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Utkast til saksliste for SRY- møte 5 
10. september 2014 

 
 

Sted: Tromsø  
Møteramme: kl.11:00 – 16:00. (Lunsj 12.00 – 13.00) 
  
1. Godkjenning av dagsorden 
 
2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 18.6.2014 

 
3. Vedtakssaker 
 
Sak 13.05.14 Søknad om forsøk – Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT 

v/ Udir 
Sak 14.05.14 Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY 
 
4. Diskusjonssaker 

• Poengkrav ved opptak til høyere utdanning v/ Christine Meling, KD 
• Vurdering av arbeidet med Meld. St.20 innenfor prioriterte temaer- 

Oppfølging sak 06-03-14 
 Rekruttering 
 Kvalitet i fagopplæringen 
 Bedre arbeidslivsrelevans 
 Påbygg til studiekompetanse og veien videre mot høyere 

utdanning 
• Oppfølging av St. meld. 20 

o Tiltak 55 – Vekslingsmodeller – Erfaringer fra utprøvingene 
 

      
5. Eventuelt 
 
6. Dagsorden for neste SRY-møte  

 
7. Evaluering av møtet 
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Utkast referat fra SRY-møte 4 – 2014 
 
Dato: 18.6.2014 
Sted: Hotell Ambassadeur, Drammen 

Tilstede:  
SRY 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Rolf Jørn Karlsen, LO 

Are Solli, LO 

Kristian Ilner, NHO 

Kristin Vik, YS 

Inger Lise Blyverket, Virke 

Jorunn Teigen Leegaard, KS 

Benjamin Myrstad, EO 

Christine Meling, KD 

Astrid Moen Sund, Utdanningsforbundet 

Turid Semb, KMD 

Trude Tinnlund, LO 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

 
Observatør 

Siv Andersen, SIU 
 

Forfall: 

Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet 

Margaret Westgaard, KS 

Roy Venge Tollefsen, KS 

Mette Henriksen Aas, LO 

Tor- Arne Solbakken, LO 

Bente Søgaard, YS  

Yngve Schrøder Tufteland, NHD 

 

 

Utdanningsdirektoratet 

 

Karl Gunnar Kristiansen 
Aina Helen Bredesen 
 

 

  

  

 

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

 
Vår 
dato:20.6.14 
Vår 
referanse: 
2014/114 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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1. Godkjenning av dagsordenen 
 
Vedtak: 
I dagsordenen for SRY-møtet er det satt opp flere orienteringssaker. Disse sakene er i realiteten 
diskusjonssaker der SRY ofte gir innspill. Heretter kategoriseres disse som diskusjonssaker på 
dagsordenen. 

På grunn av innledere som også skulle orientere på møtet i FFU, ble følgende diskusjonssaker 
(tidligere orienteringssaker) behandlet etter sak 08.04.14, og før de øvrige vedtakssakene: 

• Videre arbeid med praksisbrev 
• Samfunnskontrakt - Tiltak for bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv  

 
Dagsordenen ble godkjent.  

 
2. Godkjenning av referat fra møtet 22.5.2014 

Vedtak: 
Referatet ble godkjent uten merknader. 

 
3. Vedtakssaker 
 
Sak 08-04-14 Valg av leder og nestleder i SRY 
SRY har praktisert at leder og nestledervervene fordeles mellom arbeidsgiver- og 
arbeidstagerorganisasjonene i den fireårige oppnevningsperioden. Med bakgrunn i praksis skal 
SRYs leder og nestleder velges for de siste to årene av oppnevningsperioden. Leder og nestleder i 
SRY foreslo følgende: 

• Rolf Jørn Karlsen velges som leder av SRY 
• Carl Rønneberg velges som nestleder i SRY 
 
Vedtak: 
Rolf Jørn Karlsen enstemmig valgt som leder i SRY. 
Carl Rønneberg enstemmig valgt som nestleder i SRY. 

 
Sak 09-04-14 Faglige råds utviklingsredegjørelser og gjennomgang av 
tilbudsstrukturen- Arbeid med overordnet prosessforslag 
Utdanningsdirektoratet (Udir) orienterte om de faglige rådenes utviklingsredegjørelser. 
Redegjørelsene avdekker flere fellestrekk/problemstillinger, slik som rekruttering, gjennomføring, 
tilbudsstrukturen med mer. De faglige rådene har gitt tilbakemelding på at arbeidet med 
utviklingsredegjørelsene gjorde at rådene fikk diskutert mer i dybden enn tidligere, men at 
arbeidet har vært svært ressurskrevende. SRY mener utviklingsredegjørelsene er et godt verktøy 
for å kartlegge utfordringene i de ulike utdanningsprogrammene. 
 
Videre orienterte Utdanningsdirektoratet om arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen. 
Utdanningsdirektoratet skal presentere en overordnet prosessplan for gjennomføring av tiltaket 
overfor Kunnskapsdepartementet med frist 1. juli 2014.  
En gjennomgang av tilbudsstrukturen skal bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme 
elevers og arbeidslivets ulike behov. Hensikten med gjennomgangen er blant annet å bidra til 
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mer relevante opplæringstilbud. Med denne gjennomgangen legges det opp til en prosess hvor 
det over en gitt tid, foretas en gjennomgang av tilbudsstrukturen i alle de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. Etter direktoratets vurdering er oppdraget potensielt omfattende. Det 
kan derfor være aktuelt å peke ut noen utdanningsprogram eller lærefag som prioriteres i en 
første fase av gjennomgangen.   
 
SRY mener det er viktig at alle utdanningsprogram behandles likeverdig, og at arbeidet med 
gjennomgang av tilbudsstrukturen omfatter alle utdanningsprogrammene. Selv om alle 
utdanningsprogrammene bør omfattes av gjennomgangen, bør utdanningsprogrammene service 
og samferdsel, restaurant- og matfag, design og håndverk og helse og oppvekstfag prioriteres. 
Disse utdanningsprogrammene fungerer svakt når det gjelder rekruttering til arbeidsmarkedet, 
gjennomføring med yrkeskompetanse og verdsetting på arbeidsmarkedet.    
 
Gjennomgang av tilbudsstrukturen er et omfattende arbeid, og SRY ønsker prinsipielt å ha en 
overordnet rolle. Arbeidet kan organiseres på mange måter der en mulighet er å etablere 
arbeidsgrupper med aktører fra faglige råd, SRY, forskningsmiljøer, bedrifter og andre 
institusjoner. SRY mener det er viktig å understreke at arbeidet er svært omfattende, og at det 
må stilles nødvendige ressurser til disposisjon.  
 
Vedtak: 

• SRY ønsker å ha en overordnet rolle i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen. 
 

• SRY anbefaler at alle utdanningsprogram behandles likeverdig, og at arbeidet med 
gjennomgang av tilbudsstrukturen omfatter alle utdanningsprogram. 
 

• Selv om alle utdanningsprogram bør omfattes av gjennomgangen, bør 
utdanningsprogrammene service og samferdsel, restaurant- og matfag, design og 
håndverk og helse og oppvekstfag prioriteres. Disse utdanningsprogrammenesom fungerer 
svakt når det gjelder rekruttering til arbeidsmarkedet, gjennomføring med 
yrkeskompetanse og verdsetting på arbeidsmarkedet.    
 

• SRY mener det er viktig å understreke at arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 
er svært omfattende og at det må stilles nødvendige ressurser til disposisjon. 

 

Sak 10-04-14 Nasjonal informasjon om dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater 
SRY har tidligere anbefalt Utdanningsdirektoratet (Udir) å sette i gang arbeid med retningslinjer 
for nasjonal standard for godkjenning av praksis for praksiskandidater. På bakgrunn av SRYs 
vedtak, har direktoratet igangsatt et arbeid med oppfølging av forslaget. Direktoratet har derfor 
innhentet synspunkter fra fylkeskommuner og fra de faglige rådene. Synspunktene kan 
oppsummeres slik: 

• De fleste faglige rådene uttrykker ønske om statlige retningslinjer for dokumentasjon av 
praksis for praksiskandidater. 

 
• Det generelle bildet er at ordningen fungerer tilfredsstillende. Likevel peker flere faglige 

råd på at det er ulik vurdering av praksis, uten at dette konkretiseres nærmere. 
 
Vedtak: 

• SRY anbefaler at Udir utarbeider nærmere informasjon om dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater. Informasjonen utformes i samsvar med saksfremlegget. 

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/ 

 

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


   Side 4 av 6 

 

• SRY foreslår at KS går inn med en representant som medlem i referansegruppe for 
arbeidet. 
 
 

Sak 11-04-14 Beredskapsgruppas analyse lærlingsituasjonen 2. halvår 2014 - forslag 
om iverksetting av tiltak 
SRY opprettet 8. desember 2011 en arbeidsgruppe (beredskapsgruppa) som fikk ansvar for å gi 
SRY halvårige vurderinger av lærlingsituasjonen. Målet er at SRY skal kunne være i forkant, og 
bidra til at det om nødvendig blir iverksatt tiltak som skal sikre søkere læreplass. 

Etter en samlet vurdering mener beredskapsgruppa at situasjonen for søkere til læreplass er 
bekymringsfull, men ikke vil bli kritisk høsten 2014. Det er mangel på læreplasser i en del fag, 
men situasjonen ventes ikke å bli vesentlig endret i forhold til 2013. Gruppa vil likevel anbefale 
følgende: 

• Beredskapsgruppa anbefaler SRY å skaffe seg oversikt over konsekvenser som følge av 
arbeidsinnvandring blant annet etablering av læreplasser. Dette er en faktor fylkene 
mener har fått en økt betydning for inntaket av lærlinger, og som flere i beredskapsgruppa 
har pekt på som en viktig faktor. 

• Beredskapsgruppa mener allerede etablerte tiltak for flere læreplasser bør opprettholdes 
og gjennomføres.  Dette omfatter bl.a. finansiering av stimuleringstilskuddet på 50 000,-. 
Det må, etter gruppas oppfatning, sikres finansiering for tiltaket både for 2014 og for 
2015. 

Vedtak: 
SRY slutter seg til beredskapsgruppens anbefalinger. SRY ønsker informasjon om hvordan 
stimuleringstilskuddet har blitt brukt i fylkeskommunene.   

 
Sak 12-04-14 Beredskapsgruppa – Ny leder og varamedlemmer i gruppa 
SRYs arbeidsgruppe (beredskapsgruppa) har ansvar for å gi SRY halvårige vurderinger av 
lærlingsituasjonen. Det har vært forfall på flere møter, og det ikke er oppnevnt varamedlemmer 
til gruppa. Dersom gruppa skal kunne ivareta mandatet og gi SRY pålitelige råd, er det 
avgjørende at arbeidslivet er godt representert. Dersom gruppas arbeid skal videreføres bør det 
oppnevnes ny leder, og det bør oppnevnes vararepresentanter for gruppas medlemmer. 

Vedtak: 

• SRY ønsker at beredskapsgruppa viderefører sitt arbeid  
• SRY oppnevner følgende personer som medlemmer og varamedlemmer i gruppa. Gruppa 

konstituerer seg selv: 
 

Organisasjon Medlem Varamedlem 
KS    
Faglig råd teknikk og industriell produksjon Liv Christiansen Jan Frigge Lindgren 
Faglig råd service- og samferdsel Jostein Antonsen Anne Røvik Hegdahl 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk  Jørgen Leegaard  
Kommunal og 
Moderniseringsdepartementet(KMD) 

Turid Semb  

NAV Harry Fiksdal  
Utdanningsforbundet Astrid Sund Marianne Monsrud 

 

 

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/ 

 

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


   Side 5 av 6 

 

4. Diskusjonssaker 

ECVET som verktøy for anerkjennelse av kompetanse – fordeler og ulemper ved 
implementering av ECVET i Norge  
Astrid Moen Sund orienterte kort om ECVET som verktøy for anerkjennelse av kompetanse. SRY 
gav følgende innspill til orienteringen: 

Innspill fra SRY 
Utdanningsdirektoratet må avklare om det er lokale eller nasjonale enheter av læringsutbytte 
som eventuelt skal innføres i Norge. Det bør stå tidlig i dokumentet at ECVET kun gjelder for 
uregulerte yrker og EU-regulativ 2005/36. Direktivet må nevnes innledningsvis i dokumentet.  
SRY mener at saken ikke er klart til å sendes ut på høring, språket må forenkles, og dokumentet 
kortes ned og spisses bedre. 

 
Samfunnskontrakt - Tiltak for bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv  
Direktoratet har fått et tilleggsoppdrag knyttet til oppfølging av Samfunnskontrakt for flere 
læreplasser. En av oppgavene er «å initiere prosjekt/forsøk som styrker samarbeidet mellom 
skoleeier, skole og lokalt arbeidsliv».  
 
I oppdraget forutsettes det at tildelingen av prosjektmidler (10 millioner kroner) går til lokale 
tiltak som aktivt involverer både skoleeier og arbeidslivet. Det er et mål at aktivitetene skal bidra 
til å skape varige samarbeidsarenaer, mer velfungerende dimensjoneringsprosesser og flere 
læreplasser.   
 
Direktoratet vil invitere fylkeskommunene og partene i arbeidslivet til å søke om prosjektmidler til 
tiltak som styrker samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. 
 
SRY er positive til at det utlyses prosjektmidler til lokale tiltak som aktivt involverer både 
skoleeier og partene i arbeidslivet. Søknadsfristen, som er satt til 1. september 2014, bør 
utsettes da det er for kort frist til å kunne planlegge nye samarbeidsarenaer. SRY er positive til at 
det må foreligge en avtale mellom samarbeidspartnerne i prosjektet før søknaden sendes og 
kravet om egenfinansiering.  

Videre arbeid med praksisbrev  
Dagfinn Hertzberg fra Kunnskapsdepartementet (KD) orienterte om Meld. St. 20 (2012-2013) På 
rett vei, og tiltaket om å gjøre praksisbrevet til en permanent ordning. Dette vil skje i den 
forstand at fylkeskommunene skal kunne tilby dette. I oppfølgingen av Stortingets behandling av 
meldingen, samt politisk plattform for Solberg-regjeringen, ønsket en arbeidsgruppe fra KD og 
Udir med dette å få innspill fra SRY til hvordan praksisbrev bør utformes i overgang fra 
forsøksordning til en fast ordning. 
 
Saken er forelagt de faglige rådene og rådenes innspill ble forelagt SRY i saksfremlegg. 
 
Innspill fra SRY 
SRY diskuterte intensjonen med praksisbrevet, og påpekte at flere fylkeskommuner benytter 
andre fleksible opplæringsløp til fagbrev enn praksisbrevet. Eksempelvis Buskerud 
fylkeskommune, som i stor grad benytter seg av en 0+4 modell. Fylkeskommunene må stå fritt 
til å bestemme om de ønsker å benytte praksisbrevordningen eller om det er andre fleksible 
opplæringsløp som passer bedre.  

SRY mener ordningen med praksisbrev bør fortsette slik som nå der elevene som tilbys opplæring 
gjennom praksisbrevet velges ut i samarbeid mellom skole/foreldre. Praksisbrevet er ikke et 
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søkbart tilbud, men et tilbud til utvalgte elever. SRY legger til grunn at det således ikke vil bli et 
stort antall elever som kommer inn under ordningen.  

 
 
SRYs arbeidsgruppe for internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen – Orientering 
om arbeidet 
SRYs arbeidsgruppe for internasjonalisering har tidligere lagt frem frem utkast til program for et 
møte med tema internasjonalisering. Etter planen skulle dette gjennomføres vår/ høst 2014. 
Sekretariatet har i samråd med nestleder i SRY vurdert den planlagte aktivitet for de faglige 
rådene høsten 2014. Aktiviteten vil bli svært høy med blant annet oppdrag knyttet til 
gjennomgang av tilbudsstrukturen. Det planlagte møtet med de faglige rådene med tema 
internasjonalisering foreslås derfor utsatt til første halvdel 2015. 

SRYs arbeidsgruppe for internasjonale spørsmål i fag- og yrkesopplæringen består av Astrid 
Sund, Kristian Ilner, Ragnar Gregersen og Tormod Skjerve.  Ragnar Gregersen har gått av med 
pensjon, og det er derfor behov for en ny representant i arbeidsgruppen. 
 
Vedtak: 

• Det planlagte møtet med de faglige rådene med tema internasjonalisering utsettes til 
første halvdel 2015. 

• Are Solli går inn som medlem i arbeidsgruppen etter Ragnar Gregersen. 
 

5. Eventuelt 

SRY ønsker følgende saker til behandling: 

• Poengkrav ved opptak til høyere utdanning 
• Yrkesopplæringsnemndas rolle og ansvar 
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Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen 
E-post: mbi@utdanningsdirektoratet.no 
 
 

 
Vår dato: 
29.08.14 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 4 
2014 

 
 
Dato: 10.09.2014 
Sted: Tromsø 
  
SRY-sak 13.05.14 Søknad om forsøk med et nytt yrkesfaglig 

utdanningsprogram «IKT-fag» etter 2+2 
modellen 
 

Dokument  
Innstilling Vedtak formuleres etter diskusjon i SRY 
Vedlegg Søknad om nytt yrkesfaglig utdanningsprogram 

Akershus fylkeskommune/Bleiker vgs 
 
 
Bakgrunn for saken 
 
Akershus fylkeskommune / Bleiker videregående skole søker om å få starte et forsøksprosjekt 
med et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram "IKT-fag" på Bleiker videregående skole. Utdanningen 
skal følge 2+2 -modellen med to år opplæring i skole og to år læretid i bedrift. Det er dessuten 
ønskelig å etablere to nye lærefagretninger som en del av forsøket, IKT- driftstekniker og IKT-
tjenesteutvikler.  
 
Direktoratet ønsker SRY’s vurdering av saken da vi ser behov for en prinsipiell avklaring ettersom 
søknadsstiller ber om et forsøk med et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram.  
 
 
Søknaden i korte trekk 
 
Bakgrunn 
IKT-næringen, Bleiker videregående skole og Akershus fylkeskommune opplever store 
utfordringer med dagens IKT-servicefag. Næringen mangler et stort antall kvalifiserte 
arbeidstakere, som videregående skole og høyere utdanning ikke klarer å dekke behovet 
for. Næringen spør etter en mer helhetlig IKT-utdanning, fremfor flere fragmenterte 
programområder der IKT inngår som en liten del av opplæringen. Dette mener fylkeskommunen 
ivaretas i det nye utdanningsprogrammet. 
 
Ved innføringen av Kunnskapsløftet ble IKT-servicefag gjort mindre teknisk enn det 
foregående IKT-driftsfaget, og det ble lagt under utdanningsprogram for service og 
samferdsel. Noen av de tekniske elementene ble flyttet til elektrofag og særlig Vg3 
dataelektronikerfaget. IKT-næringen har på sin side ikke «oppdaget» dette, og etterspør 
fremdeles kompetansen til IKT-driftsmedarbeidere når de lyser ut lærlingplasser. 
 
Omfang, innhold og vurdering 
Fylkeskommunen søker om et forsøk med å starte et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram 
«IKT-fag» på Bleiker videregående skole. Utdanningsprogrammet skal følge 2+2 modellen med to 
år opplæring i skole og to år læretid i bedrift. Fylkeskommunen vil 
opprette to lærefag som en del av forsøket, IKT-driftstekniker og IKT-tjenesteutvikler. 
Målsettingen er at det nye utdanningsprogrammet skal resultere i at lærlingene får en 
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solid, klart definert kompetanse på flere fagområder i IKT-faget som oppleves relevant for 
lærebedriftene. På Vg1 og Vg2 er det foreslått tre programfag. Årstimetallet skal 
være det samme både på Vg1 og Vg2. Sluttvurderingen vil være fagbrev. Ved oppstart 
ønsker skolen cirka 30 Vg1 plasser fordelt på to klasser. 
 
Nye læreplaner 
Sentrale virksomheter i IKT-næringen har bidratt til å utvikle helt nye læreplaner for Vg1, 
Vg2 og to lærefag på Vg3. Blant annet har den norske dataforening vært involvert i 
arbeidet. Fylkeskommunen mener at dette vil bidra positivt i flere retninger, blant annet 
vil IKT-næringen få mer kjennskap og eierskap til lærlingeordningen og det blir lettere for skole 
og næring å samarbeide om opplæringen. 
 
Lærebedrifter 
Akershus fylkeskommune har opplyst i søknaden at de har mange bedrifter som ønsker å inngå 
intensjonsavtaler om læreplasser dersom forsøket innvilges. 
 
Evaluering 
Forsøket vil evalueres på flere måter, både med en intern evaluering hvert halvår og en årlig 
evaluering i samråd med skoleeier. Det vil også være en ekstern evaluering gjennom hele 
forsøket. 
 
Behandling hos faglige råd 
 
Saken var i vinter hos behandling faglig råd for service og samferdsel, som går inn for å anbefale 
forsøket, og faglig råd for elektro, som går i mot forsøk med eget Vg1, men heller ønsker å bidra 
med en tilpasning av Vg1 elektro.  
 
Faglig råd for service og samferdsel 
Gjennom skriftlige innspill tilrådet arbeidsgruppen for IKT-servicefag at søknaden anbefales. 
Rådet var også positive til initiativet. Noen hovedargumenter for å anbefale søknaden er at 
læreplanene er «overmodne» for oppdatering og at forsøket vil bringe inn flere nye momenter til 
opplæringen som vil være nyttig å få prøvd ut (eksempelvis koding, databaser) og som næringen 
etterspør. Videre synes søknaden å være godt forankret i bransjens behov. Man kan gå ut i fra at 
det vil være tilsvarende, eller bedre, muligheter for å skaffe læreplasser. Dette er en mulighet til 
å samle erfaringer, kunnskap og innsikt for å se på en mulig endring av IKT-servicefag. 
 
Vedtak 
Faglig råd for service og samferdsel anbefaler søknaden fra Bleiker VGS, med følgende 
forutsetninger: 

a. at faglig råd for service og samferdsel er representert i referansegruppen som evaluerer 
forsøket 

b. at andre fylker som tilbyr IKT-service også har mulighet til å søke om å gjennomføre dette 
forsøket 

 
Faglig råd for elektro 
Rådet mener intensjonene i forsøket kan gjennomføres med utgangspunkt i vg1 elektrofag. 
Kompetansemålene i vg1 elektrofag er brede, og legger til rette for lokale tilpassinger. Det 
gjelder også kompetansemålene som i søknaden er oppgitt på vg1 - nivå. Rådet mener 
erfaringene fra et forsøk med et eget vg1 IKT vil være lite interessant. Det er bred enighet både 
blant partene og på politisk nivå om tilbudsstrukturen på vg1. Selv om erfaringene skulle være 
positive, vil det antakelig være lite aktuelt å etablere et så smalt vg1 - tilbud. Et forsøk basert på 
vg1 elektro vil imidlertid kunne gi nyttige erfaringer med lokal tilpassing og utvikling av lokal 
læreplan med utvidet IKT -kompetanse basert på vg1 elektrofag. 
 
Vedtak 
Faglig råd for elektrofag mener Bleiker videregående skole har viktige poenger i sin søknad, og at 
initiativet kan bidra til å gjøre IKT-utdanningen bedre tilpasset arbeidslivet. 

1. Rådet mener det faglige innholdet som søkes ivaretatt innen det foreslåtte vg1 IKT kan 
ivaretas ved yrkesretting og bruk av PTF innen vg1 elektro. Rådet vil derfor gå imot forsøk 
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med et vg1 IKT, og i stedet bidra til forsøk med tilpassing av vg1 elektro, i tråd med 
anbefalingene i rådets utviklingsredegjørelse. 

2. Rådet vil, sammen med Bleiker videregående skole vurdere behovet for et eget vg2, eller 
om behovet kan dekkes innen gjeldende læreplan for vg2 dataelektroniker. 

3. Rådet anbefaler at det gjennomføres forsøk på et nytt/ nye lærefag innen IKT som bygger 
på vg1 elektro og vg2 dataelektronikk. 

 
Forslag til vedtak 
Vedtak formuleres etter diskusjon i SRY. 
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Til:

Utdanningsdirektoratet

Søknad om opprettelse av nytt yrkesfaglig
utdanningsprogram

Yrkesfaglig IKT-fag etter 2+2-modellen

Sammendrag
IKT-næringen, Bleiker videregående og Akershus fylkeskommune opplever store utfordringer med
dagens IKT-servicefag, og næringen mangler dessuten et stort antall kvalifiserte arbeidstakere, og
verken videregående skole eller høyere utdanning klarer å dekke behovet for arbeidskraft. Offentlig
sektor har dessuten igangsatt digitaliseringsprosjekter som vil kreve mer arbeidskraft i IKT-sektoren
både på kort og lang sikt, og privat sektor bruker et stadig økende antall IKT-tjenester.

Akershus fylkeskommune søker herved om å få starte et forsøksprosjekt med et nytt yrkesfaglig
utdanningsprogram "IKT-fag" på Bleiker videregående skole, som skal følge 2+2-modellen med to år
opplæring i skole og to år læretid i bedrift. Det er dessuten ønskelig å etablere to lærefagretninger som
en del av forsøket, IKT-driftstekniker og IKT-tjenesteutvikler. Ved oppstart ønsker skolen ca 30 Vgl-
plasser fordelt på 2 klasser.

Forslaget kan bidra til å løse flere av utfordringene både skolen og næringen har, og vil være
utgangspunkt for en mer helhetlig yrkesfaglig IKT-utdanning. IKT er et fagfelt som grenser mot svært
mange andre fagretninger, og er et verktøy i enda flere. Vår mening er derfor at det vil være klokt å
utdanne fagfolkene som skal jobbe med IKT innenfor et eget utdanningsprogram, fremfor å ha
utdanningen fragmentert over flere andre utdanningsprogrammer. IKT-Norge, Virke og NHO støtter
dette, og anbefaler forsøket med IKT-fag. Arbeidstakersiden har ikke vært kontaktet, da denne er svært
fragmentert, og de tre største organisasjonene har til sammen bare om lag 25% av arbeidstakerne. Ved
en eventuell senere utvidelse av prosjektet, vil naturligvis alle partene i arbeidslivet bli involvert i
prosessen.

Sentrale virksomheter i IKT-næringen har bidratt til å utvikle helt nye læreplaner for Vgl , Vg2 og to
lærefag på Vg3, og Den Norske Dataforening har vært involvert i arbeidet.

Oppstart for prosjektet er ønsket til august 2014, og de siste fagprøvene etter forsøksmodellen vil i
tilfelle godkjenning avvikles høsten 2018. Evt. utvidelse og videreføring av prosjektet kan diskuteres når
dette pilotprosjektet eventuelt er godkjent.

Forsøket vil evalueres på flere måter, både med halvårlig intern evaluering, årlig evaluering i samråd
med skoleeier og ekstern evaluering gjennom hele forsøket. Avtale om ekstern evaluering vil bli inngått
ved eventuell godkjennelse av forsøket.
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Bakgrunn
Ved innføringen av Kunnskapsløftet ble IKT-servicefag gjort mindre teknisk enn det foregående IKT-
driftsfag, og ble lagt under utdanningsprogrammet Service og samferdsel. Noen av de tekniske
elementene ble flyttet til elektrofag og særlig Vg3 Dataelektronikerfaget. IKT-næringen har på sin side
ikke «oppdaget» dette, og etterspør fremdeles kompetansen til IKT-driftsmedarbeidere når de lyser ut
lærlingplasser. (Vedlegg 1).

IKT-næringen er en svært sammensatt næring, som i tillegg til rene IKT-virksomheter også inneholder
et stort antall offentlige virksomheter og svært mange virksomheter som ikke har IKT som sin
kjernevirksomhet, men allikevel har betydelige IKT-systemer og egne ansatte for å administrere og
vedlikeholde disse. Næringen er av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet anslått å ha
omlag 74000 ansatte, og er således større enn både fiskeri- og landsbruksnæringen til sammen (FAD,
2013). Det må også understrekes at det ikke er en enkel oppgave å avgrense denne sektoren mot
resten av samfunnet, og det finnes flere næringer har stor IKT-basert verdiskaping og ofte oppfattes
som en del av IKT-bransjen, men ikke er inkludert i den offisielle statistikker for IKT-sektoren. Dette
gjelder for eksempel virksomheter innenfor medie- og innholdsproduksjon.

Utdanningsnivå

I følge Kunnskapsdepartementet var det i 2011 ca 400 som gikk opp til fagbrevet i IKT-servicefaget
(Høst m.fl. (2012a), tabell 3.3 i KD, 2013), altså bare 0.56% av antall ansatte i næringen. Det ble
dessuten uteksaminert 1000 kandidater med bachelor eller mastergrad i IKT-fag i 2010, mot det
dobbelte i 2004 (FAD, 2013). FAD uttrykker dessuten i St. Meld. 23 (2012-2013) bekymring for at ikke
flere ungdommer velger IKT-utdanning.

Til sammenlikning har elektrobransjen med NELF0 ca 27000 ansatte i sine medlemsbedlifter, og i
2012 var det drøyt 2700 lærlinger i elektrofagene, altså mer enn 10% av arbeidsstokken (NELFO,
2013; SSB, 2013). Tallene er naturligvis ikke direkte sammenliknbare, men IKT-næringen og
elektrobransjen har klare fellestrekk ved at begge er teknologi-orienterte og jobber med komplekse
systemer innenfor kritisk infrastruktur i samfunnet, og begge næringene har både fagarbeidere og
fagskole-, ingeniør- og sivilingeniør-utdannelse. I begge næringene kreves det høy kompetanse for å
designe og prosjektere, samtidig som den praktiske utførelsen av arbeidet kangjøres av arbeidstakere
med fagbrev.

Det er derfor et paradoks at utdanningsnivået til arbeidsstokken er så radikalt forskjellig i disse
næringene. Inntil i dag har IKT-næringen hatt anledning til å ta seg betalt for å bruke høyt utdannet
arbeidskraft, men næringen er allerede inne i en omstillingsprosess der flere og flere arbeidsoppgaver
blir rutinemessige "håndverksoppgaver". Flere tjenesteleverandører anser seg selv som moderne
industribedrifter, og innser at man ikke kan fortsette å ingeniører og sivilingeniører til oppgaver som er
velegnet for arbeidstakere med fagbrev.
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Mangtende arbeidskraft

Mange aktører i næringen har også store utfordringer med å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere, som
som understøttes av Bedriftsundersøkelsen til NAV. I undersøkelsen påpekes det ingeniør- og IKT-
yrker har størst mangel på arbeidskraft, og at mangelen anslås til å utgjøre 9100 personer. Ved
utgangen av november 2012 var det 2300 helt ledige innenfor denne gruppen, mens det ble lyst ut
1800 stillinger bare i november alene. (Nav, 2013)

Går man nærmere inn i tallene, ser man dessuten at NAV anslår behovet for nettverks- og
systemteknikere til å være minst 200 personer, driftsteknikere til 300 personer, salgskonsulenter innen
IKT-produkter til 300 personer, programvareutviklere til 400 personer, nett- og multimediautviklere til 50
personer og andre IKT-relaterte yrker til mer enn 250 personer.

Noen virksomheter har derfor innsett at de må tenke annerledes, og utdanner derfor deler av
arbeidsstokken selv bl.a. gjennom lærling-ordningen. Dette bidrar også til å redusere lønnskostnadene
og øke lønnsomheten. Vår oppfatning er at denne utviklingen ikke kommer til å stoppe, og at næringen
ikke vil være bærekraftig med så stor andel høyt utdannede arbeidstakere. Vi mener likevel ikke at det
er for mange ingeniører og sivilingeniører i IKT-næringen, men at det er altfor få fagarbeidere, og at
behovet for arbeidskraft i hovedsak bør dekkes opp av nye fagarbeidere.

Næringen melder også om at mange ingeniører må utføre tekniker-oppgaver mot sin vilje, med det
resultat at det er stor gjennomstrømning på slike stillinger, noe som understøttes av en rekke uttalelser
fra næringslivet (TU, 2011; NHO, 2011; NHO, 2013; TU, 2010a/b/c).

Vi mener at det nye IKT-faget vil være attraktivt for ungdommen, og at antallet lærlinger i løpet av få år
kan være på nivå med IKT-servicefaget, kanskje til og med hvor hver av lærefagretningene. Dette kan
være et viktig grep for å styrke omdømmet til yrkesfag som helhet, spesielt i de regionene der svært
mange velger studiespesialisering — deriblant Asker/Bærum.

Manglende kompetanse

Morten Dæhlen, instituttleder ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo påpeker i en
kommentar i Computerworld at Norge nærmer seg kompetansekrise innen IKT. Kompetansekrisen
kommer til uttrykk på forskjellige måter; etterspørselen etter kandidater med solid IKT-utdanning er
betydelig større enn tilbudet, grunnskolen og videregående skole er ikke i stand til å gi vår
oppvoksende generasjon tilstrekkelig med kompetanse om IKT og IKT-systemers betydning for
samfunnsutviklingen. Digitutvalget - som Dæhlen er en del av - uttrykker i NOU 2013-2  Hindre for
digital verdiskapning  behov for styrket kompetanse på praktisk utvikling, vi må utdanne skapere - ikke
bare forbrukere av teknologi. Det påpekes også at når det gjelder IKT-kompetanse tilegnet gjennom
formell utdanning, ligger Norge svært langt bak resten av EU (NOU 2013-2, s. 100), spesielt i
aldersgruppen 16-24 år.

Vi konstaterer dessuten at det er et kompetansegap mellom dagens IKT-servicemedarbeider og
ingeniørene, som gjør at IKT-servicemedarbeiderne ikke uten videre kan fylle tekniker-rollen i IKT-
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næringen. I FAFO-rapport 2010:12 melder representanter fra IKT-næringen om store utfordringer ved
dagens IKT-servicefag: Elevene har ikke tilstrekkelig teknisk kompetanse, og mange kompetansemål er
knyttet til oppgaver som elevene ikke har forutsetning for å utføre. (Hagen m.fl., 2010) Det er også en
stor utfordring for næringen at opplæringen ved forskjellige skoler kan ha svært forskjellig innhold, noe
som gir stor uforutsigbarhet ved inntak av lærlinger. Spesielt gjelder dette for virksomheter som tar inn
lærlinger på tvers av fylkesgrenser, men også internt i fylkene kan det være store variasjoner. Det må
dog bemerkes at forskjellene ikke nødvendigviser et resultat av vagt formulerte læreplaner, men man
bør likevel spørre seg om læreplanen er for lite konkret når det gjelder faglig innhold. (Abelia, 2013)

Manglende samsvar

Erfaringen fra videregående skole er at mange elever som begynner på IKT-servicefag har liten
forståelse av hva faget egentlig innebærer. Det medfører stor utskiftning av elever på begynnelsen av
skoleåret, som igjen medfører at tiden som kan brukes til effektiv undervisning blir forkortet. Når man
heller ikke kan gå ut fra at elevene har noen forkunnskaper (på grunn av kryssløpordningen der
samtlige Vgl-elever kan søke Vg2 IKT-servicefag) og lærlingene konkurrerer med høyt utdannet
arbeidskraft (Hagen m.fl., 2010), har man svært kort tid til å komme gjennom et nokså omfattende
innhold. Det som også er interessant, er at det er nokså god korrelasjon mellom elevenes forventninger
til faget og næringensforventinger til elevene som skal bli lærlinger. Vi opplever derfor at det er det
faglige innholdet i læreplanen som er mistilpasset, fremfor forventningene til elever og virksomheter.

Det er også en utfordring for oss i skolen at mange elever har lav motivasjon, og noe av skylden ligger
også her på kryssløpsordningen. Vår erfaring er at en stor andel av elevene ikke velger å gå på Vg2
IKT-servicefag fordi de har intensjon om en karriere i IKT-næringen, men de søker Vg2 IKT-servicefag
fordi de ikke ønsker å fortsette der de begynte. Dette er etter vår oppfatning svært uheldig for faget, og
ikke minst for en næring som setter store krav til arbeidstakerne.

Utviklingen fremover

Basert på tilbakemelding fra ulike aktører i næringen, ser vi at IKT-medarbeidere som jobber med
driftsrelaterte oppgaver synes å gå i retning av tre kategorier:

«IKT-håndverkeren»
Løser praktiske driftsoppgaver og installasjon og oppsett av nye løsninger og gjør vedlikehold og
mindre endringer og utvidelser på gamle, men det er ikke meningen at en nyutdannet skal kunne
designe og prosjektere store IKT-systemer.

«IKT-vaktmesteren»
Vil kunne være en intern koordinator og systemintegrator som kjenner virksomheten, og tilpasser
ferdige løsninger til virksomhetens behov, samt koordinerer innleide spesialister og teknikere ved større
oppdrag.
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«IKT-rådgiveren/arkitekten»
Typisk en person med enten høyere utdanning, lang erfaring eller begge deler, og har gjerne både bred
og dyptgående kompetanse. Designer, planlegger og prosjekterer større IKT-systemer, mens den
utførende delen av prosjektene utføres gjerne av andre.

En IKT-fagarbeider vil med vårt forslag kunne dekke de to første kategoriene. I prinsippet vil begge
lærefagretningene fungere begge steder, men vi antar at næringen vil foretrekke IKT-driftstekniker som
IKT-håndverker og IKT-tjenesteutvikler som IKT-vaktmester. Begge lærefagretningene vil dessuten ha
en betydelig andel support, og skal kunne yte brukerstøtte.

Karriereveien videre

IKT-næringen er svært opptatt av at et fagbrev ikke skal være en endestasjon for karrieren, og det må
finnes gode muligheter for å komme videre. For å styrke tilgangen til avansert IKT-kompetanse, bør
man legge til rette for at kandidater med fagbrev i IKT får større anledning til å ta høyere utdanning via
Y-veien. Dette vil både øke tilgangen til grunnleggende IKT-kompetanse på relativt kort sikt, men også
kunne løfte nivået på studiene i IKT og informatikk ved at studentene har betydelig større forståelse av
hvordan datasystemene fungerer før de begynner på studiet.

Vi ser ikke grunn til å gjøre noe med de andre retningene videre i denne omgang, men ved
etableringen av et ordinært utdanningsprogram må også opplæringen på teknisk fagskole tas opp til
vurdering.
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1. Et godt grunnlag for livslang læring

Prinsipper for videregående opplæring
Prinsippene som var utgangspunktet for innføringen av Reform 94 også skal også være viktige i
utdanningsmyndighetenes videre utforming av videregående opplæring, heter det i Meld. St. 20 (2012—
2013), kapittel 6 (KD, 2012-2013). Dette støtter vi fullt ut, men opplever likevel at spesielt noen av
prinsippene sitert i stortingsmeldingen faktisk ikke følges for dagens IKT-servicefag:

Videregående opplæring skal danne et godt grunnlagfor yrkesutøvelse, læring og
utvikling i arbeidslivet og i høyere utdanning ved både å bygge på grunnskolen og å
orientere seg mot arbeidslivet og høyere utdanning.

2. Fleksibilitet i utdanningsprogrammene

År1  Bleiker
videregående sko e

De som har bestemtseg for et yrke når de begynner på videregående opplæring, skal
få mulighet til å få opplæring og erfaring fra yrket fra Vgl. De som ikke er sikre på sine
utdanningsvalg skal få et godt grunnlag for å gjøre riktig valg.

3. Relevant kompetanse

Fag- og yrkesopplæringen skal bygge på utstrakt samarbeid med partene i arbeidslivet,
og føre fram til en kompetanse som er anerkjent i arbeidslivet. Fullført og bestått fag-
og yrkesopplæring skal gi utdanningsmuligheter ved fagskoler og y-veier til høyere
utdanning.

Meld. St. 20 (2012-2013): På rett vei,kapittel 6. (KD, 2012-2013)

Et godt grunnlag for livslang læring

I Fafo-rapport «Fagopplæring på nye felt» (2010:12) melder næringen om at dagens Vg2 IKT-
servicefag  ikke  er et godt grunnlag for yrkesutøvelse. Grunnlaget som legges på skolen er for tynt og
spinkelt til de fleste oppgavene, og kandidatene har for lite teknologikunnskap til at virksomhetene kan
bruke lærlingene til de oppgavene de ønsker. Dette understøttes også av tilbakemeldingen vi på
Bleiker vgs mottar fra næringen. Utdanningen er ikke orientert mot arbeidslivet, og ser man på utlyste
læreplasser både i private og offentlige virksomheter, er det ikke samsvar mellom læreplaner og det
næringen ønsker å bruke lærlingene til.

Vi mottar dessuten tilbakemelding fra næringen om at det er stor variasjon i innholdet i opplæringen
mellom de enkelte skolene. Det er derfor svært vanskelig for virksomhetene å vurdere søkere fra
forskjellige skoler, også internt i samme fylke.
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Fleksibilitet i utdanningsprogrammene

Yrkesfaglig IKT-fag har siden oppstarten vært et løp som starter på Vg2 og har vært kryssløp fra
samtlige retninger. IKT-servicefag er i dag formelt organisert under programområdet Service og
samferdsel, men mange tilbys på mange skoler som ikke har noe annet tilbud innenfor dette
programområdet og har derfor organisert det som en del av elektrofag. IKT-driftsfag var tidligere lagt
under økonomisk-administrative fag, men også dette ble av mange skoler lagt under elektrofag.

Vår erfaring er at mange elever som kommer til Vg2 IKT-servicefag ikke hadde kjennskap til faget da
de søkte videregående opplæring, og hadde derfor heller ikke planlagt å søke det fra ungdomsskolen.
Vi opplever også at det er et misforhold mellom hva elevene tror de skal lære og hva innholdet faktisk
er, og ytterst få har en klar formening om hva faget egentlig inneholder. Svært mange av elevene vi får
inn opplever dessuten at det første året på videregående er «bortkastet», da det er lite eller ingenting
som har overføringsverdi til IKT-servicefaget. Dette gjelder også elever som har valgt den «riktige»
veien og begynt på Vgl Service og samferdsel, og elever som kommer fra Vgl-kurs som Elektrofag og
Medier og kommunikasjon.

Relevant kompetanse

Fafo melder også i sin rapport at fagbrev i IKT-servicefaget ikke er spesielt anerkjent i IKT-næringen,
og mange virksomheter ønsker primært arbeidskraft med høyere utdanning. De påpeker likevel at
anerkjennelsen blant virksomheter som kjenner godt til lærlingordningen er langt høyere, noe som
stemmer godt overens med vår erfaring med virksomheter som har utplasseringselever i skoletiden.
(Hagen, Nadim, & Nyen, 2010)

Mens det er misforhold mellom elevens forventninger til faget og realiteten, er det derimot nokså god
sammenheng mellom hva elevene tror de skal lære og hva næringen etterspør i utlysning av
læreplasser. Vi opplever også at det er større sammenheng mellom forventningene både til elever og
næringen, og innholdet i den gamle læreplanen til IKT-driftsfag.

På Vgl-nivå er det kun Elektrofag som inneholder en liten andel kompetansemål som er direkte
relevante for IKT-næringen, og disse målene blir dessverre lavt prioritert av mange skoler.
Konsekvensen av dette, er at mange elever fra ungdomsskolen som ønsker en karrierevei i IKT-
bransjen må bruke minst et helt skoleår uten å ha fag som oppleves som interessante og relevante, og
elever som er motiverte og engasjerte fra ungdomsskolen, risikerer i verste fall å droppe ut og avslutte
videregående, fordi de ikke får drive med det de ønsker. Mange går i stedet i retning av høyere
utdanning, og velger studiespesialisering med fordypning i realfag, uten egentlig å ha verken interesse
eller forutsetninger for å klare det.
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I vårt forslag har vi lagt dagens læreplaner for Vg2 og Vg3 IKT-servicefag helt til side og utarbeidet nye,
gjennomgående læreplaner for både Vgl, Vg2 og læretiden (Vg3) der IKT-næringen har bidratt aktivt til
det faglige innholdet. Dette mener vi vil gi mange positive følger:

• IKT-næringen får mer kjennskap og eierskap til lærlingordningen

• IKT-næringen får større tilgang til arbeidskraft med praktisk erfaring
• Elevene får en mer naturlig vei inn i IKT-bransjen, fordi informasjonen blir gitt allerede på

ungdomsskolen og elevene vår mulighet til opplæring og erfaring fra yrket i Vgl

• Elevene som søker er mer motiverte, fordi det er større samsvar mellom forventninger og innhold

• IKT-utdanningen blir mer relevant for både elever, næring og høyere utdanningsinstitusjoner

• Det blir lettere for skole og næring å samarbeide om opplæringen

Dette vil etter vår oppfatning dessuten sørge for at IKT-faget følger de overnevnte prinsippene.

Regjeringens digitate agenda
Regjeringen skriver i Meld. St. 23 (2012-2013):  Digital agenda for Norge  at «det viktig å ha tilstrekkelig
tilgang på IKT-kompetanse på høyt utdanningsnivå, såkalt avansert IKT-kompetanse». Bleiker vgs er
helt enige i dette, men mener samtidig det er et betydelig forbedringspotensiale i utnyttelsen av den
avanserte IKT-kompetansen vi allerede har, dersom man forsterker den yrkesfaglige IKT-utdanningen.
Vår erfaring er at mange ingeniører og kandidater med både bachelorgrad og mastergrad jobber i dag
med brukerstøtte og som driftsteknikere. Mange av disse opplever heller ikke arbeidsoppgavene som
tilfredsstillende, og utskiftningstakten i slike stillinger er forholdsvis høy.

Det offentlige Norge har allerede iverksatt en rekke digitaliseringsprosjekter, og en kartlegging gjort av
Difi i 2011 viser at bare rundt 30 prosent av de 100 mest brukte statlige tjenestene er fulldigitalisert
(Difi, 2011 i FAD, 2013). Dette vil kreve betydelig med arbeidskraft i årene som kommer, både i offentlig
sektor og i tjenesteleverandørene til offentlig sektor. Et styrket yrkesfaglig IKT-fag vil både kunne
utdanne noe av denne arbeidskraften, men også frigjøre arbeidskraft med høyere utdanning som i dag
ikke jobber på det nivået de ønsker.
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Akershus fylkeskommune søker herved om forsøksprosjekt utført på Bleiker videregående skole, der
det er ønsket med oppstart Vgl IKT-fag fra august 2014.

Mange aktører i næringen forteller at de kjenner seg godt igjen i beskrivelsen av de tre typene IKT-
medarbeidere, og vi mener begge de to første typene er typiske fagarbeider-stillinger. Vi mener
dessuten at det vil være hensiktsmessig å ha hvert sitt fagbrev for disse kategoriene, da det vil være
krevende for mange virksomheter å dekke alle kompetansemålene i ett fagbrev, men at det vil være
hensiktsmessig å tilby den den samme grunnutdanningen i drift, koding/database og support på Vgl og
Vg2. Det er dessuten gode muligheter for spissing og spesialisering i prosjekt til fordypning. Begge
fagbrevene bør videre ha en betydelig del brukerstøtte, som vil være overlappende i de to fagbrevene.

Det er laget forslag til læreplaner for Vgl og Vg2 (opplæring i skole) og to læreplaner for lærefagene på
Vg3-nivå (opplæring i bedrift): IKT-driftstekniker og IKT-tjenesteutvikler. På Vgl og Vg2 foreslås det tre
programfag. Disse programfagene er «drift og vedlikehold» (168 årstimer), «programmerirtg og
databaseutvikling» (169 årstimer) og «bruker- og driftsstøtte» (140 årstimer). Arstimetallene skal være
de samme både på Vgl og Vg2. I tillegg kommer prosjekt til fordypning (168 årstimer på Vgl og 253
årstimer på Vg2), med mulighet til fordypning i lærefagene.

Mange aktører fra ulike hold i IKT-næringen har bidratt til utformingen av innholdet i læreplanen, og
både læreplanene og intensjonen med det nye faget har bred støtte i både fra virksomhetene og de
relevante bransjeorganisasjonene. Ved å ta utgangspunkt i fagplanene (EUCIP) utarbeidet av
samveldet av europeiske dataforeninger, CEPIS, får man fagopplæring som vil være enklere å
harmonisere med fagopplæring fra andre europeiske land, og læreplaner som er kompatible med e-CF.
Forslag til de nye læreplanene ligger i vedlegg 2 til 5.

Kombinasjonen av mer innhold, bedre relevans og mer tid til modning bør i seg selv gi høyere
kompetanse selv med dagens elevgrunnlag, men vi tror også dette faget vil være attraktivt for de
motiverte, datainteresserte ungdommene som i dag velger andre retninger. Vi har også erfaring med at
elever som velger studiespesialisering fordi det er den mest anerkjente veien inn i IKT-næringen,
dropper ut og gjerne kommer til IKT-servicefag et år på etterskudd. Et yrkesfaglig IKT-fag som
begynner allerede på Vgl mener vi vil kunne fange opp noen av disse elevene, og kanskje forhindre at
de faller ut av videregående opplæring i første omgang.

Forslaget innebærer også at kompetansegapet mellom fagarbeidere og ingeniører blir vesentlig mindre,
og åpner for at fagarbeiderne kan utføre tekniker-oppgaver, mens ingeniørene får jobbe med ingeniør-
oppgaver.

Endringene vil ikke bare ha positive konsekvenser for IKT-næringen, men de fleste virksomheter som
bruker IKT-systemer i sitt daglige virke - ikke minst offentlig sektor, som er midt inne i et omfattende
digitaliseringsarbeid. Vi mener dessuten at forslaget kan bidra til reduserte lønnskostnader for utførelse
av mange rutineoppgaver, som også vil ha stor innvirkning for samfunnet forøvrig.
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Mål og hensikt med forsøket
Hensikten med forsøket er å prøve ut et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram for IKT-fag som har IKT-
opplæring på Vgl og Vg2-nivå i skole, samt to lærefagretninger. Utdanningsprogrammet vil utvide
innholdet i utdanningen både i bredden og dybden, og innholdet skal ha større samsvar mellom
forventningene til både IKT-næringen og elevene som søker. Det betyr at det både er nye fagområder
som vil tas inn og enkelte fagområder som ikke tas med videre.

Målsetningen er at det nye utdanningsprogrammet skal resultere i at lærlingene får en solid, klart
definert grunnkompetanse i flere fagområder i IKT-faget som oppleves som relevant for lærebedriftene.
Dette oppnås ved at læreplanene for Vgl og Vg2 er konkrete og har relativt mange kompetansemål i
hvert programfag.

Det er også en målsetning at de nye lærefagene skal være enkle å tilpasse virksomhetenes
kjernevirksomhet, noe som oppnås ved at læreplanene for Vg3 fremdeles gir virksomhetene stor frihet
til tolkning og tilpasning. Det er allikevel ikke gitt at alle lærebedrifter vil kunne dekke alle
kompetansemålene i sin daglige virksomhet, og det kan således være behov for dekning av restteori på
andre måter.

Det er viktig for oss at skolen må oppfattes som en tjenesteleverandør for næringen, og at det således
er næringen som setter krav til innhold i utdanningen - ikke omvendt. Næringen har vist stor interesse
for det nye faget helt fra idaStadiet, og har vært sentrale i utarbeidelsen av det faglige innholdet og
dermed læreplanene. Som tidligere nevnt, inngår også offentlige virksomheter og virksomheter som
ikke har IKT som kjernevirksomhet i IKT-næringen, og et utvalg av slike virksomheter har også deltatt i
arbeidet.

Vi tror at ved å gi næringen et eierforhold til faget, gjennom delaktighet i utarbeidelsen av innholdet, vil
de også føle større forpliktelse til å ta inn lærlinger, som igjen er en forutsetning for å lykkes.

Vi mener forsøket kan bidra til at flere elever gjennomfører og består videregående opplæring med
bedre resultat. Selv om det neppe vil gi utslag på de nasjonale statistikkene, vil det være svært viktig
for dem det gjelder. Erfaringsvis har vi mange elever som har vært mistilpasset andre steder, men som
opplever at de kommer "hjem" når de begynner på IKT-servicefag. Vi håper derfor at dette nye faget
kan bidra til at færre opplever å kaste bort et helt skoleår på Vgl før kommer «hjem».

Næringen etterspør en mer helhetlig IKT-utdanning, fremfor flere fragmenterte programområder der IKT
inngår som en liten del av utdanningen. Dette mener vi løses på en god måte i dette forslaget.
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Avvik fra eksisterende læreplaner

Forsøket vil ha helt nye læreplaner i et nytt utdanningsprogram, og er således ingen justering av
eksisterende fag. Samtidig er det verdt å merke seg at det nye utdanningsprogrammet vil kunne gjøre
hele eller deler av andre programområder overflødig, og at det ved innføring av faget som ordinært
tilbud også vil kunne kreve justering av andre læreplaner.

De nye læreplanene inneholder elementer fra læreplanene til dagens Vg2 IKT-servicefag og Vg3 IKT-
servicefaget, samt enkelte overlappende kompetansemål fra Vg2 Data og elektronikk og Vg3
Dataelektroniker. Læreplanene følger den samme oppbygningen, og vil ha fellestrekk innholdsmessig
(KD, 2006a1b/c/d).

Fremdriftsplan

Bleiker vgs ønsker at forsøket skal gjennomføres to ganger med underveisevaluering etter hvert
skoleår og sluttevaluering. Det foreslås følgende tidsplan for gjennomføringen av prosjektet:

Vår 2014
Aug. 2014:

Jul. 2016:
Nov. 2016:

Okt. 2017:

Mai 2018:
Okt. 2018:

Kompetansetiltak for lærere
Oppstart Vgl IKT-fag.

Aug. 2015: Oppstart Vg2 IKT-fag.
Avvikling av Vg2 IKT-servicefag så lenge det tilbys Vg2 IKT-fag.
Nov. 2015: Intern evaluering av Vgl IKT-fag, i samråd med AFK.

Oppstart Vg3, opplæring i bedrift.
Evaluering av Vgl og Vg2 IKT-fag.

Underveisevaluering av første år Vg3, opplæring i bedrift.

Fagprøver Vg3, opplæring i bedrift.
Sluttrapport, forsøksprosjekt, gjennomgående IKT-fag

videregående skole

Fra skoleåret 2013-2014 har forøvrig Bleiker videregående allerede justert undervisningen på IKT-
servicefag innenfor rammen av eksisterende læreplaner, med den hensikt å tilnærme seg næringens
ønske om innhold. Dette gjør at skolen og lærerne er godt forberedt til å gjennomføre forslaget til nye
læreplaner. Bl.a. tilbys det valgfrie programfaget Informasjonsteknologi 1 som en del av undervisningen
i prosjekt til fordypning, hvor vi også har etablert et Lektor2-samarbeid med aktører fra næringslivet, og
vi har styrt undervisningen i programfagene i retning av næringens ønsker.

Utvidelse og videreføring av prosjektet ønsker vi å diskutere med direktoratet og departementet når
dette pilotprosjektet eventuelt er godkjent.
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Berørte grupper

Konkurrerende opplæringstilbud

Ved etableringen av IKT-fag vil det ikke være gjennomførbart med kryssløpsordning på linje med den
som gjelder IKT-servicefag. Således vil alle utdanningsprogrammer bli berørt dersom IKT-faget blir
etablert permanent.

IKT-servicefag

Vi ønsker å trappe ned opplæringen på Vg2 IKT-servicefag, ved å kun ha én klasse ved oppstart av
forsøket, og kutte tilbudet helt når Vg2 IKT-fag tilbys under forsøket. Det vil være svært uheldig å tilby
både Vg2 IKT-fag og Vg2 IKT-servicefag samtidig på samme skole, og evt. elever på Vg2 IKT-
servicefag vil trolig stille bakerst i køen om læreplasser.

Dette innebærer at elever som går på Vgl inneværende skoleår fremdeles får anledning til å søke Vg2
IKT-servicefag fra høsten 2014, mens elever som går på ungdomsskolen nå må søke Vgl IKT-fag for å
gå på yrkesfaglig IKT-fag i regionen. Det er dessuten mulig å søke andre skoler i fylket med Vg2 IKT-
servicefag, men som befinner seg i andre regioner.

Dataelektroniker

Vg2 Data og elektronikk og Vg3 Dataelektroniker vil kunne oppleve noe redusert søkning. Det er trolig
et lite problem under forsøket, da søkningen i regionen til disse programområdene er meget god, og vi
opplever liten eller ingen konkurranse om læreplasser i bedriftene. Det er likevel verdt å merke seg at
dette kan være en større utfordring andre steder dersom forsøket evt. blir et ordinært landsdekkende
tilbud.

Det faglige innholdet vil tilsynelatende overlappe noe, men etter de tilbakemeldingene vi har fått fra
selskaper som Evry og Intility, som tar inn både dataelektroniker- og IKT-servicefag-lærlinger, er det
liten overlapp mellom de faktiske arbeidsoppgavene man bruker dataelektronikere og IKT-
servicemedarbeidere til. Dataelektronikere jobber ofte som serviceteknikere og montering av utstyr,
mens IKT-servicemedarbeidere brukes til konfigurasjon og oppsett av utstyr før eller etter det monteres
opp. Det finnes naturligvis unntak her, på samme måte som IKT-servicemedarbeidere også brukes som
serviceteknikere.

Det kan være hensiktsmessig å vurdere justeringer i læreplanen for dataelektronikere. I møte med
Faglig råd for elektrofag den 7. oktober antydet vi at det bør vurderes å tilnærme opplæringen i
overlappende fagområder mot systemer og utstyr for industriell bruk, nettopp for at skillet mellom
fagområdene skal være tydeligere. Svein Harald Larsen fra Norsk Teknologi trakk i møtet frem stadig
mer avanserte styringssystemer for lys, lyd og varme både i private boliger og næringsbygninger som
områder som krever større grad av datakompetanse, og f.eks. Intility bruker bl.a. dataelektronikere
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nettopp i tilknytning til deres avdeling som jobber med utrustning og vedlikehold av møterom. Det er vår
oppfatning at dette er områder som passer godt for en dataelektroniker, og at det er mindre egnet for
en IKT-fagarbeider.

Innenfor automatisering er det stadig flere avanserte data- og kommunikasjonssystemer beregnet på
industriell bruk, systemer som per i dag ikke dekkes av læreplanen på Vg2 og Vg3 Automatisering. En
dataelektroniker har en felles kompetanseplattform med automatikerne fra Vgl, og dataelektronikeren
har opplæring i arbeid på sterkstrømssystemer som en IKT-fagarbeider ikke vil ha.

Det kan også være naturlig å formulere kompetansemål som er tydeligere i retning av servicetekniker-
rollen mange dataelektronikere har i IKT-bedrifter. Det finnes i dag IKT-servicemedarbeidere som
utfører disse oppgavene, men vi anser dette som et område som ligger nærmere dataelektronikerens
kompetansefelt.

Medier og kommunikasjon

Vi anser ingen av kompetansemålene i medier og kommunikasjon som direkte overlappende til det
foreslåtte IKT-faget, men det er likevel noen nært beslektede fagområder. Etter vår oppfatning
omhandler disse fagområdene på medier og kommunikasjon bruk av IKT og publisering av innhold på
IKT-plattformer, fremfor utvikling av dem. Som journalist og medieprodusent en viss kunnskap bl.a. i
forhold til web og HTML, mens man med IKT-fag trenger den samme kompetansen for å utvikle og
integrere systemene. Det betyr allikevel ikke at man konkurrerer direkte om de samme jobbene.

Konkurrerende skoler

Bleiker videregående skole er eneste skole i Asker og Bærum som tilbyr Vg2 IKT-servicefag i dag.
Dette er en fordel ved at lærebedriftene i regionen i mindre grad trenger å forholde seg til to grupper
med elever under gjennomføringen av forsøket.

Rud videregående skole i Bærum tilbyr Vg2 Data og elektronikk og Vg3 Dataelektronikerfaget. Som
antydet ovenfor kan disse fagområdene anses som konkurrerende tilbud til IKT-fag, men i
Asker/Bærums-regionen er det svært liten konkurranse mellom fagområdene om læreplasser. Dette
kan være en større utfordring i andre regioner, men det må likevel være skoleeieres ansvar å ta høyde
for disse momentene ved sammensetning av utdanningstilbudet, og eventuelle justeringer av
læreplanen for Vg3 Dataelektroniker vil også kunne motvirke dette dersom IKT-faget skulle bli innført
som et landsdekkende tilbud.
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Samarbeidspartnere

Forarbeidet for forslaget er utført i samarbeid med IKT-Norge, NHO/Abelia og Virke, og mange store og
små virksomheter i IKT-næringen, deriblant flere sentrale medlemsbedrifter i Abelia og Virke. Den
Norske Dataforening har også vært involvert, Det har vært flere møter for å drøfte vår
situasjonsbeskrivelse og diskutere innhold i nye læreplaner. Vi har også vært i kontakt med flere
høyskoler for å drøfte mulige veier videre, særlig i forhold til mulige Y-vei-løp.

Forslaget har vært drøftet i MBA-møter på skolen IjOG TILSVARENDE PÅ FYLKESNIVM,  der de  
tillitsvalgte har fått komme med sine innspill. Det er ikke kommet innvendinger til forslaget, og
protokoller fra drøftingene er vedlagt i vedlegg 6 og 7.

Vi har  ikke  drøftet forslaget med arbeidstakersiden, av den grunn at IKT-ansatte er en svært
fragmentert gruppe når det gjelder organisering, og at ingen organisasjoner har en dominerende andel
medlemmer. De organisasjonene med flest IKT-ansatte er NITO, Tekna og El & IT, som hver har om
lag 6000 medlemmer innenfor fagområdet (NITO, 2013; Tekna 2013; El og IT, 2013). Til sammen
utgjør disse mindre enn 25% av alle ansatte i IKT-bransjen, jf. tallene til FAD.

Post- og teletilsynet har dessuten kommet med innspill, slik at elever og lærlinger vil få dekket relevant
regelverk IKT-ansatte må forholde seg til, bl.a. EKOM-loven og tilhørende forskrifter.

Vi har dessuten mange bedrifter som ønsker å inngå intensjonsavtaler om læreplass etter den nye
ordningen dersom forsøket blir godkjent.
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Evaluering
Forsøket vurderes etter hvert halvår i forhold til elevenes motivasjon, læringsutbytte og hvorvidt det
faglige nivået passer til elevenes forutsetninger. Elevene bør også gjennomføre halvårlig evaluering av
opplegget, og alle resultatene oppsummeres i en rapport. Disse rapportene kan danne grunnlag for evt.
justeringer av nivå og innhold dersom det skal gjennomføres flere runder med forsøk, og evt. til en
endelig læreplan.

Etter hvert skoleår evaluerer skolen opplæringen i samråd med skoleeier, hvor også momenter i forhold
til søkning og konkurrerende opplæringstilbud bør drøftes. Fylkeskommunen bør dessuten evaluere
opplæring i bedrift sammen med de aktuelle lærebedriftene når dette igangsettes.

I tillegg ønsker vi å foreta en ekstern evaluering av forsøket, f.eks. av en høyskole, og ønsker at de
følger forsøket gjennom hele gjennomføringen. Resultatet bør etter vår oppfatning være  en  rapport
etter skolens del av opplæringen, samt en rapport etter fullendt læretid. Vi har ikke inngått en avtale
med noen om denne evalueringen, da vi anser det som naturlig å gjøre først når det er avklart hvorvidt
forsøket kan gjennomføres. Da vil det også være naturlig rammene og gjennomføringen av
evalueringen drøftes med denne aktøren, gjerne i samråd med skoleeier og direktoratet. Involverte
aktører og organisasjoner i IKT-næringen bør også delta i denne evalueringen, da det til syvende og
sist er de som skal bruke fagarbeiderne.
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Privat: Jobb http://www.directconnect.no/om-oss/jobb/

n Direct
Connect

Bestill Hva er 5G Produktoversikt Kundeservice Utbygging Om oss Nyheter

Om oss

Ledelsen

Våre kunder

Teknologi

Miljø

Dekning

Forhandlere

Presse

I media

Jobb

Hva er 5G bredbånd

50 på hytta
ADSL og VDSL

Vi søker lærlinger i IKT-servicefag

Ofte stilte spørsmål

Prosjekter
Abonnementsv ilkår

Kundeservice
Om oss

Betalingsløsninger

* * •

•

"En spennende og lærerik arbeidsplass med et fantastisk arbeidsmiljø".
- Andreas Bjørge-Nilsen fra Moss, 1-års lærling IKT-servicefag.

Privat Bed rift Kontakt

Om Direct Connect
Direct Connect er en bredbåndsleverandør i sterk vekst, og leverer over xDSL, fiber og trådløst bredbånd (5G).
Vi har et eget nett med 5G bredbånd i over 110 kommuner, og er spesialister i å levere raskt bredbånd der
ingen andre kan. Kontoret holder til i Vestby (adresse og kart).

Engasjerende lærlingmiljø og gode betingelser
I Direct Connect er det et etablert lærlingmiljø, og har hatt fiere lærlinger innen IKT-servicefag, også innen
Salgsfaget. Fagopplæringen i Akershus har gitt arbeidsplassen svært god tilbakemelding for hvordan
lærlingene blir fulgt opp. Som lærling hos Direct Connect jobber du 08-16 mandag til fredag, og har egen
kontorplass med PC og telefon. Du får god lønn, og lunsj/kantine er inkludert i arbeidsavtalen.

Spennende utfordringer
Hos oss vil du jobbe med og lære mye om bredbånd og IT. Du kommer innom teknisk kundeservice, feilsøking
av bredbåndsutstyr over telefon, testing og konfigurering av nettverksutstyr, produksjon og montering av 5G
utstyr. For den engasjerte som lærer fort og liker utfordringer, er det også mulighet for å delta i teknisk
overvåking og drift av vår infrastruktur.

Søk i dag
Er dette noe for deg? Send en søknad til Ole Kristian Ødegård, otekro@directconnect.no. Har du spørsmål,
kan du også ringe 47233330.

Driftsmeldinger

Kontakt oss
Pressemeldinger

Webmail

Nyheter
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Lærling i Intility

Vi ansetter lærlinger innen IKT-servicefag og Dataelektronikerfaget. Her ser vi etter teknikere
med sosiale antenner, som har et genuint ønske om å få den beste starten på sin IT-karriere.

Etter å ha gjennomført opplæringsprogrammet på Intility Academy vil du jobbe i vår
Installasjonsavdeling eller på Servicedesk. Her vil du bli sidestilt med de andre ansatte i
avdelingen.

Installasjonsavdelingen har fokus på raskt og grundig klargjøring av teknisk utstyr som
leveres ut til våre 10.000 brukere. Dette innebærer klargjøring og spesialtilpasning av over
350 klienter og mer enn 100 servere hver måned Du vil være en sentral ressurs i
utrullingsprosjekter samt i den daglige driften av vår PC-, Mac- og serverpark.

Alle våre lærlinger består fagprøven og 2 av 3 får meget godt bestått

Vår Servicedesk har høy løsningsgrad og rask responstid takket være 30 serviceorienterte
teknikere. Som medarbeider på servicedesken vil du møte stor variasjon av utfordringer og
du vil opparbeide deg inngående IT-teknisk breddekompetanse.

Vi søker etter deg som har en genuin interesse av å lære deg nye ting, gode
kommunikasjonsegenskaper og en solid teknisk forståelse å bygge videre på.

Vi søker ikke lærlinger, vi bygger karrierer

Hovedrekrutteringen av lærlinger skjer i januar/februar for oppstart på høsten.

Søknad, CV og karakterutskrifter sendes til laerlin intilit .no



Vi søker IKT-lærling - Hardware.no

I I HARDWARENO
Utskriftsvennlig versjon

(Foto: Are Thunes Samsonsen, Medlehuset Tek)

Vi  søker IKT-lærling

Har du lyst til å jobbe hos oss?

• Amund Espelien  
• — 13. mars 2013 16:09

Har du gått IKT-servicefag og ønsker en læreplass hos Norges største teknologinettsteder? Nå kan du bli med å utforme fremtiden til Gamenno  
Amobil.no, Hardwaremo, Diskusjon.no og de andre nettstedene til Mediehuset Tek.

Vi er en utviklingsavdeling på åtte utviklere som er lidenskapelig opptatt av web-utvikling og IT. Nå har du sjansen til å bli med på laget, og bli
ekspert på PHP, HTML, CSS 3, Javascript og jQuery. I løpet av læretiden vil du også få inngående kunnskap om andre sentrale teknologier innen
web-utvikling slik som MySQL, Linux, Nginx, Solr og Vamish.

Send oss din søknad:

Vi søker deg som er motivert for å lære mest mulig om IT i løpet av de to læreårene. Du må være pliktoppfyllende, sulten på ny kunnskap og
løsningsorientert. Det er også et absolutt krav at du har bestått IKT-servicefag VG2 innen oppstart juli/august 2013. Du kan også søke dersom du
har bestått IKT-servicefag tidligere år.

Mediehuset Tek kan by på et ungt og innovativt arbeidsmiljø med høy kompetanse. Vi har lang erfaring med IKT-lærlinger, og har ansatt lærlinger
hvert år siden 2004. Derfor kan vi tilby en meget bra læreplass for deg som ønsker å gjøre noe ekstra ut av læretiden.

Vi holder til i flotte lokaler i Oslo sentrum (rett ved Stortinget).

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Amund Espelien på epost amund@tek.no eller mobil 970 72033. Du finner også en video om
Mediehuset Tek og mer om hvem vi er på MediehusetTek.no.

Interessert? Send oss en søknad med CV og karaktemtskrift. I søknaden er det viktig at du forteller om din interesse for IT, dine fritidsinteresser, og
hvorfor du passer bra til denne læreplassen.

Søknaden sendes til amundtek.no.

http://www.hardware.no/artikler/hardware-soker-ikt-laerling/117667/ut...
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Spennende utvildingsmulighet som IKT Lærling - Norman ASA http://www.finn.no/fmn/job/fulltime/object?finnkode=39948700

elle3 jobb

Norman AS, founded in Oslo Norway in 1984, is a world leader and pioneer in proactive content security

solutions and forensics malware tools. Millions of users rely on Norman's solutions, such as network

security, endpoint protection solutions and malware analysis tools, to protect their values. Norman, as a

technology supplier, offers proactive antimalware technology to be used within security products and

service security solutions worldwide. Norman's proactive antimalware solutions are powered by the

patented technology, Norman SandBoxa

Spennende utviklingsmulighet som IKT Lærling

IT-avdelingen drifter det meste av Norman's sin totale IT-Iøsninger, inkludert uavhengige nettverk,

lagringsløsninger, virtuelle servere, citrix-Iøsninger, videokonferanseutstyr, backupløsninger,

spesialutstyr for prosessering av malware m.m. Det er innenfor dette området vi nå søker etter en

IKT-lærling. Vårt mål er at lærlingen skal få så bred kunnskap som mulig, i tillegg til å støtte

avdelingens arbeidsoppgaver. I IT-avdelingen har vi 1 lærlingeplass ledig med oppstart sommeren

2013, og med 2 års varighet Vi  er  ute etter en person med gode generelle IKT-kunnskaper, som

ønsker å utvikle seg innenfor drift av it-systemer. Vi tilbyr en kombinasjon av spennende og

utfordrende oppgaver som stiller høye krav til de som ansettes som IKT-lærling.

Arbeidsoppgaver

Være en del av IT avdelingen

Ta imot, loggføre og følge opp hendelser

Klargjøring og oppsett av arbeidsplasser

Installasjon og oppsett av programvare

Brukerhjelp

Delta i driftsprosessene

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning for IKT-lærling

Generell IKT-kompetanse og ønske om å lære mer

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)

Egenskaper

Initiativrik og løsningsorientert

Evne til å tenke nytt

Interesser for IT-drift

Kjennskap til IT-driftsprosesser (gjerne ITIL)

Gode samarbeidsevner og arbeidskapasitet

Evne og vilje til å arbeide strukturert og selvstendig

Evne og vilje til faglig utvikling

Ansvarsbevisst med sans for kvalitet og orden

Det tilbys

Et spennende fagmiljø

Utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling

Godt arbeidsmiljø med inspirerende medarbeidere

Fastarbeidstid 0800-1600, med muligheter for betalt overtid ved behov

Lønnes som fagarbeider etter gjeldende regler for lærlingeordningen

Utdan ning

IKT

Videregående skole

Kategori 1 IT  I  Telekornmunikasjon / Internett

sed inn annonse  1%!=f5U,

Kort om stillingen

Firma Norman AS

Sted Strandveien 37

1324 Lysaker

Nettside Trykk her
Nettverk

Tittel IKT Lærling

Tiltredelse Sommeren 2013

Sektor Privat

Varighet Fast

1 følger firmaet

Flere stioinger fra Norman ASA

Søk på stillingen

Frist 15 mars 2013

Søknad merkes IT Lærling

Vennligst referer til FINN i din søknad

sign InwIth Linkedln

Spørsmål om stillingen?

Marius Auli
IT Manager

Kjenner du noen som jobber her?

Telefon 957 30 578

E-post Send epost

013

Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen

Strandveien 37, 1324 Lysaker

fina wegrkartas3
majc.ditatOper61reet$0renuibutorl, C By-SA

Stort kart Flyfoto 3D-kart
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Spennende utviklingsmulighet som IKT Lærling - Norman ASA http://www.fimi.no/finn/job/fu11time/object7finnkode-39948700

Drift av applikasjoner og infrastruktur
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IKT-lærlingOrkdal vidaregåande skole - Sør-Trøndelag Fylkeskommune http://www.finn.no/fmn/job/fulltime/object?finnkode=40190291

Arbeidsoppgaver:

•  1iJU  jobb

Fokus på hele eleven

Høgt læringstrykk

Være nytenkende

Alle skal bli sett

Gjøre hverandre gode

Personlige egenskaper:

Kvalifikasjoner:

SøR—TIRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring

(22 videregående skoler m.v.), tannhelse (30 tannklinikker), regional utvikling, kultur, næringsutvikling og

samferdsel. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom fylkestinget og de utvalg dette oppnevner.

Ambisjonen Kreative Trøndelag viser retning for ønsket utvikling av Trøndelag, i retning av en mer kreativ

region. Verdiene "å gjøre hverandre gode" og "å være grensesprengende" forplikter hele organisasjonen.

Les mer på http//www.stfkno

Fylkeskommunen har som målsetning å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere

medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og

avtaler. For den som tilsettes I videregående skole kreves fremlagt politiattest.

For øvrig oppfordres fast ansatte som er ferdig attført, overtallige eller som ønsker større stillingsprosent,

å  søke aktuelle stillinger.

IKT-lærling
Orkdal vidaregåande skole

Oikdal vidaregåande skole er en skole med 500 elever og 80 ansatte. Skolen er nyrenovert og har fått

nye lokaler i 2012.

Orkdal vidaregåande skole er en skole med lange og gode læringstradisjoner, og med et godt

læringsmiljø blant elevene.

Skolens visjon: "Gå god inn, gå betre ut', og har vedtatt følgende kjennetegn for å nå visjonen:

IKT-servicefag er en allsidig IT-utdanning som har fokus på installasjon av IT-utstyr, drift, nettverk,

service og IT-økonomi. Utdannelsen består av to år på videregående skole og to år som lærling i

bedrift som ved bestått fagprøve gir fagbrev og tittelen IKT-servicemedarbeider. Orkdal vgs. søker en

positiv og engasjert lærling i IKT-servicefag med oppstart fra  høsten  2013.

IKT-avdelingen ved Orkdal vgs har ansvar for drift av skolens IT-systemer og brukerstøtte for 80

ansatte og ca. 500 elever.

Opplæring og brukerstøtte innen IKT-relaterte oppgaver

Drift og vedlikehold av skolens datamaskiner og nettverk

Oppfølging av eksterne leverandører

Tar ansvar for egen  læring og engasjerer  deg i jobben

Er serviceinnstilt og innsatsvillig

Tør å stille spørsmål og komme med egne forslag

Bidrar positivt til arbeidsmiljø og sikkerhet

Er ærlig og åpen

Bestått Vgl og Vg2 IKT-servicefag.

I tillegg krever vi gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en god opplæring i et spennende miljø med allsidige arbeidsoppgaver innen fagfeltet.

Sett inn annonse 11.3niM(!toce!rNi ! 29

Kort om stillingen

Firma

Sted

Nettside

Tittel

Sektor

Varighet

13 følger firmaet

Sør-Trøndelag

fylkeskommune

Follo

7300 Orkanger

Trykk her

IKT-lærling

Privat

Fast

Flere stillinger fra Sør-Trandelag

Fylkeskommune

Søk på stillingen

Frist 01.04.2013

Søknad merkes 1711954406

Spørsmål om stillingen?

Kristoffer Uppheim
Rektor

Telefon 73 86 66 00 / 404 07 329

E-post Send epost

PålKvernvik
IKT-ansvarlig

Telefon

E-post

73 86 66 00 / 920 31 070

Send epost

Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen

Follo, 7300 Orkanger

Stort kart Flyfoto 3D-kart

213

Orkdal
feta ne/Nork5rt.M3

P&P dtase 0peeStreeek4ap tereribtik"CCIIY-SA
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IKT-lærlingOrkdal vidaregåande skole - Sør-Trøndelag Fylkeskommune http://www.finn.no/finnljob/fulltime/object?finnkode=40190291

Startdato: 05.08.2013

Sluttdato: 04.08.2015

Nøkkelord lærling, ild

Kategori 1 IT / Telekommunikasjon / Internett

Drift av applikasjoner og infrastruktur
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Lærlinger ved Sentrum videregående skole - Hedmark fylkeskommune http://www.finn.no/fmn/job/fulltime/object?finnkode=40388679

eiffill jobb

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark

Vi trenger deg på lagetl

Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet.

Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse,

folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø.

Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Hedmark

fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om

inkluderende arbeidsliv (IA).

Fylkeskommunen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordres alle

kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre

service og tjenesteutvikling.

Lærlinger ved Sentrum videregående skole

Utd. program: DH, EL, HS, IKT, MK, RM, SF, TI Sentrum videregående skole, Kongsvinger, har ca 600

e/ever  og 130 ansatte. Skolen flyttet ved årsskiftet 08/09 inn i et nytt, flott og moderne skolebygg med

folkebibliotek og skolebibliotek samlokalisert. Skolen har fokus på pedagogisk og faglig

utviklingsarbeid og søker medarbeidere som vil bidra til å utvikle skolen  som en /ærende organisasjon.

Sentrum videregående skole ønsker medarbeidere som kan arbeide i team, viser vilje til å samarbeide

og kommuniserer godt med elever kollegaer, ledelse  og  foresatte.

Stilling 1

Sentrum vgs  - IKT lærling

Stillingsinformasjon

Sentrum vgs har en ledig stilling som IKT-lærling fra 1.august 2013 til august 2015.

Arbeidsoppgaver

*drift og vedlikehold av skolens nettverk

* brukerstøtte og opplæring/veildning av elever og ansatte

Vi stiller krav om

*bestått Vg3 Dataelektronikerfaget eller Vg2 IKT-servicefag

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi  kan  tilby

* et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna

*et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Øvrige vilkåriannet

Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som

anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil

søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

IIJ ,i,u)s!\<2.1z

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal

Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og

sentrale avtaler.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingene.

Søknad sendes

Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes.

Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende

elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Søknadsfrist  05.04.2013  Utlyst dato  15.03.2013  Vårref  1313

Kontaktpersoner

Jarle Foss, adm.leder, tlf 95838394, mail: jarle.foss@hedmark.org

Ole Kronborg, systemansvarlig, tlf 62 88 20 24/954 56 447, mail: ole.kronborgahedmark.org

Sett inn annonse Misrr,V.FAra 79 ti 313

Kort om stillingen

Firma Hedmark fylkeskommune

Sted RADHUSPLASSEN

2212 Kongsvinger

Nettside Trykk her
Tittel Lærlinger

Sektor Offentlig

Varighet Engasjement

Stillinger 2

6 følger firmaet

Flere stillinger fra Hedmark fylkeskornmune

Søk på stillingen

Frist 05.04.2013

Spørsmål om stillingen?

Jarle Foss
adm leder

Telefon

E-post

958 38 394

Send epost

Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen

RADHUSPLASSEN, 2212Kongsvinger

Mlf‘erkan ZOI3
m 41i,ta 0 OpeaStreet!4a tontilbutars,ettY,SA

Stort kart Flyfoto 30-kart
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Lærlinger ved Sentrum videregående skole - Hedmark fylkeskommune http://www.finn.no/fmn/job/fulltime/object9finnkode=40388679

Stilling 2

LærlIng I renholdsoperatørfaget

Still ingsinformasjon

Sentrum videregående skole har ledig stilling som lærling i renholdsoperatørfaget fra 1. august 2013 til

august 2015.

Opplæring ihht læreplanen i faget.

Arbeidsoppgaver

Renholdsoperatøren planlegger og utøver profesjonelt renhold.

Sentrale arbeidsområder er:

" rengjøring og vedlikehold

*valg og bruk av riktige kjemikalier

" valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr

" service, kundebehandling og kommunikasjon

*kalkulasjon og planlegging, bruk av IT-verktøy

Vi stiller krav om

*fullført og bestått Vgl Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Overflateteknikk

Personlig egnethet viI vektlegges.

Vi kan tilby

" et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna

*et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Øvrige v ilkårian net
Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova §10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som

anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil

søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal

Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og

sentrale avtaler.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingene.

Søknad sendes

Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes.

Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende

elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Søknadsfrist  05.04.2013  Utlyst dato  15.03.2013  Vårref  1314

Kontaktpersoner

Buntham Berg, renholdsleder, tlf 90299415, mail: bunch@hedmark.arg

Jarle Foss, adm.leder, tlf 95838394, mail: jarle.foss@hedmarkorg

Kategori 1

Kategori 2

IT  1 Telekommunikasjon  1  Internett

Annet

Renhold  1  Renovasjon

Rengjøringsmedarbeider
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Si din mening om Hønefoss Ungdomskorps - Google Drive https://docs.google.com/forms/d/lhGet4NEam0019RvBZOzVN8-dh...

Si din mening om Hønefoss Ungdomskorps
File Edit View Insert Responses (2) Help

Ø-i+ Theme: Header (Gray) in View responses View live form

Page 1  of 5

Si din mening om Hønefoss Ungdomskorps

Styret i Hønefoss Ungdomskorps ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse som et ledd i
videreutvikling av korpsets strategi for de kommende årene. Derfor gjennomfører vi nå en
kartlegging av medlemmenes mening om korpsets profil, oppdrag, musikkvalg, miljø, etc. Det
er ikke sikkert spørsmålene dekker alle områder og det er derfor mulig å skrive en kommentar
til slutt. Undersøkelsen  er  100 % anonym, og svarene vil ikke kunne spores til deg med mindre
det frernkommer av den friteksten du skriver inn.

Hvem synes du Hønefoss Ungdomskorps er til for?*
(Hvem synes du skal korpset ta mest hensyn til på konserter og aktiviteter?)

C Medlemmene selv

C  Byen og byens befolkning

C Stattespiller for skolekorpsene

C  Sponsorene?

C  Other:

Hvilke typer oppdrag liker du best?*
Flere valg er mulig.

fl Ringeriksdagen/torgkonserter

E Nyttårskonsert

fl Skolekorpsseminar

fl Gatespilling/marsjering på våren

 17. mai

E Sommerkonsert?

E Konkurranser/mesterskap/NM

fl Sponsorspillinger/spilleoppdrag

fl Krafttak for kultur

r Other:

Hva slags musikk liker du best å spille på konserteneloppdragene våre?*
Flere valg er mulig.
r«.  NAnrcior

kryeng@gmail.com

Send form

1 av 1 24.04.2013 12:36



Lærlinger IKT-servicemedarbeider - Statsbygg http://www.firm.no/finn/job/fulltime/object9finnkode=40217900

III•2eD  jobb

Statsbygg er Norges største statlige eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på rundt 2,7

millioner kvadratmeter til en verdi av ca. 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på om lag 3,6

milliarder kroner og investerer for ca 3 milliarder kroner i nye trygg. Vi driver stedsplanlegging, byggfaglig

rådgivning, eiendomsforvaltning og styring av byggeprosjekter. Statsbygg er en forvaltningsbedrift med

820 årsverk, hovedkontor i Oslo og fem regionkontor.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i

befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil

tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

To lærlinger i IKT-servicemedarbeider tilbys spennende muligheter.

Arbeidsoppgaver

STATSBYGG

Lærlinger IKT-servicemedarbeider

Enhet for IKT er delt i 3 grupper, Teknotorget (1. og 2. linje support), IKT Drift og IKT System.

IKT-teknologien bygger på Windows 7, Citrix, Wm-ware, Unix og Microsoft servere. Det er etablert

ulike typer linjeforbindelse til regionkontorer og eiendommer.

Arbeidsoppgavene vil settes opp i en tilpasset opplæringsplan, men en må være innstilt på å jobbe

selvstendig og problemløsende med mange forskjellige oppgaver

Kvalifikasjoner

Kvalifisert til lærling i IKT-servicefag, dvs, to års opplæring i videregående skole (VG1 og VG2).

Språk

Norsk

Egenskaper

løsningsorientert

serviceinnstilt

Det tilbys

Stillingsbrøk: 100%

Stillingene lønnes etter særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i

staten, dvs,  at  lærlinger skal innplasseres i stillingskode 1362 under lønnsplan 90.910. og mottar 1.

halvår 30 %, 2. halvår 40%, 3. halvår 50% og 4. halvår 80% av begynnerlønn til fagarbeider kode

1203, som for tiden utgjør 305 400,- per år.

Et godt og variert fagmiljø.

Sentral beliggenhet med lyse og trivelige lokaler i Byporten ved Oslo S.

Utdan ning

IT

Kategori 1

Kategori 2

IT / Telekommunikasjon  1  Internett

Drift av applikasjoner og infrastruktur

IT  I  Telekommunikasjon  I  Internett

Support

Sett inn annonse HEgi!,Mrstioft.',(tir250

Kort om stillingen

Firma Statsbygg
- Statsbygg hovedkontor

Sted Biskop Gunnerus gate 6

0155 Oslo

Nettside Trykk her

Tittel Lærlinger
II<T-servicemedarbeider

Sektor Offentlig

Stillinger 2

22 følger firmaet

Flere stillinger fra Statsbygg

Søk på stillingen

Frist

Søknad merkes 1329

Spørsmål om stillingen?

Hanne Flostrand
underdirektør

Telefon

20.03.2013

976 62 199

Ønsker kun kontakt med søkere  til stillingen

Biskop Gunnerus gate 6, 0165 Oslo

rinr,..nstNorkart 2012
ktapdata43 Operdtrectilap tatdriturto

Stort kart Flyfoto 3D-kart

313
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Ledig stilling (Ref.nr: 1684028701) (ØKOKRIM) - NAV https://tjenester.nav.no/stillinger/stillingSkrivUt?ID=4582555

0164 OSLO

ØKOKRIM

ØKOKRIM holder til sentraltiOslo 1moderne kontorlokaler som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Da ØKOKRIM er
en landsdekkende enhet må det påregnes noe reisevirksomhet. Ansatte i staten blir meldt inn i Statens pensjonskasse,
som har en av de beste pensjonsordningene i Norge. Som medlem blir du trukket 2 % av lønnen. For å ivareta ønsket
om mangfold i staten er det et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere
personer med minoritetsbakgrunn. For ansettelse kreves plettfri vandel hvis ikke annet er presisert. Søkere gjøres
oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig
søkerliste. Søknad med vedlegg av attester og vitnemål registreresiWebCruiter via lenken i kunngjøringen.

IKT-lærling (Ref.nr: 1684028701)

Vil du bli en del av et team som gjør en viktig jobb som støttespiller i ØKOKRIMs arbeid med å bekjempe økonomisk
kriminalitet og miljekriminalitet?

Dataavdelingen drifter det meste av ØKOKRIMs mangfoldige IKT-Iøsninger, herunder flere uavhengige nettverk,
lagringsløsninger, blade/virtuelle servere, tynnklientløsninger, videokonferanseutstyr, spesialutstyr for sikring av data- og
telefoniutstyr samt utstyr for digital innsamling av lyd/bilde. Det er innenfor dette området vi nå søker etter en
IKT-lærling. Vårt mål er at lærlingen skal få så bred kunnskap som mulig, i tillegg til å støtte avdelingens
arbeidsoppgaver.

I tillegg til de vanlige driftsoppgavene, sikrer og håndterer Dataavdelingen elektroniske spor i ØKOKRIMs straffesaker
og analyserer disse i samarbeid med ansvarlig saksteam. En treffer her på det meste av teknisk utstyr, systemer og
implementerte løsninger.

Ved Dataavdelingen har vi 2 lærlingeplasser ledig med oppstart sommeren 2013. Vi er ute etter personer med gode
generelle IKT-kunnskaper, som ønsker å utvikle seg innenfor drift av it-systemer.

Vi tilbyr en kombinasjon av spennende og utfordrende oppgaver som stiller høye krav til de som ansettes som
IKT-lærling.

Arbeidssted:
• C. J. Hambros plass 2C, 0164 Oslo,
0034 Oslo
• ØKOKRIM

Diverse:
• Lærling
• Heltid
• Antall stillinger: 2

Kontaktperson(er):
IKT-driftsleder Trond Svendsen Hatleberg, tlf. (+47) 23 29 10 00

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: fKlikk herl

Søknadsfrist: 01.03.2013

1 av 2 19.03.2013 19:08



Ledig stilling - IKT-lærling (Ref.nr: 1684028701) (ØKOKRIM) - NAV https://tjenester.nav.no/stillinger/stillingSkrivUt?ID=4582555

Stillingsnummer 0313-2013-01-398 (Oppgis ved kontakt med NAV)

Kilde: NAV Servicesenter

Arbeidssted: Type stilling: Antall stillinger:
Oslo Heltid 2

Søknadsfrist: Siste publiseringsdato:
01.03.2013 01.03.2013

2 av 2 19.03.2013 19:08



Åssiden vgs - ledig stilling som lærling i IKT - Servicefag - http://www.finn.no/fmn/job/fulltime/object?fmnkode=40086235

Etti jobb

A)Buskerud
fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune er en kompetanseorganisasjon med over 2200

medarbeidere.Fylkeskommunen har ansvar for viktige sarnfunnsoppgaver innen regional

utviklingyideregående opplæring, næringsutvikling, samferdsel, kultur, tannhelse og folkehelse. I

Buskerud fylkeskommune legges verdiene Entusiasrne, Apenhet, Mot og Raushet til grunn for å nå

visjonen: BFK skaper resultater gjennom samhandling.

Åssiden vgs - ledig stilling som lærling i IKT -
Servicefag

Assiden videregående skole er en av Buskeruds største med 8 yrkesfaglige studieretninger, ca. 1200

elever og ca. 260 ansatte. I tillegg har skolen ansvaret for voksenopplæringen (OPUS) i

Drammensregio nen.

Skolen har høyt kvalifiserte medarbeidere, velutstyrte verksteder og god IKT-dekning.

Stiffingsopplysninger
Assiden videregående skole har ledig stilling som lærling i IKT - Servicefag.

Kvalifikasjoner
Du er serviceinnstilt, positiv, sosial og interessert Personlige egenskaper vektlegges.

Vi holder vanligvis til i Bygg A ved skolen, men dette bygget skal rehabiliteres med oppstart høsten

2013 og avdelingen vil da være stasjonert i et annet bygg. Det vil sannsyneligvis bli en del spennende

utfordringer med flytting av vitalt datutsyr blant annet i denne sammenheng.Skolen deler ut ca 500

elevpc'er i året og drifter alle PC/Mac for skolens elever og ansatte med tilhørende utstyr.

Annet
Driftsansvarlig IKT Arild Westermannn mob. 913 39 114/ jobb 32 24 61 59 eller Økonomisjef Øyvor

Sekkelsten mob.

414 59 443 / jobb 32 24 61 35.

Ved tilsetting kreves politiattest av ny dato.

Søknad Med CV sendes elektronisk innen 22. mars 2013.

Søknadsfrist 22.03.2013 Utlyst dato 27.02.2013 Vårref 3386

Kategorl 1 Utdanning / Undervisning / Forskning

Videregående skole

Sett inn annonse Rti.Srist
4uuE 13 c 213

Kort om stillingen

Firma Buskerud Fylkeskommune

Sted 3007 Drammen

Nettside Trykk her
Tittel Stilling som ikt-lærling

Sektor Offentlig

Varighet Fast

3 følger firmaet

Flere stillinger fra Buskerud Fylkeskommune

Søk på stillingen

Frist 22.03.2013

Spørsmål om stillingen?

Arild Westermann
IKT Driftsansvarlig

Telefon

E-post

Øyvor Sekkelsten
Økonomisjef

Telefon

E-post

3007 Drammen

32 24 61 59

Send epost

32 24 61 35
Send epost

Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen

Stort kart Flyfoto 30-kart

1 av 1 19.03.2013 19:13



Utdanningsprogram for IKT

FORSLAG UNDER BEARBEIDELSE

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG1 IKT-FAG

Formål

Opplæringen skal legge vekt pa samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap.

Struktur

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember [ÅR] etter delegasjon i brev av 26. september
2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen
og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra 1. august [ÅR].

IKT-fag skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT-systemer, programmering og
utvikling av databasesystemer samt brukerstøtte i privat og offentlig \Arksombet. Nyskapende og avansert
bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT - kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell
ressursutnyttelse i privat og offentlig virksomhet. Mange»Itiske funksjoner i samfunnet er helt avhengige
av at IKT-systemene fungerer som de skal og brukes effektivt av kvalifisert personell. Opplæringen skal
bidra til å sikre effektiv og stabil drift, medvirke til å utvikle kompetanse som kan fremme verdiskapning og
skape mulighet for å utvikle virksomheten og dens IKT-systemer.

Opplæringen skal bidra til å gi kunnskap om oppsett, drift og vedlikehold av IKT-s og være en god
plattform for en videre spesialisering i mange ulike fagomrader. Lagring og belHII1llng av informasjon på
en sikker og etisk forsvarlig måte skal stå sentralt i opplæringen. Den skal fremnie den enkeltes
kompetanse i kommunikasjon med forskjellige målgrupper gjennom ulike medier Bevisst bruk av norsk og
engelsk fagspråk er en viktig del av slik kommunikasjon. Videre skal opplæringei bidra til å øke
kompetansen til å yte service gjennom bruker- og driftsstøtte

IKT-fag består av pi, , ramfag: Programfagene utfyl ler hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over programfagene:

1

Vgl Drift og vedlikehold
Programmering og
databasesystemer

Beskrivelse av programfagene

Bruker- og driftsstøtte

Drift og vedlikehold
Programfaget omfatter planlegging, gjennomføring og dokumentasjon ved anskaffelse, installasjon, drift og
vedlikehold av IKT-systemer. Her inngår vurdering av IKT-systemer mot krav stilt av den enkelte virksomhet
og av myndighetene. Bruk av sikkerhetsfunksjoner inngår i programfaget.

Programmering og databaseutvikling
Programmering handler om hvordan formelle språk kan brukes til å formulere strukturer og sette sammen
instruksjoner som kan utføres av en datamaskin. Sentralt i hovedområdet er eksperimentering og
problemløsning. I tillegg dreier det seg om objektorientering.

Databaseutvikling handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-Iøsninger med
utgangspunkt i databaser. Videre dreier det seg om hvordan databaser kan gjøres tilgjengelige på nettsider
ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener.



Utdanningsprogram for IKT

Bruker- og driftsstøtte
Faget omfatter etiske aspekter ved håndtering av fortrolige opplysninger. Det omfatter også bruker- og
driftsstøtte, service og samhandling med brukere og leverandører av IKT-systemer og -tjenester. Skriftlig og
muntlig kommunikasjon tilpasset situasjon, medium og mottaker inngår i programfaget. Det omfatter også
utarbeidelse av dokumentasjon, veiledning i problemløsning og identifisering av behov for opplæring.
Programfaget omfatter forbedring av arbeidsprosesser ved å bruke IKT og bruk av IKT som bidrag til
verdiskapning og omstilling, samt bruk av relevant regelverk og avtaler for IKT-Iøsninger.

Timetall

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vgl

Drift og vedlikehold 169 årstimer
Programmering og databasesystemer
Bruker- og driftsstøtte 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

168 årstimer

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidra ig av og er en del av
fagkompetansen. I IKT-faget forstås grunnleggende ferdigheter slik.

Å kunne uttrykke seg muntlig  i IKT-faget innebærer å kommunisere og presentere faglig innhold som
grunnlag for service og etablering av gode relasjoner til brukere og leverandører.

Å  kunne utrykke seg skriftlig  i IKT-faget innebærer å utforme inf rmasj n til bruk \.irksomheten og i
kommunikasjon med kunder og leverandører. Dette omfatter ogsa å kunne utarbeide planer og
dokumentasjon av IKT-systemer og arbeidsprosesser, som ledd i kvalitetssikringsarbeid og
vi rksomhetsstøtte

Å  kunne lese  i IKT-faget innebærer å forstå skriftlig informasjon for å holde segfaglig oppdatert ved å bruke
forskjellige medier som grunnlag for problemløsning. Det innebærer også å kunne bruke skjemaer, tabeller
og tegninger.

Å  kunne regne  i IKT-faget innebærer å bruke ulike tallsystemer, foreta beregninger og konverteringer og å
kunne forstå tallstørrelser i tilli I1 Ln g til datakommunikasjon og kapasitet i IKT-systemer. Det innebærer
også å kunne foreta beregning€r torsta tallstørrelser i tilknytning til tilbud, investeringer ogdriftsutgifter
for IKT-syste me r.

Å  kunne bruke digitale verktøy  i IKT-taget innebærer å innhente, strukturere og behandle data for å
framstille og formidle informasIon som dokumentasjon oggrunnlag for beslutninger.
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Kompetansemål

Etter Vgl

Drift og vedlikehold

Nettverk og sikkerhet
Mål  for opplæringen  er at  eleven skal kunne

• beskrive virkemåten til datanettverk
• bruke OSI- og TCP/IP-modellene og deres tilhørende protokoller til å forklare hvordan data flyter i et

nettverk
• sette opp et svitsjet nettverk for en liten bedrift ved hjelp av kommandolinjegrensesnitt
• forklare prinsippet med VLAN og sette opp VLAN etter 801.1q-standarden på en svitsj
• sette opp en IP-adresseplan og IP-tjenester for å møte nettverl,shehovene til en liten bedrift, både

med IPv4 og IPv6
• sette opp WAN-tilkopling med statisk og dynamisk tilkopiiiig pa n ruter ved hjelp av grafisk

grensesnitt
• konfigurere DHCP- og DNS-server på en ruter ved hjelp av grafisk gu-insesnitt
• forklare forskjellen på forskjellige nettverkskomponenter
• sette opp et trådløst tilgangspunkt med kryptert tilkopling
• sette opp et lite rutet nettverk med statisk rutin \.ed hjelp av grafisk gi _,nsesnitt
• beskrive forskjellige måter å kople seg til et intei nt-ttverk
• kunne feilsøke et nettverk for en litet hcdrift ved hjelp .“Jmnianrii)linH\ - rktøy på datamaskinen

og nettverksenhetene

Maskinvare og klientsystemer
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• gjøre rede for navn og egenskaper for kornponenten,- n datamaskin
• feilsøke maskinvarefeil på en klientdatamaskin og utbedre feilene
• spesifisere og installere/hårdt-re maskinvare til en klientdatamaskin og tilhørende periferienheter

til et bestemt formal
• installere og c,)))gradere klienteperativsystelil (y8i,l)b,2,ramvareetter utarbeidede planer
• rulle ut systen \W[Idninger over nettverk
• installere ogavii tlIi Irivere, systemoppdateringer og programvare
• installere og adrnii i ti i ri itivirus og brannmurprogramvare
• installere og konfiguiee peiiferienheter

• kunne fjernstyre en datamaskin over nettverk,
• gjørerede for forskjellene på en arbeidsgruppe og et domene
• administrere brukergrupper, brukere og ,-)nheter i et tjenersystem med katalogtjeneste
• beskrive ulike roller en tjener  kan ha i nettverket

Programmering og databaseutvikling Vgl

Nettsteder og oppmerkingssprak
Mål for opplæringen er  at  elet en skal kunne

• gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett
• organisere og begrunne filstrukturen for nettsteder
• lage enkle nettsteder for informasjonsformidling
• redigere mer avanserte nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk
• sette opp krav til og vurdere nettsteder

Programmering
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• lese og bruke dokumentasjon og kode
• definere variabler og velge hensiktsmessige datatyper
• tilordne uttrykk til variabler
• programmere med enkle og indekserte variabler eller andre kolleksjoner av variabler

3
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• programmere med valg og gjentakelser
• lage egne og bruke egne og andres funksjoner eller metoder med parametere

Databaser
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• gjøre rede for begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet
• lage en oversikt over nødvendige felt til en database på grunnlag av en problembeskrivelse
• bestemme hensiktsmessige datatyper til feltene
• fordele feltene i tabeller
• beskrive relasjoner mellom tabeller
• definere primærnøkler, enkle og sammensatte
• lage et intuitivt og konsistent brukergrensesnitt til en applikasjon mot databasen
• lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp a  E.,pørrespråk og programvare på

tjener

Bruker- og driftsstøtte
Mål for opplæringen er at  eleven ska/  kunne

• forklare hensikten med teknisk dokumentasjon
• kunne bruke  kontorstøtteprogramvare til å lage tekrilsk dokumentasjon for  IT-Iøsninger
• lage og tolke nettverksdiagrammer
• lage og tolke prosess-skjemaer
• bruke sentrale begreper for faget på norsk og  enge6k i dok~ntasjon og dialog med fagpersonell
• veilede i bruk av hjelpefunksjoner og kunnskapslyer
• planlegge og gjennomføre enkle kurs i å bruke kontorstøttesysternr og operativs}stemer
• behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte innenfor rarrnsene av gjeldende

regelverk

Vurdering

Vg1 IKT-fag

Bestemmelser for .s I n urdering:

Stanåp nktvurdering

Drift og ved I ikehold
Programmei og  og
databaseutvikli ng
Bruker- og driftsstøtte

Eksamen for elever

Drift og vedlikehold
Programmering og
data baseutvi kl ing
Bruker- og driftsstøtte

Eksamen for privatister

Drift og vedlikehold
Program meri ng og
databaseutvikling
Bruker- og driftsstøtte

4

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I
tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de
felles programfagene inngår.
Eksamen blir utarbeidet ogsensurert lokalt.
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De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.
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FORSLAG UNDER BEARBEIDELSE

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG2 IKT-FAG

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember [ÅR] etter delegasjon i brev av 26. september
2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen
og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra 1. august [ÅR].

Formål

IKT-fag skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT-systemer, programmering og
utvikling av databasesystemer samt brukerstøtte i privat og offentlig virksomhet. Nyskapende og avansert
bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT - kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell
ressursutnyttelse i privat og offentlig virksomhet. Mange kritiske funksjoner i samfunnet er helt avhengige
av at IKT-systemene fungerer som de skal og brukes effektivt av kvalifisert personell. Opplæringen skal
bidra til å sikre effektiv og stabil drift, medvirke til å utvikle kompetanse som kan fremme verdiskapning og
skape mulighet for å utvikle virksomheten og dens IKT-systerner.

Opplæringen skal bidra til å gi kunnskap om oppsett, drift og yedlikehold av IKT-systemer og være en god
plattform for en videre spesialisering i mange ulike fagområder. Lagring og behandling av informasjon på
en sikker og etisk forsvarlig måte skal stå sentralt i opplæringen. Den skal fremme den enkeltes
kompetanse i kommunikasjon med forskjellige målgrupper gjennom ulike medier Revisst bruk av norsk og
engelsk fagspråk er en viktig del av slik kommunikasjon. Videre skal opplæringerl bidra til å øke
kompetansen til å yte service gjennom bruker- og driftsstøtte

Opplæringen skal legge vcbt på samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap.

Struktur

IKT-fag består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over programfagene.

Vg2 Drift og vedlikehold
Programmering og
databasesystemer

Bruker- og driftsstøtte

t4;p,..c.:

Beskrivelse av programfagene

Drift og vedlikehold
Programfaget omfatter planlegging, gjennomføring og dokumentasjon ved anskaffelse, installasjon, drift og
vedlikehold av IKT-systemer. Her inngår vurdering av IKT-systemer mot krav stilt av den enkelte virksomhet
og av myndighetene. Bruk av sikkerhetsfunksjoner inngår i programfaget.

Programmering og databaseutvikling
Programmering handler om hvordan formelle språk kan brukes til å formulere strukturer og sette sammen
instruksjoner som kan utføres av en datamaskin. Sentralt i hovedområdet er eksperimentering og
problemløsning. I tillegg dreier det seg om objektorientering.

Databaseutvikling handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-Iøsninger med
utgangspunkt i databaser. Videre dreier det seg om hvordan databaser kan gjøres tilgjengelige på nettsider
ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener.

1
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Bruker- og driftsstøtte
Faget omfatter etiske aspekter ved håndtering av fortrolige opplysninger. Det omfatter også bruker- og
driftsstøtte, service og samhandling med brukere og leverandører av IKT-systemer og -tjenester. Skriftlig og
muntlig kommunikasjon tilpasset situasjon, medium og mottaker inngår i programfaget. Det omfatter også
utarbeidelse av dokumentasjon, veiledning i problemløsning og identifisering av behov for opplæring.
Programfaget omfatter forbedring av arbeidsprosesser ved å bruke IKT og bruk av IKT som bidrag til
verdiskapning og omstilling, samt bruk av relevant regelverk og avtaler for IKT-Iøsninger.

Timetall

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vgl

Drift og vedlikehold 169 årstimer
Programmering og databasesystemer
Bruker- og driftsstøtte 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

2

168 årstimer

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av
fagkompetansen. I IKT-faget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å  kunne uttrykke seg muntlig  i IKT-faget innebærer å kommunisere og presentere faglig innhold som
grunnlag for service og etablering av gode relasjoner til brukere og leverandører.

Å  kurine utrykke seg skriftlig  i IKT-faget innebærer å utforme informasjon til bruk i  virksomheten og i
kommunikasjon med kunder  og leverandører. Dette omfatter også å kunne utarbeide planer og
dokumentasjon av IKT-systemer og arbeidsprosesser, som ledd i kvalitetssikringsarbeid og
virksomhetsstøtte

Å  kunne lese  i IKT-faget innebærer å forstå skriftlig informasjon for å holde seg faglig oppdatert ved å bruke
forskjellige medier som grunnlag for problemløsning. Det innebærer også å kunne bruke skjemaer, tabeller
og tegninger.

Å  kunne regnei IKT-faget innebærer å bruke ulike tallsystemer, foreta beregninger og konverteringer og å
kunne forstå tallstørrelser tilknytning ti I datakommunikasjon og kapasitet i IKT-systemer. Det innebærer
også å kunne foreta beregninger og forsta tallstørrelser i tilknytning til tilbud, investeringer og driftsutgifter
for IKT-systemer.

Å  kunne bruke digitale verktøy  i IKT-faget innebærer å innhente, strukturere og behandle data for å
framstille og formidle informwjrm som dokumentasjon og grunnlag for beslutninger.
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Kompetansemål

Etter Vg2

Drift og vedlikehold
Nettverk og sikkerhet

Mål for opplæringen  er at  eleven skal kunne
• Konfigurere, verifisere og feilsøke en svitsj med VLAN og kommunikasjon mellom svitsjer ved hjelp

av kommandolinjegrensesnitt
• sette opp WAN-tilkopling med statisk og dynamisk tilkopling på en ruter ved hjelp av

kommandolinjegrensesnitt
• konfigurere DHCP- og DNS-server på en ruter ved hjelp av kommandolinjegrensesnitt
• sette opp en IP-adresseplan og IP-tjenester for å møte nettverksbehovene til en mellomstor bedrift,

både med IPv4 og IPv6
• konfigurere, verifisere og feilsøke et internettverk med dynamIs[ ruting ved hjelp av

kommandolinjegrensesnitt
• sette opp og administrere en sonebasert brannmur Iiil hensiktsmessige regler for en liten og

mellomstor bedrift
• implementere, verifisere og feilsøke adresseoersening (NAT) og tilgangslister (ACL) i nettverk

tilpasset en mellomstor bedrift
• gjøre rede for begrepene konfidensialitet, integhtet og tilgjengelighet
• gjøre rede for begrepene virtuelt privat nettverk (V", sikkerfiotssnnr hrannillurer

Tjener- og klientsystemer
Mål  for opplæringen er at eleven skal kunne

• installere ulike nettverksoperativsystemer (tjenere) i både fysisk og virtuelt
• konfigurere en tjener med grunnleggendenettverks- og katalogtjenester
• sette opp redundante lagringsløsninger for små og mellomstbre bedrifter
• beskrive fordeler og ulemper med ulike lagringsløsninger for lokal bruk og nettverk
• gjøre rede for f rdeler og ulemper med sentralisert virtualisering av applikasjoner
• overvåke syste -nytelse knyttet til minne- og presesorbruk, nettverk og lagring på tjenere
• foreta sikkerhetskopiering av en tjener
• gjennomføre tilbakerulling av sikkerhetskopier
• automatisere drrftsoppgaver ved hjelp av skript
• konfigurere fil- og skrivertjenester for nettverk
• sette opp tjeneste for utrulling åv operativsysteri (tjener/klient)
• sette opp en tjener med tjenester for web, SQL-databaser og webprogrammeringsspråk
• migrere brukerdata fra forskjellige versjoner av klientoperativsystemer

Programmering og databaseutvikling

Nettsteder og multimedier
Må/ for  opplæringen er  at  eleven skal kunne

• planlegge nettsteder som Inneholder multimediekomponenter
• utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

Programmering
Mål  for opplæringen er  at  eleven skal kunne

• programmere funksjoner eller metoder som blir aktivisert av hendelser
• utvikle og sette sammen delprogrammer
• teste og finne feil i programmer ved å bruke vanlige teknikker
• gjørerede for hensikten med objektorientert utvikling og begrepeneklasse, objekt og arv

Databaser
Mål for opplæringen er  at eleven  skal kunne

• kunne normalisere datamodellen, første, andre og tredje normalform
• kjenne til når det kan være hensiktsmessig å denormalisere
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• lage funksjoner for redigering og søking i databasen i applikasjonen
• validere inndata til databasen
• SQL-kommandoer for spørring, innlegging, endring og sletting i tabeller
• SQL-kommandoer for å endre strukturen i databasen
• lage prosedyrer med og uten parameteroverføringer
• lage triggere
• utvikle applikasjoner som henter og lagrer data i databaser

Bruker- og driftsstøtte
Mål for opplæringen er  at  eleven  skal  kunne

• yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere
• opprette hendelser og behandle dem i henhold tif rutiner i et brukerstøttesystem
• kommunisere med leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk
• lage brukerveiledninger for IT-Iøsninger
• dokumentere og gjøre tilgjengelige løsninger på problemer
• hente informasjon, gi råd og veilede i forbindelse med nIanIe- ing av nye systemløsninger i en

virksomhet
• ta i bruk og gi råd om programvare for effektivisering f ankling og automatisering av

arbeidsoppgaver
• redegjøre for relevante lover og forskrifter

Vurdering

Vg2 IKT-fag

Bestemmelser for sIuttvurdering:

Standpunktvurdering

Drift og vedlikehold
Programmering

Eleven ska I ha en stnndpunktkarakter i hvert av programfagene.
databaseutvikling
Bruker- og driftsstE:

Eksamen for eIevk:r

Drift og vedlikehold
Programmeri ng og
databaseutvikling
Bruker- og driftsstøtte

Eksamen for privatiste

Eleven akal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles
;)rogramfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Drift og vedlikehold Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I
Programmering og tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de
databaseutvikling felles programfagene inngår.
Bruker- og driftsstøtte Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.
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FORSLAG UNDER BEARBEIDELSE

LÆREPLAN I IKT-DRIFTSTEKNIKERFAGET VG3

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember [ÅR] etter delegasjon i brev av 26. september
2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i loy 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen
og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra 1. august [ÅR].

Formål
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransdyktig og rasjonell
ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-driftsteknikerfaget skal legge grunnlag for
yrkesutøvelse innen oppsett, dokumentasjon og sikker drift av IKT-systemer og bruker- og driftsstøtte. Faget
skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenester som muliggjør
verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om konsekvenser av feil bruk og
manglende sikkerhet i IKT-systemer.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan delta i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver
innen drift av IKT-systemer der systemendringer gjennomføres kontrollert og på bakgrunn av faglige
vurderinger, og er i samsvar med virksomhetens behov og gjeldende regelverk.

Opplæringen skal bidra til kunnskap om etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom medarbeidere for at
de skal samarbeide og kunne yte service til brukere  av  IKT-tjenester. Videre skal opplæringen legge til rette
for at lærlingen kan utvikle en profesjonell kundebehandling i brukerstøtte og veiledning av brukere i
anvendelse av IKT-systemene. Opplæringen skal fremme kommunikasjon pa norsk og engelsk.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er IKT-driftstekniker.

Struktur

IKT-driftsteknikerfaget består av to hevedområder Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i
sammenheng.

Oversikt over hovedområdene.

Vg3 Systemdrift og systemovervåkning Bruker- og driftsstøtte

Beskrivelse av hovedområdene

Systemdrift og systemovervåkning
Hovedområdet omfatter systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKT-tjenester og gjeldende
regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Oppsett av arbeidsplass og gjennomføring av systemendringer i tråd
med gjeldende regelverk inngår i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet feilhåndtering,
kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift.

Bruker- og driftsst.øtte
Hovedområdet omfatter service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for personvern
og virksomhetens etiske retningslinjer. Videre inngår kommunikasjon på norsk og engelsk med brukere,
leverandører og fagpersonell gjennom ulike medier. Lokalisering av feil, utarbeidelse av brukerveiledninger
og instrukser, gjennomføring av opplæring og veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester inngår i
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hovedområdet. Det omfatter også utarbeidelse av dokumentasjon, veiledning i problemløsning samt bruk
av relevant regelverk og avtaler for IKT-Iøsninger.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av
fagkompetansen. I IKT-driftsteknikerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

A kunne uttrykke seg muntlig i IKT-driftsteknikerfaget innebærer å kommunisere og presentere faglig
innhold på norsk og engelsk til brukere og leverandører.

Å kunne uttrykke segskrifitlig i IKT-driftsteknikerfaget innebærer å utforme informasjon på norsk og engelsk
til bruk i virksomheten og i kommunikasjon med kunder og leverandører. Det betyr også å utarbeide planer
og dokumentasjon av IKT-systemer og arbeidsprosesser som ledd i kvalitetssikringsarbeid og
virksomhetsutvikling.

Å kunne lese i IKT-driftsteknikerfaget innebærer å forstå skriftlig informasjon på norsk og engelsk som
grunnlag for kommunikasjon og læring. Videre betyr det å bruke skjemaer, tabeller og tegninger. Det
innebærer også å orientere seg i faglitteratur.

Å  kunne regne  i IKT-driftsteknikerfaget innebærer å bruke ulike tallsystemer, foreta beregninger og
konverteringer og å kunne forstå tallstørrelser i tilknytning til datakommunikasjon og kapasitet i IKT-
systemer. Det innebærer også å kunne foreta beregninger og forstå taltstørrelser i tilknytning til tilbud,
investeringer og driftsutgifter for IKT-systemer

Å  kunne bruke digitale verktøy  i IKT-driftsteknikerfaget innebærer å innhente, strukturere og behandle data
for å framstille og formidle informasjon som dokumentasjon og grunnlag for beslutninger.

Kompetansemål

Etter Vg3

Systemdrift og systemovervåkning
Mål for opplæringen er  at  lærlingen skal kunne

• gjennomføre og dokumentere endringer i infrastrukturen i henhold til gjeldende regelverk
• gjennomføre tilbakerulling ved feil og dokumentere hendelsesforløpet
• planleggc, gjennomføre og dokumentere systemovervåking etter avtalte sikkerhetskrav og avtalt

tjenestetilgjengelighet
• lage og konfigurere systernavbildninger
• sette opp et virtuelt privat nettverk (VPN) i samsvar med bedriftens interne krav til sikkerhet
• planlegge, installere, konfigurere og overvåke trådløse nettverk tilpasset små og mellomstore

bedrifter
• gjøre begrunnede valg i forhold til sikkerhet, spesielt med tanke på autentisering og kryptering
• utføre systematisk feilsøking og utbedre feil i eksisterende installasjoner
• gjennomføre og dokumentere systemvedlikehold i henhold til virksomhetens vedlikeholdsplan
• installere, konfigurere og administrere tjenere
• implementere replikering og lastbalansering mellom flere tjenere
• implementere periodisk og inkrementell backup
• installere og konfigurere databaser for web-baserte applikasjoner.
• installere og administrere sky-baserte applikasjoner og tjenester
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Bruker- og driftsstøtte
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

• yte service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet,
personvern og virksomhetens etiske retningslinjer

• feilsøke ved bruker- og driftsproblemer, dokumentere løsninger og gjøre valgte løsninger
tilgjengelige for brukerne

• kommunisere på norsk og engelsk med virksomhetens ledelse, brukere, leverandører og
fagpersonell

• foreslå og lage brukerveiledninger og instrukser tilpasset virksomhetens og brukernes behov
• gjennomføre opplæring av brukere og veilede i sikker bruk av virksomhetens IKT-tjenester med

tilhørende regelverk
• velge og bruke relevante teknikker og verktøy for planlegging og utvikling av IKT-Iøsninger
• forholde seg til gjeldende avtaler og regelverk
• vurdere og dokumentere en IKT-tjeneste med tanke på gjeldenLie regelverk for helse, miljø og

sikkerhet og personvern
• spesifisere og begrunne funksjonelle krav til planlagte IT-Iøsninger

Vurdering

Vg3 I KT-d riftsteknikerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvu rderi ng

Utvikling, systemintegrasjon og
Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gfennomføres innenfor envedlikehold
tidsrarnme på fem virkedager.Bruker- og driftsstøtte

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.
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FORSLAG UNDER BEARBEIDELSE

LÆREPLAN I IKT-TJENESTEUTVIKLINGFAGET VG3

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember [ÅR] etter delegasjon i brev av 26. september
2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen
og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra 1. august [ÅR].

Formål

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell
ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-tjenesteutviklingsfaget skal legge grunnlag for
yrkesutøvelse innen videreutvikling og tilpasning av IKT-tjenester, integrasjon av ulike systemer og bruker-
og driftsstøtte. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse s m an ivareta stabile, sikre og effektive IKT-
tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om
konsekvenser av feil bruk og manglende sikkerhet i IKT-systemer.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan delta i planlegging og utforelse av arbeidsoppgaver
innen utvikling, tilpasning og integrasjon av IKT-tjenester, der systemendringer gjennomføres kontrollert og
på bakgrunn av faglige vurderinger, og er i samsvar med virksomhetens behov og gjeldende regelverk.

Opplæringen skal bidra til kunnskap om etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom medarbeidere for at
de skal samarbeide og kunne yte service til brukere av IKT-tjenester. Videre skal opplæringen legge til rette
for at lærlingen kan utvikle en profesjonell kundebehandling i brukerstøtte og veiledning av brukere i
anvendelse av IKT-systemene. Opplæringen skal fremme kommunikasjon pa norsk og engelsk.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er IKT-tjenesteutvikler.

Struktur

IKT-tjenesteutviklingsfaget bestar av to hovedomrad[ Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i
sammenheng.

Oversikt u er Hovedområdene:

Vg3
Utvikling, systemintegrasjon og
vedlikehold

Beskrivelse av hovedområdene

Bruker- og driftsstøtte

5

Utvikling, vedlikehold og systemintegrasjon
Hovedområdet omfatter utvikling og videreutvikling av IKT-tjenester og gjeldende regelverk for helse, miljø
og sikkerhet. Vedlikehold og gjennomføring av systemendringer i tråd med gjeldende regelverk inngår i
hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet feilhåndtering, kvalitetsarbeid og integrasjon av ulike
systemer og tjenester.

Bruker- og driftsstøtte
Hovedområdet omfatter service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for personvern
og virksomhetens etiske retningslinjer. Videre inngår kommunikasjon på norsk og engelsk med brukere,
leverandører og fagpersonell gjennom ulike medier. Lokalisering av feil, utarbeidelse av brukerveiledninger
og instrukser, gjennomføring av opplæring og veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester inngår i
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hovedområdet. Det omfatter også utarbeidelse av dokumentasjon, veiledning i problemløsning samt bruk
av relevant regelverk og avtaler for IKT-Iøsninger.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av
fagkompetansen. I IKT-tjenesteutviklingsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i IKT-tjenesteutviklingsfaget innebærer å kommunisere og presentere faglig
innhold på norsk og engelsk til brukere og leverandører.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i IKT-tjenesteutviklingsfaget innebærer å utforme informasjon på norsk og
engelsk, til bruk i virksomheten og i kommunikasjon med kunder og leverandører. Det betyr også å
utarbeide planer og dokumentasjon av IKT-systemer og arbeidsprogsser som ledd i kvalitetssikringsarbeid
og virksomhetsutvikling.

Å kunne lese i IKT-tjenesteutviklingsfaget innebærer å forstå skriftlig informasjon på norsk og engelsk som
grunnlag for kommunikasjon og læring. Videre betyr det hruke skjemaer, tabeller og tegninger. Det
innebærer også å orientere seg i faglitteratur.

Å  kunne regne  i IKT-tjenesteutviklingsfaget innebærer a bruke ulike tallsystemer, foreta beregninger og
konverteringer  og  å kunne forstå tallstørrelser i tilknytning til datakommunikasjon og kapasitet i IKT-
systemer, og forstå kompleksitet i programkode

Å  kunne bruke digitale verktøy  i IKT-tjenesteutviklingsfaget innebærer å innhente, strukturere og behandle
data for å framstille og formidle informasjon som dokumentasjon og grunnlag for beslutninger.

Kompetansemål

Etter vg3

Utvikling, system integrasjon og vedlikehold

Utviklingog systemintegrasjon
Mål  for opplæringen er at lærlingen skal kunne

• aktivere og deaktivere innebyggede funksjoner i en IKT-tjeneste i henhold til virksomhetens behov
• tilpasse brukergrensesnittet i en IKT-tjeneste til virksomhetens behov
• utvikle og videreutvikle funksjonalitet i en IKT-tjeneste
• gjøre begrunnede valg i forhold til sikkerhet, spesielt med tanke på autentisering og kryptering
• konvertere databaser uten at data eller funksjonalitet går tapt
• integrere nye datasystemer i eksisterende løsninger
• utføre systematisk feilsøking og utbedre feil i eksisterende tjenester

Vedlikehold
Mål for opplæringen er  at  lærlingen skal kunne

• installere og konfigurere databaser for web-baserte applikasjoner.
• implementere lastbalansering mellom flere web-tjenere
• implementere replikering av databaser for økt ytelse
• ta i bruk cachingmekanismer på applikasjonsnivå
• implementere periodisk og inkrementell backup på databaser
• planlegge, gjennomføre og dokumentere systemovervåking etter avtalte sikkerhetskrav og avtalt

tjenestetilgjengelighet
• gjennomføre tilbakerulling ved feil og dokumentere hendelsesforløpet
• gjennomføre og dokumentere systemvedlikehold i henhold til virksomhetens vedlikeholdsplan
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Bruker - og driftsstøtte
Mål for opplæringen  er at  lærlingen skal kunne

• yte service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet,
personvern og virksomhetens etiske retningslinjer

• feilsøke ved bruker- og driftsproblemer, dokumentere løsninger og gjøre valgte løsninger
tilgjengelige for brukerne

• kommunisere på norsk og engelsk med virksomhetens ledelse, brukere, leverandører og
fagpersonell

• foreslå og lage brukerveiledninger og instrukser tilpasset virksomhetens og brukernes behov
• gjennomføre opplæring av brukere og veilede i sikker bruk av virksomhetens IKT-tjenester med

tilhørende regelverk
• velge og bruke relevante teknikker og verktøy for planlegging og utvikling av IKT-Iøsninger
• forholde seg til gjeldende avtaler og regelverk
• vurdere og dokumentere en IKT-tjeneste med tanke på gjeldende regelverk for helse, miljø og

sikkerhet og personvern
• spesifisere og begrunne funksjonelle krav til planlagte

Vurdering

Vg3 IKT-tjenesteutviklingsfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Utvikling, systemintegrasjon og
vedlikehold
Bruker- og driftsstøtte
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Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal giennomføres innenfor en
tidsramme på fem virkedager.

De generelle bestemmelsene om vurdering er icr,;ttt fi_lskrift til opplæringsloven.



Til drøfting:

Sak 15/13

Bleiker
Etideregående  skole

Utdanningsforbundet

Norsk Lektorlag
Skolenes Landsforbund
NITO/Tekna
Ledelsen

Forfall:  
Skolelederforbundet
DELTA

REFERAT FRA MBA-MØTE
Tirsdag 18.06.2013

På konferanserommet  k1.14.15 — 15.45

Håkon Gravdal
Arme Lea Herrmann
Kristin Enger
Jan Bialowas
Vidar Bergly
Terje Bentzen
Anne Grethe Garthus (ref)

Kristin Pelly
Lise Sundsmoen

Justering av organisasjonen fra 1.8 (utsendt utkast)

Referatsaker 30.04.2013
Evt: Orientering om overtallighet: se orienteringssak nedenfor.
Sak: IKT — ny PC-ordning; det foreligger ikke full klarhet om alle forhold i forbindelse med
ny PC-ordning fra august 2013. Dette blir egen sak i første MBA-møte i nytt skoleår.

Orienteringssaker:
Informasjon om prosessen med overtallighet:
Skolen har arbeidet mye med å tilby de overtallige beskjeftigelse ved skolen. Det er vært en
utfordring på den ene side å ta hensyn til elevenes behov for kompetanse hos læreren og på
den annen side vurdere dette opp i mot de overtallige lærernes kompetanse Skolen har nå
skissert en løsning, men avventer svar fra HR-avdelingen i AFK i løpet av uka. Det vil bli et
orienteringsmøte med de overtallige og tillitsvalgte på torsdag 20. juni.
Utdanningsforbundet har meldt at de er uenige i forståelsene av reglene om identifikasjon av
overtallige og ønsker å følge saken videre høsten 2013.

Tilbakemelding fra sentraladm på rapport om « Mer tid til det som gjelder».
Rektor delte ut brev fra sentraladm der skolen får anerkjennelse for sin gjennomføring av
første fase, som er i tråd med retningslinjene prosjektet.

Hensikten med justering av organisasjonen er å redusere kontrollspennet for
avdelingslederne (personalansvar for færre) slik at de skal få mer til oppfølging
av kjernevirksomheten dvs, arbeidet i klasserom og verksted. Justeringen
omfatter også å knytte en del av fellesfaglærerne opp mot yrkesfaglige
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Er Bleiker
ideregående skole

utdanningsprogrammer for å få en mer helhetlig oppfølging av elevene på
yrkesfag.

Det ble reist spørsmål om skolen vil legge til rette for at lærerne får
videreutdanning for å ha underveiningskompetanse i flere fag i tråd med at det
er en fordel å ha flere undervisningstimer i samme klasse.

Fellesfaglærere uttrykker noe bekymring for at fellesfagene kan bli dårligere
ivaretatt og at fagene kan tape sin egenart. Faggruppelederordningen har til
hensikt å ta vare på fagmiljøene og motvirke en slik utvikling. En vesentlig
begrunnelse for å knytte fellesfaglærerne tettere til de ulike programområdene
er å skape et bedre samarbeid og mer helhet rundet elevenes læring.
Lektorlaget uttrykte bekymring knyttet til at framtidige lærere kan bli tilsatt
med flere fag, men med for liten fordypning i fagene.

Rektor ønsker at modellen skal prøves ut i to år før den tas opp til evaluering.

Lektorlaget ba om en begrunnelse for at ressursen til MDD og SSP FO er 5 %,
mens for de øvrige fagområdene er ressursen 8 %. Rektor begrunnet dette med
at det ikke er aktuelt for MDD og SSP FO å bruke tid på markedsføring i året
som kommer siden fagområdene vil  være  under utfasing. Lektorlaget påpekte at
funksjonen innebærer så mange store arbeidsoppgaver ut over markedsføring at
dette ikke forsvarer en ressurs som er 3 % lavere enn øvrige fagområder.
Rektor tar Lektorlagets innsigelse til vurdering.

Sak 16/13 Drøfting og fordeling av tidsressurspotten (SFS 2213, pkt. 6 a)

Med utgangspunkt i erfaringene med fordelingen av årets tidsressurspott
ble følgende forslag dratet og vedtatt:

- 75 %:  Økt lærertetthet i fellesfag i yrkesfagklasser
30  %:  Økt ressurs til kontaktlærere med minst 10 elever
25 %: Søkbar ressurs til kontaktlærere med særlig utfordrende
elever
Ressurs til nytilsatte nyutdannede (1,5 % per nytilsatt
nyutdannet lærer): 7,5  %
Ressurs til veileder for nytilsatte nyutdannede (1,5 % per
nytilsatt nyutdannet lærer): 7,5  %

Sak 17/13 Prinsipper for innhold, utarbeiding og endring av arbeidsplaner (SFS
2213 pkt 6 a)

For å forenkle den administrative logistikken med to planperioder foreslår
rektor at selve planen innrettes med et skjema der begge perioder settes inn i
samme dokument og underskrives for hver periode. Eventuell undertid og bruk
av denne vil også framgå av avtalen.
Ved behov kan medarbeidere stille spørsmål rundt sin individuelle arbeidsplan
til sin nærmeste leder eller tillitsvalgte.
Det var enighet om at arbeidsplanen kan utformes som foreslått.
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Sak 18/13 Evaluering av «MBA-året»
Det ble tatt en runde der alle organisasjonene uttalte seg:
NITO: Møtene er preget av godt samarbeid og godt klima.
SL: Godt samarbeid og gode møter.
Utdanningsforbundet: Møtene er OK. Ønsker bedre orientering om økonomi.
Enkelte saker kan forankres bedre i ansattes oppfatninger, eksempelvis kurset i
Klasseledelse i regi av Hi0 og Bleiker-timen. Skolen bør legge bedre til rette
for permisjoner v/ lærernes eksamener.
Lektorlaget: Rektor forbereder og leder møtene på en ryddig måte; MBA kan
godt tåle noen friskere diskusjoner (?).
Rektor: Det har vært et krevende skoleår både med endringer i
opplæringstilbudet og nedbemanning, men dette til tross — det har det vært et
godt samarbeidsklima i MBA gjennom hele skoleåret.

Neste møte i MBA: nytt skoleår

Ref.

D Bleiker
videregående skole

Eventuelt:
MBA gir sin tilslutning til at Bleiker vgs søker forsøk i IKT- fag.
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Fra: Knut Erik Beyer-Arnesen
Sendt: 25. september 2013 14:15
Til: Bjørnar Hovemoen (B.ornar.Hovemoen microso .com); reidar.mathisen ev .com;
anders.bakke data metrix. no
Kopi: Ivar Berg (ivar.ber microsoft.com); Paul Chaffey; Inge Jan Henjesand; Ivar Berg
(iva r. ber microsoft.com)
Emne: Oppsummering fra møte om IKT-fag i videregående skole

Jeg vil gjerne få takke dere alle for å stille opp og bidra til at Abelia kan få et kvalifisert grunnlag til å
ta stilling til det framlagte forslaget om et nytt utdanningsprogram for IKT-fag. Her følger en
oppsummering av møtet:

Erfaring fra Datametrix og Evry:
Datametrixx og Evry har noen få lærlinger, men de må de i alle hovedsak læres opp på nytt i de
oppgavene de faktisk skal utføre i lærlingtiden. Årsakene er:

• Læreplanen i videregående skole er dels utdatert og dels lite relevant ift behovene IKT-
bedriftene har i dag. Omfanget av undervisningen før læretiden er også alt for liten. Man
feilsøker og reparerer ikke lenger defekte deler, de byttes ut. IKT-bedriftene foretar ikke
lenger kabling og fysiske installasjoner. De arbeider i stedet tekniske installasjon og
implementering av IKT-systemer. Til dette kreves det en grunnleggende teknisk og teoretisk
forståelse, samt evne til å arbeide strukturert på et mer analytisk og problemløsende nivå.
Derfor må de også ha kompetanse innen programmering og databaser.

• Når det er mulig å velge IKT- servicefag fra så godt som samtlige andre utdanningsprogram så
ender de dessverre ofte opp med lite motiverte lærlinger som ikke passer inn noe annet
sted. Erfaringsvis er det kun halvparten som er egnet og motivert til å arbeide videre i
bedriften. Derfor er det også svært få lærlinger. Selv i et svært konsern som Evry har de kun 8
lærlinger i Oslo. Datametrix har normalt kun 2, men ingen i år.

• Da grunnlaget fra videregående er tynt og til dels lite relevant må bedriftene legge inn mye
tid og ressurser i å lære lærlingene opp i oppgavene de skal utføre. Mot slutten av læretiden
må de kurse lærlingene på nytt, og da i det som er relevant for å bestå fagprøven. Fagprøven
er dessverre i stor grad på siden av IKT-næringens kompetansebehov.

Synspunkter på forslag til nytt utdanningsprogram i IKT-fag
• Planen er vesentlig bedre, og møter i mye større grad behovene i IKT-næringen. Men

Microsoft, Evry og Datametrix vil se nærmere på den og komme med innspill til eventuelle
forbedringer.

• Innføring av nytt utdanningsprogram forutsetter også at lærerne hever sin kompetanse.
Microsoft foreslår bl.a. å bruke GlassPaper til å skolere opp lærerne.

• Det forventes ikke at elevene skal ta produsentsertifiseringer i de to første årene på
videregående, men at de bygger opp kompetanse på et nivå som vil gjøre det mulig å kurse
og sertifisere dem i lærlingperioden.

Annet
• Det er viktig at bransjen kan løpende påvirke utvikling av fagplanene. Abelia vil undersøke

mulige utvalg som vil være aktuelt for bransjen å sitte i som representanter for IKT-bransjen
og Abelia.

o Politisk bør det være mulig å koble forslaget på krav om yrkesretting av fagene som
har vært omtalt og argumentert for i valgdebatten. Andre muligheter er å koble seg
på programmer knyttet til realfagsatsning, samt frafall i videregående skole.

• Det er viktig at elevene ser muligheten til gode videre utdanningsveier, enten de går
gjennom fagskole eller Y-vei.



For øvrig stilte Bjørnar Hovemoen fra Microsoft, Reidar Mathisen fra Evry og Ander Bakke fra
Datametrix seg til disposisjon til å fungere som en faglig referansegruppe i den videre oppfølgingen
av denne saken.

Til slutt så vil jeg sette pris på om dere kopierer meg på eventuelle forslag til forbedringer av
utdanningsprogrammet, slik at vi i Abelia er oppdatert på det.

Mvh.

Knut Erik Beyer-Arnesen
Ansvarlig utdanningspolitikk

Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO
Middelthunsgate 27, Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo
www.abelia.no

M: 932 42 138
E: knuterik abelia.no
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Søknad om opprettelse av nytt fag Innen IKT

Søknaden er behandlet I møte melion ar eidsgiver og hovedtillitsvalgte.

Vedtak:

HTV er stHler seg bak søknaden om nytt IKTfag.
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 Delrapport fra SRYs arbeidsgruppe om 

rådgiving og karriereveiledning 
Dokument Vedtakssak 
Innstilling SRY gir sin tilslutning til at arbeidsgruppen 
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Vedlegg Vedlegg 1 Arbeidsgruppens mandat 
Vedlegg 2 Notatet – Livslang karriereutvikling 
for alle 

Bakgrunn for saken 
 
SRY nedsatte høsten 2013 en arbeidsgruppe for rådgiving og karriereveiledning. Se 
arbeidsgruppens mandat, vedlegg 1. Arbeidsgruppa består av Kari Hoff Okstad (Spekter), Jostein 
Antonsen (LO), Bente Søgaard (YS), Carl Rønneberg (NHO), Bjørg Eva Aaslid 
(Utdanningsforbundet) og Jorunn Legaard (KS). På grunn av streiken har Utdanningsforbundet 
ikke deltatt på de siste to møtene og har heller ikke vært involvert i skrivearbeidet som har blitt 
gjort fram til nå.  
 
Arbeidsgruppen har hatt 8 møter i 2014. De arrangerte 6. februar 2014 en workshop der 
representanter fra ulike aktører innen sektoren, Arbeids- og velferdsdirektoratet/ NAV, Vox, 
rådgiverkoordinator i Østfold, Haugalandet skole og arbeidsliv, Karriere Oppland og 
Karrieresenteret Opus Hadeland presenterte sitt arbeid. Gruppa har også fått en presentasjon av 
høyskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer, Eirik Hagaseth Haug, om Career Management Skills 
(CMS), og ulike notater skrevet av Udir både om rådgivingstjenesten i Norge og i utlandet. 
Gruppa har også benyttet erfaringer fra SRYs studiebesøk til Sveits i 2013 og fylkesbesøk til 
Buskerud i 2014. 
 
Arbeidsgruppen har nå avsluttet informasjonsinnhentingsdelen av oppdraget og jobber med å 
utkrystallisere utfordringer innen dagens rådgiving og karriereveiledning og formulere forslag til 
endringer som kan styrke rådgivings- og karriereveiledningstjenesten i Norge i et livslangt 
læringsperspektiv. Se kapittel 2 i vedlagte notat for beskrivelse av dagens situasjon.  
 
Arbeidsgruppa har startet med utforming av begreper og tilhørende definisjoner, se kapittel 1. 
Dette arbeidet er ikke avsluttet.  
 
Utfordringene i rådgivings- og karriereveiledningstjenesten som gruppa vil løfte fram kan samles i 
følgende punkter:  
 

• Innhold 
Rådgiving og karriereveiledningstjenesten i Norge mangler det man kan kalle en strategisk 
plan for hva de som får veiledning skal lære for å kunne ta bedre karrierevalg, en plan for 
læringsutbytte for den veiledningssøkende som sikrer en felles forståelse i feltet for hva 
rådgiving og karriereveiledning er og hva som er målet for tjenesten. OECD har i tidligere 
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gjennomganger funnet en tendens til at det fokuseres mer på informasjon enn veiledning. 
Dette er en indikasjon på at utvikling av karrierehåndteringsferdigheter taper terreng og 
at det livslange perspektivet ikke ivaretas i tilstrekkelig grad.  
 

• Nasjonal styring 
Det er et mangfold av aktører innen rådgiving- og karriereveiledningsfeltet både på 
nasjonalt og lokalt nivå. Mange av disse aktørene har godt etablert samarbeid der de 
støtter opp om hverandres aktiviteter og målsettinger. Det finnes imidlertid også 
eksempler på at aktørene fungerer relativt uavhengig av hverandre, med lite informasjon 
om og kontakt med hverandre. En av svakhetene til den norske rådgivingstjenesten er at 
den er fragmentert og at rådgivingen består av mange skolebaserte tjenester uten sterke 
forbindelser til arbeidsmarkedet. Vi mener det er en utfordring at det ikke finnes planer 
som sikrer helhet og sammenheng i innhold både innad i og mellom de ulike tiltakene.   
 

• Plassering av tjenesten  
Det vil alltid foregå rådgiving og veiledning i skolen. Men gruppa åpner for å diskutere om 
utdannings- og yrkesveiledningen bør flyttes ut av skolen for å i større grad være 
tilgjengelig for hele befolkningen.  
 

• Kvalitet i tjenesten 
Flere av utfordringene innen dagens rådgiving og karriereveiledning kan knyttes til 
kvaliteten på tjenesten. Dette gjelder blant annet mangel på kvalifikasjonskrav, liten 
tidsressurs til rådgiving og veiledning og en manglende satsing på e-veiledning. 
 

• Tilgjengelighet 
Lærlinger og voksne, med unntak av voksne med rett til opplæring etter opplæringslovas 
§ 4A-1 og § 4A-2, har ikke rett til rådgiving og karriereveiledning. Lærlinger kan få noe 
oppfølging gjennom oppfølgingstjenesten (OT), men det er ikke forskriftsfestet at 
karriereveiledning er en del av OT. Karrieresentrene skal gi et tilbud til voksne, men det er 
store variasjoner i tilbudet som gis via karrieresentrene og målgruppene sentrene retter 
seg mot. Vi har dermed ingen ordninger som sikrer lærlinger og voksne over hele landet 
rådgiving og karriereveiledning. 

  
Forslag til forbedringer vil knyttes til punktene nedenfor:  
 

• Øke fokuset på utvikling av karrierehåndteringsferdigheter og det livslange perspektivet 
Det er et behov for en felles forståelse for hvilke oppgaver rådgivingen og 
karriereveiledningen har. Tenkningen rundt rådgiving og karriereveiledning må vendes fra 
en tenkning der en ungdom eller veiledningssøkende skal få råd og informasjon til å ta det 
nærmest forestående valget, til et fokus på hvilken kompetanse det er viktig at personen 
utvikler for å kunne ta gode valg i et livslangt perspektiv. Rådgiving og 
karriereveiledningen må legge til rette for utvikling av generelle 
karrierehåndteringsferdigheter.  

 
• Utvikle en nasjonal strategisk plan for rådgiving og karriereveiledning 

Det er behov for en overordnet plan for utvikling eller nasjonal strategi for rådgiving- og 
karriereveiledning i et livslangt perspektiv med læringsutbyttebeskrivelser for de som skal 
ta valg som rammer inn og setter de ulike innholdskomponentene og aktørenes rolle 
sammen i en helhet.  

 
• Innlemme voksne og lærlinger i retten til rådgiving og karriereveiledning  

Rådgiving og karriereveiledning må være for alle, også lærlinger og voksne. 

Forslag til vedtak 
 
SRY gir sin tilslutning til at arbeidsgruppen jobber videre med en anbefaling som bygger på de 
punktene som skisseres. 
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1. Generelt om opptak til høyere utdanning 
Det er fastsatt en forskrift om opptak og rangering av kvalifiserte søkere 
til høyere utdanning (opptaksforskriften). 
 
Til de fleste studier stilles i det opptaksforskriften krav om generell 
studiekompetanse (GSK). GSK oppnås normalt gjennom treårig fullført og 
bestått videregående opplæring GSK kan alternativt oppnås gjennom den 
såkalte 23/5-regelen.  Det innebærer at søkere som er 23 år eller eldre 
kan få GSK ved å dokumentere de seks studiekompetansefagene norsk, 
engelsk, samfunnsfag og historie og i tillegg 5 års fulltids arbeidserfaring 
og/eller utdanning. 
 
Ved opptak til f.eks. ingeniørutdanninger stilles det spesielle tilleggskrav 
om å ha programfag i matematikk (R1+ R2) og fysikk 1 fra videregående 
opplæring. Når det gjelder lærerutdanninger stilles det bestemte poeng- 
og karakterkrav, dvs. 35 skolepoeng og et snitt på karakteren 3 for hver 
av fagene norsk og matematikk.  
 
 



2. Tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning 
Ordningen med tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning er hjemlet 
opptaksforskriften. 
 
Det kan gis tilleggspoeng for fag fra videregående opplæring og 
tilleggspoeng etter oppnådd videregående opplæring, se beskrivelse 
nedenfor. 
 
2. 1 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående 
opplæring 
Etter § 7-8 i opptaksforskriften gis det i dag inntil totalt 4 tilleggspoeng 
for fag fra videregående opplæring ved opptak til høyere utdanning. Dette 
gjelder for programfag for ”realfag” og for programfag innen fagområdet 
”fremmedspråk” og programfagene latin og gresk fra fagområdet 
”Antikkens språk og kultur”.  
 
Programfagene som omfattes av denne bestemmelsen og som har et 
omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng per fag. Programfagene 
Matematikk R2 og Fysikk 2 fra programområdet realfag og” 
Fremmedspråk” III fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi 
gir 1,0 tilleggspoeng,  
 
Det kan ikke gis mer enn 1,5 tilleggspoeng i samme fag. 
 
Forskriftenes § 7-8 følger som vedlegg nederst i denne framstillingen. 
 
2.2 Tilleggspoeng oppnådd etter fullført videregående opplæring 
Som det fremgår av opptaksforskriftens § 7-9, § 7-10 og § 7-11 kan 
tilleggspoeng oppnås også etter fullført videregående opplæring: 
 
Slike tilleggspoeng gis i dag til følgende: 

- 2 tilleggspoeng til enkelte studier for det underrepresenterte kjønn:  
Gis til kvinner for følgende studier: bachelor i teknologiske fag 
unntatt kjemi, landbruksfag, maritime fag, integrerte masterstudier 
i teknologi unntatt kjemi, bioteknologi og industriell design.  
Gis til mannlige søkere til veterinær- og dyrepleierutdanning. 
Gis både til søkere i kvote for førstegangsvitnemål og til søkere i 
ordinær kvote. 
 

- For alder fra og med det året søkeren fyller 20 år og bare til søkere 
i ordinær kvote:  
2 poeng per år i fire år, fra og med det året de fyller 20 år, 
maksimalt 8 poeng. 
Søkere som vurderes etter 23/5-reglen, dvs søkere som er minst 23 
år og som dokumenterer 5 års arbeidserfaring og/eller utdanning, 



får tilleggspoeng for alder fra og med året de fyller 24 år. Årsak: 
alder (min 23 år) inngår i opptaksgrunnlaget. 
 

- For enten fullført folkehøyskoleår eller militærtjeneste eller høyere 
utdanning, maksimalt 2 poeng. Høyere utdanning på 30 
studiepoeng, gir 1 tilleggspoeng. 
 

Søkere kan følgelig oppnå maksimalt 12 tilleggspoeng: 8 tilleggspoeng for 
alder og  
2 andre tilleggspoeng samt 2 tilleggspoeng dersom man er søker til 
bestemte studier og med underrepresentert kjønn. 
 
2.3  Om kvoter 
Opptak til studier skjer på grunnlag av rangering innenfor kvoter. 
 
Kvote for førstegangvitnemål omfatter søkere som ikke fyller mer enn 21 
år i opptaksåret, og som har fått utstedt førstegangsvitnemål etter tre år i 
videregående opplæring. 
 
Ordinær kvote omfatter alle søkere som er kvalifisert men som ikke 
kommer inn under førstegangsvitnemålskvoten. Tilleggspoengene for 
alder, folkehøgskole og militærtjeneste teller bare i ordinær kvote 
 
 
Vedlegg: 
 
§ 7-8 .Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående opplæring 
Fra og med opptak til studieåret 2011-2012 gjelder følgende: 

(1) Det kan totalt gis inntil 4 tilleggspoeng for programfag fra programområdet for 
realfag og følgende programfag fra programområdet språk, samfunnsfag og 
økonomi i videregående opplæring i Kunnskapsløftet: programfag innen fagområdet 
«Fremmedspråk» og programfagene latin og gresk fra fagområdet Antikkens språk 
og kultur. Fagene må være bestått. Det gis ikke uttelling for fag som overlapper 
hverandre. 
(2) Alle programfag som er nevnt i punkt (1) med et omfang på 140 timer, gir 0,5 
tilleggspoeng. Bortsett fra programfagene Matematikk R2, og Fysikk 2 fra 
programområdet realfag og «Fremmedspråk» III fra programområdet språk, 
samfunnsfag og økonomi som gir 1,0 tilleggspoeng. Det kan ikke gis mer enn 1,5 
tilleggspoeng i samme fag. 
(3) Søkere med studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk får 0,5 
tilleggspoeng. 
(4) Søkere med International Baccalaureate får innenfor en total ramme på 4 
tilleggspoeng følgende: 
0,5 tilleggspoeng for realfag fra faggruppe 4 Experimental sciences og faggruppe 5 
Mathematics and computer science tatt på lavere nivå («standard level») og 1,0 
tilleggspoeng for realfag fra faggruppe 4 Experimental sciences og faggruppe 5 



Mathematics and computer science tatt på høyere nivå («higher level»). Matematikk 
og fysikk tatt på høyere nivå («higher level») gir 1,5 tilleggspoeng. 
0,5 tilleggspoeng for fremmedspråk (ikke engelsk og Norwegian) fra faggruppe 2 
Second language tatt på lavere nivå («standard level») og 1,0 tilleggspoeng for 
fremmedspråk tatt på høyere nivå («higher level»). 
(5) Søkere med vitnemål fra fransk baccalauréat får innenfor en total ramme på 4 
tilleggspoeng følgende: 
Bestått fransk baccalauréat (alle linjer) gir 1,0 tilleggspoeng forutsatt at norsk er valgt 
som fag på vitnemålet. 
Bestått Linje S Scientifique gir 4,0 tilleggspoeng. 
Bestått Linje ES Economique gir 0,5 tilleggspoeng. 
Bestått Linje S Littéraire får inntil 0,5 tilleggspoeng for et annet fremmedspråk, jf. 6. 
ledd. 
(6) Søkere med vitnemål fra annen nåværende eller tidligere norsk eller nordisk 
videregående opplæring som er eller har vært offentlig godkjent, eller med 
opptaksgrunnlag fra utlandet for øvrig, kan få inntil 4 tilleggspoeng når det i deres 
utdanning inngår fagkombinasjoner som må anses likeverdige med de realfag og 
fremmedspråk som etter andre ledd gir rett til tilleggspoeng.” 
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1. Bakgrunn for saken 
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1 Innledning 

1.1 Begrepsdiskusjoner og definisjoner 

1.1.1 Rådgiving og karriereveiledning 
Aktivitet knyttet til det å bistå mennesker i alle aldre i deres forberedelser til å gjennomføre valg 
m.v. i forbindelse med utvikling av sin vei gjennom livet, utføres i svært mange land, under svært 
ulike rammebetingelser og i ulike kulturelle og samfunnsmessige kontekster. I omtalen av denne 
aktiviteten brukes ulike begrepsapparat. Enkelte begrep kan være likelydende men ha ulike 
meningsinnhold i ulike land, i noen tilfeller kan ulike begreper omhandle samme fenomen, også 
innenfor samme land og språkgruppe. Tilsvarende kan meningsinnholdet i enkeltbegrep variere 
fra en sektor til en annen.  

1.1.1.1 Begrepsmangfold  
I Europa har ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) og andre arbeidet for økt 
felles forståelse av meningsinnhold i enkelte sentrale begreper, på tvers av landegrensene. 
IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance), OECD (Organisation 
for Economic Co-Operation and Development) og andre har også gjort innsatser som andre 
sammenslutninger og enkeltnasjoner kan bygge videre på.  

I Norge brukes begreper som rådgiving, veiledning, karriereveiledning, utdannings- og 
yrkesrådgiving, sosial-pedagogisk rådgiving og andre for å beskrive aktiviteter på dette området. 
Alle disse begrepene omhandler noen grunnleggende aktiviteter og formål som er felles, mens 
andre aspekter ved begrepene kan være ikke-overlappende. Enkelte begreper kan i noen 
sammenhenger betraktes som synonymer, mens i andre sammenhenger ikke. Enkelte begreper 
kan være knyttet til sektor, slik «rådgiving» i stor grad er knyttet til grunnopplæringen, mens å 
gi råd i tradisjonell forstand er en aktivitet profesjonelle karriereveiledere i liten grad befatter 
seg med. Forståelsen av enkelte begreper kan også være avhengig av forståelsen av andre 
begreper, slik meningsinnholdet av begrepet «karriereveiledning» åpenbart er avhengig av hva 
man legger i begrepet «karriere» (se nedenfor).  

Dette mangfoldet av begreper bidrar til at det i noen sammenhenger oppstår uklarhet om hva 
innholdet i begrepene er.  

1.1.1.2 Gjenstand og begrep 
Den virkelige verden beskrives ved hjelp av begreper, og det er viktig å skille mellom gjenstand 
og begrep i den forstand at begrepet aldri «er» gjenstanden. På rådgivingsområdet er 
gjenstanden den aktiviteten eller mengden aktiviteter som utføres for å bistå unge og andre i 
sine valg m.v. og ulike begreper brukes til å beskrive denne aktiviteten. Aktiviteten som omtales 
har et praktisk innhold og formål, mens begrepene som brukes har vitenskapelige, kulturelle, 
tradisjonsbestemte og andre konnotasjoner som på ulikt vis avgrenser innholdet.  

Slik kan ulike begreper sies å beskrive hver sin del av fenomenet. Noen begreper kan favne 
større deler av aktiviteten enn andre, men ett begrep kan aldri favne hele aktiviteten. Enhver 
begrepsdefinisjon definerer også ut deler av gjenstanden eller aktiviteten som begrepet brukes 
på. Hvilke perspektiver som ligger til grunn for begrepene som beskriver aktiviteten kan dermed 
sies å være avgjørende for hvilke deler av den faktiske aktiviteten som omfattes av begrepet. For 
eksempel vil et skoleperspektiv gi begrepet «rådgiving» et annet innhold enn et 
samfunnsvitenskapelig eller psykologisk perspektiv.  
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1.1.1.3 Formål 
For vitenskapelige formål er det viktig at begrepene som brukes er så presise som mulig, slik at 
aktiviteten kan gjøres til gjenstand for forskning. Forvaltningens krav til begrepers presisjon er 
annerledes. I forvaltningen er fokuset på aktivitetsområdet, fordi det er aktiviteten forvaltningen 
har ansvaret for. Hvor presise begrepene er som brukes til å beskrive ansvarsområdet (altså 
aktiviteten), blir mindre viktig, og man kan ha en mer pragmatisk tilnærming til begrepsbruken.  

OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) utga en publikasjon i 2004 
hvor en definisjon av karriereveiledning inngår. Definisjonen var tidligere brukt av både OECD 
selv, EU-kommisjonen og Verdensbanken, og kan oppfattes som relativt romslig. Den tar 
utgangspunkt i aktiviteten og formålet med den (dvs «gjenstanden» i vitenskapelig forstand) og 
kan være et utgangspunkt for tenkning rundt begrepstilknytning til den aktiviteten som 
omhandler det man i skolen omtaler som rådgiving og liknende aktiviteter på andre områder. 

Career guidance refers to services and activities intended to assist individuals, of any age and at 
any point throughout their lives, to make educational, training and occupational choices and to 
manage their careers. Such services may be found in schools, universities and colleges, in training 
institutions, in public employment services, in the workplace, in the voluntary or community 
sector and in the private sector. The activities may take place on an individual or group basis, and 
may be face-to-face or at a distance (including help lines and web-based services). They include 
career information provision (in print, ICT-based and other forms), assessment and self-assessment 
tools, counseling interviews, career education programmes (to help individuals develop their self 
awareness, opportunity awareness, and career management skills), taster programmes (to sample 
options before choosing them), work search programmes, and transition services. 

(OECD 2004) 

 
En kortere versjon utviklet av ELGPN lyder som følger: 

A range of activities that enable citizens of any age, and at any point in their lives, to identify their 
capacities, competences and interests; to make meaningful educational, training and occupational 
decisions; and to manage their individual life paths in learning, work and other settings in which these 
capacities and competences are learned and/or used. 

(ELGPN 2014) 

Disse definisjonene av karriereveiledning kan med fordel ses i sammenheng. Som vi ser er det et 
viktig element i begge disse definisjonene at veiledningssøkende skal settes i stand til selv å 
gjøre valg, ikke motta råd om hva de skal velge. Det er også et viktig poeng av aktiviteten kan 
være individuell eller gruppebasert, del av undervisningen på skolen, online eller direkte, på 
ulike tidspunkt i livet m.m.  

1.1.1.4 Forhold mellom begreper 
En diskusjon som stadig kommer opp innenfor rådgivingsområdet er forholdet mellom de ulike 
begrepene. Som vi har vært inne på ovenfor avgrenser ulike begrep sin del av aktiviteten, men 
ingen begrep kan omfatte hele aktiviteten slik den manifesterer seg i den virkelige verden. 
Særlig relevant er forholdet mellom karriereveiledning og rådgiving. En mulig innfallsvinkel til å 
beskrive forholdet mellom begrepene er å ta utgangspunkt i en forenklet grafisk fremstilling av 
begrepenes andel av aktiviteten.  
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Figur 1:  Begrepsrelasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ulike begrepenes andel av det hele er ikke utfyllende i den forstand at det er deler av den 
samlede aktiviteten som ikke dekkes av noe begrep. Hva dette er, er ikke definert, det vil se det 
er aktivitet som bidrar til at aktiviteten foregår, men som ikke er del av de begrepene vi er 
opptatt av her, og som vi ikke nødvendigvis vet hva er.  

Det Figur 1 sier noe om, er at utdannings- og yrkesrådgiving og sosialpedagogisk rådgiving kan 
oppfattes som delvis overlappende begreper slik de brukes i skolen. Dette innebærer at deler av 
den mengden aktiviteter som dekkes av det ene begrepet, også dekkes av det andre. Videre viser 
figuren at karriereveiledningsbegrepet kan hevdes å omfatte begge disse begrepene, kanskje 
fullstendig, og at veiledning som et slags overordnet begrep omfatter alle disse tre begrepene.  

I tolkningen av Figur 1 skal det ikke legges stor vekt på enkeltdelenes relative størrelse. 
Størrelsesforholdet mellom karriereveiledningsbegrepet og veiledningsbegrepet vil for 
eksempel være avhengig av hvilket perspektiv man legger til grunn for sin forståelse av 
begrepene.  

For vårt formål, altså et forvaltningsformål, er aktivitetsområdet som vi i dette dokumentet har 
omtalt som rådgivingsområdet tjent med definisjoner som ikke er for snevre. En definisjon 
avgrenser ikke bare hvilke deler av aktiviteten begrepet omfatter, men også hvilke deler det ikke 
omfatter. Som et tankeeksperiment kunne man for eksempel se for seg at forvaltningen la en 
definisjon av begrepet «karriereveiledning» til grunn som utelater deler av skolens oppgaver, for 
eksempel deler av den sosialpedagogiske rådgivingen. Dette ville innebære at sentrale 
aktiviteter innenfor skolens rådgivingsaktiviteter ikke dekkes av definisjonen, og begrepet 
«karriereveiledning» ville kunne bli irrelevant for forvaltningen på dette samfunnsområdet.  

1.1.2 Karriere 
Innenfor rådgivingsområdet legges en bred forståelse av karrierebegrepet til grunn. På dette 
området har mer enn 30 europeiske land gjennom ELGPN og basert på tidligere arbeid av andre 
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aktører1, oppnådd enighet om en definisjon som går langt utenfor den tradisjonelle og 
arbeidslivsbundne forståelsen av begrepet.  

“The interaction of work roles and other life roles over a person’s lifespan, including how they balance 
paid and unpaid work, and their involvement in learning and education.” 

(ELGPN 2014) 

Denne definisjonen omfatter rollene en person innehar på alle områder av livet, både innenfor 
og utenfor utdanning og lønnet arbeid. Alle har en karriere. Som nevnt ovenfor vil en slik 
definisjon av karriere ha viktige implikasjoner for betydningen av karriereveiledningsbegrepet.  

1.1.3 Karriere(håndterings)ferdigheter 
Career Management Skills er det engelske begrepet for dette og forkortes gjerne CMS. Begreper 
med liknende innhold brukes i mange europeiske land og omtales gjerne som ‘lifeskills’, ‘career 
education’, ‘career development learning’ og annet (ELGPN 2010:23). ELGPN definerer begrepet 
slik: 

«Career management skills refer to a whole range of competences which provide structured ways for 
individuals and groups to gather, analyse, synthesise and organise self, educational and occupational 
information, as well as the skills to make and implement decisions and transitions.» 

ELGPN 2010:23) 

Begrepet viser altså til konkrete ferdigheter som den enkelte trenger for å utvikle sin karriere. Å 
bidra til utvikling av slike ferdigheter hos en person eller gruppe er viktige elementer i karriere-
veiledning, utdannings- og yrkesrådgiving, sosialpedagogisk rådgiving eller hva man velger å 
kalle aktiviteten. Hvilke ferdigheter dette kan være, vil variere. Det er ingen fast pakke eller 
gruppe ferdigheter. Nederland og Frankrike gjennomførte i 2007 en kartlegging av 
karriereferdigheter referert til hos ELGPN 2010, hvor blant annet kommunikasjon i morsmål og 
fremmedspråk, matematikk, digital kompetanse og entreprenørskap inngår (ELGPN 2010:22). 
Dette er her nevnt som eksempler, andre ferdigheter vil også være relevante. Hvilke konkrete 
ferdigheter som er aktuelle vil avhenge av kontekstuelle faktorer ved og rundt individet 
(arbeidsmarked, utdanningsnivå, økonomiske forhold m.m.).  

2 Beskrivelse av dagens situasjon  

2.1 Rådgivingen i grunnopplæringen: forankring i lov og forskrift 
Retten til nødvendig rådgiving i skolen er hjemlet i Opplæringslovens § 9-2 og privatskoleloven 
§ 3-11.  Elever i grunnopplæringen har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og 
yrkesvalg og sosiale spørsmål. Formålet med og innholdet i rådgivingen er beskrevet i forskrift 
til opplæringsloven kap. 22 og privatskolelovens kap. 7. En ytterligere presisering av 
bestemmelsene finnes i rundskriv Udir 2-09. 

 Voksne som har opplæring på grunnskolens område har rett til rådgivning etter § 4A- 8, for å 
kartlegge hvilket tilbud den voksne har behov for.  

1 Definisjonen er basert i stor grad, men ikke utelukkende, på UNECSOs definisjon fra 1998 i UNESCO 
(2002). Handbook of Career Counselling. Tilgjengelig på nett og lest 14.8.2014: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001257/125740e.pdf  

                                                             

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001257/125740e.pdf
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Verken lærlinger eller voksne tatt inn til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3, 
har rett til rådgiving.    

2.2 Rådgivingen i skolen - formål og innhold 
Skolen skal 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 nødvendig rådgiving skal sikre at skolen oppfyller sitt 
samfunnsmandat på rådgivingens område.  

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 klargjøre 
problemer og omfanget av dem, avklare 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 blant annet 
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, til selvinnsikt, kunnskap og evne til å foreta egne valg om 
utdanning og yrke, og til å vurdere konsekvenser av valgene og forebygge feilvalg. 

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

2.3 Statusbeskrivelse og kunnskapsgrunnlag: Rådgiving som hele skolens 
ansvar   

For at skolen skal kunne oppfylle elevens rett til rådgiving må rådgivingen være forankret hos 
skoleeier og i ledelsen, være «hele skolens oppgave», og inngå som en integrert del av skolens 
virksomhet. Utdanningsdirektoratet mener at denne forståelsen må ligge til grunn for 
kvalitetsutvikling og tiltak på rådgivingsområdet.   

Ressursbestemmelsen om tid til rådgivning er regulert i en av KS Hovedavtales sentrale 
særavtaler (SFS 2213). Tidsressursen til rådgivning (begge former) er beregnet til 1 årsverk pr 
500 elever.  De aller fleste skoler har en eller flere rådgivere i stilling, men få har hele stillinger 
(Buland m.fl., 2010)2. For at skolene skal kunne gi elevene den rådgivingen de etter lov og 
forskrift har rett på, bør hele skolen være seg bevisst at dette er noe som angår alle, slik at 
rådgiving også gis av lærere, og integreres i undervisningen i fagene. Både i opplæringsloven 
(§1-2) og i læreplanens generelle del er rådgiving formulert som hele skolens ansvar. I tillegg er 
kompetansemål i mange fag relevante for rådgivingen. Allerede i 1998, i heftet «Ungdom i valg», 

2 Når det gjelder årsverk viser Buland m.fl. 2010 at det i ungdomsskolen er 85 % som melder at de har 
mindre enn ett årsverk til rådgivning. I videregående skole er tallet 37 %. 
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la daværende KUF til grunn at «utdannings- og yrkesveiledningen inngår som en integrert del av 
opplæringens mål, og skal knyttes nært opp til opplæringen i alle fag» (s.4).  

Buland m.fl., 2011 konkluderer med at det ser ut som oppfatningen av rådgivning som hele 
skolens ansvar har fått godt fotfeste i skolen. Bla. sier 42 % av de spurte i deres 
breddeundersøkelse, at de i stor grad opplever at rådgivingen er hele skolens oppgave, mens 44 
% svarer at de i noen grad opplever dette. I Utdanningsdirektoratets spørring til sektor høsten 
2013 finner vi tilsvarende tall. Det er bare 4 % av de spurte som krysser av for «ikke i det hele 
tatt» eller «i liten grad» på følgende påstand: «Rådgivingen inngår i skolens planverk, på en slik 
måte at rådgivingen er en integrert del av skolens virksomhet (foregår i fag, sees i sammenheng 
med faget utdanningsvalg o.l.)».  

 
Hvilken konkret praksis i skolen som ligger bak disse svarprosentene har vi mindre sikker 
kunnskap om. Vi vet at i det daglige arbeidet i skolen utgjør lærerne i stor grad rådgivingens 
førstelinje, i den forstand at det er i lærernes kontakt med elevene behov blir uttrykt og synlige. 
Mange spørsmål besvares og mange utfordringer løses her, mens en del må formidles videre til 
kontaktlærere og rådgivere med definert tidsressurs og annen kompetanse. Disse kan igjen 
videreformidle kontakt med instanser utenfor skolen om nødvendig. I Elevundersøkelsen høsten 
2013 sier 63 % av elevene på 9. og 10. trinn, og 55 % av elevene på 12. og 13. trinn, at de aldri 
har hatt individuell veiledningssamtale med rådgiver3. I følge forskriften er det elevens ønsker 
og behov som skal avgjøre om rådgivingen gis individuelt eller i gruppe. Tallene over sier ikke 
noe om i hvilken grad elevenes ønsker og behov når det gjelder rådgivingens form etterkommes 
i skolen..  

 
Vi vet lite om i hvilken grad og hvordan rådgivingen integreres i undervisningen i fagene. Buland 
m.fl., 2011 sier at hovedinntrykket er at «… dette ikke er svært utbredt, og i alle fall ikke 
systematisert i særlig grad» (s. 142). Forskerne sier videre at det ser ut til å være på de 
yrkesfaglige studieretningene i videregående opplæring, at utdannings- og yrkesrådgiving 
foregår i fag i størst grad. Dette fordi opplæringen her ligger nærmere arbeidslivet, og fordi 
yrkesfaglærerne har kunnskap om i hvert fall sin del av arbeidslivet.  

 
Buland m.fl., 2011 skisserer også fremveksten av en ny rådgiverrolle, hvor rådgiver i tillegg til 
rådgiving til elevene, får mer ansvar for å planlegge og koordinere skolens innsatser på området. 
Det er uklart i hvilket omfang en slik ny rolle er eller er i ferd med å bli en realitet i skolen. I 
Utdanningsdirektoratets spørringer til sektor høsten 2013, var det 53 % som svarte «i stor 
grad», 35 % «i nokså stor grad» og 10 % «i noen grad», på påstanden: «Det er godt samarbeid 
mellom skolens rådgivere/e og andre ansatte i skolen om rådgivingen» (Vibe, Nils 2013). Det 
fremgår imidlertid ikke her hvilken rolle rådgiver har i dette samarbeidet og hva det 
samarbeides om.  

 
Fra 2008 har en på ungdomstrinnet 113 timer tilgjengelig til rådgiving, gjennom faget 
Utdanningsvalg. Sett i forhold til den beskjedne tidsressursen skolen ellers har til rådgiving, er 

3 Dette spørsmålet er ikke obligatorisk i Elevundersøkelsen, så det er kun elever fra de skolene som aktivt 
har valgt dette spørsmålet, som har besvart det.  
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det åpenbart at dette faget er viktig for å oppfylle elevens rett til rådgiving. I videregående 
opplæring har de yrkesfaglige studieprogrammene faget Prosjekt til fordypning. Dette faget gir 
elevene mulighet for å prøve ut og få praktiske erfaringer med ulike yrker, og forskning viser at 
faget gir elevene et bedre grunnlag for å velge utdanning og yrke (Nyen og Tønder, 2012). Også 
dette faget har et relativt stort omfang, og bør sees i sammenheng med skolens rådgiving.  

 
Skolens ledelse og skoleeier er viktige aktører for å oppfylle ambisjonen om at rådgiving skal bli 
hele skolens oppgave. Dette var bla. en sentral konklusjon etter prosjektet «Delt 
rådgivningstjeneste» (Havn og Buland 2003), hvor forskerne særlig påpekte betydningen av at 
ledelsen er engasjert og fungerer som en pådriver, og at rådgivningen er nedfelt i skolens planer. 
Buland, m.fl. 2011 sier at 71 % av deres respondenter mener at rådgivingen i stor grad er 
forankret hos skolens ledelse. Dette samsvarer godt med tallene over, knyttet til forankring i 
skolens planverk ol. I tillegg til at skolens ledelse er viktig, har skoleeier ansvar for å oppfylle 
elevenes rett til nødvendig rådgivingen, jfr. forskriften § 22-4.  I Utdanningsdirektoratets 
spørring til sektor høsten 2013 framla vi påstanden «Skoleeier er en pådriver i skolenes arbeid 
med rådgiving». 10 % av skolene mente dette «ikke i det hele tatt» er tilfelle, mens 9 % mente 
det «i stor grad» er tilfelle. De fleste mente at dette er tilfelle i liten (31 %) eller noen grad (31 
%). De videregående skolene var noe mer positive enn ungdomsskolene (Vibe, Nils 2013).  

2.4 Statusbeskrivelse og kunnskapsgrunnlag: Samarbeid og eksterne 
aktører  

Skolers eksterne samarbeid er helt sentralt for at skolen skal kunne oppfylle elevens rett til 
nødvendig rådgiving.  

Både når det gjelder sosialpedagogisk rådgivning og yrkes- og utdanningsrådgivning fremgår 
det av bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven at skolen skal samarbeide med instanser 
utenfor skolen. § 22-2 sier at skolens personale skal ha kontakt og samarbeid med hjemmet, 
samt med aktuelle hjelpeinstanser utenfor skolen for å bidra til å gi eleven den 
sosialpedagogiske rådgiving han eller hun har krav på.  På samme måte fremgår det av 
forskriften § 22-3 at skolen så langt det er mulig og hensiktsmessig skal trekke inn eksterne 
samarbeidspartnere for å gi elevene best mulig informasjon og veiledning om yrkes- og 
utdanningsvalg. I forskriften er det presisert at aktuelle samarbeidspartnere for eksempel kan 
være andre utdanningsnivå, lokalt næringsliv, partnerskap for karriereveiledning og hjemmet.  

Gjennom opplæringsloven § 13-3 c «Plikt for fylkeskommunen til å sørge for veiledning og 
kvalitetsutviklingstiltak» er fylkene gitt et ansvar blant annet for å stimulere til samarbeid 
mellom grunnskole og videregående opplæring «… som ledd i å se det 13-årige opplæringsløpet i 
sammenheng, og for å bedre elevenes overgang til videregående opplæring».  De fleste skoler 
deltar i en eller annen form for samarbeid med andre skoler i samme kommune eller fylke 
(Buland m.fl., 2011). Samarbeidet kan være knyttet til nettverk mellom rådgiverne på ulike 
skoler, kompetanseheving og/eller koordinert innsats i forhold til andre eksterne aktører 
(bedrifter for eksempel). En del skoler deltar i interkommunalt/regionalt samarbeid, som igjen 
gjerne er knyttet opp til skoleeier på kommune- og/eller fylkesnivå på en eller annen måte. For 
eksempel Østfold, Oppland og Nord-Rogaland har denne typen organisering. Alle 
fylkeskommuner har en rådgiverkoordinator, som har oppgaver knyttet til å forvalte fylkets 
ansvar for rådgivingen. Det er vårt inntrykk at brorparten av rådgiverkoordinatorenes innsats 
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knytter seg til utdannings- og yrkesrådgivingen. Men noen rådgiverkoordinatorer har også 
ansvar for og aktiviteter knyttet til den sosialpedagogiske rådgivingen.  

Opplæringslova § 12-4 om Yrkesopplæringsnemndas oppgaver fokuserer blant annet på at 
yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for at rådgivingen om fag- og yrkesopplæring blir best 
mulig, og foreslå tiltak der nemnda finner det nødvendig.  Denne paragrafen gir en rekke 
muligheter for fylkeskommunene når det gjelder å utvikle og forankre rådgivingsstrategier 
knyttet til fag- og yrkesopplæring. Dette kan dreie seg om strategi for samarbeid skole 
arbeidsliv, organisering og gjennomføring av prosjekt til fordypning osv. 

Buland m.fl., 2011 viser at skolene har et til dels omfattende nettverk og samarbeid med 
eksterne aktører, knyttet til begge rådgivingsformene. I Utdanningsdirektoratets spørring til 
sektor høsten 2013 svarer 59 % av skolene at de i stor grad har et godt samarbeid med 
relevante eksterne aktører, knyttet til sosialpedagogiske rådgivingsoppgaver. 29 % sier i nokså 
stor grad, mens 3 % sier at de i liten grad eller ikke i det hele tatt har et godt samarbeid. 
Tilsvarende tall for utdannings- og yrkesrådgivingens samarbeid med andre skoler er 32 %, 35 
% og 7 %, og for utdannings- og yrkesrådgivingens samarbeid med arbeidslivet 22 %, 34 % og 
10 % (Vibe, Nils 2013).  

I stortingsmelding nr. 30 (2003–2004), Kultur for læring, initierte Utdannings- og 
Forskningsdepartementet «etablering av regionale partnerskap for utdannings- og 
yrkesrådgiving på fylkesnivå» (s. 58). Departementet vurderte partnerskap som en «god måte å 
ivareta samarbeidsoppgavene og involvere partene på» (s. 57–58). Det er fylkeskommunene 
som har ansvaret for at slike partnerskap blir etablert. 18 fylker har per 2012 partnerskap for 
karriereveiledning. 16 av disse partnerskapene er formalisert gjennom skriftlige avtaler. Alle 
partnerskapene består av fylkeskommunen og Nav. Utover dette er det store variasjoner når det 
gjelder antall deltakere i de ulike partnerskapene, hvordan de er organisert og hvor formaliserte 
partnerskapene er. I mange fylker er det etablert karrieresenter eller lignende, men her er det 
også variasjoner i antall karrieresentre innad i fylkene, målgruppe for sentrene og hva tilbudet 
består av. Rundt 80 % av sentrene sier at de tilbyr kompetanseheving for rådgivere og lærere i 
skolen og rundt 50 % sier at de tilbyr dette for ansatte i oppfølgingstjenesten. I undersøkelsen 
kommer det også fram at karrieresentrene er bidragsytere i utdannings- og yrkesrådgivingen i 
grunnopplæringen ved at alle karrieresentrene bidrar når det gjelder faget Utdanningsvalg i 
ungdomsskolen. Videre bidrar godt over halvparten i «Prosjekt til fordypning» i fag- og 
yrkesopplæringen i videregående skole, mens knapt en tredjedel er involvert i Arbeidslivsfaget 
på ungdomstrinnet. I Utdanningsdirektoratets spørring til sektor høsten 2013 ba vi skolene 
svare på følgende påstand: «Skolen har nytte av samarbeid med et eller flere av de fylkesvise 
karrieresentrene». Av de skolene som oppgir at de har tilgang til karrieresenter, svarer 46 % at 
de i nokså stor eller stor grad har nytte av dette. 21 % sier at de har liten eller ingen nytte av 
dette. Vi har behov for mer kunnskap om hvordan partnerskapene for karriereveiledning og 
karrieresentrene understøtter/kan understøtte rådgivingen i grunnopplæringen (Vibe, Nils 
2013).  
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2.5 Statusbeskrivelse og kunnskapsgrunnlag: rådgivingens aktørbilde på 
nasjonalt nivå:  

Skoleeier har ansvaret for å oppfylle elevens rett til nødvendig rådgiving og er dermed ansvarlig 
for at skolens rådgiving skjer systematisk og i godt samarbeid med eksterne aktører. Skoleeier 
skal bistå skolene med slikt samarbeid og samordning. Dette fordrer samarbeid og samordning 
også på nasjonalt nivå. 

Det overordnede nasjonale ansvaret for rådgivingen i grunnopplæringen ligger hos 
Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Her ligger også ansvaret for 
Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Aktørbildet på nasjonalt nivå for øvrig 
er mangfoldig:  

• Under KD ligger også Vox og Senter for IKT i utdanningen:  
-VOX koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge gjennom Nasjonal enhet for 
karriereveiledning. Den nasjonale enheten forvalter tilskuddet til de fylkesvise 
partnerskapene for karriereveiledning 
- Senter for IKT i utdanningen skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Når det gjelder rådgiving 
samarbeider senteret med Utdanningsdirektoratet og VOX om samordning og utvikling 
av karriereveiledningstjenester og – ressurser på nett.  

• Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har ansvar for 
skolehelsetjenesten, samt primær- og sekundærhelsetjenestene ellers.  

• Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Buf-dir har ansvar for Buf-etat 
(regionale enheter) og barnevernet, mens Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDI) har ansvaret for minoritetsrådgiverne.  

• Arbeids- og sosialdepartementet og NAV har ansvar for fylkeskommunale og kommunale 
NAV-kontor. 

 

2.6 Statusbeskrivelse og kunnskapsgrunnlag: kompetanse 
I 2009 utarbeidet Utdanningsdirektoratet «Anbefalt formell kompetanse og veiledende 
kompetansekriterier for rådgivere i skolen». En rådgiver i skolen bør minst ha en relevant 
bachelorgrad, og i denne bør minst 60 stp være innen rådgiving og minst halvparten av denne 
igjen bør være innenfor den rådgivingsformen en har ansvaret for. De veiledende 
kompetansekriteriene spesifiserer hvilke kunnskaper og ferdigheter rådgiver bør ha.  

I Buland m. fl. 2011 oppgir 67 % av rådgiverne at de har utdanning innen rådgiving4. I forhold til 
en tilsvarende kartlegging foretatt i 2000 (Teig) har andelen som oppgir å ha relevant utdanning 
sunket i grunnopplæringen fra 73 % i 2000 til 59 % i 2011. I videregående opplæring oppgir 82 
% å ha relevant utdanning. Dette er en liten økning i forhold til Teig 2000, hvor andelen av 80 %.  

I Utdanningsdirektoratets spørring til sektor høsten 2013 sier 53 % av skolelederne og 43 % av 
skoleeierne at de tar aktive grep for å heve skolenes kompetanse når det gjelder 
sosialpedagogisk rådgiving. Tilsvarende tall for utdannings- og yrkesrådgivingen er 66 % og 59 

4 Forskerne lar respondentene selv definere «relevant utdanning» her og vi vet ikke hva rådgiverne som 
har svart, selv legger i dette.  
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% (Vibe, Nils 2013). Vi vet ikke hva disse tallene betyr, når det gjelder hvem 
kompetansehevingen omfatter eller hvordan den skjer.  

2.7 Statusbeskrivelse og kunnskapsgrunnlag: Rådgivingens kvalitet 
Skoleeier har i følge opplæringsloven § 13-10 første ledd et ansvar for at kravene i 
opplæringsloven med forskrifter oppfylles. Skoleeier skal ha et forsvarlig system for vurdering 
av om kravene i opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt og for å følge opp disse 
vurderingene, jf. opplæringsloven § 13-10 annet ledd. Dette systemet skal også omfatte elevens 
rett til nødvendig utdannings- og yrkesrådgivning og sosialpedagogisk rådgivning jf. forskrift til 
opplæringsloven § 22-4. 

I Utdanningsdirektoratets spørring til sektor høsten 2013 svarer skoleeiere og skoler slik (Vibe, 
Nils 2013): 
 

  
Vi vet mindre om hva disse svarene betyr når det gjelder skoleeiere og skolers kvalitetssystemer 
og praksis. 70 % av kommunene som fikk statlige tilsyn i 2006 manglet et tilfredsstillende 
system for vurdering og oppfølging. Tilsynet viste også at kommunenes ansvar i forhold til 
skolebasert vurdering i liten grad var ivaretatt. (Utdanningsdirektoratet, 2006). Det er ingen 
grunn til å tro at dette ivaretas bedre på rådgivingens område, enn på andre områder.  

 
Hovedkilden for vurdering av resultatkvalitet i rådgivingen på nasjonalt nivå er resultatene fra 
Elevundersøkelsen. Den har to obligatoriske spørsmål som kan knyttets til skolens 
sosialpedagogiske rådgiving i undersøkelsen, og to som handler om utdannings- og 
yrkestrådgiving (ett som stilles på 9., 10,. 12. og 13. trinn og ett som stilles på 11. trinn). Svarene 
for høsten 2013 indikerer at vi ikke er helt i mål når det gjelder å oppfylle elevens rett til 
nødvendig rådgiving.  

Gjennom både CEDEFOP og ELGPN har EU over de sist 5 – 6 åra jobbet med kvalitet i 
karriereveiledning(se bla http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4045_en.pdf 
og  http://www.elgpn.eu/publications).  Arbeidet har dreid seg om både de mer generelle 
utfordringene – og mulighetene - knyttet til å måle effekter av karriereveiledning, og om 
hvordan kvalitet kan vurderes med sikte på utvikling av tjenestene. CEDEFOP vektlegger 
tjenestenes brukerorientering, i hvilken grad tjenestene bidrar til «empowerment», hvor 
tilgjengelige de er for ulike brukere og brukergrupper og tjenestenes kvalitet i seg selv (tilpasset 
brukerens behov, progresjon, kompetanse hos de som utfører veiledningen o.l.).  ELGPN (2010) 
foreslår 5 sentrale elementer som de mener bør inngå i et nasjonalt kvalitetssikringssystem for 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4045_en.pdf
http://www.elgpn.eu/publications
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karriererådgiving i et livslangt perspektiv. De er: 1) tilgjengelighet og brukerevaluering, 2) 
utøvernes kompetanse, 3) kontinuerlig kvalitetsutvikling, 4) koherens i tilbudene og at en 
dekker alle sektorer og 5) resultater/effekt. Erfaringer og kunnskap fra CEDEFOP og ELGPNs 
arbeid er i noen grad tatt inn i Utdanningsdirektoratets arbeid på området.  

3 Beskrivelse av utfordringer i dagens rådgiving/ karriereveiledning 
I perioden SRYs arbeidsgruppe har arbeidet med rådgiving og karriereveiledning har vi 
innhentet informasjon fra ulike aktører innen rådgivings- og karriereveiledningsfeltet. Det er 
vårt inntrykk at det gjøres mye godt arbeid av de ulike aktørene i feltet og at det finnes mye god 
kompetanse innen fagområdet.  Rådgivingen i skolen omfatter som vi har sett i kapittel 2 alt fra 
de uformelle og gode samtalene mellom lærer og elev til faget utdanningsvalg, arbeidslivsfaget, 
prosjekt til fordypning og rådgiveren som er tilgjengelig på alle skoler. Selv om dette ikke uttales 
eksplisitt støtter både læreplanens generelle del, de grunnleggende ferdighetene og mange av 
læreplanmålene opp om elevenes evne til å håndtere egen karriere og ta gode livsvalg. Videre er 
det i mange fylkeskommuner opprettet karrieresentre som bidrar til samarbeid mellom 
kommuner, skole, næringsliv og de ulike skolenivåene. I tillegg gis det veiledning og støtte 
gjennom helsevesenet, NAV-systemet og lignende, som omtalt i kapittel 2.5.  

Arbeidsgruppa har valgt å ha et overordnet blikk på de problemstillingene gruppas mandat 
omfatter. Våre refleksjoner er dermed ikke knyttet spesielt til rådgivingen og 
karriereveiledningen i noen utvalgte deler av sektoren, men ser i større grad på det livslange 
perspektivet og på rådgivingens og karriereveiledningens evne til å istandsette mennesker til å 
ta gode karrierevalg i ulike livsfaser.  

En av de store utfordringene i dagens rådgiving og karriereveiledning i Norge, slik vi ser det, er 
at det livslange perspektivet ikke i tilstrekkelig grad ivaretas. Det er i overgangene mellom ulike 
skoleslag, mellom skole og arbeidsliv og ved bytte av jobb mennesker er mest sårbare, og det er 
også i disse overgangene det kreves mest av rådgivings- og veiledningstjenesten.  

3.1 Innholdet i rådgiving og karriereveiledningen 
Det finnes et stort utvalg av aktiviteter, planer, tilbud og tilstedeværelse som skal støtte ungdom 
i deres karrierevalg. Rapporten fra Buland m.fl, viser, som vi ser i kapittel 2.3, at det er en 
utbredt forståelse i sektor om at rådgivingen inngår i skolens planverk og er en integrert del av 
skolens virksomhet. Det er imidlertid en utfordringen at vi ikke vet hvilken forståelse av 
rådgiving og karriereveiledning som ligger til grunn for disse svarene og med hvilket innhold og 
hvilken praksis rådgivingen og veiledningen inngår i skolen.   

Innledningsvis i dette notatet gjør vi rede for vår forståelse av hva rådgiving og 
karriereveiledning er. Vi legger til grunn en forståelse der rådgiving og karriereveiledning 
handler om å istandsette mennesker til å kunne planlegge, utvikle og styre egen karriere. En slik 
forståelse av at rådgiving og veiledning handler om å bidra til læring av ferdigheter for 
karrierehåndtering, og kan sies å stå i et motsetningsforhold til en rådgiving- og 
veiledningstjeneste som fokuserer på å gi råd og informasjon. Vi tror at en rådgiving- og 
karriereveiledningstjeneste som legger perspektivet med ferdigheter i karrierehåndtering til 
grunn, i større grad forbereder den som veiledes på alle de ulike overgangene som skal 
håndteres i løpet av et liv. Den kunnskapen vi har om rådgivingen og veiledningstjenesten i 
Norge i dag tegner et bilde av at vi ikke vet sikkert hvilken forståelse aktørene i feltet legger til 
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grunn. Dette fremheves også av OECD (2002), som mener å finne en tendens til at det fokuseres 
mer på informasjon enn veiledning.  

Rådgivingstjenesten i Norge mangler et overordnet rammeverk som sikrer helhet og 
sammenheng i innhold innad i og mellom de ulike tiltakene. Det foreligger ingen overordnede 
målsettinger og plan for progresjon som sikrer at rådgivingen gir de unge den kompetansen de 
trenger til å håndtere egen karriere gjennom livet og i de sårbare overgangsfasene spesielt. 
Fraværet av en helhetlig plan åpner for at kvaliteten på rådgivingen og veiledningen kan være 
varierende både innad i skoler, mellom skoler og mellom kommuner og fylker. Det er en fare for 
at det overfokuseres på enkelte aktiviteter og innholdskomponenter, mens andre får lite 
oppmerksomhet. Vi frykter at stimulering av karrierehåndteringsferdigheter taper terreng for 
mer informative aktiviteter om skole- og utdanningstilbud.  

Mangelen på gode mål og læringsutbyttebeskrivelser gir også mangel på gode verktøy for å 
vurdere utbyttet av rådgivingen og veiledningen som gis. Læringsaktiviteter knyttet til rådgiving 
og karriereveiledning står dermed i fare for å bli nedprioritert. Utvikling av generelle, 
overførbare ferdigheter i karrierhåndtering forutsetter at karrierevalg settes inn i en helhet, 
informative aktiviteter må følges av refleksjon. Fraværet av læringsutbyttebeskrivelser og 
vurdering av måloppnåelse i rådgiving og karriereveiledning skaper en risiko for at mange av 
aktivitetene innen feltet ender opp som rene informasjonsgivende aktiviteter som mange elever 
har lite eller ingen utbytte av.  

 

3.2 Nasjonal styring 
Som det framgår av kapittel 2, finnes det et mangfold av aktører innen rådgivings- og 
karriereveiledningsfeltet både på nasjonalt og lokalt nivå. Mange av disse aktørene har godt 
etablerte samarbeid der de ulike aktørene støtter opp om hverandres aktiviteter og 
målsettinger. Det finnes imidlertid også eksempler på at de ulike aktørene fungerer relativt 
uavhengig av hverandre, med lite informasjon om og kontakt med hverandre. Dette ble påpekt 
allerede i OECDs (2002) gjennomgang av rådgivingstjenesten i Norge. En av svakhetene til den 
norske rådgivingstjenesten, ifølge deres rapport, er at den er fragmentert, og at rådgivingen 
består av mange skolebaserte tjenester uten sterke forbindelser til arbeidsmarkedet.   

Y-nemndene sitter med verdifull informasjon om det lokale arbeidsmarkedet, og er en av 
aktørene som ifølge forskriftene skal arbeide for at rådgivingen om fag- og yrkesopplæring blir 
best mulig.  Likevel vet vi at det varierer mellom fylkene i hvilken grad denne kunnskapen blir 
brukt til å styrke rådgivingen og karriereveiledningen. Som vi ser av Utdanningsdirektoratets 
spørring til sektor i 2013 er utdannings- og yrkesrådgivingens samarbeid med arbeidslivet 
svakere enn samarbeidet med andre skoler og andre aktører innen den sosialpedagogiske 
rådgivingen.  

Samarbeid i karriereveiledning er sentralt for å få til et godt og likeverdig tilbud, av god kvalitet, 
for alle. De fylkesvise karrieresentrene har, i de fylkene de er etablert, en viktig rolle for å knytte 
sammen ulike veiledningsaktører i fylkene. Det er imidlertid flere utfordringer med 
karrieresentrene. De fungerer svært ulikt i de ulike fylkene, de bygger på ulike systemer, har 
ulikt innhold i tilbudet som gis og er rettet mot ulike målgrupper.   



15 
 

3.3 Plassering av tjenesten  
Det vil alltid foregå rådgiving og veiledning i skolen. Men gruppa åpner for å diskutere om 
utdannings- og yrkesveiledningen bør flyttes ut av skolen for å i større grad være tilgjengelig for 
hele befolkningen.  

3.4 Kvalitet i tjenesten 
Flere av utfordringene innen dagens rådgiving og karriereveiledning kan knyttes til kvaliteten 
på tjenesten. Dette gjelder blant annet mangel på kvalifikasjonskrav, liten tidsressurs til 
rådgiving og veiledning, og en manglende satsing på e-veiledning. 

3.5 Tilgang til rådgiving og karriereveiledning 
Lærlinger og voksne, med unntak av voksne med rett til opplæring etter opplæringslovas § 4A-1 
og §4A-2, har ikke rett til rådgiving og karriereveiledning. Lærlinger kan få noe oppfølging 
gjennom oppfølgingstjenesten, men det er ikke forskriftsfestet at karriereveiledning er en del av 
OT. Karrieresentrene skal gi et tilbud til voksne, men som nevnt i kapittelet ovenfor er der 
variasjoner i tilbudet som gis via karrieresentrene og målgruppene sentrene retter seg mot.  Vi 
har dermed ingen ordninger som sikrer lærlinger og voksne over hele landet rådgiving og 
karriereveiledning.  

 

4 Drøfting 
 

5 Konklusjon med forslag til endringer 
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Vedlegg 1 Rådgivingssystemene i Skottland og Danmark 
Dette dokumentet er leveranse til SRYs undergruppe for rådgiving som respons på gruppens 
bestilling i gruppemøtet 19. mai 2014. Dokumentet er utarbeidet av Halvor Gillund Knudsen, 
Utdanningsdirektoratet, som er faglig rådgiver til gruppen. Etter hver systembeskrivelse følger 
en kort analyse av mulige styrker og svakheter ved systemene. Det konkluderes ikke i dette 
dokumentet, da konklusjonene bør trekkes av SRYs rådgivingsgruppe selv.  

________________ 

Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av rådgivingssystemene innenfor grunnopplæringen 
(grunnskole og videregående opplæring) i Skottland og Danmark. Utdanningssystemene 
beskrives i korte trekk som et bakteppe for bedre forståelse av rådgivingssystemet.  

I dette dokumentet brukes begrepene rådgiving og veiledning om hverandre, men med overvekt 
på veiledning. Veiledning brukes som et videre begrep enn rådgiving, og omfatter i 
utgangspunktet det vi i Norge kjenner som utdannings- og yrkesrådgiving og sosialpedagogisk 
rådgiving i skolen. Veiledning omfatter her også det som ofte omtales som karriereveiledning, et 
begrep som også omfatter størstedelen av rådgivingen i grunnopplæringen. 

Alle systembeskrivelser skal imidlertid leses og tolkes med en viss forsiktighet, slik også med 
disse. Ofte kan det være slik at systemer i kildene beskrives slik de er tenkt å fungere. 
Erfaringsvis kan man imidlertid se for seg et antall ulike (uformelle) praksiser innenfor ethvert 
(formelt) system. Å trekke bastante konklusjoner om hvordan et beskrevet system fungerer i 
praksis, utelukkende basert på offisielle beskrivelser, bør man derfor være varsom med.  

Utdanningssystemet i Skottland 

Utdanningssystemet i Skottland er ulikt de øvrige systemene i Storbritannia. De har i hovedsak 
offentlige skoler, men også en andel private. I 2011 gikk 4,5 pst av elevene på private skoler, ofte 
omtalt som ‘independent schools’5. Offentlig utdanning er gratis for aldersgruppen 5-19 
(Wikipedia 1). Policy på utdannings- og opplæringsområdet ivaretas av Scottish Executive 
Education Department (SEED) og the Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning 
Department (SEELLD) (Scottish Gov.) Offentlige skoler støttes av et nettverk av relativt 
frittstående agencies med Education Scotland i spissen, et executive agency som har ansvar for 
pre-school, primary school, secondary school, further education og voksenopplæring (Wikipedia 
1). Primary School og Secondary School tilsvarer om lag den norske grunnskolen (Primary) og 
ungdomsskolen og videregående opplæring (Secondary), men de starter tidligere. 

 
Klassetrinn 

Alder ved starten av 
skoleåret    

Primary 1 4 - 5    
Primary 2 5 - 6    
Primary 3 6 - 7    
Primary 4 7 - 8    

5 Private skoler i England kalles gjerne Public schools. Ikke så i Skottland, der kalles de Independent schools, 
men er likevel relativt like de engelske privatskolene.  
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Primary 5 8 - 9    
Primary 6 9 - 10    
Primary 7 10 - 11    

S1 (First Year) 11 - 12    
S2 (Second 

Year) 12 - 13    

S3 (Third 
Year) 13 - 14    

S4 (Fourth 
Year) 14 - 15    

S5 (Fifth Year) 15 - 16    
S6 (Sixth Year) 16 - 17    

(Kilde: Wikipedia 1) 
 
Alle tre- og fireåringer har tilgang til gratis førskole, en mulighet som utnyttes av mellom 90 og 
100 prosent av barna. Førskolen har fokus på læring i lek og omfattes av Curriculum for 
Excellence (se nedenfor) (Scottish Gov.). Primary School fra 5 år til 12 år, Secondary School fra 
12 til 18 år, de siste to årene mer eller mindre frivillig. Etter dette har man Further Education 
med fag- og yrkesopplæring, allmennfag og voksenopplæring, og høyere utdanning (ibid.). 

Rådgivingssystemet i Skottland 

I Skottland kaller man rådgiving for elevstøtte, og dette gis av skolen til den enkelte elev fra pre-
school og ut Secondary Education (Eurypedia). Bakgrunnen for virksomheten finner man i 
Curriculum for Excellence og går ut på å støtte utviklingen av blant annet verdier og ferdigheter 
hos den enkelte (ibid.). Curriculum for Excellence er et omfattende dokument for utvikling av 
utdanningen i Skottland med et livslangt perspektiv. Den omfatter hele skoleløpet fra 3 til 18 år, 
er utviklet i tett samarbeid med praktikere og omfatter også helse og personlig utvikling. 
Formålet for den omfatter fire grunnleggende kapasiteter for den enkelte elev, som er   

“… to enable each child or young person to be a successful learner, a confident 
individual, a responsible citizen and an effective contributor.”  

(Education Scotland)6 

De ulike aldersgruppene tilbys ulikt innhold i støttetjenesten, slik at de yngste får annet innhold 
enn de eldre, tilpasset den enkeltes behov. Det kan oppfattes som en slags tilpasset veiledning, 
slik vi har tilpasset opplæring.  

6 Education Scotlands nettsider inneholder mye informasjon om Curriculum for Excellence og 
anbefales for videre lesning, se http://www.educationscotland.gov.uk/thecurriculum/   
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Mange kjenner til «britisk utdanning». Det er imidlertid viktig å huske på at Storbritannia er fire 
ulike land med hvert sitt utdanningssystem, og også hvert sitt veiledningssystem. Særlig de siste 
20 årene har systemene utviklet seg i hver sin retning og de ulike systemene har fått sine 
særtrekk. På midten av 90-tallet ble veiledningssystemene privatisert og dermed fjernere fra 
den offentlige myndighetssfæren (Euroguidance UK). Organisasjonene som tilbyr veiledning er 
private organisasjoner eller stiftelser og er ikke del av den offentlige styringslinjen i 
utdanningssektoren, selv om de mottar offentlig økonomisk støtte. Organisasjonene har beveget 
seg ytterligere fra hverandre som følge av desentralisering av offentlig myndighet innenfor 
Storbritannia til Skottland og Wales. I Skottland har flere organisasjoner gått sammen til Careers 
Scotland, som nå er del av Skills Development Scotland (ibid.). Careers Scotland drifter en godt 
utviklet nettside for karriereveiledning som heter My World of Work 
(http://www.myworldofwork.co.uk/) med universell målgruppe med overvekt på fokus på 
unge. I Skottland, som i Wales og Nord-Irland, er det en egen tjeneste som reiser ut til skoler og 
gir veiledning i utdannings- og yrkesvalg og i overgangen til høyere utdanning, i England er det 
en annen løsning (ibid.). 

I Skottland er veiledningen i Secondary School (8. til 13. skoleår) hele skolens ansvar på den 
måten at hver enkelt lærer har et ansvar å formidle støtte til elevene i henhold til Curriculum for 
Excellence (Eurypedia). I tillegg har man egne veiledere (specially trained support staff) som gir 
veiledning på tre hovedområder: personlig støtte (personal support), utdanningsrådgiving 
(curricular advice) og yrkesrådgiving (vocational advice) (Eurypedia). Man kaller dette 
støttetjenesten, og det er gjennom denne tjenesten at bidrag fra tjenester utenfor skolen, som 
karriereveiledning, psykologisk hjelp og annet, blir ledet inn til elevene (ibid.).  

Man skiller altså mellom disse skoleinterne støttefunksjonene og eksterne tjenester som 
karriereveiledning7. Karriereveiledning leveres i hele Skottland av Skills Development Scotland, 
gjerne i samarbeid med skoleveilederne (i mangel av en bedre betegnelse). Skills Development 
Scotland leverer «informasjon, rådgiving og veiledning i secondary schools basert på nøyaktig, 
oppdatert informasjon om arbeidsmarkedet, inkludert arbeidsmuligheter, og hele tilfanget av 
yrkesutdanninger, akademisk læring og opplæringsmuligheter som er tilgjengelige.» (ibid., 
oversettelse HGK). I mange skoler samarbeider skoleveilederen med den eksterne veilederen for 
å sikre at den enkelte eleven får det han eller hun trenger, altså en slags ekstra støtte til eleven.  

Styrker og svakheter ved det skotske systemet 

Det skotske systemet, slik det er beskrevet ovenfor og i kildene til denne framstillingen, synes å 
være forankret i en helhetlig forestilling om mål og middel for utvikling av unge. Målene er 
nedfelt i Curriculum for Excellence og støttetjenestene arbeider mot de samme målene. Dette 
dokumentet, om man kaller det en strategi, en overordnet plan eller en rammeplan, ser med 
dette ut til å ha en svært dominerende posisjon i forhold til hvordan veiledningen utføres, hvilke 
mål man formulerer, hvordan veiledningen innrettes i forhold til den enkelte elev. Vi vet at 
Curriculum for Excellence er utviklet i et bredt samarbeid mellom ulike aktører i 
utdanningssystemet i Skottland, og målene den forfekter synes å være av en slik karakter at de 
fleste vil mene de er gode for den enkelte elev i den skotske skolen.  I den grad rammeplanen har 
tilstrekkelig autoritet til å påvirke alle de relaterte prosessene, gir den det skotske systemet en 

7 I noen grad oppfattes dette mer som et språklig skille enn et skille i tjenesteinnhold da skolenes 
støttetjeneste helt klart leverer rådgiving til elevene. 
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betydelig styrke: Man har en omforent strategi i form av en læreplan som sier hvor man skal og 
hvordan man skal komme dit. Kanskje er Curriculum for Excellence det skotske systemets 
største styrke.  

 

En annen styrke kan være det gjennomgående perspektivet til det skotske elevstøttesystemet. 
Støttesystemet har en gjennomtenkt retning og serie av innsatser fra treårs alder, i pre-school, 
og ut det vi ville kalle videregående i Norge. Sammen med gratis førskole for alle bidrar man 
trolig også til sosial utjamning i dette systemet. Det virker veldig gjennomtenkt og planlagt. Men 
det kan også ses som en trussel mot individuell utvikling og en nedvurdering av foresattes rolle, 
én kvern som alle skal gjennom. Et slikt argument vil imidlertid måtte møte betydelig motstand 
om man også ser på målsettingene som er etablert i rammeplanen. Den legger betydelig vekt på 
individuell utvikling og tilpasning til den enkeltes behov.  

Et tredje forhold, som kan være både positivt og negativt, er skoleveiledernes rolle i forhold til 
de eksterne veilederne. Rett nok er det både lærernes og skoleveiledernes ansvar å gi veiledning 
i utdanningsspørsmål og mye annet, men det stopper ved yrkesvalg. Der kommer de eksterne 
inn med sin ekspertkunnskap. Dette kan tenkes å svekke skoleveiledernes tillit i elevmassen. Det 
kan også tenkes at det virker merkelig for den enkelte eleven at skoleveilederen ikke 
nødvendigvis har noe å bidra med på dette området, men at man må vente på den eksterne. 
Tilgangen til slik kompetanse kan for den enkelte eleven bli fjern og lite tilgjengelig.  

På den andre siden kan de eksterne tenkes å i større grad være i stand til å vedlikeholde 
kunnskaper om arbeidsmarked, utdanningsmuligheter og andre karrierevalgrelevante emner. 
Dette følger av spesialisering og profesjonalisering av karriereveiledningen og etablering av 
egne institusjoner for dette. En ytterligere styrke er det trolig at skoleveilederen, eller en annen 
skoleansatt som kjenner eleven, deltar i møtet med den eksterne veilederen, hvilket kan gi 
eleven ytterligere støtte og tilpasset veiledning.  

Hvis man legger denne argumenteringen til grunn kan det ses som en betydelig styrke at både 
skoleveileveren og den eksterne karriereveilederen spesialiserer seg. Det kan trolig være en 
betydelig utfordring å etablere og vedlikeholde oppdatert kunnskap og kompetanse på 
arbeidslivsforhold og –statistikk når man arbeider i skolen, med et mangfold av oppgaver som 
konkurrerer om oppmerksomhet og ressurser. Det kan også tenkes at den som spesialiserer seg 
på slike forhold, i et veiledningsfaglig miljø og som leverer tjenester til flere institusjoner, lettere 
vil kunne opprettholde høy faglig kvalitet enn en som ikke har disse rammene. Det viktigste i et 
veiledningssystem må vel være kvaliteten på veiledningen den enkelte elev mottar, og ikke hvor 
veiledningstilbyderen har kontor. Kanskje er det slik at det nettopp er kombinasjonen av disse 
kompetansene, de som er internt i skolen og de som følger av spesialisering utenfor skolen, som 
er styrken til dette leddet i det skotske systemet.   

Utdanningssystemet i Danmark 

Strukturen i grunnopplæringen (1.-12. skoleår) er svært lik den norske med 10 år i grunnskolen 
og tre år i videregående opplæring. En god grafisk oversikt på Undervisningsministeriets 
nettsider http://www.eng.uvm.dk/Education/Overview-of-the-Danish-Education-System med 
ytterligere detaljer på lenkede sider. Barnehagen inkluderer et år med førskole hvor barna får 
forberedelse til skolen, og tiende klasse brukes blant annet til å styrke faglig nivå og støtte 

http://www.eng.uvm.dk/Education/Overview-of-the-Danish-Education-System
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valgkompetanse (UVM1). Folkeskolen omfatter førskoleåret og ti skoleår, og utdanning er 
obligatorisk for alle inntil fylte 16 år (UVM1). Danmark har tradisjon for private skoler. Disse 
mottar betydelig offentlig støtte, og om lag 13 pst av elevene i Folkeskolen går i privat skole 
(ibid.). De private skolene er vesentlig mindre enn de offentlige, med om lag 91 000 elever i 491 
skoler, mens de offentlige skolene tar seg av 690 000 elever i om lag 600 skoler (ibid.).  

Videregående opplæring er delt mellom studieforberedende og yrkesfaglig studieretning, hvor 
yrkesfag har en betydelig andel praksis i lærebedrift basert på en opplæringsavtale (UVM 2014). 
Veksler mellom lærebedrift og skole, 50-50 til 70-30 fordeling (ibid.). 

Reform i Folkeskolen 

Folkeskolen er for tiden midt i en endringsfase. Ikke så mye på struktur, men på innhold. De tre 
hovedmålsetningene for reformen er at alle elever skal få utfordringer og bli så flinke de kan, at 
Folkeskolen skal gjøre sosial bakgrunns betydning for skoleresultater mindre og at tillit og 
trivsel i folkeskolen skal styrkes, blant annet gjennom respekt for profesjonell viten og praksis 
(UVM2). Reformen skal tre i kraft høsten 2014 (ibid.). 

Rådgivingssystemet i Danmark 

I Danmark hadde man i 2004 en stor veiledningsreform hvor man utviklet systemet slike det 
fremstår i dag (Theut 2014). Utdannings- og yrkesveiledningen er organisert i tre forskjellige 
ordninger: UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), studievalg og e-vejledning. UU har 
ansvar for elever fra 6. til 10. klasse og de under 25 med særlig behov for veiledning. Det er 
kommunene som har ansvaret, og det er 52 UU sentre med om lag 1000 ansatte i Danmark. Det 
er sju studievalgsentre som er åpne for alle som ønsker veiledning om videregående skole eller 
arbeid. De tilbyr veiledning til elever i ungdomsskolen og unge voksne uten tilknytning til 
ungdomsskolen, og dekker overgangene for unge mellom ungdomsskole og videregående. De 
tilbyr også veiledning til voksne i forbindelse md for eksempel etter- og videreutdanning 
(UVM3). E-vejledning tilbyr veiledning til alle som måtte ønske det, altså en tjeneste som er 
åpen for alle. Formålet er å gi alle unge og deres foreldre lett tilgang til informasjon og 
veiledning utdannelse og yrke, og i tillegg til alle borgere som ønsker veiledning om 
kompetanseutvikling (UVM3). E-vejledning er etablert i tilknytning til Uddannelsesguiden 
(www.ug.dk), en nettside for informasjon og veiledning på nett, og tilhørende kompetanse. 
Tjenesten ble etablert i 2011 og tilbyr veiledning via telefon, mail, chat, sms og Facebook og er 
åpen alle ukedager (Euroguidance DK). 

Alle veiledere i Danmark som arbeider med utdanningsveiledning skal ha minst en 
grunnleggende, felles utdanning for veiledere, som er kvalifiserende for alle sektorer. 
Utdanningen tilsvarer 60 ects (ett års fulltids utdanning). Man har også muligheter for å ta 
mastergrad i veiledning. Denne er basert på tidligere, høyere utdanning og praksis, og er på 60 
ects (Euroguidance DK) 

I tillegg har man i Danmark 91 kommunale jobsentre hvor alle over 18, i jobb eller ikke, kan 
komme og få veiledning. De som ikke er i jobb vil også bli kontaktet av jobbsenteret i sitt distrikt 
for å utarbeide en handlingsplan med målsetting om å komme i arbeid eller 
kompetanseutvikling (Euroguidance DK). Jobnet er utviklet av Arbeidsmarkedsstyrelsen og 
Kommunernes Landsforening og har en nettside www.jobnet.dk.  

http://www.ug.dk/
http://www.jobnet.dk/
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I skolen 1-10 har lærerne ansvar for veiledning gjennom emnet Uddannelses-, erhvervs- og 
arbejdsmarkedsorientering. Emnet undervises som eget fag og som del av andre fag, som 
matematikk, historie, samfunnsfag og andre. Man legger vekt på at emnet skal forstås i et holistisk 
perspektiv og at undervisningen i skolen skal virke som bakgrunn for UU-veiledernes opplegg for 
elevene (UFM 2012). Emnet er delt i tre kompetanseområder hvor det i hvert målområde er etablert 
konkrete læringsmål etter tredje, sjette og niende klasse.  
 

Both the intermediary targets after forms 3 and 6 and the final targets after form 9 are divided 
into three central knowledge and skills areas:  

1. The personal choice  
2. Education, training and vocations  
3. The labour market 

(Kilde: Factsheet: Careers Education, UFM 2012) 

Reform i veiledningssystemet 

Som i folkeskolen er også veiledningssystemet i Danmark i reformprosess akkurat nå, som del av 
reformering av yrkesopplæringene8 (Theut 2014).  Reformen skal blant annet lede til at UU-
senterne kun skal konsentrere seg om de 20 pst unge med spesielle behov og er beskåret 
budsjettmessig. Dette innebærer blant annet at mer av ansvaret for veiledningen i barne- og 
ungdomsskolen vil bli lagt til folkeskolen selv (ibid.). Man flytter også vurderingen av den 
enkeltes modenhet for videre utdanning fram fra 9. til 8. klasse, sørger for at alle, også de 
skoleflinke, får veiledning og blir utfordret på sitt utdanningsvalg og leverer en større del av 
veiledning til de «Uddanningsparate» i form av kollektiv veiledning, dvs. gruppeveiledning og 
online-løsninger som Uddannelses Guiden (UG.dk) og e-veiledning (Danmarks Regering 2014, s 
49-50). Formålet med endringene som er avtalt ser ut til i hovedsak å være å øke rekrutteringen 
til fag- og yrkesopplæringen (ibid., s 49) gjennom å øke fokus på overgang mellom 
ungdomsskole og videregående. Denne utviklingen skal komme samtidig med tidligere innsats 
for utsatte barn, mer objektive kriterier for å vurdere utdannelsesmodenhet blant skoleelevene 
og styrking av veiledningsrelaterte emner i undervisningen (UVM4). Et interessant element i 
avtalen som regulerer den vedtatte reformen, er konkretiseringen av at veiledningen i skal ses 
om et opplæringsløp der læringen skjer i samspill mellom elev og lærer (Danmarks Regering 
2014, s. 50). 

Styrker og svakheter ved det danske systemet 

Det danske opplegget for veiledning (i vid forstand) har det siste tiåret utviklet seg til å bli et 
system som de fleste europeiske land ser til med en viss grad av beundring. Det er gratis tilgang 
til karriereveiledning for alle, i alle aldersgrupper, man har et godt utviklet e-veiledningssystem 
som er effektivt, man måler effektivitet jevnlig og det leveres tjenester av høy kvalitet. Det er 
sikkert flere grunner også. Men det er viktig også å huske på at reformene i Danmark ikke har 
vært ukontroversielle. Man har lykkes veldig godt med e-veiledning og vist hvordan både 
kvalitet, tilgang til tjenesten, veilederkompetanse og annet har blitt bedre. Men det er også en 

8 Dette følger av en avtale mellom regjeringen og opposisjonspartier publisert som «Aftale om 
Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 24. februar 2014. Regeringen 
(Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.» Besllutning om gjennomføring av reformen ble tatt 
tidlig i juni 2014. 
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oppfatning blant flere at når det gjelder veiledning i utdanningen, har man fjernet veiledningen 
for mye fra skolene og lærerne. Lærernes kjennskap til den enkelte er en ressurs som ikke i like 
stor grad som tidligere er del av systemet.  

Man skal være forsiktig med å vurdere reformen før den er iverksatt, men til en viss grad kan det 
tenkes at den planlagte reformen vil kunne bidra til å øke skolens rolle i veiledningen og på den 
måten møte noe av kritikken over. Særlig er det lærernes utvidete rolle i veiledningen som er av 
betydning i denne sammenheng. Alle reformer innebærer imidlertid endring, og endringer 
mottas ikke i skolen med mindre skepsis enn i andre virksomheter. Man er kanskje særlig 
kritiske til at den personlige en-til-en-veiledningen begrenses til de 20 prosent som trenger den 
mest og at UU-sentrenes rolle bygges ned gjennom lavere bevilgninger. Likevel kommer denne 
endringen som en følge av at rekruttering til fag- og yrkesopplæringen er lavere enn ønsket, slik 
at endringene har en etablert kontekst allerede ved innføringen av dem. En annen ting er 
imidlertid veiledningens upartiskhet, som gjerne er et mål, når veiledningen skal bidra til å 
(utfordre unges utdanningsvalg med det formål å) øke rekrutteringen til fag- og 
yrkesopplæringen. Grunnen til at man vil stille spørsmål til de unge om deres utdanningsvalg må 
da, på bakgrunn av at flere enn ønskelig velger studieforberedende, bety at man ønsker de skal 
velge noe annet.  

Kort sammenlikning av det skotske og danske veiledningssystemet 

Man skal som nevnt være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner på bakgrunn av 
sammenlikninger av systembeskrivelser. Dels fordi beskrivelser kun gir begrenset informasjon 
om systemet, dels fordi praksis vil avvike i noen grad fra formell organisering. Det er også viktig 
å hele tiden ha det klart for seg at veiledningssystemer ikke eksisterer i noe slags vakuum. 
ELGPNs arbeid over de seneste sju årene viser nettopp at nasjonale løsninger er svært 
kontekstavhengige: En løsning som fungerer godt i ett land kan fungere dårlig i et annet (ELGPN 
2007-14). Likeledes er det viktig å huske på at systemene ikke er veldig statiske, de er hele tiden 
under utvikling, som det danske systemet er et godt eksempel på. Og her kommer ytterligere et 
viktig forbehold for sammenlikningen: Det danske systemet er under endring, en endring som er 
kort beskrevet i dette dokumentet, men som ikke er iverksatt p.t. (u. mai 2014).  

Når man sammenlikner systemene i Danmark og Skottland er det to systemer som har fått 
betydelig politisk oppmerksomhet over lengre tid som fokuseres. Systemene framstår som 
velutviklet i den forstand at de har vært gjenstand for endringer og tilpasninger over tid, og at de 
ser ut til å nå sine målsetninger. Dette siste er imidlertid vanskelig å konkludere på i denne 
framstillingen, da dette ville kreve større ressursinnsats og mer tid enn vi har til rådighet her.  

De to systemene har noen ganske tydelige fellestrekk. I begge har skolen og den enkelte læreren 
en betydelig oppgave i veiledning av de unge, begge har betydelige fag- og personellressurser å 
trekke på utenfor skolen (Skills Development Scotland og Ungdommens Uddannelsesvejledning) 
og begge systemene har omfattende nettressurser tilgjengelig for elevene 
(www.Myworldofwork.co.uk i Skottland og www.ug.dk  pluss e-vejledning i Danmark). Eksterne 
eksperter kommer til skolen og gjennomfører planlagte opplegg for elevene. Skolen ser ut til å 
undervise i det generelle, dels i egne fag, dels integrert i alle skolefagene, mens andre aktører tar 
seg av emner som krever mer spesialisert kunnskap. På den ene siden kan dette tenkes å frigjøre 
tid til annen undervisning og mer tilpasset veiledning i skolen. Andre vil imidlertid hevde at å 
fjerne deler av veiledningen fra skolen og lærerne bidrar til å undergrave kvaliteten på den 

http://www.myworldofwork.co.uk/
http://www.ug.dk/
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delen av veiledningen (eller elevstøtten) som blir igjen. Likevel ser det ikke ut til at de eksterne 
veilederne kritiseres for manglende kvalitet, et område hvor spesialiseringen denne 
oppgavedelingen gir trolig innebærer bedre forutsetninger for å kunne gjøre det bra, enn 
skoleansatte veiledere kunne oppnå. 

En faktor som det ikke er fokusert på her er at begge landene også har hatt betydelig politisk 
fokus på veiledningsområdet og etablert dokumenter hvor klare forventninger og 
utviklingsretning for veiledningssystemet er nedfelt. Dette kan for eksempel være hva man skal 
lære, når og hvordan man skal lære det. Det er ikke sikkert det er dekkende å kalle dette for 
strategier, men dokumentene sett under ett i hvert av landene kan i det minste kalles klart 
strategiske, trolig både i innhold og formål. For enkelhets skyld er imidlertid strategi et greit 
begrep å bruke her. I Skottland kalles denne strategien for The Curriculum for Excellence, i 
Danmark er retningen gitt i reformdokumentasjon og konkrete læringsmål for veiledningen i 
hvert enkelt klassetrinn. Liknende strategidokumenter som det skotske finner man i USA9, 
Canada10 og Australia11, alle tre land med internasjonal anerkjennelse for veiledningsarbeidet og 
hvorav USAs rammeverk sies å være det eldste. «Blueprint» har blitt et begrep innen 
veiledningskretser og henviser til blant annet disse dokumentene. Et klart bilde av hvor man vil 
og hvordan man ønsker å komme dit er viktig for enhver vellykket prosess, og sammen med 
tydelig forankring i ledende organer er dette trolig viktige forutsetninger for både Skottlands og 
Danmarks utvikling på veiledningsområdet.  
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og lenkede sider på UVM, lest 22.5.2014 
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Arbeidsgruppe SRY – Rådgiving 26.06.14 

Mandat for SRYs arbeidsgruppe for rådgivning og karriereveiledning 
 
Problembeskrivelse: 
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 rådgivning og karriereveiledningstjeneste er vesentlig både for ungdom og 
voksnes riktige valg av utdanning og yrke, og har store konsekvenser på mange plan. SRY 
ønsker å bidra til bedre gjennomføring, og at rådgivnings-/karriereveiledningstilbudet står 
bedre rustet til å kjenne arbeidslivets kompetansebehov (SRY sak 16-05-13) 
 
Mandat 

• Arbeidsgruppa skal gi en kort oversikt og status på dagens situasjon og utfordringer 
når det gjelder rådgivning/karriereveieldning. Følgende punkter er sentrale: 

o Formålet med rådgivning/karriereveiledning 
o Omfang, ressurser, lovhjemler mm 
o Beskrive dagens organisering, aktører, roller og ansvar 

 
• Arbeidsgruppa skal utkrystallisere noen utfordringer som SRY bør diskutere videre, 

og formulere eventuelle forslag til endringer knyttet til styrking av rådgivning- og 
karriereveiledningstjenesten i Norge i et livslangt perspektiv. Følgende punkter er 
sentrale for gruppa å diskutere: 

o Hvilken kompetanse trenger individet for å kunne gjøre gode/kvalifiserte valg 
i et livslangt perspektiv? (CMS) 

o Hvilken kompetanse og hvilket ansvar bør de ulike aktørene ha? 
o Hvilke krav kan stilles til:  

 arbeidslivet 
 individet 
 ulike aktører 
 organiseringen 

 
• SRY får resultatet av arbeidsgruppas arbeid fremlagt som et diskusjonsnotat med 

konkrete forslag til tiltak knyttet til morgendagens rådgivning/karriereveiledning. 
 
Fremdriftsplan 
Møter høsten 2014 (Det settes opp flere møter ved behov):  
18. august 
15. september  
16. oktober  
SRY-møtet 10. september: Delrapportering. Saksdokument med en orientering om temaer 
gruppa har diskutert og innenfor hvilke områder de ser for seg å komme med anbefalinger.  
SRY-møtet 29. oktober: Avsluttende behandling. 



Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no 
 
 

 
Vår dato: 
26.08.2014 
Vår 
referanse: 
2014/2309 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 5 
2014 

 
Dato: 10.09.2014 
Sted: Tromsø 
  
SRY-Diskusjonssak Vurdering av det helhetlige arbeidet med 

stortingsmeldingen 
Dokument Diskusjonssak 
Innstilling Vedtak formuleres etter diskusjon i SRY 
Vedlegg  
 

1. Bakgrunn for saken 
SRY behandlet 22.5.2014 i sak 06-03-14 oppfølging av Meld. St.20 og besluttet 
at utvalgte prioriterte temaer skulle følges opp med diskusjonsnotat og 
innledninger fra SRYs medlemmer.  
 
SRY er godt fornøyd med arbeidsgruppens oppfølging av tiltak knyttet til Meld. 
St. 20. SRY mener at tiltakene i meldingen samlet sett gir økt fokus på de 
ovennevnte temaene. Følgende medlemmer i SRY fikk i oppdrag å lage 
diskusjonsnotat og innlede til temaene. Diskusjonsnotatene behandles i SRY 
høsten 2014. Følgende medlemmer i SRY fikk i oppdrag å følge opp de utvalgte 
temaene: 
 

• Rekruttering 
Benjamin Skiaker Myrstad (EO), Turid Semb (FAD) og 
Astrid Sund (Utdanningsforbundet)  
 

• Kvalitet i fagopplæringen 
Carl Rønneberg (NHO), Kari Hoff Okstad (Spekter) og Trude 
Tinnlund (LO) 
 

• Bedre arbeidslivsrelevans 
                               Kristian Ilner (NHO) 
 

• Påbygg til studiekompetanse og veien videre mot høyere utdanning 
Inger Lise Blyverket (Virke) og Jorunn Teigen Leegaard 
(KS) 

 
 
Basert på diskusjonsnotat og innledning drøfter SRY de prioriterte temaene. 
 
 
 

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/ 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Diskusjonsnotater 
 
Notat til overordnet diskusjon jf. St.meld.20, På rett vei – høsten 2014 
Fra NHO ved Kristian Ilner 
 
 

• Bedre arbeidslivsrelevans 
 
Gjennomstrømmingen i fagene er en viktig indikator for fagenes relevans i 
arbeidslivet, men det kan også være slik at enkelte fag/utdanninger enda ikke er 
gjort kjent nok i markedet. 
 
Kompetansebehovet i arbeidslivet vil være i endring, men endringene er ikke 
større enn at vi kan planlegge for dem. SSBs prognoser kan fange opp 
langsiktige trender. Vi vet at fagkompetanse vil være etterspurt. NHOs 
Kompetansebarometer viser at dette er tilfelle allerede i dag. Det viser også at vi 
delvis har en "feilutdannet" befolkning der for mange velger høyere utdanning, 
og da fortrinnsvis master, mens for få velger og fullfører yrkesfag, herunder 
fagskoleutdanning. Dette er en tilstand som krever dramatiske tiltak for å endre. 
 
En viktig forutsetning for å skape relevans er samarbeidsarenaer mellom 
skole/utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet. Lærlingmodellen i ulike varianter 
(2+2, veksling, TAF, særløp) er fagutdanningens viktigste verktøy for å tilpasse 
opplæringen til arbeidslivets behov og derigjennom skape relevans. Vi har også 
andre former for interaksjon mellom skole og arbeidsliv gjennom ulike 
nasjonale/fylkeskommunale prosjekter og aktiviteter, som hospiteringsordningen 
og Prosjekt til fordypning i den videregående opplæringen. Interaksjonen kan 
også med fordel skje på barne- og ungdomstrinnet, og helst innenfor 
kompetansemål og læreplaner.    
 
I høyere utdanning finnes det ulike krav til praksis i ulike studieretninger, men 
dette hører heller til unntaket. Læringen foregår stort sett innenfor 
institusjonenes rammer, på siden av arbeidslivet. Praksis, hospitering, Lektor II, 
oppgaveskriving for bedrifter mv. kan bidra til interaksjon og relevans, men dette 
er ikke systematisert i nevneverdig grad. UH-sektoren har mye å lære av 
lærlingmodellen som fag- og yrkesopplæringen har. "Sivil" utdanning kan også 
lære av Forsvaret fordi utdanningen der har et klart definert samfunnsoppdrag. 
 
Næringsklyngene skiller seg ut ved at de forener ulike tilbydere av utdanning og 
aktører med virksomhetene (Kongsberg, Raufoss, Sunnmøre, Nordland m.fl.). 
Her forenes fagutdanning og høyere utdanning, gjennom y-veiløp og ulike 
fagutviklingsprogram, skreddersydd av bedriftene. Videregående skoler, 
fagskoler og høyskoler sees i sammenheng som tilbydere av kompetanse som 
arbeidslivet har behov for. 
 
 
 
 
Påstand: 
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For å skape bedre arbeidslivsrelevans for all form for utdanning, trengs en mer 
helhetlig gjennomgang av fag- og yrkesopplæringen i sammenheng med annen 
utdanning, uten at det blir en diskusjon utelukkende om overganger (y-veien).  
 
Interaksjon mellom virksomheter og skole/utdanningsinstitusjon er viktig for å 
skape relevans, nesten uansett form og innhold. 
 
 
 
Notat til overordnet diskusjon jf. St.meld.20, På rett vei – høsten 2014 
Fra Inger Lise Blyverket (Virke) og Jorunn Teigen Leegaard (KS) 
 

• Påbygg til studiekompetanse og veien videre mot høyere utdanning 
 
Nedenfor følger punkter arbeidsgruppen vil bygge på i videre utvikling av et 
diskusjonsnotat til SRY senere denne høsten. I denne omgang ønsker vi innspill 
fra SRY slik at vi kan utvikle et best mulig diskusjonsnotat. 
  
Påbygg til studiekompetanse: 

• Oppdatert oversikt over overgang til påbygg – med ønske om nyansering 
ut over utdanningsprogram (altså eksempelvis: ikke overgang fra Service 
og samferdsel, men fra Salg, service og sikkerhet vg2) 

      
• Oppdatert oversikt over gjennomføring og stryk – med ønske om å kunne 

se om enkelte elevgrupper sliter mer enn andre, ev at enkelte fylker har 
større problemer enn andre osv. 
 

• Konsekvenser av varslete endringer i regelverk for påbygg:  
 

 Økning i påbygg? Enkelte fagområder mer utsatt? Færre stryk? 
I så fall gjelder det alle fag/områder 

 Påbygg andre veien – fra studieforberedende til yrkesfag 
 Kopling til andre tiltak – ref y-vei, fireårig vekslingsmodell 

("TAF'en") osv. 
 

• Veien videre til høyere utdanning: 
 Definisjonen av høyere utdanning – inkludere fagskolenivå 
 Fagskolen – hva er særlig viktig at vi får på plass for å styrke denne 

utdanningsveien (ref Fagskoleutvalget) 
 Y-vei – hvor og innenfor hvilke områder fins det et tilbud i dag, antall 

studenter, gjennomføringsgrad 
 Y-vei – videre utvikling – hva skal til for å gjøre dette til et reelt 

likeverdig tilbud? 
 Y-vei – hvordan benytte dette for å øke attraktiviteten for flere elever 

til å gjennomføre hele det yrkesfaglige løpet (eksempelvis der overgang 
til påbygg i dag er stor) 
 

• Politiske og andre prosesser: 
 Hvilke pågående/varslete prosesser er det relevant å benytte som 

innspillsarena for SRY i disse spørsmålene? Eksempel: Skills Strategy 
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(rapportering primo sept), Produktivitetskommisjonen, Stortingsmelding 
om livslang læring og utenforskap) 

 Sundvollen-erklæringen: Hva sier den/hva sier den ikke? Hvordan 
tydeliggjøre regjeringens ambisjoner? Hva har de signalisert så langt? 

  
Arbeidsgruppen ber om en tilbakemelding fra SRY på om ovennevnte punkter er 
en god oversikt over elementer som en slik sak bør inneholde? Er det andre 
punkter/områder som bør ivaretas? Hvilket ambisjonsnivå har SRY som sådan 
når det gjelder SRYs arbeid med dette temaområdet?  
 



Vår saksbehandler: Monika Thollefsen 
E-post: mot@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 27 04 
 

 
Vår dato: 
26.08.2014 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte  
2014 

 
Dato: 10. september 2014 
Sted: Tromsø 
  
Informasjonssak Tiltak nr. 55 – Utprøving av 

vekslingsmodell 
Dokument Til orientering 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 

Bakgrunn for saken 
Utdanningsdirektoratet har mottatt to oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet som omhandler 
utprøving av vekslingsmodeller.  
 
I oppdragsbrev nr: 04-13 om oppfølging av samfunnskontrakten ble Utdanningsdirektoratet bedt 
om å «Invitere fylkeskommuner til å prøve ut vekslingsmodeller innenfor helse- og 
oppvekstfagene, med start fra skoleåret 2013-2014.» I oppdragsbrev nr: 9-14 ber departementet 
om at direktoratet «Inviterer fylkeskommuner til å prøve ut vekslingsmodeller med oppstart fra 
skoleåret 2014/2015.» Denne utprøvingen skal omfatte flere fag enn helse- og oppvekstfag.  
 
I dette notatet vil gi en orientering om framdriften i begge utprøvingene, både de som startet 
skoleåret 2013-2014 og de som startes opp inneværende skoleår.  
 
De seks fylkeskommunene som er med i utprøvingen av vekslingsmodeller innen helse- og 
oppvekstfag, Troms, Nordland, Hordaland, Oslo, Akershus og Hedmark, leverte innen 1. juli 2014 
rapport for våren 2014. Rapportene er ikke ferdig behandlet i direktoratet, en oppsummering av 
rapporteringen vil bli oversendt KD innen 20. september. Men det er vårt inntrykk at utprøvingen 
går i henhold til planen og at fylkene arbeider godt med planlegging, gjennomføring, evaluering 
og justering av de valgte modellene, at de på en god måte ivaretar elevenes rettigheter og at de 
samarbeider godt med involverte aktører.  
 
Nordland fylkeskommune har støtt på problemer i utprøvingen, og i løpet av våren 2014 ble det 
besluttet at utprøvingen settes på vent ett år. Utfordringen har vært todelt, ved Bodø 
videregående skole kunne ikke vekslingsmodellen gjennomføres som planlagt på grunn av 
mangel på læreplasser. Ved Narvik videregående skole var det ikke nok søkere. 
Utdanningsdirektoratet har vurdert at målet med utprøvingen av vekslingsmodeller er å få frem 
best mulig kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til vekslingsmodeller, vanskelighetene 
i Nordland kan bidra til verdifull læring.  
 
Utdanningsdirektoratet mottok søknader fra 11 fylkeskommuner som ønsket å delta i den 
utvidede utprøvingen av vekslingsmodeller med oppstart fra skoleåret 2014-2015. Det ble søkt 
om deltakelse innen alle utdanningsprogrammene i fag- og yrkesopplæringen og alle de faglige 
rådene har gitt sine uttalelser i søknadsbehandlingen.  
 
Fylkene fikk en felles tilbakemelding på sine søknader i midten av juni. Flere av fylkene fikk 
søknadene innvilget med forbehold om at forhold som var uklart beskrevet i søknadene ble 
avklart. Oppfølgingen er nå i avslutningsfasen, men sommerferie og påfølgende streik har gjort at 
prosessen har trukket ut.  
 

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/ 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Med begrunnelse i det oppdraget direktoratet har fått fra KD, der det presiseres at oppstart skal 
være fra skoleåret 2014/2015, ble søknader om utprøvinger fra skoleåret 2015/2016 avslått. 
Søknader om utvidet utprøving innenfor et utdanningsprogram fylket allerede får støtte til 
utprøving innen ble også avslått. 
 
 Følgende søknader er nå innvilget:  

• Søknad fra Oslo om utprøving innen TIP og DH. 
• Søknad fra Nord-Trøndelag om utprøving innen HO. 
• Søknad fra Oppland om utprøving innen TIP, BA og HO. 
• Søknad fra Finnmark om utprøving innen NA og HO i LOSA-modellen  
• Søknad fra Sogn og Fjordane om utprøving innen BA.  
• Søknad fra Hordaland om utprøving innen BA.  

 
Følgende søknader er innvilget med forbehold, oppfølgingen er ikke avsluttet: 

• Søknad fra Telemark om utprøving innen SS 
• Søknad fra Møre og Romsdal om utprøving innen HO og SS.  
• Søknad fra Hedmark om utprøving innen DH og MK.  
• Søknad fra Østfold om utprøving innen SS. 

 
Følgende søknader er avslått: 

• Søknad fra Finnmark om utprøving innen RM  
• Søknad fra Hordaland om utprøving innen DH, SS og TIP.  
• Søknad fra Hedmark om utprøving innen HO. 

 
Følgende søknad er trukket:  

• Søknad fra Aust-Agder om utprøving innen SS. 

Finnmark fylkeskommune søkte om utprøving innen LOSA-modellen som omfatter 
utdanningsprogrammene TIP, EL og HO, det har senere blitt besluttet at utprøvingen vil foregå 
innen HO-fagene.   
 
Det vil arrangeres nettverkssamling for fylkene som prøver ut vekslingsmodeller innen helse- og 
oppvekstfagene 4.-5. september.  
 
Første nettverkssamling for fylkene som deltar i utprøvingen av vekslingsmodeller med oppstart 
skoleåret 2014-2015 vil arrangeres på Kuben videregående skole i Oslo 13. – 14. oktober.  
 
Aktuelle faglige råd inviteres til samlingene.  

Forslag til vedtak 
SRY tar saken til orientering. 
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