuelt 
 

6. Dagsorden for neste SRY møte 5.12.2013, Thon Hotel Opera 
 

7. Evaluering av møtet 
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Referat fra SRY-møte 5 – 2013 

 

Dato: 12.09.2013 

Sted: NHO 

Tilstede:  
 

SRY 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Rolf Jørn Karlsen, LO 

Christine Meling, KD 

Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet 

Liv Holm Heide, EO 

Svein Oppegaard, NHO 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Turid Semb, FAD 

Roy Venge Tollefsen, KS 

Tor-Arne Solbakken, LO 

Jorunn Teien Leegaard, KS 

Inger Lise Blyverket, Virke 

Kristin Vik, YS 

Turid Semb, FAD   

 

Observatør 

Siv Andersen, SIU 

Forfall: 
Margaret Westgaard, KS 

Mette Aas, LO 

Ragnar Gregersen, LO 

Margaret Westgaard, KS 

Bente Søgaard, YS  

Yngve Tufteland, NHD 

 

Utdanningsdirektoratet 

 

Anne Katrine Kaels 

Olav Reiersen 

Karl Gunnar Kristiansen 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

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

 
Vår dato: 
23.09.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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1. Godkjenning av dagsorden 
Godkjent uten merknader. 

2. Godkjenning av referat fra møtet 12.6.2013 og 20.08.2013 
Referat fra møte 12.6.13 godkjent. Referat fra møte 20.8.13 godkjent med følgende merknader.  

 Referat endres slik at det fremgår at det var LO som foreslo at Vox bør være klageinstans 

for realkompetansevurdering. 

 Setningen SRY har ingen kommentarer til implementeringsplanen for retningslinjer for 

realkompetansevurdering slettes. 

3. Vedtakssaker 
SRY sak 16-05-13  Rådgivning/ karriereveiledning i Norge v/ Udir og VOX 

Vox og Utdanningsdirektoratet innledet om Karriereveiledning og rådgivning i grunnopplæringen. 

I debatten om den svake gjennomføringen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, blir 

rådgivning og karriereveiledning trukket frem som et sentralt virkemiddel for å redusere frafallet. 

En god karriereveiledning er vesentlig både for ungdom og voksnes riktige valg av utdanning og 

yrke. SRY ønsker å bidra til bedre gjennomføring, og at rådgivnings-/karriereveiledningstilbudet 

står bedre rustet til å kjenne arbeidslivets kompetansebehov. 

Vedtak: 

 SRY setter rådgivnings-/karriereveiledningstilbudet i Norge på dagsorden.  

 Det utarbeides en fremdriftsplan med temaer, ansvarsdeling og tidsplan.  

 På neste møte, 31. oktober settes følgende temaer på dagsorden: 

 Formålet med rådgivnings-/karriereveiledningstilbudet   

 rådgivning i grunnskolen 

 

SRY sak 17-05-13 Stortingsmeldingen om kunnskapsløftet 

Etter vedtak i SRY møtet 12. juni ble det satt ned en arbeidsgruppe som har arbeidet med å 

forberede diskusjon i SRY knyttet til Meld. til St. 20 (2012-2013) På rett vei. Rolf Jørn Karlsen 

Innledet om arbeidsgruppens arbeid som har resultert i et rammenotat som tar for seg SRY og de 

faglige rådenes rolle knyttet til meldingens forslag til tiltak. SRY mener alle tiltakene i 

stortingsmeldingen er viktige men at det på grunn av ressurssituasjonen i rådene må foreta en 

prioritering av tiltakene. 

I debatten kom det frem at SRY mener følgende tiltak i meldingen må prioriteres høyt. 

 Styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå 

tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet 

 Vurdere å gi faglige råd større innflytelse over utformingen av læreplaner på Vg3 

 

Når det gjelder tiltak, eller endringer, knyttet direkte til de enkelte utdanningsprogrammene 

mener SRY at diskusjonene bør tas i de enkelte rådene, og da med utgangspunkt i det allerede 

igangsatte tiltakene i rådene. SRY bør fokusere på overordnede problemstillinger. For å styrke 

kunnskapsgrunnlaget og samarbeidet inviteres det enkelte faglige råd til SRY for å presentere 

rådet arbeid. 
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Vedtak: 

SRY slutter seg til innholdet i notatet. Notatet oversendes Kunnskapsdepartementet som innspill i 

det videre arbeidet med St. meld 20. 

 

SRY sak 18-05-13 Høring – Gjennomgående dokumentasjonsordning 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring en forskriftsfesting av gjennomgående 

dokumentasjon i te yrkesfaglige utdanningsprogram (TIP, Elektro og Bygg- og anlegg). SRY var 

initiativtager til utprøving av gjennomgående dokumentasjonsordninger som danner grunnlag for 

høringen og leder/ nestleder i SRY foreslo følgende høringssvar: 

SRY anbefaler forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjonsordning for 

utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon og 

elektrofag. Rådet mener at innføring av gjennomgående dokumentasjon må relateres til 

behovene i det enkelte utdanningsprogram, og det enkelte faglige råds anbefaling bør vektlegges 

spesielt. Dette gjelder også for utdanningsprogram som i fremtiden måtte se behov for innføring 

av gjennomgående dokumentasjonsordning i sitt utdanningsprogram. 

 

Vedtak: 

Høringssvar – Gjennomgående dokumentasjonsordning godkjent 

 

SRY sak 19-05-13 Møteplan 2014 

Forslag til møteplan for SRY ble lagt frem. 

Vedtak: 

SRY møter 2014 avholdes som følger 

 

 

 

4. Orienteringssaker 

Samfunnskontrakten 

I forbindelse med oppfølging av tiltakene i samfunnskontrakten har det oppstått behov for å 

definere oppfølgingsgruppen og sekretariatets mandat. Christine Meling orienterte om mandatet. 

I diskusjonen kom det frem at noen av SRYs medlemmer mener at arbeidet med 

samfunnskontrakten ikke er profilert godt nok og at dette bør forbedres.   

FYR-prosjektet  

FYR- prosjektet har som formål å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de 

yrkesfaglige utdanningsprogrammene. FYR står for fellesfag, yrkesretting og relevans. Prosjektet 

inngår i Ny GIV og er ett av flere tiltak for å øke gjennomføringen. Det er opprettet et nettverk 

Dag Dato Tid Møte Sted
Onsdag 29.01.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Tirsdag 04.03.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Tirsdag - 

onsdag 
11. - 12.06.2014 2 dager SRYs fylkesbesøk med SRY-møte (Buskerud)

Onsdag 10.09.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Onsdag 29.10.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Desember
SRYs møte med statsråden og ledere og nestledere av faglige råd

SRYs julemiddag med statsråden og ledere og nestledere av faglige råd

Møteplan SRY og fellesmøter 2014
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med lærere fra hvert fylke som har ansvar for å drive spredningsarbeid og stimulere til god 

undervisningspraksis i sine fylker. 

Dag Johnsen og Elisabeth Alsten orienterte om FYR- prosjektet. 

 

Rutiner for etablering av nye lærefag 

Olav Reiersen orienterte om rutiner for etablering av nye lærefag. I forbindelse med høring om 

etablering av nye lærefag har praksis tidligere vært at læreplan for faget har vært sendt på 

høring etter at det er avgjort at faget etableres. Direktoratet vil nå som hovedregel sende ut 

høring om etablering av nye lærefag sammen med forslag til læreplan i en og samme høring. 

 

5. Eventuelt 

Kunnskapsdepartementet informerte om at det avholdes formøte til DGVET onsdag 6. november 

2013, Kl. 10.00 – 12.00.  

SRY møtet vurderes som godt. Imidlertid er det for mange representanter som forlater møtet før 

slutt. SRYs medlemmer bes om å sette av den tid som er fastsatt til møtet.   

 

6. Dagsorden for SRY møte 31.10.2013, KSs lokaler 

 Rådgivning/ karriereveiledning 

 To faglige råd inviteres til å presentere rådets arbeid 

 St. meld 20 

o Vurdere å gi faglige råd større innflytelse over utformingen av læreplaner på Vg3 
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Saksbehandler: Olav Reiersen 

E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 

Tlf.: 23 30 12 00 

 

 
Vår dato: 
9.10.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 6-2013 
 

 

Dato: 31.10.2013 

Sted: KS lokaler, Oslo 

  

SRY-sak 20-06-2013 Fremdriftsplan for arbeidet med rådgivning i SRY 

Dokument Til behandling 

Innstilling SRY slutter seg til fremdriftsplanen. SRY etablerer en 

arbeidsgruppe som skal formulere utfordringer og 

eventuelle forslag til endringer knyttet til rådgivning 

og karriereveiledning. 

Fremdriftsplan for arbeidet med rådgivning i SRY 
Vedtak i SRY sak 16-05-13 i møtet 12. september 2013: 

I debatten om den svake gjennomføringen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, blir 

rådgivning og karriereveiledning trukket frem som et sentralt virkemiddel for å redusere frafallet. 

En god karriereveiledning er vesentlig både for ungdom og voksnes riktige valg av utdanning og 

yrke. SRY ønsker å bidra til bedre gjennomføring, og at rådgivnings-/karriereveiledningstilbudet 

står bedre rustet til å kjenne arbeidslivets kompetansebehov. 

Vedtak: 

 SRY setter rådgivnings-/karriereveiledningstilbudet i Norge på dagsorden.  

 Det utarbeides en fremdriftsplan med temaer, ansvarsdeling og tidsplan.  

 På neste møte, 31. oktober settes følgende temaer på dagsorden: 

 Formålet med rådgivnings-/karriereveiledningstilbudet   

 rådgivning i grunnskolen 

Fremdriftsplan 
Tema Tidspunkt Ansvar 

Udir 

Ansvar SRY 

Formålet med rådgivnings- og 

karriereveiledningstilbudet   

31. oktober ALR*  

Rådgivning i grunnskolen og 

videregående opplæring. 

 Forskrift 

 Rådgivningssystemet i 

skolen  

 Utdanningsvalg 

 PTF 

 

31. oktober ALR* SRY etablerer en arbeidsgruppe: 

 som skal formulere 

utfordringene 

 utarbeide et saksdokument 

som grunnlag for vedtak i 

marsmøtet 

 Utdanningsdirektoratet 

stiller med sekretær 

 Utdanningsdirektoratet 

stiller sin fagkompetanse til 

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

Forslag til vedtak 4. mars SRY 

arbeidsgr

uppe 

Vedtak om endringer i utdannings- 

og yrkesrådgivning. Saken 

oversendes myndighetene 

* Avdeling for læringsmiljø og rådgivning i Utdanningsdirektoratet 
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Forslag til vedtak 
SRY slutter seg til fremdriftsplanen. SRY etablerer en arbeidsgruppe som skal formulere 

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

 

 

 



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: Birgit Leirvik 
E-post: ble@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 14 20 
 

 
Vår dato: 
14.10.2013 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 31.10.13 

2013 
 

 

Dato: 31.10.2013 

Sted: KS 

  

SRY-sak 20-06-13 Rådgivingen i grunnopplæringen - formål 

Dokument Til behandling 

Innstilling Basert på innspillene i møte vurderer SRYs 

arbeidsgruppe endringer i rådgivningens 

formål. 

Vedlegg Notat om rådgivingen i grunnopplæringen 

12.09.13 (sak 2013/6093)  

Bakgrunn for saken 
Utdanningsdirektoratet har tidligere utarbeidet et notat om rådgivingen i grunnopplæringen 

(vedlagt). SRY ønsket mer informasjon om rådgivingens formål, for å vurdere forslag til endring 

av dette.  

Formålet med rådgivingen i grunnopplæringen 
Skolen skal i følge sitt samfunnsmandat bidra til elevenes personlige, sosiale og faglige utvikling 

og læring og kvalifisere dem for et godt liv, slik at de kan fungere på ulike arenaer i samfunnet 

og bidra til samfunnets vekst og utvikling. Den individuelle retten til rådgiving skal sikre at skolen 

oppfyller sitt samfunnsmandat på rådgivingens område.  

 

Formålet med rådgivingen i grunnopplæringen er beskrevet i forskrift til opplæringsloven kap. 

22/privatskoleloven kap. 7.  

 

I følge forskriften skal rådgivningen bidra til å utjevne sosiale forskjeller, til integrering av etniske 

minoriteter og til å skal sikre at elevene gjennomfører det 13-årige utdanningsløpet. 

Rådgivningen skal også ivareta et likestillingsperspektiv ved å bidra til at elever får den hjelpen 

de trenger for å utnytte og utvikle egne ressurser, uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. 

 

Sosialpedagogisk rådgivning skal medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette i 

opplæringen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som kan 

ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen. Hjelpen kan bestå i å klarlegge 

problemer og omfanget av dem, klarlegge hva skolen kan hjelpe til med og finne ut om det er 

behov for hjelp fra hjelpeinstanser utenfor skolen. Elevene kan også få hjelp til å finne de rette 

hjelpeinstansene og få kontakt med disse. Dette fagfeltet har sterke berøringspunkter med 

læringsmiljøfeltet og arbeidsområder knyttet både til PP-tjenesten og skolehelsetjenesten.  

 

Utdannings- og yrkesrådgivningen innebærer rett til rådgivning og veiledning om valg av 

utdanning og yrker, informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land, kunnskap om 

arbeidsmarkedet både nasjonalt og internasjonalt og opplæring i å benytte ulike 

rådgivningsverktøy. Utdannings- og yrkesrådgivningen skal hjelpe elevene til å bli bevisst egne 

verdier, interesser og forutsetninger, og til selvinnsikt, kunnskap og evne til å foreta egne valg 

om utdanning og yrke, samt til å vurdere konsekvenser av valgene og forebygge feilvalg. 
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Forskriften ble revidert 01.01.2009, etter en bred høring høsten 2008. Utdanningsdirektoratet ser 

ikke at det er behov for forskriftsendring igjen nå. For det første fordi gjeldende forskrift trenger 

virketid, før en evt. vurderer endring igjen og for det andre fordi vi oppfatter gjeldende forskrift 

som en god presisering av hva elevens rett til rådgiving innebærer. 

Forslag til vedtak 
Basert på innspillene i møte vurderer SRYs arbeidsgruppe endringer i rådgivningens formål. 
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Vår saksbehandler: Birgit Leirvik 
E-post: ble@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 14 20 
 

 
Vår dato: 
14.10.2013 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 31.10.13 

2013 
 

 

Dato: 31.10.2013 

Sted: KS 

  

SRY-sak 20-06--13 Rådgiving i grunnskolen 

Dokument Til behandling 

Innstilling Basert på innspillene i møte vurderer SRYs 

arbeidsgruppe endringer i rådgivningen for 

grunnskolen. 

Vedlegg Notat om rådgivingen i grunnopplæringen 

12.09.13 (sak 2013/6093) 

 

Bakgrunn for saken 
Det er tidligere utarbeidet et notat om rådgivingen i grunnopplæringen (vedlagt). SRY ønsket mer 

informasjon om rådgivingen i grunnskolen. 

Rådgiving i grunnskolen 
Lov og forskrift gjelder for hele grunnopplæringen (dvs både grunnskolen og videregående 

opplæring). Rådgivning utføres gjennom hele skoleløpet som en del av skolens daglige arbeid 

både av lærere, kontaktlærere og rådgivere med definert rådgivningsressurs. Med definert 

rådgivningsressurs menes at personen det gjelder, har rådgivingen som en offisiell del av sin 

stilling (hel eller delvis). Andre ansatte kan også drive rådgiving, men da uten at de har dette 

som en oppgave i kraft av at de kalles rådgivere (de gjør det som en del av lærerjobben). 

 

Mye av rådgivningen gjøres av lærere som har god kjennskap til elevene og som ofte følger dem 

gjennom flere år. En kan si at lærerne befinner seg i førstelinjen for rådgivning, der behov blir 

uttrykt og synlige, der bekymringer oppstår, og der noen utfordringer kan løses, mens andre må 

formidles videre til kontaktlærere og rådgivere med definert tidsressurs og kanskje annen 

kompetanse. Disse kan igjen videreformidle kontakt med instanser utenfor skolen om nødvendig. 

Rådgivningen utføres også integrert i skolehverdagen ved å inngå som et viktig element i 

undervisningen generelt, og i fag som Utdanningsvalg. I tillegg gis det rådgiving individuelt og i 

grupper. Slik kan en si at det finnes et slags «rådgivningssystem» i skolen, der både faglærere, 

kontaktlærere og rådgivere med egen rådgivningsressurs utgjør grunnstammen i 

rådgivningsarbeidet.  

 

Det er først på ungdomstrinnet rådgiving kommer eksplisitt til syne i form av faget 

Utdanningsvalg, samt på de fleste skoler i form av egne rådgiverstillinger(for både 

sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving). 

 

Om faget utdanningsvalg 

Faget utdanningsvalg ble obligatorisk fra 2008 og har et totalt omfang på 113 klokketimer for 8. 

9. og 10. årstrinn. Skolene fordeler timene på de enkelte årstrinn selv. 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Faget utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte 

grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Faget skal bidra til økt forståelse av 

arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap.  

 

Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike 

utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til 

praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte 

elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg.  

 

Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og 

arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom 

kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge 

grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring. 

 

I minst 60 % av faget skal elevene få opplæring i hovedområdet «Utprøving av 

utdanningsprogram». Dette hovedområdet omfatter aktiviteter forankret i kompetansemål i 

utdanningsprogram i videregående opplæring. Utprøvingen kan foregå i både skole og arbeidsliv, 

og skal som hovedregel omfatte minst to ulike utdanningsprogram. 

 

NIFU har gjennomført en studie om Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet. 

Sluttrapporten forelå 09.2012, se lenke Sluttrapport Utdannningsvalg  

 

I tillegg er det foretatt to kartlegginger av Utdanningsdirektoratet om erfaringer med innhold og 

organisering av faget. Kartleggingene ga en indikasjon på at faget organiseres på mange ulike 

måter og at mange lærere etterlyser kompetanseheving.     

 

Om forsøk med Arbeidslivsfag 

Det er pågående et prosjekt med Arbeidslivsfag som et alternativ til de elever som ikke vil ha 

fremmedspråk eller norsk/engelsk/samisk fordypning på ungdomstrinnet. I skoleåret 2012/13 var 

det ca. 7700 elever med i forsøket.  

 

Omfanget er på 224 årstimer på ungdomstrinnet. Skolene kan selv fordele timene på 8., 9., og 

10 årstrinn og det er utarbeidet en egen læreplan og veiledning i faget. Forsøket evalueres av 

forskningsstiftelsen NOVA og sluttrapport foreligger ca. 1. november 2013.   

 

Arbeidslivsfaget skal bidra til at elever på ungdomstrinnet kan tilegne seg grunnleggende 

kompetanse innenfor utvikling av tjenester og produkter i samfunnet. Gjennom arbeidet med 

faget skal elevene få kunnskap om krav som stilles til yrkesutøvelse og til yrkesutøvere, samt gis 

praktisk trening og innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer. 

Forslag til vedtak 
Basert på innspillene i møte vurderer SRYs arbeidsgruppe endringer i rådgivningen for 

grunnskolen. 

http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2012/NIFU_Utdanningsvalg.pdf
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SRY-sak 08-02-13 Rådgivningstjenesten i Norge og i Sveits 

Dokument Til behandling 

Innstilling Vedtak fattes etter diskusjon i møtet 

Vedlegg 1. Rådgivning i grunnopplæringen i Norge 

2. Rådgivning i Sveits 

Bakgrunn for saken 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) har vedtatt å reise på studietur til Sveits 12.-14. juni 

2013. Et av temaene som rådet ønsker å undersøke nærmere er rådgivningstjenesten og 

karriereveiledning i Sveits, sammenlignet med det norske systemet. 

 

Dette saksdokumentet beskriver rådgivningstjenesten i henholdsvis Norge og Sveits. Etter ønske 

fra leder av SRY, skal rådet utforme et vedtak om dette temaet som SRY skal jobbe med videre 

utover 2013.  

Forslag til vedtak 
Vedtak fattes etter diskusjon i møtet. 



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/ 

 

Vedlegg 1 Rådgiving i grunnopplæringen i Norge 

1. Forankring (rettigheter, plikter og krav)  

Individuell rett til nødvendig rådgivning for den enkelte elev 

Elevene har en individuell rett til rådgivning, jf. opplæringsloven § 9-2. Elevens rett innebærer en 

rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og sosiale spørsmål. Retten 

er ikke avgrenset til et bestemt skoleslag.  

 

Lærlinger har derimot ikke denne retten. Det har heller ikke voksne tatt inn til videregående 

opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. 

 

I forskrift til opplæringsloven kapittel 22 er formålet med rådgivning og elevens rett til 

sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning utdypet og presisert. Se 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-062.html. 

 

Rådgivningen skal ha et helhetlig perspektiv på eleven, og se sosialpedagogisk rådgivning og 

utdannings- og yrkesrådgivning i en sammenheng. Forskriften understreker at rådgivningen skal 

legges opp som en gradvis og langsiktig prosess, som ivaretar elevens ønsker og behov over tid. 

Eleven har rett til individuell rådgivning, men rådgivningen kan også gis i ulike former for 

grupper. Det er elevens ønske og behov som avgjør hvilken form som kan benyttes. Tilsvarende 

er fastsatt i privatskoleloven § 3-11 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7. 

 

Sosialpedagogisk rådgivning er nærmere regulert i forskrift til opplæringsloven § 22-2. 

Sosialpedagogisk rådgivning skal medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette i 

opplæringen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som kan 

ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen. Hjelpen kan bestå i å klarlegge 

problemer og omfanget av dem, klarlegge hva skolen kan hjelpe til med og finne ut om det er 

behov for hjelp fra hjelpeinstanser utenfor skolen. Elevene kan også få hjelp til å finne de rette 

hjelpeinstansene og få kontakt med disse. Dette fagfeltet har sterke berøringspunkter med 

læringsmiljøfeltet og arbeidsområder knyttet både til PP-tjenesten og skolehelsetjenesten.  

 

Retten til utdannings- og yrkesrådgivning er nærmere regulert i forskrift til  

opplæringsloven § 22-3. Her er det presisert at elevene har rett til rådgivning og veiledning om 

valg av utdanning og yrker, informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land, kunnskap om 

arbeidsmarkedet både nasjonalt og internasjonalt og opplæring i å benytte ulike 

rådgivningsverktøy. Utdannings- og yrkesrådgivningen skal hjelpe elevene til å bli bevisst egne 

verdier, interesser og forutsetninger, og til selvinnsikt, kunnskap og evne til å foreta egne valg 

om utdanning og yrke. Det skal også hjelpe elevene til å vurdere konsekvenser av valgene og 

forebygge feilvalg. 

 

Det er presisert i § 22-1 at rådgivningen skal være tilgjengelig for elevene ved den enkelte 

skolen. Hva som ligger i at rådgivning er tilgjengelig på det enkelte skole, er det skoleeier som 

avgjør.  

 

Skoleeier har i følge opplæringsloven § 13-10 første ledd ansvar for at kravene i 

opplæringsloven med forskrifter oppfylles. Dette gjelder også for elevens rett til rådgivning. 

Skoleeier skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven med 

forskrifter blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10 annet ledd. Dette systemet skal også omfatte 

elevens rett til nødvendig utdannings- og yrkesrådgivning og sosialpedagogisk rådgivning, og 

systemet skal vurdere om kravene oppfylles.  

 

Det er og understreket i forskrift til opplæringsloven § 22-4 annet ledd, at skolen skal arbeide 

systematisk og planmessig for å sikre at rådgivningstilbudet blir tilfredsstillende for elevene. 

Skolen skal sørge for internt samarbeid på skolen om rådgivningstilbudet til elevene og sørge for 

samarbeid med foreldre, ulike hjelpeinstanser utenfor skolen, ulike utdanningsinstitusjoner, lokalt 

arbeidsliv og så videre.   

 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-062.html
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2. Hvordan rådgivingen i skolen fungerer 
Rådgivning er både en rettighet for elevene og et definert ansvar som skolen som organisasjon 

skal ivareta. Opplæringsloven pålegger ikke skoleeier en plikt til å etablere egne 

rådgiverstillinger, men skoleeier er ansvarlig for å yte rådgivning og tilrettelegge for at elevene 

får retten oppfylt.  

 

Vi har ikke så mye forskningsbasert kunnskap om hvordan rådgivningsarbeidet forstås og hva 

som ligger til grunn for hvordan arbeidet fordeles og utføres i skolen. Vi vet at i de fleste skoler 

utføres rådgivning som en del av skolens daglige arbeid både av lærere, kontaktlærere og 

rådgivere med definert rådgivningsressurs.  

 

Rådgivningen utføres integrert i skolehverdagen, blant annet ved å inngå som et viktig element i 

undervisningen. Rådgivingsrelevante tema kan inngå/inngår i flere fag. Særlig gjelder dette for 

utdanningsvalg og prosjekt til fordypning, men rådgivingsrelevante tema inngår også i “vanlige” 

fag.  

 

Mye av den mer direkte rådgivningen gjøres også av lærere som har god kjennskap til elevene og 

som ofte følger dem gjennom flere år. En kan si at lærerne befinner seg i førstelinjen for 

rådgivning, der behov blir uttrykt og synlige, der bekymringer oppstår, og der noen spørsmål kan 

besvares og noen utfordringer løses. Andre må formidles videre til rådgivere med definert 

tidsressurs og kanskje annen kompetanse - og som kan videreformidle kontakt med instanser 

utenfor skolen om nødvendig.  

 

Slik kan en si at det finnes et slags “rådgivningssystem” i skolen, der både faglærere og 

kontaktlærere og rådgivere med egen rådgivningsressurs utgjør grunnstammen i 

rådgivningsarbeidet. Buland (2010) anvender begrepet ”Rådgivning som hele skolens ansvar” 1 i 

denne sammenhengen. 

 

Buland (2010) skisserer også framveksten av en ny rådgiverrolle, med større vekt på 

systemrettet arbeid internt og eksternt. Disse rådgiverne har fått/får en større oppgave med å få 

skolens totale rådgiversystem til å fungere. Disse rådgiverne vil også kunne ha bedre tid til 

individuell rådgivning. Det kan være viktig for elevene å ha andre personer i skolen enn egne 

lærere å snakke med. Med nåværende tidsressurs til rådgivning, vil det likevel være lærerne som 

har mest kontakt med den enkelte eleven i rådgivningssammenheng. 

 

Økonomi/ressurser 

Elevens rett til nødvendig rådgivning medfører at skoleeier er pliktig til å gi rådgivning. 

Ressursbestemmelsen om tid til rådgivning finnes i særavtalene om leseplikt og tidsressurs for 

grunnskolen og videregående skole. Tidsressursen til rådgivning er beregnet til 1 årsverk pr 500 

elever. Bestemmelsen ble fastsatt i 2006 og representerte da en viss økning i forhold til 

bestemmelsene fra 1963. Skoleeier kan velge å bruke mer ressurser på rådgivning enn det som 

er angitt i avtalene.  

 

Buland (2010) viser at 70 % av grunnskolene har en rådgiver i stilling. I videregående skole 

oppgis det at 38 % av skolene har to rådgivere i stilling. Enkelte store skoler har også flere 

rådgivere. Når det gjelder årsverk viser forskningen (ibid) at det i ungdomsskolen er 85 % som 

melder at de har mindre enn ett årsverk til rådgivning. I videregående skole er tallet 37 %. 

Antallet rådgivere i grunnskolen har økt med 1000 i løpet av de siste 10 årene. Antall rådgivere 

er totalt 2918. Det er imidlertid langt høyere enn antall årsverk, som er ca. 800. Forskjellen 

skyldes mange små stillingsandeler. Sosialpedagogisk rådgivning har noe over halvparten av 

årsverkene (GSI 2009-10).  

 

                                                           
1 Buland, m.fl 2010 skriver at: ”Alle skolens lærere kan på en eller annen måte spille en rolle i rådgivningsarbeidet. 

Kontaktlærer står sjølsagt sentralt, som den som møter eleven først og mest. Kontaktlæreren er på mange måter 
frontlinjeaktøren også i arbeidet med rådgivning, både når det gjelder yrkes- og utdanningsrådgivning og 
sosialpedagogisk rådgivning. I tillegg kan alle faglærere ha en rolle i karriereveiledningen, gjennom å bidra til å gi 
arbeidslivskunnskap en plass i undervisningen, der det naturlig passer inn i fagplaner. For å oppnå dette er det viktig at 
yrkes- og 
utdanningsrådgivningen har en sentral plass i skolens sentrale plandokumenter”. 
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Ressursen fordeles mellom de to rådgivningsformene, men det foreligger ingen bestemmelser 

som regulerer fordelingen. Buland (2011) og NOU 2009:18 Rett til læring viser til en klar tendens 

til at skolen bruker mest tid på sosialpedagogisk rådgivning.  

 

Det er en generell økning både i typer oppgaver og tiden rådgiverne bruker på de ulike 

oppgavene (Buland 2010). Nye utfordringer har kommet til, samtidig som kjente problemområder 

ser ut til å vokse i omfang og alvorlighetsgrad. Det gjelder særlig utfordringer knyttet til 

frafall/gjennomføring, til elever med minoritetsbakgrunn, atferdsvansker, psykiske problemer og 

rus.  

 

Rådgivere i undersøkelsen referert over oppgir særlig å arbeide mer med kontakten med 

hjemmet, og de gir mer utstrakt hjelp knyttet til å avhjelpe personlige og sosiale problemer. De 

oppgir også å ha mer kontakt med f. eks NAV og PP-tjenesten enn før. I forhold til en tidligere 

undersøkelse (Teig 2000), er endringen i tid brukt på å hjelpe eleven med personlige og sosiale 

problemer økt i ungdomsskolen fra 33 % til 45 %, mens det i videregående skole er en økning fra 

62 % til 77 % (Buland 2010).  

 

Rådgiving og yrkesfagelever 

Det som er sagt over, gjelder – så langt vi vet – også for yrkesfaglige studieprogram. Elevene her 

har imidlertid ofte lærere som har tettere kontakt med det yrket eller arbeidslivet de tar en 

utdanning knyttet til, og generelt mer kontakt med arbeidslivet gjennom utplassering og praksis 

enn det elever på studiespesialiserende program har. Prosjekt til fordypning (PTF) kan forstås 

som et “rådgivingsfag” idet det bla skal gi elevene muligheter til å få mer erfaring med og mer 

kunnskap om arbeidslivet og de ulike yrkene. Evalueringen av prosjekt til fordypning (Nyen og 

Tønder 2012) sier at PTF kan være et viktig bidrag når det gjelder å synliggjøre fag og yrker, 

samt å fremme utvikling av yrkesidentitet og fagkompetanse hos elevene. Evalueringen viser 

imidlertid at dette er et potensial, som utnyttes i varierende grad. En sterkere involvering av 

arbeidslivets aktører angis som en forutsetning for at en i større grad skal lykkes med faget.  

 

3. Faglig bakgrunn for å bli rådgiver/utdanningsveier 

Hvilke krav til kompetanse stilles til rådgivere i skolen? 

Opplæringsloven § 22-4 sier at rådgivningen skal utføres av personer med relevant kompetanse 

for de to områdene. Det er ikke fastsatt kompetansekrav for rådgivere i opplæringsloven og 

kompetansekravene til undervisningspersonale i opplæringsloven § 10-1 gjelder ikke for 

rådgivere, siden rådgivning ikke er undervisning. Det er derfor skoleeier som avgjør hva som er 

relevant kompetanse.  

 

I praksis har det i stor grad blitt stilt samme krav til rådgivere som til undervisningspersonalet, 

blant annet fordi disse som oftest er ansatt i undervisningsstilling også. Det vil si at det å ha 

lærerutdanning er et godt (om enn ikke nødvendig) utgangspunkt for å bli rådgiver i skolen.  

 

Skoleeier har ansvaret for at rådgivere har den nødvendige kompetansen, samt ansvar for å 

legge til rette for at ansatte får kompetanseutvikling, jf. opplæringslovens § 10-8 og forskrift til 

opplæringsloven § 22-4.  

 

I 2009 presenterte staten anbefalte krav til formell kompetanse og veiledende 

kompetansekriterier for rådgivere i skolen: http://www.udir.no/Utvikling/Etter-og-

videreutdanning/Etter--og-videreutdanning/Anbefalt-formell-kompetanse-og-veiledende-

kompetansekriterier-for-radgivere/ 

 

Buland (2011) viser at flere av deres informanter i skolen gir uttrykk for at de mener at de 

anbefalte kravene og kriteriene er et skritt i riktig retning, og at de gir støtte til dem som ønsker 

å prioritere kompetanse. Mange ønsker også at anbefalingene blir til krav om kompetanse for 

rådgivere. I den forbindelse peker flere på betydningen av realkompetansevurdering.  

 

49 % av rektorene ved ungdomsskoler og 28 % av rektorene ved videregående skoler sier at 

deres skole ikke stiller krav om formell rådgiverkompetanse ved ansettelse av rådgiver (Buland 

2010).  

http://www.udir.no/Utvikling/Etter-og-videreutdanning/Etter--og-videreutdanning/Anbefalt-formell-kompetanse-og-veiledende-kompetansekriterier-for-radgivere/
http://www.udir.no/Utvikling/Etter-og-videreutdanning/Etter--og-videreutdanning/Anbefalt-formell-kompetanse-og-veiledende-kompetansekriterier-for-radgivere/
http://www.udir.no/Utvikling/Etter-og-videreutdanning/Etter--og-videreutdanning/Anbefalt-formell-kompetanse-og-veiledende-kompetansekriterier-for-radgivere/
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Hvor mye rådgiverrelevant utdanning har rådgiverne i skolen? 

I følge Buland 2010 har 67 % av rådgiverne rådgiverrelevant utdanning. Sett i forhold til tall fra 

Teig (2000), har andelen uten rådgiverrelevant utdanning sunket i videregående skole fra 20 til 

16 %, mens den faktisk har økt fra 27 til 41 % i grunnskolen.  

 

Når det gjelder utdanningens lengde og innhold, så sier litt over 50 % av rådgiverne med 

rådgiverrelevant utdanning at de har høyere utdanning med et omfang på mer enn 30 

studiepoeng. Dette er om lag uendret siden forrige kartlegging (Teig 2000). Generelt har 

rådgivere i videregående opplæring mer utdanning (flere studiepoeng) enn rådgivere i 

grunnskolen (Buland 2011).  

 

På spørsmål om hvilke områder rådgivere har behov for mer kunnskap om, svarer nesten 70 % 

at de ønsker mer kunnskap om arbeidsmarkedet. Mer kunnskap om arbeidslivets krav og om 

lokalt næringsliv står også høyt på lista. 55 % ønsker mer kunnskap om veiledningsteori og -

metodikk. Kunnskap om psykososiale utfordringer, psykisk helse, sosiale problemer og rus 

ønskes også av mange rådgivere (Buland 2010). I tillegg peker Buland (2011) på at det er mye 

forskning gjennom de siste årene som signaliserer at det er spesielle utfordringer knyttet til 

rådgivning av minoritetsungdom. Flere av Sintefs informanter etterlyser også mer kompetanse på 

dette området. 

 

Hvilke muligheter finnes for å skaffe seg (mer) rådgiverkompetanse?  

Rådgivning har vært et prioritert område for statlige satsinger på kompetanseutvikling de seinere 

årene. I 2009 ble det etablert et system for videreutdanning beskrevet i ”Kompetanse for kvalitet. 

Strategi for videreutdanning av lærere”. Denne strategien omfatter også rådgivere.  

Videreutdanningstilbudene for rådgivere har hatt god deltakelse, sett i forhold til hvor mange av 

de tilgjengelige plassene en har fylt.  

 

I 2009, 2010 og 2011 ble det bevilget statlige midler til etterutdanning innenfor rådgiving. 

Målgruppen for etterutdanningsmidlene var lærere og rådgivere i hele grunnopplæringen og 

sentrale aktører innenfor fag- og yrkesopplæringen. Det har imidlertid vært svært lite etterspørsel 

etter disse tilbudene – blant annet ser de ut til å ha vært for lite relevante og for kostbare.  

 

Ut over de statlig initierte tilbudene finnes det flere ulike kurs og studier knyttet til veiledning, 

rådgivning, coaching og så videre ved utdanningsinstitusjoner rundt om i landet. Opptakskrav, 

betingelser og innhold i disse bestemmes av utdanningsinstitusjonene og tilbyderne selv. Flere 

fylkeskommuner tilbyr kompetanseutvikling for rådgivere i fylket i samarbeid med 

utdanningstilbydere.  

 

VOX har nylig publisert en rapport som gir en oversikt over utdanningstilbudet i 

karriereveiledning i Norge: http://www.vox.no/no/Livslang-

laring/Karriereveiledning/Publikasjoner/Et-onske-om-noe-helt-ikke-stykkevis-og-delt/ 
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NOU 2009:18 Rett til læring 

Teig, A. (2000): Skolerådgiving – status og utdanningsvalg. HiO rapport 2000:1, 

 

 

 

 

 

 

http://www.vox.no/no/Livslang-laring/Karriereveiledning/Publikasjoner/Et-onske-om-noe-helt-ikke-stykkevis-og-delt/
http://www.vox.no/no/Livslang-laring/Karriereveiledning/Publikasjoner/Et-onske-om-noe-helt-ikke-stykkevis-og-delt/
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Rådgiving og karriereveiledning i Sveits 
• I følge OECD har Sveits etablert et system for karriereveiledning og rådgivning for å hjelpe 

elever ved ulike overganger i utdanningssystemet og yrkeskarriere.  

 

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

på ungdomstrinnet.  

 

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

arbeidsmarkedet og dets behov. 

 

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

utvidet, kalt sentre for yrkesinformasjon (Berufsinformationszentren, BIZ).  

 

• Organisasjonene og bedriftene har selv informasjon om hvilke muligheter som finnes 

rettet mot elever. Rådgivere i bedriftene har ingen lignende sertifisering som rådgiverne i 

BIZ-systemet. 

 

Sentre for yrkesinformasjon (BIZ) 

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

utvidet, kalt sentre for yrkesinformasjon (Berufsinformationszentren, BIZ). Dette er 

frittstående institusjoner som gir informasjon og rådgivning for alle nivåene i 

fagopplæringssystemet.  

 

• Elever på ungdomstrinnet blir introdusert for disse sentrene. 

 

• På sentrene kan elever møte en generell rådgiver som kan henvise til spesialister med mer 

dybdeinformasjon eller henvise til spesielle institusjoner. Rådgivere er tilgjengelige enten 

ved å booke time eller ved drop-in. 

 

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

fagopplæringen og andre kurs. De kjenner også til arbeidsmarkedet og dets behov.  

 

• Det legges mer vekt på at rådgiveren skal kjenne til arbeidsmarkedets og dets behov enn 

kun å være kvalifisert innen psykologi og rådgivning. 

 

• Rådgiverne samarbeider tett med skolene. 

 

 

Referanser: 

OECD (2009): Learning for Jobs. OECD Reviews of Vocational Education and Training. 

Switzerland. 

 

Nettside om sentre for yrkesinformasjon (BIZ):  

http://www.berufsberatung.ch/dyn/1012.aspx 

http://www.sdbb.ch/dyn/9.asp   

 

Nettsiden til State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI): 

http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en  

 

 

http://www.oecd.org/switzerland/42578681.pdf
http://www.oecd.org/switzerland/42578681.pdf
http://www.berufsberatung.ch/dyn/1012.aspx
http://www.sdbb.ch/dyn/9.asp
http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en
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Vedlegg  

 

 

Internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen – status i arbeid og innspill til årlig 

møte mellom SRY og de faglige råd 

 

Bakgrunn for saken 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) vedtok 6. september 2012 å nedsette ”en 

arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan SRY og faglige råd kan involveres i arbeid med 

internasjonale spørsmål i fag- og yrkesopplæringen”. Fire representanter ble oppnevnt: Ragnar 

Gregersen (LO), Tormod Skjerve (Virke), Astrid Sund (Utdanningsforbundet) og Kristian Ilner 

(NHO).  

 

Til SRY-møte 19.04.13 la arbeidsgruppen fram sitt forslag til strategiplan. SRY fattet følgende 

vedtak: 

 

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

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

møtene. Myndighetene skal involvere partene hvor det tas beslutninger internasjonalt. 

Arbeidsgruppen videreføres og har ansvar for det årlige møtet. Sekretariatet avklarer 

representasjon i arbeidsgruppen med organisasjonene. 

 

Arbeidsgruppen er videreført med de samme medlemmene, dette er Astrid Sund 

(Utdanningsforbundet), Kristian Ilner (NHO), Ragnar Gregersen (LO) og Tormod Skjerve (Virke). 

 

Arbeidsgruppen ønsker her å orientere om vårt videre arbeid: 

 

1) DGVT-møtene 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Våren 2013 ble SRYs medlemmer invitert av KD til et formøte for å drøfte dagsorden til DGVT-

møtene (Directors general for Vocational Training). Flere SRY-medlemmer deltok på dette 

møtet. For å følge opp delen av vedtaket om at SRY skal være et forum for å drøfte 

dagsorden for DGVT-møtene, foreslår arbeidsgruppen at formøtet mellom KD og SRY 

videreføres. Ved disse møtene får SRY mulighet for å gi departementet råd i sakene som skal 

drøftes på DGVT-møtene. 

 

2) Årlig møte mellom SRY og de faglige råd om internasjonalisering 

For å følge opp andre del av SRYs vedtak, foreslår arbeidsgruppen å bruke et fellesmøte 

mellom SRY og ledere og nestledere i de faglige råd våren 2014 til å diskutere 

internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen. På møtet vil også en lærerrepresentant fra 

de faglige råd bli invitert. 

 

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

internasjonale agenda. Arbeidsgruppen har sendt en henvendelse til de faglige råd og bedt om 

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

internasjonal politikk for eget utdanningsprogram, samt hvordan de ønsker å jobbe med 

internasjonale tema.  

 

Arbeidsgruppen foreslår følgende punkter til dagsorden for dette møtet: 

- Utdanningsmyndighetene presenterer utvikling innen sine ansvarsområder 

- Partene informerer om sine engasjement 

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

internasjonale tema  

- Fag og yrkesopplæring i EU-politikken 

o European Alliance for apprenticeships 

o Erasmus +  

o Andre aktiviteter 

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

 

Arbeidsgruppen ber SRY drøfte forslagene til dagsorden for det årlige møtet, og komme med 

innspill på tema og problemstillinger. 

 

Forslag til vedtak 

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

om internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen. 
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 Status i arbeidet med 

samfunnskontrakten 

Dokument Til orientering 

Innstilling Informasjonen tas til orientering 

Vedlegg 

 

 Samfunnskontrakten 

 Oppdragsbrev 04-13 

Bakgrunn for saken 
 

I forberedelsene til SRYs møte 31.10 ble det sendt ut en e-post fra sekretariat 17.9 til SRYs 

medlemmer om innspill på saker. 

 

Virke ba i sin tilbakemelding om en orientering om de ulike delprosjektene som på ulike måter 

knytter seg til samfunnskontrakten, vekslingsmodell, hospitering, forsterket vg3 – hvilke fylker er 

med, hvor står arbeidet osv. I tillegg ønsket de informasjon om arbeidet med Startpakken (logo, 

informasjonsmateriell osv) 

 

Med utgangspunkt i dette vil Utdanningsdirektoratets koordinator i oppfølgingen av 

samfunnskontrakten orientere SRY i møtet om status i arbeidet med oppdragsbrev 04-13, se 

vedlegg. 

 

Oppdragsbrev 04-13 om oppfølging av samfunnskontrakten har seks punkter.  

 

1. Utføre sekretariatsarbeid for samfunnskontrakten. 

2. Utvikle indikatorsystem for oppfølging av kontrakten. 

3. Prøve ut alternativer på Vg3 for elever som ikke får læreplass. 

4. Prøve ut vekslingsmodell som alternativer til 2+2-modellen. 

5. Videreføre hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen. 

6. Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar fag- og  

         svennebrev. 

 

Under punkt 1 i orienteringen vil SRY få en presentasjon av Startpakken. 

 
 

 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Bakgrunn for saken 
Etter vedtak i SRY møtet 12. juni ble det satt ned en arbeidsgruppe som har arbeidet med å 

forberede diskusjon i SRY knyttet til Meld. til St. 20 (2012-2013) På rett vei. SRY møte 12. 

september konkluderte med at at alle tiltakene i stortingsmeldingen er viktige og interessante, 

men mener at det på grunn av ressurssituasjonen i rådene må foreta en prioritering av tiltakene. 

I debatten kom det frem at SRY mener følgende tiltak i meldingen må prioriteres høyt. 

 

• Styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå 

tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet 

 

• Vurdere å gi faglige råd større innflytelse over utformingen av læreplaner på Vg3 

 

 

Meld. til St. 20 (2012-2013) - Vurdere å gi faglige råd større innflytelse over 

utformingen av læreplaner på Vg3 

Historisk har den norske fag- og yrkesopplæringen i stor grad vært styrt av erfaringsbasert 

kunnskap, særlig det faglige og profesjonelle skjønnet til partene i arbeidslivet. De overordnede 

rammene for opplæringstilbudet har statlige utdanningsmyndigheter i stor grad etablert i 

forbindelse med utdanningspolitiske reformer, som Reform 94 og Kunnskapsløftet. Endringene 

har særlig vært rettet mot opplæringstilbud på utdanningsnivå tilsvarende dagens Vg1 og Vg2 i 

videregående opplæring. 

 

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

har kravene til formalisert og forskningsbasert kunnskap økt. I 2004 ble det etablert et nasjonalt 

kvalitetsvurderingssystem for grunnopplæringen. Senere ble det foreslått å etablere et 

tilsvarende system for fag- og yrkesopplæringen, jf. St.meld. nr. 44 (2008–2009) 

Utdanningslinja. I 2011 utarbeidet dessuten Utdanningsdirektoratet retningslinjer for samarbeidet 

med partene i arbeidslivet. Formålet var å gjøre samarbeidet bedre, effektivisere 

saksbehandlingen og øke bruken av kunnskap i fag- og yrkesopplæringen.  

 

I Meld. til St. 20 (2012-2013) På rett vei, er det dokumentert at enkelte deler av fag- og 

yrkesopplæringen ikke fungerer godt nok når det gjelder gjennomføring med fag- eller 

yrkeskompetanse, rekruttering til lærefag og verdsetting på arbeidsmarkedet.  

 

Selv om grunnopplæringen i stor grad utdanner ungdom med kompetanse som verdsettes av 

arbeidsmarkedet, fungerer ikke overgangen til arbeidsmarkedet godt nok for alle deler av fag- og 

yrkesopplæringen. Det er særlig utdanningsprogrammene service og samferdsel, restaurant- og 

matfag, design og håndverk og helse- og oppvekstfag som fungerer svakt når det gjelder 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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rekruttering til lærefagene, gjennomføring med yrkeskompetanse og rekruttering til og 

verdsetting på arbeidsmarkedet. 

Selv om det i løpet av de siste 20 årene er blitt gjort en rekke endringer, består fag- og 

yrkesopplæringen likevel av en relativt stabil grunnstamme av lærefag. Samtidig har 

arbeidsmarkedet gjennomgått vesentlige endringer i den samme perioden. 

 

Etter departementets vurderinger er kunnskapsbehovet om utdanningsvalg relativt godt dekket, 

inkludert rekruttering til lærefag, gjennomføring av opplæringsløp og etterspørsel etter 

læreplasser. Behovet for kunnskap om grunnforskning på fag- og yrkesopplæringen og 

framskrivninger av kompetansebehov på makronivå er også relativt godt dekket. Det finnes 

forskningsprosjekter i Forskningsrådets program Utdanning 2020 og flere forskningsmiljøer i 

universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren som dekker behovet for grunnforskning. I 

St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja foreslo dessuten departementet å opprette et 

system for framskrivninger og analyser av framtidige kompetansebehov. 

 

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

innhold gjennom partssamarbeidet nasjonale utdanningsmyndigheter. Etter departementets 

vurdering er det imidlertid behov for å forsterke disse vurderingene med forskningsbasert 

kunnskap. Som grunnlag for arbeidet bør det gjennomføres forskningsbaserte analyser av 

tilbudet av og etterspørselen etter læreplasser og fagarbeideres overgang til og sysselsetting på 

arbeidsmarkedet. Departementet legger til grunn at nasjonale utdanningsmyndigheter skal 

fastsette tilbudsstrukturen og utforme læreplaner i fag- og yrkesopplæringen.  

 

Departementet vil vurdere å gi de faglige rådene større innflytelse på utformingen av 

læreplaner på Vg3. Etter departementets vurdering vil tildeling av økte oppgaver til de 

faglige rådene kunne utnytte bedre kunnskapen til partene i arbeidslivet i styringen av 

fag- og yrkesopplæringen. 

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

med partene opprette et forskningsprosjekt som grunnlag for gjennomgang av 

tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen.  

 

I samråd med partene i arbeidslivet vil departementet dessuten vurdere hvordan 

forskningsinnsatsen på området skal organiseres på sikt, slik at relevant forskningsbasert 

kunnskap i størst mulig grad legges til grunn av beslutningstakere i fag- og yrkesopplæringen. 

 
 

Partenes rolle og innflytelse på utvikling av læreplaner for de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet   

Læreplaner er forskrifter til opplæringsloven. Det betyr at det er en egen sjanger med en juridisk 

innretning og inneholder av den grunn lite prosatekst. 

Det ble fastsatt egne retningslinjer av Kunnskapsdepartementet for utforming av læreplaner for 

fag. Disse beskriver hvordan en læreplan skal bygges opp, og er et sentralt styringsdokument for 

læreplangruppenes arbeid.  

 

Kort historikk 

Stortinget hadde, i forbindelse med behandling av St.meld.nr 30 (2003-2004) Kultur for læring, 

bestemt at det skulle utvikles egne kompetanseplattformer for hvert lærefag som er en 

beskrivelse av fagets arbeidsfunksjoner og krav til kunnskaper og ferdigheter. Disse 

kompetanseplattformene ble brukt som grunnlag for utvikling av nye læreplaner, og var, på lik 

linje med retningslinjene for læreplanutvikling, sentrale for utvikling av det faglige innholdet i 

læreplanene. 

De faglige rådene fikk i oppdrag og bidra til at kompetanseplattformene ble utviklet i de 

lærefagene som de hadde ansvar for. 

 

En viktig forutsetning for utvikling av læreplaner for yrkesfagene i Kunnskapsløftet var at de 

skulle utvikles på fagenes premisser. For å få dette til ble representanter for partene i arbeidslivet 

og bransjeorganisasjoner involvert så tidlig som mulig i prosessen.  

 

Det ble utviklet nye læreplaner til de ni nye yrkesfaglige utdanningsprogrammene med tilhørende 

programfag på alle trinn (Vg1, Vg2, Vg3/opplæring i bedrift). Til sammen ble det utviklet ca. 250 

læreplaner for yrkesfagene på alle trinn.   
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For å få læreplanene så faglig relevante som mulig ble det gått bredt ut med en oppfordring til 

partene i arbeidslivet/bransjeorganisasjoner om å bistå direktoratet slik at representanter fra 

bedrifter/ virksomheter kom inn med sin kompetanse i læreplangruppene. Det kom inn en 

mengde forslag til kvalifiserte fagpersoner.  

 

Læreplangruppene besto i all hovedsak av 3- 4 personer som samlet sett hadde kompetanse i 

fag, pedagogisk kompetanse og læreplanfaglig kompetanse. Gruppene ble oppfordret til å ha 

kontakt ut mot bransjer/fagmiljø underveis i utviklingsprosessen, dersom de følte behov for å få 

faglige innspill som styrket innholdet i læreplanene.   

Utkast til læreplanene ble presentert på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider underveis i 

prosessen, slik at sektoren kunne holde seg orientert om innretningen på de nye læreplanene. 

 

Videre fikk de faglige rådene i oppgave å bestemme omfanget på fag- og svenneprøvene 

 

Etter at læreplanene hadde vært gjennom en omfattende høringsrunde på 3 måneder ble 

relevante høringsuttalelser innarbeidet og det ble foretatt en kvalitetssikring av hver enkelt 

læreplan før den ble endelig fastsatt. Også i dette arbeidet var representanter fra 

bransjene/fagene sentrale. 

 

Gjeldende retningslinjer og regelverk for partenes innflytelse 

Utvikling av læreplaner fortsetter etter de samme linjer og rutiner som er beskrevet over. Det er 

foretatt noen forenklinger av Retningslinjene for utforming av læreplaner som fastsatt av KD i 

november 2011. Videre er det utviklet et eget Rammeverk for grunnleggende ferdigheter som ble 

fastsatt av KD i januar 2012. Dette rammeverket beskriver hvordan de grunnleggende 

ferdighetene skal ivaretas i læreplanene. 

http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-

utforming-av-lareplaner-for-fag-/  

http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-

grunnleggende-ferdigheter/  

 

De kompetanseplattformermene som ble utviklet i samtlige fag er ikke i bruk lenger, da 

funksjonen deres er i varetatt i læreplanarbeidet som er avsluttet.  

I 2011(revidert i 2013) ble det fastsatt retningslinjer for samarbeid mellom SRY, de faglige 

rådene og Utdanningsdirektoratet. Her blir det blant annet beskrevet rutiner for partenes ansvar 

og deltakelse i arbeidet med kvalitetsutvikling og fornying av lærefagene gjennom at de på gitte 

tidspunkt kan komme med forslag til endringer i blant annet læreplanene.  

 

Mandat for arbeidet i de faglige rådene ble justert i forkant av inneværende oppnevningsperiode 

(2012 – 2016). Rådene ble gjennom justering i mandatet gitt mer innflytelse på opplæringen. 

Dette kan illustreres gjennom punkt 3 og 4 som er nye punkter i mandatet.   

 

3. Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i 

faget. På den delen av opplæringen som foregår i bedrift/virksomhet skal partenes forslag 

vektlegges spesielt. Gjennom de faglige rådene skal partene på ethvert tidspunkt kunne gi råd og 

innspill til innholdet i læreplanene. 

  

4. De faglige rådene skal følge den faglige utviklingen innenfor rådets område og tilgrensende 

områder. Ved behov skal rådet ta initiativ til nyetablering, omlegging og nedleggelse av 

utdannelser. Det faglige rådet skal to ganger i løpet av oppnevningsperioden sende en 

redegjørelse om ovennevnte. Arbeidet skal baseres på forskning, analyser og prognoser. 

Redegjørelser for tilgang på læreplasser skal inkluderes.  Arbeidet skal ses i sammenheng med 

det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og informasjonssystemet for læreplaner. 

Utdanningsdirektoratet vil utarbeide oppdrag i tråd med retningslinjene for samarbeidet mellom 

SRY, faglige råd og Utdanningsdirektoratet. 

 

De faglige rådene er nå i gang med å lage utviklingsredegjørelser for det enkelte 

utdanningsprogram. Basert på utviklingsredegjørelsene skal Utdanningsdirektoratet vurdere 

forslag til endringer og på den delen av opplæringen som foregår i bedrift/virksomhet skal 

partenes forslag i forhold til mandatet for de faglige rådene vektlegges spesielt. 

 

http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/
http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/
http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
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Sekretariatets vurdering  

Etter sekretariatets vurdering er faglige råds innflytelse på utforming av læreplaner VG3 godt 

ivaretatt i gjennom mandatet rådene. Mandatet understreker at for den del av opplæringen som 

foregår i bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges spesielt. Videre fastsetter mandatet 

at de faglige rådene to ganger i oppnevningsperioden skal lage utviklingsredegjørelser for sine 

respektive utdanningsprogram der endringer i blant annet læreplanene og tilbudsstruktur er 

elementer i oppdraget. 

 

 

Vedtak 
Vedtak besluttes etter drøfting i møtet 



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: Linn Kvinge 
E-post: Linn.Kvinge@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 27 18 
 

 
Vår dato: 
09.10.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 6 

2013 
 

 

Dato: 31.10.2013 

Sted: KS 

  

 Tilsyn i fag og yrkesopplæringen 

Dokument Til orientering 

Innstilling Informasjonen tas til orientering 

Bakgrunn for saken 
Utdanningsdirektoratet er overordnet tilsynsmyndighet for tilsyn med grunnskoler og 

videregående opplæring, herunder fag- og yrkesopplæringen.  

 

På møtet vil vi gi en kort orientering om vårt arbeid og nasjonale satsinger når det gjelder 

offentlige grunnskoler og videregående opplæring. Videre vil vi informere om tilsynsaktivitet 

knyttet til fag- og yrkesopplæring. 

 

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

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

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

vil bli gitt en nærmere orientering om dette på møtet.      

 

 

 

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


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: Åge Risdal 
E-post: age.risdal@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 27 78 
 

 
Vår dato: 
09.10.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 6 

2013 
 

 

Dato: 31.10.2013 

Sted: KS 

  

 Nytt medlem i følgegruppe for 

hospiteringsordninger 

Dokument Til behandling 

Innstilling Informasjonen tas til orientering 

Bakgrunn for saken 
 

 

Viser til saken som ble behandlet på SRY-møte 19.04.2013. SRY vedtok følgende medlemmer inn 

i en følgegruppe for «Videreføring av hospiteringsordninger 2013-15»: Astrid K. Moen Sund fra 

Utdanningsforbundet, Gry Benedikte Sterner fra LO, Inger Lise Blyverket fra Virke og Jørgen 

Leegaard fra FRBA/BNL. SRY ga direktoratet i oppdrag å finne representanter fra forskermiljø og 

en representant fra fylkeskommunene. Dette ble Anna Hagen Tønder fra FAFO og Hans Jacob 

Edvartsen, fylkesopplæringssjef i Telemark fylkeskommune. 

 

I dialog med direktoratet, har Jørgen Leegaard blitt enige om å stille sin plass til disposisjon. 

Dette begrunnes i at det er vanskelig å få deltatt på aktivitetene som det legges opp til i 

hospiteringsprosjektet. 

 

Direktoratet benytter også anledningen til å takke for engasjementet og de mange faglige gode 

innspillene Jørgen Leegaard har bidratt med spesielt i utprøvingen som ble gjennomført i 2010-

12. 

 
Kristian Ilner (NHO) er forespurt og har sagt seg villig til å gå inn i følgegruppen for 

hospiteringsordninger. 
 

 

 

 

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


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: Mari Bakke Ingebrigsten 
E-post: 
Mari.Bakke.Ingebrigtsen@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30  
 

 
Vår dato: 
11.10.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 6 

2013 
 

 

Dato: 31.10.2013 

Sted: KS 

  

 Utdrag fra ny politisk plattform 

Dokument Til behandling 

Innstilling Informasjonen tas til orientering 

Vedlegg  

 

Bakgrunn for saken 

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

plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet». Her skisseres hovedpunktene 

som berører fag- og yrkesopplæringen.  

Ny politisk plattform 
 

 

… Verdigrunnlag 

Regjeringen vil bygge sin politikk på respekten for kunnskap. Kunnskap skaper sosial mobilitet for 

den enkelte og muligheter for alle. En sterkere satsing på kunnskap og kompetanse vil styrke 

velferdsordningene og gjøre arbeidsplassene tryggere. 

 

… Viktige satstingsområder 

Innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige satsingsområder for å møte morgendagens 

konkurranse i en globalisert verden. Regjeringen vil øke satsingen på forskning og etablere flere 

verdensledende universitetsmiljøer, og har ambisjon om at Norge på sikt skal bli ett av de mest 

innovative landene i Europa. 

 

… Kunnskap gir muligheter for alle  

Regjeringen vil gjennomføre en stor satsing på kunnskap. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for 

den enkelte, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet.  

 

Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden. En 

stor satsing på forskning, gjennom både offentlig og privat sektor, vil legge grunnlaget for 

fremtidens arbeidsplasser i en globalisert verden.  

 

Ingenting betyr mer for elevenes læring enn læreren. Regjeringen vil derfor gjennomføre et 

lærerløft. Visjonen er å gjøre yrket så attraktivt at de beste kandidatene søker seg til læreryrket. 

Kompetanseheving, nye karriereveier og en bedre grunnopplæring skal gjøre læreryrket mer 

utfordrende og mer givende.  

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Regjeringen vil gjennomføre et yrkesfagsløft. Det norske samfunnet vil i årene som kommer ha et 

stort behov for fagutdannet arbeidskraft. Yrkesfagene må styrkes på sine egne premisser, og 

innsatsen mot frafall forsterkes. 

 

… Fra kapittel 12 – Kunnskap 

- Trappe opp etter- og videreutdanning gradvis, og på sikt, innføre rett og plikt til etter- og 

videreutdanning.  

- Gjennomføre et særskilt krafttak innenfor matematikk ved at 10 000 lærere i grunnskolen 

tilbys videreutdanning i løpet av fem år.  

- Gjøre om lærerutdanningen til en femårig mastergradsutdanning.  

- La elevene i den videregående opplæringen evaluere undervisningen.  

- Gi elevene i den videregående opplæringen rett til fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser.  

- Styrke rådgivningstjenesten for å støtte elevene i viktige utdanningsvalg og sosiale 

spørsmål. Det skal stilles krav om regelmessig etterutdanning.  

 

Yrkesfagsløft  

Fag- og yrkesopplæringen skal utdanne gode fagfolk. Både bedrifter og offentlig sektor vil i 

fremtiden ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det 

nødvendig å heve statusen til yrkesfagene og bekjempe et uakseptabelt høyt frafall. Det trengs 

flere lærlingeplasser og flere tilpassede utdanningsløp. Regjeringen vil på den bakgrunn 

gjennomføre et yrkesfagsløft.  

 

Regjeringen vil:  

 

- Øke lærlingtilskuddet.  

- Innføre mer ambisiøse mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger.  

- Tillate alternative opplæringsløp, som for eksempel praksisnære opplæringsprogrammer i 

bedriftene.  

- Utvide praksisbrevordningen, med mål om at alle fylker skal tilby dette.  

- Videreutvikle tilbudet til elever som vil kombinere fagbrev og studiekompetanse, for 

eksempel tekniske allmennfag (TAF), med mål om at alle fylker skal tilby dette.  

- Sørge for en yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.  

- Styrke muligheten for at yrkesfagelever kan veksle mellom opplæring i skole og bedrift. 

- Styrke Y-veien og stoppe innføringen av opptak til enkelte studier på høyere utdanning 

basert på fagbrev.  
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