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Saksliste for SRY- møte 
18. juni 2014 

 
 

Sted: Drammen 
Møteramme: 08.30 – 11.30 
 
1. Godkjenning av dagsorden 
 
2. Godkjenning av referat fra møtet 22.05.2014 
 
3. Vedtakssaker 
Sak 08-04-14 Valg av leder og nestleder i SRY 
 
Sak 09-04-14 Faglige råds utviklingsredegjørelser og gjennomgang av tilbudsstrukturen- 
Arbeid med overordnet prosessforslag 
 
Sak 10-04-14 Nasjonal informasjon om dokumentasjon av praksis for praksiskandidater 
 
Sak 11-04-14 Beredskapsgruppas analyse lærlingsituasjonen 2. halvår 2014 - forslag om  
iverksetting av tiltak 
 
Sak 12-04-14 Beredskapsgruppa – Ny leder og varamedlemmer i gruppa 

 
 
4. Orienteringssaker 

• ECVET som verktøy for anerkjennelse av kompetanse – fordeler og ulemper ved 

implementering av ECVET i Norge  

• Samfunnskontrakt - Tiltak for bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv  

• Videre arbeid med praksisbrev  

• SRYs arbeidsgruppe for internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen – 

Orientering om arbeidet 

5. Eventuelt 
 
6. Dagsorden for neste SRY-møte, 10. september 

- Orientering om situasjonen i bygg- og anleggsteknikk bransjen v/FRBA 
7. Evaluering av møtet 
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Referat fra SRY-møte 3 – 2014 
 
Dato: 22.5.2014 
Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo  

Tilstede:  
SRY 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Rolf Jørn Karlsen, LO 

Kristian Ilner, NHO 

Inger Lise Blyverket, Virke 

Jorunn Teigen Leegaard, KS 

Liv Holm Heide, EO 

Christine Meling, KD 

Astrid Moen Sund, Utdanningsforbundet 

Turid Semb, KMD 

Trude Tinnlund, LO 

 
Observatør 

Siv Andersen, SIU 
 

Forfall: 

Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet 

Margaret Westgaard, KS 

Roy Venge Tollefsen, KS 

Mette Henriksen Aas, LO 

Ragnar Gregersen, LO 

Tor- Arne Solbakken, LO 

Bente Søgaard, YS  

Kristin Vik, YS 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Trond Bergane, Spekter 

Yngve Schrøder Tufteland, NHD 

 

 

Utdanningsdirektoratet 

 

Anne Katrine Kaels 
Karl Gunnar Kristiansen 
Aina Helen Bredesen 
Cecilia Lyche 

 

  

  

 

 

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

 
Vår 
dato:27.5.14 
Vår 
referanse: 
2014/114 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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1. Godkjenning av dagsordenen 
Leder i SRY minnet om at de som melder forfall til møtene selv må melde fra til sin 
vararepresentant. Leder informerte også om at sakspapirene til neste SRY møte 18. juni vil bli 
sendt ut en uke i forkant av møtet. Dette på grunn av det korte tidsintervallet frem til neste 
møte. 
 
Vedtak: 
Dagsordenen godkjent.  

 
2. Godkjenning av referat fra møtet 4.3.2014 
Merknader: 
Det ble stilt spørsmål om hvordan SRY skal følge opp arbeidet med oppfølgingsgruppen for 
samfunnskontrakten.  

Videre ble det understreket at det i sak 05-02-14 legges til grunn at det bør gjennomføres en 
konsekvensutredning knyttet til vedtakets kulepunkt 1, likt lærlingtilskudd for ungdom og voksne. 

Det ble kommentert at vedtaket i sak 05-02-14 er adressert til oppfølgingsgruppen for 
samfunnskontrakten og at anbefalingen også bør oversendes KD. Sekretariatet følger opp med 
oversendelse til KD. 

Vedtak: 
Referat godkjent med de fremkomne merknader. 

 
3. Vedtakssaker 
 
Sak 06-03-14 SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St.20 – Arbeidsgruppens 
vurdering av det helhetlige arbeidet med stortingsmeldingen 
 
SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St. 20 orienterte om sitt arbeid. Gruppen hadde 
prioritert fire overordnede temaer for diskusjon. Arbeidsgruppen understreket at de prioriterte 
temaene må sees i sammenheng da tiltakene grenser over i hverandre. De prioriterte temaene er 
som følger: 
 
1) Rekruttering 
2) Kvalitet i fagopplæringen 
3) Bedre arbeidslivsrelevans 
4) Påbygg til studiekompetanse og veien videre mot høyere utdanning 
 
SRY er godt fornøyd med arbeidsgruppens oppfølging av meldingen. Noen av tiltakene har et 
langt gjennomføringsperspektiv, men er samtidig så vidt omfattende at dette er nødvendig for å 
sikre god kvalitet i arbeidet. Gjennomgang av tilbudsstrukturen er et eksempel på dette.     
 
SRY mener arbeidsgruppens foreslåtte prioriteringer er gode, og at det bør gjøres en vurdering 
om de ulike tiltakene i meldingen i tilstrekkelig grad møter de utfordringene vi står ovenfor. 
Dersom tiltakene i meldingen ikke i tilstrekkelig grad møter utfordringene, må ytterligere tiltak 
vurderes.   
 
SRY drøftet hvordan arbeidet med de fire hovedprioriteringene skulle organiseres. SRY besluttet 
at oppfølgingen organiseres ved at medlemmene i SRY får ansvar for oppfølging av 
prioriteringene. SRYs medlemmer står fritt til å trekke andre personer fra organisasjonene inn i 
arbeidet.  
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Vedtak 
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 får i oppdrag lage diskusjonsnotat og innlede til tema. Diskusjonsnotatene 
behandles i SRY høsten 2014: 
 
1) Rekruttering 
  Elevorganisasjonen, Turid Semb (FAD) og Astrid Sund (Utdanningsforbundet)  
2) Kvalitet i fagopplæringen 
  Carl Rønneberg (NHO), Kari Hoff Okstad (Spekter) og Trude Tinnlund (LO) 
3) Bedre arbeidslivsrelevans 
  Kristian Ilner (NHO) 
4) Påbygg til studiekompetanse og veien videre mot høyere utdanning 
  Inger Lise Blyverket (Virke) og Jorunn Teigen Leegaard (KS) 
 
 
Sak 07-03-14 Partenes innflytelse på læreplaner Vg3 (tiltak 62 i Meld St 20) 
SRY har tidligere behandlet saken i møte 29.1.2014. SRY konkluderte med at sekretariatet 
utformer et oppdrag til de faglige rådene. Rådene fikk i oppdrag å drøfte og vurdere 
problemstillingene, og gi innspill som kan danne grunnlag for videre behandling i SRY.  
Innspillene ble lagt fram for SRYs arbeidsgruppe om stortingsmeldingen 23.4.2014.  
 
Basert på tilbakemeldingene fra de faglige rådene foreslo arbeidsgruppen til SRY en 
konsekvensutredning og en pilotering der fire utvalgte faglige råd får i mandat avgjørende 
innflytelse på Vg3-læreplanene i perioden 2014-2016. 
 
SRY er positive til at det gjennomføres en pilotering der utvalgte faglige råd får avgjørende 
innflytelse på Vg3 læreplanene. Det legges til grunn at den avgjørende innflytelsen gis innenfor 
gjeldende retningslinjer for utforming av læreplaner. SRY mener det er viktig at de faglige rådene 
som sterkt ønsker denne innflytelsen blir involvert i pilotutprøvingen (faglig råd for elektro, faglig 
råd for bygg- og anleggsteknikk, faglig råd for restaurant og matfag og faglig råd for teknikk og 
industriell produksjon). 
 
SRY legger til grunn at de faglige råd som inviteres til pilotutprøvingen tilføres nødvendige 
økonomiske ressurser.  
 
Vedtak 
På bakgrunn av en konsekvensutredning anbefaler SRY at Kunnskapsdepartementet 
gjennomfører en pilot og sender ut oppdrag til faglig råd for elektro, faglig råd for bygg- og 
anleggsteknikk, faglig råd for restaurant og matfag og faglig råd for teknikk og industriell 
produksjon. De utvalgte rådene får i mandat avgjørende innflytelse på Vg3-læreplanene i 
perioden 2014-2016. 
 
SRY anbefaler at piloteringen evalueres underveis. 
 
SRY ber om at Kunnskapsdepartementet undersøker om alle endringsforslag må på høring i 
henhold til lov og forskrift. SRY legger til grunn at de faglige råd som inviteres til pilotutprøvingen 
tilføres nødvendige økonomiske ressurser. 
 
 
4. Orienteringssaker 

Om forslag til ny struktur innenfor medier og kommunikasjon: 
 Tiltak 45 og 46: Omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et 

yrkesfaglig til et studieforberedende program og ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram 
for medier og kommunikasjon innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer 
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SRY mener de to forslagene til ny struktur innenfor utdanningsprogrammet medier og 
kommunikasjon er gode modeller. Da modellene kan være vanskelige å forklare skriftlig er det 
viktig å passe på at høringen er tydelig, slik at det ikke fremkommer misforståelser. 
 
Vedtak 
Informasjonen tas til orientering. 
Om tentativt høringsutkast PTF: 
 Tiltak 58: Endre forskrift til opplæringsloven slik at det legges opp til at mer av 

opplæringen i prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift  
 
SRY er positive til at arbeidet med PTF tar utgangspunkt i at det legges opp til at mer av 
opplæringen i prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift, og at dette synliggjøres i forskrift til 
opplæringsloven. Imidlertid mener SRY at en forskriftsendring alene ikke er tilstrekkelig til å nå 
målet. SRY mener det i tillegg til forskriftsendringen må planlegges tiltak 
(implementeringsstrategi) som sikrer at mer av opplæringen i prosjekt til fordypning 
gjennomføres i bedrift.  
 
Vedtak 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Om tilsyn: 
 Tiltak 31: Gjennomføre tilsyn for perioden 2014-2017 med tanke på om det legges til rette 

for at opplæringen er forsvarlig for den enkelte innenfor rammen av regelverket  
 Tiltak 71: Styrke koblingen mellom tilsyn og veiledning 
 Tiltak 72: Etablere et mer langsiktig perspektiv på tilsyns- og veiledningsinnsatsen 

 
SRY anbefalte i 2013 at det med bakgrunn i Riksrevisjonens rapport om fag- og yrkesopplæring 
ble iverksatt et nasjonalt tilsyn i 2016. Selv om anbefalingen fra SRY ikke er fulgt opp, er SRY 
positive til at Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et frivillig tilsynsopplegg inne fag- og 
yrkesopplæringen for Fylkesmennene. Utdanningsdirektoratet har også i mai 2014 avholdt en 
samling med Fylkesmannsembetene der tilsyn var ett av temaene. 
 
SRY konstaterer at det er gjennomført få tilsyn innen fag- og yrkesopplæring de siste årene, og 
mener det er viktig at utdanningsmyndighetene følger opp med et mer langsiktig perspektiv på 
tilsyns- og veiledningsarbeidet.    
 
Vedtak 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Om indikatorrapport samfunnskontrakten: 

 Tiltak 63: Etablere et indikatorsett for gjennomføring av videregående opplæring, tilbud og 
etterspørsel etter læreplasser og sysselsetting av fagarbeidere 

 
Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med fylkeskommunene og partene i arbeidslivet 
utarbeidet et indikatorsett som blant annet viser utviklingen av antall lærekontrakter og fag- og 
svennebrev og gjennomføringen av læretiden. 
 
Indikatorsettet dreier seg om tre ulike områder: 
 

1. Gjennomføring av videregående opplæring 
2. Tilbud og etterspørsel etter læreplasser 
3. Sysselsetting av fagarbeidere 

 
Indikatorrapporten for 2014 finnes på Utdanningsdirektoratets 
hjemmeside: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Samfunnskontrakten-
/Indikatorrapport-for-Samfunnskontrakten-/ 
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Vedtak 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
Om endelige forsøksmodeller (læreplass) 
 Tiltak 39: Prøve ut modeller for kvalifisering mellom det andre og det tredje året i 

videregående opplæring for elever som ikke får læreplass eller som ikke har forutsetninger 
for å gjennomføre Vg3 påbygging  
 

I Meld. St. 20 «På rett vei» skriver departementet at det er i overgangen mellom det andre og 
det tredje året i videregående opplæring at flest elever slutter, mange fordi de ikke får læreplass 
eller fordi de stryker i ett eller flere fag i Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. 
Direktoratet har nedsatt en arbeidsgruppe som har bistått direktoratet med å utarbeide ulike 
modeller for overgang Vg2/Vg3. Utdanningsdirektoratet presenterte de ulike modellene på møtet. 
 
SRY mener de ulike forsøksmodellene er gode for å tilegne seg erfaring med om modellene fører 
til at flere elever får skole eller læreplass. Modellene ivaretar ulike grupper elever og det er 
positivt at nesten alle fylkeskommunene har søkt deltagelse. SRY mener at det bør være et mål 
at denne type tiltak tilbys alle elever som søker skole eller læreplass etter Vg2.     
 
Vedtak 
Informasjonen tas til orientering. SRY ønsker å holde seg oppdatert på erfaringer med utprøving 
av modellene.    

 
Om erfaringer med overganger og videre anbefalinger: 
 Tiltak 54: Samle erfaringer med overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer og vurdere å legge denne muligheten inn i tilbudsstrukturen 
 

Utdanningsdirektoratet har gjort en undersøkelse av hvor mange elever som har gått fra 
studieforberedende til yrkesfaglige programmer uten å tape tid. Resultatene viser elever som har 
gått fra Vg1 studieforberedende 2011/12 til Vg2/Vg3/lære yrkesfag 2012/13: 
 
 

 
 
Utdanningsdirektoratet har bedt NIFU om å samle erfaringer fra fylkeskommuner om hvordan 
denne typen overganger kan fungere effektivt i praksis. Datainnsamlingen gjøres i løpet av 
mai/juni 2014. NIFU utarbeider et notat i løpet av juni som beskriver erfaringer som er gjort i 
fylkeskommuner. Kunnskapen som samles inn gjennom dette arbeidet skal brukes i vurderingen 
av om denne muligheten med å gå fra studieforberedende utdanningsprogrammer til et 
yrkesfaglig utdanningsprogram, uten å tape tid, kan legges inn i tilbudsstrukturen. 
 
Vedtak 
Informasjonen tas til orientering 
 
 
Om utprøving av vekslingsmodeller 

 Tiltak 55 – Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og 
hyppigere veksling mellom opplæring o skole og arbeidsliv 

 
I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser, mellom staten og 
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organisasjonene i arbeidslivet, har Kunnskapsdepartementet gitt Utdanningsdirektoratet flere 
oppdrag. Ett av disse er å prøve ut vekslingsmodeller som alternativer til 2+2-modellen. 6 fylker, 
Troms, Nordland, Hordaland, Oslo, Akershus og Hedmark, startet utprøvinger av ulike 
vekslingsmodeller innen helse- og oppvekstfagene i 2013.  

I 2. oppdragsbrev til Udir om oppfølging av samfunnskontakt for flere læreplasser, ber 
Kunnskapsdepartementet om at direktoratet: 

 
• Inviterer fylkeskommuner til å prøve ut vekslingsmodeller med oppstart fra skoleåret 

2014/2015. Utprøvingen skal omfatte flere fag enn helse- og oppvekstfag. Midler kan også 
gis til forsøk som allerede er igangsatt, men som tidligere ikke har fått støtte. Målet er å få 
frem best mulig kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til vekslingsmodellen.  

 
Samtidig som det gikk ut et invitasjonsbrev til fylkene, ble det også sendt ut et informasjonsbrev 
til de faglige rådene hvor de ble informert om utvidelsen av utprøvingen og rådenes involvering. 
Etter at søknadene fra fylkeskommunene har kommet inn, vil vi be om en uttalelse fra aktuelle 
faglige råd. Det vil bli tatt hensyn til rådenes anbefalinger i behandlingen av søknadene fra 
fylkeskommunene, dette er også fylkeskommunene informert om gjennom invitasjonsbrevet. 
 
Vedtak 
Informasjonen tas til orientering 
 
 
Om gjennomgang av tilbudsstrukturen 

 Oppdragsbrev 11-14 «Gjennomgå og foreslå endringer i tilbudsstrukturen innen 
yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i arbeidslivet» v/Udir 

 
Utdanningsdirektoratet informerte om oppdragsbrev 11-14. Direktoratet skal i henhold til 
oppdragsbrevet utarbeide et overordnet prosessforslag, herunder plan for involvering av partene 
og andre eksterne i tråd med tiltaket. Plan for involvering av partene vil bli lagt frem til drøfting 
på SRYs møte 18. juni 2014. 
 
Vedtak 
Informasjonen tas til orientering 
 
5. Eventuelt 
SRYs leder og nestleder er invitert til toppledermøte for samfunnskontrakten 26. mai 2014. Av 
temaer som bør løftes fra SRY ble nevnt: 
 

• Lærlingtilskuddet – Underfinansiering i forhold til lærebedriftens opplæringsansvar  
• Rådgivning og veiledning i skolen 

 
 
 
6. Foreløpig dagsorden for neste SRY-møte, 17.-18. juni, Buskerud 

- Orientering om situasjonen i bygg- og anleggsteknikk bransjen v/FRBA 
- ECVET som verktøy for anerkjennelse av kompetanse – fordeler og ulemper ved 

implementering av ECVET i Norge  
- Utviklingsredegjørelsen  
- Statusgjennomgang av Samfunnskontrakt for flere læreplasser  
- Videre arbeid med praksisbrev 
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Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
E-post: kgk@udir.no  
 
 

 
Vår dato: 
11.06.2014 
Vår 
referanse: 
2014/118 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 4 
2014 

Dato: 18.06.2014 
Sted: Drammen 
 
 
SRY-sak 08-04-14 Valg av leder og nestleder i SRY 
Dokument Til behandling 
Innstilling Forslag til vedtak: 

Leder og nestleder i SRY har innstilt følgende: 
• Rolf Jørn Karlsen velges som leder av SRY 
• Carl Rønneberg velges som nestleder i SRY 
 

Bakgrunn 
I henhold til mandatet for SRY skal rådet konstituere seg selv.  SRY ble konstituert for 
inneværende oppnevningsperiode 08.06.2012. På møtet ble Carl Rønneberg enstemmig valgt til 
leder av SRY og Rolf Jørn Karlsen ble enstemmig valgt til nestleder.  
 
SRY har tidligere praktisert at leder og nestledervervene fordels mellom arbeidsgiver- og 
arbeidstagerorganisasjonene i den fireårige oppnevningsperioden. Praksisen er ikke fastsatt i 
mandatet eller annet regelverk, men det har vært en etablert praksis så lenge SRY har eksistert. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte praksis skal SRYs leder og nestleder velges for de siste to årene av 
oppnevningsperioden på møtet 18.06.2014. 
 
Forslag til vedtak 
Leder og nestleder i SRY har innstilt følgende: 

• Rolf Jørn Karlsen velges som leder av SRY 
• Carl Rønneberg velges som nestleder i SRY 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen 
E-post: mbi@utdanningsdirektoratet.no 
 
 

 
Vår dato: 
10.06.2014 
Vår 
referanse: 
2014/2309 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 4 
2014 

 
Dato: 18.06.2014 
Sted: Drammen 
  
SRY-sak 09-04-14 Oppdragsbrev 11-14 Gjennomgå og foreslå 

endringer i tilbudsstrukturen innen 
yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid 
med partene i arbeidslivet 

Dokument Vedtakssak 
Innstilling Foreligger ikke 
Vedlegg  
 

1. Bakgrunn for saken 
 
Utdanningsdirektoratet har fått i oppgave om å «gjennomgå og foreslå endringer i 
tilbudsstrukturen innen yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i arbeidslivet». 
Dette oppdraget er skissert i oppdragsbrev nr. 11-14, datert 23.4.2014.  
 
Oppdraget omfatter tre tiltak fra Meld.st.20 (2012-2013): 

• Tiltak 43: Styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å 
gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet 

• Tiltak 44: Gjennomgå tilbudet av små og verneverdige fag 
• Tiltak 61: Utlyse forskningsprosjekt om samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag- og 

yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet 
 
Utdanningsdirektoratet skal presentere en overordnet prosessplan for gjennomføring av tiltaket 
overfor Kunnskapsdepartementet med frist 1.juli.  
 
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 
mer relevante opplæringstilbud. 
 
Oppdraget følger av Meld. St.20, kap. 6 Relevans og fordypning i videregående opplæring. Her 
heter det at det er en utfordring å finne den rette balansen i at opplæringen både skal være 
fleksibel for å imøtekomme elevenes valg og samtidig være robust nok for et fremtidig samfunns- 
og arbeidsliv. I arbeidet med stortingsmeldingen fikk departementet synspunkter fra de ni faglige 
rådene som sammen med forskning tyder på at det er til dels store utfordringer i enkelte 
utdanningsprogrammer når det gjelder forholdet mellom tilbudsstrukturen og 
kompetansebehovet i arbeidslivet.  
 
De foreslåtte endringene som følger av denne gjennomgangen skal komme ut fra 
kompetansebehov i arbeidslivet og skal baseres på relevanskriterier som sikrer en tilbudsstruktur 
hvor rekruttering og verdsetting i arbeidslivet er grunnleggende kriterier. I dette ligger det at fag- 
og yrkesopplæringen skal gi elever og lærlinger en kompetanse som er anerkjent i arbeidslivet. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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2. Innspill fra faglige råd så langt i arbeidet: utviklingsredegjørelsene 
 
Det nye mandatet for de faglige rådene slår fast at hvert råd skal levere inn en 
utviklingsredegjørelse to ganger per oppnevningsperiode. Formålet med redegjørelsen er å gi 
Utdanningsdirektoratet en samlet oversikt over endringer i bransjene som kan ha betydning for 
opplæringstilbudet. Utdanningsdirektoratet ga oppdraget med å skrive utviklingsredegjørelse til 
de faglige rådene 18. april 2013, og rådene leverte inn redegjørelsene elleve måneder senere. I 
redegjørelsene tar rådene opp både fagspesifikke problemstillinger og overordnede 
problemstillinger som angår flere programområder og lærefag. Vi ser at en del av de overordnede 
problemstillingene går igjen i flere av utviklingsredegjørelsene.  
 
Utdanningsdirektoratet vil presentere et sammendrag av utviklingsredegjørelsene for SRY.  
 
Tilbudsstrukturen 
 
Flere av rådene tar opp temaer som har med tilbudsstrukturen å gjøre. Noen går detaljert til 
verks og diskuterer tilbudsstrukturen på fagnivå, mens andre tar opp prinsipper de mener bør 
ligge til grunn for innretningen av tilbudet innen videregående opplæring. 
 
FRBA nevner at BNL har foreslått å slå sammen snekkerfagene i DH og BA. Rådet har støttet 
forslaget. Rådet ønsker å se på anleggsfagene fremover, blant annet fordi flere miljøer ønsker å 
opprette nye fag innenfor anleggsteknikk. Rådet ønsker å endre navnet til Vg2 KEM, mener det er 
misvisende, men presenterer ikke noe endelig forslag. Utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk har en del små fag. Rådet presenterer ingen ferdige forslag som berører disse 
fagene, men vil vurdere om limtrefaget bør bli et særløpsfag (1+3-ordning). Rådet ønsker også å 
se på mulighetene for å opprette nasjonale eller regionale opplæringssentre for små fag. Formål: 
samle lærekreftene og bygge robuste fagmiljøer. 
 
FREL ønsker fortsatt en oversiktlig struktur med få fag. Nye fag og små fag skal bare etableres 
og bestå der bransjen som har fagarbeiderne, lærlinger og ansatte finner det hensiktsmessig, 
holdt opp mot utdanningsprogrammets overordnede målsetting. Av den grunn presenterer rådet 
få saker knyttet direkte til struktur og læreplan i utviklingsredegjørelsen. Rådets arbeid har i 
større grad vært regelverket som understøtter strukturen og gjør det mulig med åpne og 
bestandige læreplaner. Endringer i bedriftsstrukturen vil ikke få konsekvenser for innholdet i 
læreplanene.  
 
FRMK mener at myndighetene bør etablere en ny felles struktur som omfatter både et 
yrkesfaglige løp og et studieforberedende løp etter et felles Vg1. FRMK ønsker å splitte 
mediegrafikerfaget, skille ut eget fag for film og lyd. Det er ikke et endelig forslag, men noe rådet 
vil jobbe videre med. Rådet beskriver de store endringene mediebransjen har vært gjenstand for 
de siste årene. De store endringene i bransjen har også skapt en usikkerhet om hvilke 
kompetansebehov som finnes, hvordan de skal formuleres og dekkes. I forlengelsen av dette har 
det kommet en rekke nye yrkestitler, skriver rådet. 
 
FRTIP skriver at bredden i utdanningsprogrammet er en utfordring. Rådet ønsker å se på de 
minste fagene i utdanningsprogrammet. En del av dem har få eller ingen søkere til læreplass. 
Rådet vil søke å finne nye løsninger for disse fagene. En mulighet er å ta fag ut av den ordinære 
tilbudsstrukturen og definere dem som fag som først og fremst kan tas av voksne. I andre tilfeller 
kan det være aktuelt å endre fag til særløpsfag eller åpne opp for vekslingsmodellen. Rådet 
anbefaler at det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike Vg2-programmene 
og med supplerende fagpersoner ved behov. Arbeidsgruppen får i oppdrag å vurdere om dagens 
Vg1-læreplan i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon er hensiktsmessig, og 
eventuelt foreslå endringer som faglig råd kan ta stilling til. Forslaget er ikke sendt inn formelt til 
Udir ennå. Rådet ønsker å bearbeide det mer først. 
 
FRDH skriver at det er underdekning i de små fagene. Det gjelder skoletilbud, søkere og 
læreplasser. Det vil si at det i mange av fagene er få bedrifter som tilbyr læreplass. I flere av 
fagene har det over flere år vært få eller ingen som har gått opp til fag- eller svenneprøve. Det 
gjelder innen tekstilfagene, spesielt håndvever, strikkehåndverker og herreskredder. Det er ikke 
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annerledes innen trefagene. I faget bunadtilvirker har det vært en gledelig, liten økning det siste 
året. Rådet har mottatt forslag om å etablere regionale utdanningssentre for flere av de små 
håndverksfagene. Dette vurderer FRDH som interessant. Disse sentrene bør ligge slik til at elever 
kan komme til med kommunikasjonsmidler på en enkel måte eller man bør tenke 
hybelhus/internat i skolens regi. Det viser er at flere unge voksne og voksne har interesse for 
disse fagene og derfor anbefaler rådet at tilbudet til voksne økes. For duodji foreslår rådet å øke 
bruken av fagfolk i form av gjestelærere som formidler faget sitt. Rådgiverne i ungdomsskolen 
må skoleres til å kjenne utdanningsprogrammet godt og vite hvilke muligheter som ligger i det. 
Utdanning i duodji tatt i de nærliggende skoletilbudene på tvers av grensene bør få godkjennelse 
i Norge. 
 
FRNA har allerede anbefalt opprettelse av greenkeeperfaget og foreslått et nytt Vg3 skogfag. 
Rådet mener også at det kan bli nødvendig å etablere et eget fag for smådyr/dyrehold, og vil 
bruke tiden fremover på å utrede det. Rådet har også registrert at det er et ønske i bransjen om 
å opprette et eget fag for salgsgartnere. Rådet mener at elevgrunnlaget er for lite, men vil se på 
muligheter for at gartnerelever som ønsker det, skal få mulighet til å fordype seg i salgsfaget. 
Rådet har også møtt arbeidsgivere som vil ha et eget fag for naturguider. 
 
FRSS ønsker hverken å opprette eller legge ned fag, men vil gjerne ha en gjennomgang av 
innholdet i og innretningen av programfag på Vg1. Utviklingsredegjørelsen gjengir noen 
diskusjoner i rådet som har betydning for tilbudsstrukturen. NHO og Virke ønsker at reiseliv blir 
en studiespesialiserende linje, og rådet støtter at det arbeides videre med dette. Sikkerhetsfaget 
har vært vurdert plassert innen Vg2 transport og logistikk, men her har det vært sprikende syn. 
Rådet arbeider sammen med parter og opplæringskontorer for å drøfte hvordan man kan legge til 
rette for utprøving av ulike vekslingsmodeller og drøfte hvordan bransjenes internopplæring kan 
integreres. For salgsfaget og kontor- og administrasjonsfaget er det ønskelig med større grad av 
spesialisering og fordypning. 
 
FRHO beskriver store endringer i rammebetingelsene som kan få følger for fagsammensetningen 
innen helse- og oppvekstfagene i årene som kommer. Rådet skriver blant annet om 
samhandlingsreformen, som på sikt kan medføre endringer i oppgavefordelingen mellom 
forskjellige yrker. Rådet signaliserer at det i første omgang vil være nødvendig å gjennomgå 
læreplanene og vurdere om det er nødvendig å endre noe i dem. Rådet skriver også følgende: I 
helsesektoren fins en del historiske og kulturelle barrierer mot å tenke nytt om oppgavedeling 
mellom personellgrupper med ulik kompetanse, men her er det behov for å se på nye løsninger 
for å sikre rett kompetanse i forhold til de oppgaver som skal løses. Forskning indikerer at det 
allerede skjer overlapp av oppgaver mellom yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenestene i Norge i 
dag. Rådet skriver også om utviklingen innen velferdsteknologi. Det må være sammenheng 
mellom ny teknologi som innføres ute i bedriftene og teknologi det gis opplæring i på skolen. 
Rådet fremmer ingen forslag nå til endringer i tilbudsstrukturen. 
 
FRRM omtaler Vg2 matfag som et problemområde i tilbudsstrukturen. Rådet har foreløpig ikke 
funnet en god løsning på utfordringen, men her diskuteres det blant annet oppsplitting mellom 
håndverk og industrifag. Rådet diskuterer også servitørens kompetanse. Endringsbehovet her kan 
føre til at man blir nødt til å gjøre noe med læreplanen. En annen løsning kan være å endre 
tilbudsstrukturen ved å splitte kokk- og servitørfaget. Begrunnelsen er at servitørens kompetanse 
blir lite synlig i Vg2 kokk- og servitørfag 

2. Temaer vi ønsker å drøfte med SRY 
 
 
Med dette oppdragsbrevet legges det opp til en prosess hvor vi over en gitt tid gjennomgår 
tilbudsstrukturen i alle de yrkesfaglige utdanningsprogram. Samtidig skal vi utvikle prosesser som 
sikrer et godt kontinuerlig arbeid med tilbudsstrukturen og som minsker behovet for slike større 
gjennomganger.  
 
Tilbakemeldingene fra de faglige råd gjennom utviklingsredegjørelsene viser at de fleste berører 
problemstillinger og utfordringer knyttet til tilbudsstrukturen, men det foreligger få konkrete 
forslag til endringer. Samtidig antar vi at det er en forventning i flere av de faglige rådene om å 
bli involvert i den forestående gjennomgangen. Etter direktoratets vurdering er oppdraget 
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potensielt omfattende. Det kan derfor være aktuelt å peke ut noen utdanningsprogram eller 
lærefag som prioriteres i en første fase av gjennomgangen.  
 

- Vi ønsker synspunkt på hvilke utdanningsprogram eller lærefag som SRY mener bør 
prioriteres. Det er ønskelig med en begrunnelse for disse prioriteringene. 

 
Det fremgår av oppdragsbrevet at direktoratet bes om å invitere et bredt mangfold av parter og 
organisasjoner i arbeidslivet, sammen med andre relevante aktører. Direktoratet ser for seg at 
SRY vil ha en sentral rolle inn i dette arbeidet. 
 

- Hvordan ser SRY for seg å bli involvert i prosessen som kommer? Kan SRY-møtene 
fungere som en egnet arena hvor disse temaene kan drøftes, eller er det behov for å 
etablere andre møteplasser? Ønsker SRY å etablere en egen arbeidsgruppe som følger 
dette arbeidet? 

 

3. Forslag til vedtak 
 
Foreligger ikke 
 
 



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

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

 
 

 
 
 
Vår dato:  
03.06.2014 
Deres dato: 
 

 
 
 
Vår referanse:    
2014/1509 
Deres referanse:  
 

 
 

SRY-møte 4 
2014 

 
 
Dato: 18.06.2014 
Sted: Drammen 
  
Sak 10-04-14 Informasjon om dokumentasjon av praksis for praksiskandidater 
Dokument Saksdokument 
Innstilling 1. SRY anbefaler at Udir utarbeider nærmere informasjon om 

dokumentasjon av praksis for praksiskandidater. Informasjonen 
utformes i samsvar med saksdokumentet. 

2. SRY foreslår xxxx som medlem i referansegruppe for arbeidet 

  
Bakgrunn for saken 
 
I samsvar med § 3-5 i opplæringsloven er det anledning til å avlegge fag/svenneprøve på 
bakgrunn av allsidig praksis i faget. Praksisen skal være minst 25% lengre enn læretida, og skal 
dekke de mest vesentlige delene av læreplanen. Det er fylkeskommunen som godkjenner 
praksisen. På bakgrunn av en sak vedrørende godkjenning av praksis i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget mener SRY at det kan være behov for en presisering og en gjennomgang 
av prosedyrene for godkjenning av praksis i alle fag. SRY vedtok i møte 6. desember 2012 
følgende: 
 
1. SRY konstaterer at vurderingen av praksis i henhold til forskriftenes § 3-5 ikke fungerer. 
2. SRY anbefaler Utdanningsdirektoratet om å sette i gang arbeid med retningslinjer for nasjonal 
standard for godkjenning av praksis. 
 
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 (brev 
datert 25.02.2014). 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 

 
 
Direktoratets anbefaling er 
 
1. Direktoratet anbefaler at det blir utarbeidet informasjon om dokumentasjon av praksis. 

Informasjonen om ordningen kan inneholde følgende elementer: 
• Søknadsprosedyre, regler for saksbehandling, hvem som vurderer 
• Forslag til felles skjema for dokumentasjon av praksis 
• Vurdere felles frister, bl a for oppmelding yrkesteoriprøven 
• Omtale/avklaring av særlige forhold i enkeltfag. Eksempel sertifikatkrav innen 

enkelte lærefag, særskilte godskrivingsregler og regler for overgang mellom fag. 
• Avklare godkjenning av lærerpraksis, ingeniørpraksis og andre forhold som er 

omtalt i RFA-rundskrivet fra 1992 
2. Utarbeiding av informasjonen må skje i en åpen prosess og i dialog med fylkene. Det bør 

nedsettes en referansegruppe som følger arbeidet. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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3. Fylkeskommunene og SRY bør være representert i referansegruppa. Representasjon fra 
fylkene kan foreslås av Forum for utdanningsdirektører. 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. SRY anbefaler at Udir utarbeider nærmere informasjon om dokumentasjon av praksis for 

praksiskandidater. Informasjonen utformes i samsvar med saksdokumentet. 
2. SRY foreslår xxxxx som medlem i referansegruppe for arbeidet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1. RFA-rundskriv 90/159 Generelle retningslinjer til vurdering av praksis 
2. Tilbakemeldinger fra faglige råd 
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Vedlegg 1. RFA-rundskriv 
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Vedlegg 2. Uttalelser fra faglige råd 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår saksbehandler: Kari Fyhn 
Direkte tlf: 23 30 12 83 
E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no 

 
Dato: 
30.5.2014 
 

 
 
 

 
    

Til: Udir 
 
 
 
 
Praksiskandidater - tilbakemelding fra FRBA 
 
Udir har sendt et brev til de faglige rådene om godkjenning av praksis for praksiskandidater. 
 
Rådsmedlemmene diskuterte spørsmålene i brevet i et møte 9. april. De var enige om at 
praksiskandidatordningen fungerer godt i bygg- og anleggsfagene. Rådet fattet følgende vedtak: 
 
Rådet v/ rådssekretæren sender følgende tilbakemelding til Udir: Praksiskandidatordningen 
fungerer godt i de bygg- og anleggstekniske fagene når kandidatene har jobbet i Norge. Det som 
mangler, er en godkjenningsordning for personer som har praksis fra andre land. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Kari Fyhn 
rådssekre 
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Vår saksbehandler: Monika Thollefsen 
 

 
Vår dato: 
22.04.2014 
Vår 
referanse: 
2014/1002 
 

 
Deres dato: 
05.03.2014 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Utdanningsdirektoratet  
Postboks 9359 Grønland 
0135 Oslo 
 
  
 
 
 
Svar på oppdrag om godkjenning av praksis for praksiskandidater 
 
Faglig råd for design og håndverk har erfaringer med at både opplysningene som blir gitt og 
vurderingene som blir gjort når en praksiskandidat melder seg opp til fag- eller svenneprøve 
varierer mellom fylkeskommunene.  
 
Mangel på fagkunnskap hos saksbehandlere gjør at enkelte får godkjent arbeidstimer som kan 
være på kanten av det faget praksiskandidaten skal gå opp til fagprøve i. Saksbehandlerne har 
også ofte manglende kunnskap til å vurdere gjennomført praksis opp mot målene i læreplanen 
slik bestemmelsen i §11-12 tredje ledd krever: «Før praksiskandidaten kan gjennomføre fag- 
eller sveineprøva etter opplæringslova §3-5, må praksisen etter ei samla vurdering dekkje dei 
mest vesentlege delane av innhaldet i læreplanen for opplæring i bedrift/Vg3 i lærefaget.» 
 
Rådet har erfaring med at saksbehandlere i fylkeskommunene ber om en faglig vurdering fra en 
utøvende håndverker i faget. Det mener vi gir et bedre grunnlag for vurderinga.  
 
Enkelte peker på at ordningen slik den er i dag setter både fylkeskommunen og 
praksiskandidaten i en sårbar posisjon der de må stole på at bedriften kandidaten har sin praksis 
fra, har gode rutiner for opplæring, og at bedriften vet hva som kreves gjennom læreplanen for 
faget.  
 
Det er også de som opplever at «5-årsreglen» håndheves ganske firkantet, og at kvaliteten på 
opplæringen og erfaringen kandidaten har fått bør telle mer enn lengden på arbeidserfaringen 
alene.   
 
FRDH anbefaler at fagpersoner trekkes mer inn i vurderinga av praksis for praksiskandidater og 
at det utarbeides retningslinjer som sikrer en likere praksis i fylkeskommunene. Dette for å 
kvalitetssikre behandlingen av praksiskandidaten. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Marianne Monsrud 
rådsleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Faglig råd for elektrofag 
 
Adresse: Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO 
Sekretær: Knut Maarud, telefon sentralbord: 23 30 12 00 
Telefon direkte: 23 30 13 19 Mobil: 96 23 24 68 
E-post: post@udir.no  kma@utdanningsdirektoratet.no 
Hjemmeside: www.utdanningsdirektoratet.no 
 

 
 

23.04.03. 
2014. 

 
    

Godkjenning av praksis for praksiskandidater – oppdrag til faglige 
råd 
Utdrag fra referat fra møte 2-2014 i Faglig råd for elektrofag onsdag 26.02 10.00-16.00. 
Sak 19-2014 Godkjenning av praksis for praksiskandidater – oppdrag til faglige råd 
 
19-2014 Godkjenning av praksis for praksiskandidater – oppdrag til faglige råd 

I samsvar med §3-5 i opplæringsloven er det anledning til å ta fag/svenneprøve på 
bakgrunn av praksis. Praksisen skal være minst 25% lengre enn læretida, og skal 
dekke de mest vesentlige delene av læreplanen. Det er fylkeskommunen som 
godkjenner praksisen. På bakgrunn av en sak vedrørende godkjenning av praksis i 
barne- og ungdomsarbeiderfaget mente SRY at det kan være behov for en presisering 
og gjennomgang av godkjenning av praksis. SRY vedtok i møte 6. desember 2012 
følgende: 
 
1. SRY konstaterer at vurderingen av praksis i henhold til forskriftenes § 3-5 ikke 
fungerer. 
2. SRY anbefaler Utdanningsdirektoratet om å sette i gang arbeid med retningslinjer 
for nasjonal standard for godkjenning av praksis. 
 
Utdanningsdirektoratet har igangsatt et arbeid i samsvar med vedtaket, og ønsker 
derfor å innhente de faglige rådenes erfaringer med godkjenning av praksis for 
praksiskandidater. 
 

• Er fylkeskommunenes godkjenningsprosedyrer for dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater tilfredsstillende? 

• Mener rådet at ulike krav til dokumentasjon fra fylke til fylke utgjør et problem?  
• Dersom ulike krav er et problem, hva er omfanget? Har rådet forslag til tiltak 

som bør iverksettes for at godkjenningene blir mer enhetlige? 
 
Direktoratet ber om synspunkter innen 22.04.2014. 
 
Vedtak: 
1. Faglig råd for elektrofag mener at det skjer ulik vurdering i fylkene ved vurdering 

av praksis for praksiskandidater. Forskjellene er imidlertid vanskelig å 
dokumentere, og har antakelig mindre omfang enn før. 

2. Det faglige rådet har tidligere anbefalt gjeninnført en tabell over krav til 
tilleggspraksis ved overgang fra ett elektrofag til et annet. Tabellen bør kunne være 
veiledende for fylkeskommunene ved godkjenning av praksis. 
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Vår saksbehandler: Fride T. Burton 
E-post: Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no  
Tlf: 23 30 14 55 

 
Vår dato: 
16.04.2014 
Vår 
referanse: 
2014/465 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
2014/1509 

 
    

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
 
0135 OSLO 
 
 
 
Faglig råd for helse- og oppvekstfag - vurdering av godkjenning av 
praksis i praksiskandidatordningen 
 
 
Viser til brev til de faglige rådene av 25.02.14, der rådet bes vurdere følgende spørsmål:  
 
• Hvilke erfaringer har rådet med vurderingen av praksis som fylkeskommunen gjør når 

praksiskandidater melder seg opp til fagprøve 
• Hva mener rådet om kravene som fylkeskommunen stiller til dokumentasjon? Får 

fylkeskommunen et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag? 
• Hva mener rådet om rutinene knyttet til saksbehandlingen? Er de tilfredsstillende? 
• Har rådet erfaringer med at det er store variasjoner i vurderingen av praksis fra 

fylkeskommune til fylkeskommune? Hvis det er tilfelle, beskriv kort på hvilke områder 
ulikhetene viser seg. 

 
Saken ble behandlet på rådsmøtet 08.04.14. Faglig råd helse- og oppvekstfag viser til svar av 
26.09.2012 (sak 2012/404) på Utdanningsdirektoratets brev av 14.05.2011, der direktoratet i 
tilknytning til barne- og ungdomsarbeiderfaget bad rådet uttale seg om hva som bør vektlegges 
ved en ev. utforming av retningslinjer for å godkjenne praksis.  
 
Faglig råd for helse- og oppvekstfags viser til sitt svar av 26.09.2012 som vektlegger at «det ikke 
skal stilles spesifikke krav om at opplæringen og/eller praksis skal foregå/opparbeides innenfor 
nærmere definerte tjenesteområder, arbeidsoppgaver. Det skal heller ikke stilles spesifikke 
tidskrav til opplæringens/praksisens lengde for lærlinger, elever og/eller praksiskandidater i 
forhold til tjenesteområder eller arbeidsoppgaver. Faglig råd legger den samme forståelse til 
grunn for helsearbeiderfaget og ambulansearbeiderfaget.»  
 
Faglig råd for helse- og oppvekstfag opprettholder tilbakemelding gitt i dette brevet og ønsker å 
legge til at vi har bedt om at vår tolkning for Barne- og ungdomsarbeiderfaget også legges til 
grunn for helsefagarbeider og ambulansefaget. Rådets vurdering er basert på tilbakemeldinger fra 
enkeltindivider som har meldt seg til fagprøve etter § 3.5 og som avhengig av fylke har fått ulike 
svar med hensyn til dokumentasjonskrav. Disse enkeltindividene har rapportert dette inn til 
organisasjonene på mail/telefon, men vi har ikke noen samlet oversikt over omfang. Vår erfaring 
er at krav til dokumentasjon varierer mellom fylker, noen teller måneder/dager/timer andre ikke 
(det dreier seg ofte om opplæringsarena, og ikke kompetansemålene jf. tidligere uttalelser BUA-
faget vedlagt). For eksempel har vi fått en tilbakemelding som sier det kreves 8000 timer praksis 
som dokumentasjon i en fylkeskommune. Vi ser også som tidligere meddelt et behov for å se på 
utstrakt bruk av deltidsarbeid i helse- og oppvekst-yrkene i sammenheng med § 3.5.  
 
Vi har også fått tilbakemeldinger om at godkjenning av teoridelen fra tverrfaglig eksamen 
praktiseres ulikt fra fylkeskommune til fylkeskommune. Slike ulike tolkinger skaper problemer for 
enkeltindividet. Vi ønsker ikke å uttale oss om saksbehandlingsrutiner i fylkeskommunen, dette 
bør fylkeskommunene uttale seg om. Vi anbefaler derfor at Utdanningsdirektoratet gjør en 
kartlegging av fylkenes praksis i tillegg til at saken er forelagt de faglige rådene. 
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Vår saksbehandler: Ragnhild Skarholt Bølviken 
Direkte tlf: 23 30 27 10 
E-post: rsk@udir.no 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår dato: 
14.05.2014 
Vår 
referanse: 
2014/19 
 

 
Deres dato: 
Deres 
referanse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
Til 
Utdanningsdirektoratet 
 
 
 
Godkjenning av praksis for praksiskandidater – oppdrag til de 
faglige råd 
 
På bakgrunn av sak vedrørende godkjenning av praksis i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget mener SRY at det kan være behov for en presisering og en 
gjennomgang av prosedyrene for godkjenning av praksis i alle fag. De faglige råd har 
derfor fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å se nærmere på temaet, og deriblant 
gjøre rede for sine erfaringer med dette.  
 
Faglig råd for naturbruk (FRNA) diskuterte saken på rådsmøtet 8. mars 2014. Rådet 
kjenner seg i liten grad igjen i SRYs beskrivelse, og er i hovedsak tilfreds med dagens 
ordning. FRNA er i og for seg enige i at godkjenning av praksis for praksiskandidater er 
vanskelig, men er skeptiske til om innføring av retningslinjer for nasjonal standard vil 
bedre dette. Opprettelse av nasjonale retningslinjer vil redusere de skjønnsmessige 
vurderingene som eksisterer i dag, vurderinger FRNA i hovedsak mener er positive.  
 
Dette til tross, er FRNA opptatt av problemstillingene, og vil komme tilbake til temaet 
hvis rådet får ytterligere henvendelser eller innspill om at ordningen ikke fungerer.  
 
Når det gjelder de konkrete spørsmålene rådene blir bedt om å besvare, sitter ikke FRNA 
med entydige erfaringer knyttet til dette. Rådet finner det derfor vanskelig å besvare 
disse spørsmålene.  
 
 
Med vennlig hilsen  
faglig råd for naturbruk  
 
Petter Nilsen 
leder faglig råd for naturbruk  
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Fra: Benedicte Helgesen Bergseng  
Sendt: 22. april 2014 15:29 
Til: Knut Maarud 
Emne: SV: Godkjenning av praksis for praksiskandidater 
 
Hei, 
 
Sender her svar på vegne av Faglig råd for restaurant- og matfag angående henvendelse fra 
Utdanningsdirektoratets om godkjenning av praksis for praksiskandidater. Rådet er ikke kjent med 
problemer knyttet til ulik vurdering av praksis innen fagene i utdanningsprogrammet for restaurant- 
og matfag. 
 
Hilsen, 
Benedicte Helgesen Bergseng 
rådgiver 
 
Avd. for fag- og yrkesopplæring 
Utdanningsdirektoratet 
Tlf. 23 30 27 68  
Besøksadresse: Schweigaards gate 15 B  
Postadresse: Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO 
Benedicte.Helgesen.Bergseng@utdanningsdirektoratet.no 
http://www.utdanningsdirektoratet.no/ 
Arena for kvalitet i fagopplæringen 11-12. september 2014 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fra: Knut Maarud  
Sendt: 28. mars 2014 15:30 
Til: Benedicte Helgesen Bergseng 
Emne: VS: Godkjenning av praksis for praksiskandidater 
 
Til oppdrag vedrørende godkjenning av praksis for praksiskandidater 
Faglig råd for restaurant og matfag ønsker ytterligere informasjon om saken, herunder 
problemstillinger knyttet til SRYs behandling av den omtalte barne- og ungdomsarbeidersaken. 
Vedlagt følger SRY-saken med vedlegg, samt brev sendt fylkeskommunene om samme sak sommeren 
2013. Direktoratet gjør nå en kartlegging av om ulik vurdering av praksis er et problem også i andre 
fag. Ut fra dette vil vi vurdere behovet for generell informasjon om godkjenning av praksis for 
praksiskandidater.   
Vi håper rådet kan gi oss svar på spørsmålene som er stilt. Hvis det er behov for ytterligere 
informasjon, eller at en fra arbeidsgruppa deltar i møtet, så si i fra!  
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Faglig råd for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) 
 
 
 
         Oslo, 22. april 2014 
 
 
 
Utdanningsdirektoratet 
Att: Knut Maarud 
 
 
 

Godkjenning av praksis for praksiskandidater – Oppdrag til faglige råd 

Vi viser til UDIRs brev av 25.02.2014 – ref: 2014/1509 ang. ovennevnte hvor direktoratet ber om 
tilbakemeldinger på følgende: 

• Hvilke erfaringer har rådet med vurderingen av praksis som fylkeskommunen gjør 
når praksiskandidater melder seg opp til fagprøve 

• Hva mener rådet om kravene som fylkeskommunen stiller til dokumentasjon? Får 
fylkeskommunen et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag? 

• Hva mener rådet om rutinene knyttet til saksbehandlingen? Er de tilfredsstillende? 
• Har rådet erfaringer med at det er store variasjoner i vurderingen av praksis fra 

fylkeskommune til fylkeskommune? Hvis det er tilfelle, beskriv kort på hvilke 
områder ulikhetene viser seg. 

 

For å rekke å gi tilbakemelding til UDIR innen tidsfristen, 22. april, delegerte Arbeidsutvalget i Faglig 
råd TIP oppdraget til Arbeidsgruppe Vg2 Industriteknologi som, etter innhenting av opplysninger, har 
følgende kommentarer: 

Vi har ikke grunnlag for å mene at godkjenning av praksis er et problem for våre industrifag. Det er 
imidlertid viktig at de enkelte fylkeskommuner håndterer godkjenning av praksis  etter samme 
prinsipper (har systemer for det) slik at kandidater innenfor samme fag får den samme behandlingen 
i eget fylke. 

Rådet påpeker også viktigheten av at det er bedriftene som dokumenterer praksisen, og at 
fylkeskommunen godkjenner praksisen.  Praksisen må være lang nok i henhold til opplæringslovens § 
3-5,  nettopp for å få lik behandling innenfor fag. 

Vi har også registrert at fradragsreglene praktiseres ulike mellom fylker. 

Vi er videre kjent med at fylkeskommuner og opplæringskontor har utarbeidet verktøy for å 
dokumentere praksis, noe som kan være god støtte for kandidaten. Disse vil være forskjellig for fag 
og fra fylke til fylke. 

 



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

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

 

Vår saksbehandler: Knut Maarud 
E-post: Kma@udir.no  
 
 

 
Vår dato: 
12.06.2014 
Vår 
referanse: 
2014/118 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 4 
2014 

Dato: 18.06.2014 
Sted: Drammen 
 
 
SRY-sak 11-04-14 Beredskapsgruppa – vurdering av lærlingsituasjonen høsten 2014 
Dokument Til behandling 
Innstilling Forslag til vedtak: 

 
Beredskapsgruppa mener situasjonen for søkere til læreplass 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: 
 
1. Beredskapsgruppa anbefaler SRY å skaffe seg oversikt over 

konsekvenser av arbeidsinnvandring 
2. Beredskapsgruppa mener allerede etablerte tiltak for flere læreplasser 

bør opprettholdes og gjennomføres. Dette omfatter bl.a. finansiering 
av stimuleringstilskuddet på 50 000,-. Det må sikres finansiering ut 
2014 og for 2015. 

3. SRY slutter seg til beredskapsgruppas forslag 
 

Bakgrunn 

Lærlingsituasjonen 
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. 
 
Vurderingen denne gang gjøres på bakgrunn av spørreundersøkelse i fylkene i regi av NIFU. 
Undersøkelsen omfatter deres vurdering av lærlingsituasjonen høsten 2014. I tillegg gjøres det 
vurderinger i organisasjonene og i de faglige rådene som er representert i beredskapsgruppa.  
 
Direktoratet har bedt de faglige rådene kommentere spørreundersøkelsen til fylkene. 
Kommentarene vil bli framlagt over bordet i møtet. Av tidsmessige årsaker har ikke 
beredskapsgruppa hatt mulighet til å vurdere deres innspill.  

Søkere til læreplass 
Søkertallene for våren 2014 viser at det er vel 1000 flere søkere til læreplass enn hva det var 
våren 2013. I 2011 var det 17 297 søkere læreplass, i 2012 17 692 søkere, i 2013 18 122 
søkere, mens antallet i 2014 var steget til19 285 søkere til læreplass gjennom Vigo. Dette betyr 
at det må skaffes til veie flere læreplasser.  
 
 
 
 
 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
mailto:Kma@udir.no
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Søkningen i 2014 fordeler seg slik på utdanningsprogrammene:  
 
 Søkere til 

læreplass: 
BA Bygg/anleggsteknikk 3 004 
DH Design/håndverksfag 811 
EL Elektrofag 3 205 
HO Helse- og oppvekstfag 3 462 
ID Idrettsfag 0 
MD Musikk/dans/drama 0 
MK Medier/kommunikasjon 125 
NA Naturbruk 481 
RM Restaurant/matfag 1 132 
SS Service/samferdsel 2 380 
ST Studiespesialisering 0 
TP Teknikk/industriell produksjon 4 685 
PB Påbygging - 
AO Alternativ opplæring 0  
I alt  19 285 
 
 
Fylkeskommunenes vurdering av lærlingsituasjonen: 
Utdanningsdirektoratet har bedt fylkeskommunene om en vurdering av lærlingsituasjonen høsten 
2014. Et av målene med undersøkelsen er å gi beredskapsgruppa og SRY et grunnlag for å 
vurdere iverksetting av eventuelle tiltak for å bidra til at søkerne får læreplass. Fylkene blir i 
tillegg spurt om hvilke faktorer som gjør læreplassituasjonen usikker, hva som kan bidra til 
etablering av flere læreplasser og andre forhold relatert til læreplassituasjonen.  
Med unntak av Finnmark, Nord-Trøndelag og Østfold, har alle fylkeskommunene besvart 
undersøkelsens kapittel om lærlingsituasjonen (Rapporten er foreløpig ikke offentliggjort). 
Rapportens viktigste funn er en dempet optimisme i fylkeskommunene foran høstens 
inntak av lærlinger. Rogaland, Oslo og Buskerud skårer høyest i 2014, mens Vestfold, Troms og 
Oppland skårer lavest.  
 
Andre funn er: 
• Arbeidsinnvandring vurderes som en viktig årsak til at bedrifter ikke tar inn lærlinger 
• Økt lærlingtilskudd er viktigste tiltak for flere læreplasser 
• Det er få bekreftende opplysninger om permitteringer og oppsigelser av lærlinger 
• Det er igangsatt 66 vg3-klasser for 444 søkere som ikke har fått læreplass 
 
Rapporten peker for øvrig på en rekke problemstillinger fag- og yrkesopplæringen står overfor. 
Mangel på læreplasser er en sak, men mangel på søkere er også et problem. Det pekes videre på 
utfordringen med at svært mange elever ikke passer inn selv om de har rett, og at det fører til at 
mange ikke søker. Forskerne mener det er liten bevissthet i næringslivet om samfunnsoppdraget. 
En del bransjer mangler tradisjon for lærlingeordningen og bedriftene etterspør derfor ikke 
faglært arbeidskraft.  
 
Beredskapsgruppas vurdering av lærlingsituasjonen: 
Beredskapsgruppas representant fra NAV mener situasjonen for søkere til læreplass høsten 2014 
vil bli omtrent som situasjonen var i 2013. 
Beredskapsgruppas representant fra KS viser til ubalanse i BU-faget og helsearbeiderfaget, og 
denne ubalansen kan slå begge veier. Det var 2461 nye kontrakter i 2013 i fagene samlet, og det 
er nok læreplasser på landsbasis i helsearbeiderfaget. BU-faget har ganske god balanse, men 
fylkesvise forskjeller 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Beredskapsgruppas representant fra Staten melder om en liten økning i virksomheter tilknyttet 
OK stat. Forsvaret opprettholder inntaket. Det er enkelte etater som sammen har opprettet en 
opplæringsring. Dette kan på sikt gi flere læreplasser. 
 
Verken arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjonene i privat sektor var til stede på møtet. Ut 
fra det generelle inntrykket av arbeidsmarkedet, og ut fra spørreundersøkelsen til 
fylkeskommunene, er bedskapsgruppa opptatt av de langsiktige konsekvensene av 
arbeidsinnvandringen. 
 
Konklusjon: 
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.  

 
Forslag til vedtak: 
 
Beredskapsgruppa mener situasjonen for søkere til læreplass 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: 
 

1. Beredskapsgruppa anbefaler SRY å skaffe seg oversikt over konsekvenser av 
arbeidsinnvandring 

2. Beredskapsgruppa mener allerede etablerte tiltak for flere læreplasser bør opprettholdes 
og gjennomføres. Dette omfatter bl.a. finansiering av stimuleringstilskuddet på 50 000,-. 
Det må sikres finansiering ut 2014 og for 2015. 

3. SRY slutter seg til beredskapsgruppas forslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Vedlegg: 
Etablering av læreplasser. Undersøkelse gjort av NIFU for Utdanningsdirektoratet 
Vedlegg 
Etablering av læreplasser 
Upublisert kapittel i undersøkelse gjort våren 2014 av NIFU for Utdanningsdirektoratet. Offentliggjøres senere i «Spørsmål til Skole-Norge våren 2014» 
(Lenke til 2013-utgaven Her) 
 
Utdanningsdirektoratet ønsker å følge med på status for om søkere til læreplass får læreplass og om antall 
læreplasser i Norge påvirkes av den økonomiske krisen i store deler av Europa. Derfor ønskes 
fylkeskommunenes syn på situasjonen foran tildeling av læreplasser i 2014. Hensikten er å få kunnskap om i 
hvilken grad situasjonen i Europa påvirker lærebedriftenes inntak av lærlinger, samt å vurdere om svarene gir 
indikasjoner på en eventuell lavkonjunktur også for Norges del. Det er usikkert hvilket omfang konsekvensene 
av krisen får for nettopp fylkeskommunene og for lærebedriftenes inntak av lærlinger i 2014. 
Utdanningsdirektoratet har stilt en del likelydende spørsmål til fylkeskommunene siden våren 2009. 

Arbeidsinnvandring viktigere som årsak for at bedrifter ikke tar inn 
lærlinger  

De første spørsmålene som ble stilt fylkeskommunene gjelder tre ytre forhold som kan tenkes å redusere 
inntaket av lærlinger. Disse spørsmålene ble stilt første gang i 2012. Dette gjelder arbeidsinnvandring, 
midlertidige ansettelser og økt bruk av vikarbyråer. Ettersom det med ett unntak er de samme 
fylkeskommunene som har svart på spørsmålene begge år, skal svarene være sammenliknbare. 

Tabell 6.1 Hvilken betydning mener fylkeskommunen at følgende forhold har for redusert inntak av 
lærlinger? (Tall fra våren 2013 i parentes). 

 Ingen 
betydning 

En del 
betydning 

Stor 
betydning 

Sum 

Arbeidsinnvandring 3 (7) 8 (8) 4 (1) 15 (16) 
Midlertidige ansettelser 4 (7) 9 (7) 2 (2) 15 (16) 
Økt bruk av vikarbyråer 6 (10) 8 (4) 1 (1) 15 (15) 
 
Ingen av de tre forholdene anses å ha stor betydning for redusert inntak av lærlinger, bare inntil fire av fylkeskommunene 
tillegger dem slik vekt. Likevel er det en tendens til at flere tillegger forholdene vekt i 2014 enn i 2013. Midlertidige 
ansettelser, økt bruk av vikarbyråer og arbeidsinnvandring tillegges en del betydning av over halvparten av 
fylkeskommunene. Er det så de samme fylkeskommunene som tillegger disse forholdene vekt? Tabell 6.2 viser at åtte av 
fylkeskommunene tillegger alle tre forhold vekt, mot bare tre i 2013. Bare to mener at ingen av forholdene har betydning 
for redusert inntak av lærlinger, mot fire et år tidligere. I mellom dette ligger ulike kombinasjoner. Det er ingen som peker 
på vikarbyråer alene. Det er heller ingen tydelige geografiske mønstre i svarfordelingen. Ingen landsdeler peker seg ut med 
særlig vekt på en eller flere av de nevnte årsakene til redusert inntak av lærlinger (vises ikke i tabell). Hovedinntrykket er at 
arbeidsinnvandring tillegges større betydning for redusert inntak av lærlinger i 2014 enn i 2013. 
Tabell 6.2 Forhold som kan ha betydning for redusert inntak av lærlinger? 

Alle tre forhold 8 (3) 
Arbeidsinnvandring og midlertidige ansettelser 2 (3) 
Arbeidsinnvandring og vikarbyråer 1 (1) 
Midlertidige ansettelser og vikarbyråer 0 (1) 
Bare arbeidsinnvandring 1 (2) 
Bare midlertidige ansettelser 1 (2) 
Bare vikarbyråer 0 (0) 
Ingen av forholdene 2 (4) 
Sum 15 (16) 
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På direkte spørsmål om fylkeskommunen i løpet av de siste to årene har hatt kontakt med lærebedrifter som 
ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger, svarer 13 av 15 fylkeskommuner bekreftende, mot 14 av 16 et år tidligere. 
De som svarer bekreftende er bedt om å presisere nærmere hva de tror er årsaken til dette (tabell 6.3). NIFU 
har for øvrig gjennom flere prosjekter diskutert og analysert behov og etterspørsel etter læreplasser i ulike fylker 
og på tvers av sektorer/fag, blant annet i Høst, Skålholt og Nyen (2012). 

Tabell 6.3 Årsaker til at lærebedrifter ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger 

 Ja Nei Sum 

Har fylkeskommunen i løpet av de siste to 
årene hatt kontakt med lærebedrifter som 
ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger? 13 (14) 2 (2) 15 (16) 
Årsaker: Ja Nei Sum 
Ungdom ønsker ikke læreplass 6 (5) 7 (9) 13 (14) 
Tar heller inn voksenlærlinger 5 (4) 8 (10) 13 (14) 
Mangler oppdrag/bestillinger 11 (9) 2 (5) 13 (14) 
Mangler ansatte som kan ta på seg å være 
instruktør/faglig leder 6 (10) 7 (4) 13 (14) 
Leier heller inn utenlandsk arbeidskraft fordi 
det er billigere 6 (4) 7 (10) 13 (14) 
Leier heller inn utenlandsk arbeidskraft fordi 
det gir bedre kvalitet 2 (1) 11 (13) 13 (14) 
Annet 4 (3) 9 (11) 13 (14) 
 
Den årsaken som flest nevner er mangel på oppdrag og bestillinger, slik det også var i 2013. Flere nevner dessuten det. 
Mangel på ansatte som kan være instruktører ser derimot ut til å være et problem for færre. Spesielt for små bedrifter må 
dette kunne sies å være tungtveiende årsaker ettersom de vil være mindre fleksible i forhold til endringer i ordretilgang og 
kompetanse og kapasitet i bedriften. Vi merker oss dessuten at seks fylkeskommuner mener at manglende interesse for 
læreplass blant de unge påvirker bedriftenes vilje til å ta lærlinger. Dette kan kanskje henge sammen med at de opplever å 
ha få kandidater å velge mellom. Fem fylkeskommuner har møtt på bedrifter som heller velger å satse på voksne lærlinger, 
mens seks heller leier inn billig utenlandsk arbeidskraft. To fylkeskommuner peker dessuten på bedre kvalitet hos 
utenlandsk arbeidskraft. Det er ingen fylkeskommuner som peker på samtlige oppgitte årsaker til at bedrifter ikke lenger tar 
inn lærlinger, men tre peker på fem av årsakene.  

Dempet optimisme foran høstens inntak av lærlinger 
Hvert år siden 2009 har fylkeskommunene tatt stilling til tre påstander om hvordan de tror formidlingen av 
læreplasser kommer til å gå. Den første påstanden gjelder om de kvalifiserte søkerne vil få plass og 11 av de 15 
fylkene som har besvart spørsmålet mener at påstanden passer svært godt eller ganske godt. I forhold til 
svarene i 2013 synes det å råde en mindre grad av optimisme ettersom alle fylkeskommunene da syntes 
påstanden passet svært godt eller ganske godt. Tidligere, og spesielt i 2009, har det si\om i 2014 vært 
fylkeskommuner som synes påstanden passer dårlig. Svarmønsteret for den andre og tredje påstanden ligner 
mer på hva vi har sett tidligere, selv om vi også her kan ane en noe mindre grad av optimisme sammenliknet 
med fjoråret. Den fjerde påstanden var ny i 2013, og også den bekrefter en redusert grad av optimisme. 

Tabell 6.4 Vi ber fylkeskommunen gi en vurdering av situasjonen for elevene som er i ferd med å 
avslutte skoledelen av sin yrkesfaglige opplæring, og som har søkt om læreplass fra høsten 2013. Hvor 
godt passer beskrivelsene nedenfor på situasjonen i fylket? 

 Passer 
svært 
godt 

Passer 
ganske 

godt 

Passer 
ganske 

dårlig 

Passer 
svært 
dårlig Sum 

Vi antar at de fleste kvalifiserte søkerne vil få 
læreplass 2 (7) 9 (7) 4 (0)  15 (14) 
Vi vil bare kunne skaffe læreplass til søkere 
med opplæringsrett 1 (0) 4 (3) 7 (8) 3 (3) 15 (14) 
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Vi er svært bekymret for situasjonen til 
elever som søker læreplass 2 (2) 4 (2) 7 (8) 2 (3) 15 (15) 
Lærebedrifter ser på det som aktuelt å si opp 
eller ta inn færre lærlinger 2 (0) 3 (2) 9 (8) 1 (4) 15 (14) 
 
Ut fra svarene i tabell 6.4 kan vi lage en indeks for grad av optimisme. Hvis man svarer «passer svært godt» på det første 
utsagnet og «passer svært dårlig» på de tre neste, vil dette gi et samlet uttrykk av maksimal optimisme og en 
gjennomsnittsverdi på 4,0.«Passer svært dårlig» på det første utsagnet og «passer svært godt» på de tre øvrige vil bety 
maksimal pessimisme og en gjennomsnittsverdi på 1,0. I figur 6.1 har vi plassert de fylkeskommunene som har besvart alle 
fire utsagn og rangert dem etter grad av optimisme.  

 
Figur 6.1 Gjennomsnittlig grad av optimisme 

Rogaland. Oslo og Buskerud skårer høyest i 2014, mens Vestfold, Troms og Oppland skårer lavest. Vi ser at åtte av 
fylkeskommunene har en lavere verdi i 2014 sammenliknet med 2013, mens fire har en lavere verdiog bare en har en 
høyere verdi. 

Fylkeskommunene iverksetter egne tiltak 
Fylkeskommunene er bedt om å ta stilling til sju påstander knyttet til hvilke tiltak som gjennomføres for å skaffe flere 
læreplasser. Alle fylkeskommunene jobber med dette hele tiden og det inngår i dere daglige arbeid. 14 av 15 
fylkeskommuner mener utsagnet om at de iverksetter egne tiltak passer svært godt eller ganske godt, mens 14 av 15 har 
konkrete planer om å skaffe flere læreplasser. Åtte av 15 fylkeskommuner ansetter egne medarbeidere for dette formålet, 
og dette antallet er betydelig lavere enn i 2013. Ni av 13 planlegger informasjonskampanjer. Avsetting av penger til egne 
tiltak ved en eventuell krise gjelder seks av fylkeskommunene, mens åtte peker på utvikling av fylkeskommunale mål for 
inntak av lærlinger. Vi finner vesentlige likhetstrekk med situasjonen et år tidligere, bortsett fra den markerte nedgangen i 
antallet som ansetter egne medarbeidere for å bidra til at søkere får tilbud om læreplass. Dessuten er det færre som mener at 
det første utsagnet, om iverksetting av egne tiltak for å skaffe læreplasser, passer svært godt, mens tilsvarende flere mener 
at utsagnet passer ganske godt.   
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Tabell 6.5 Vil fylkeskommunen gjennomføre egne tiltak for å skaffe flere læreplasser? Ta stilling til hvor 
godt beskrivelsene nedenfor passer på situasjonen i fylket. 

 

Passer 
svært 
godt 

Passer 
ganske 

godt 

Passer 
ganske 

dårlig 

Passer 
svært 
dårlig Sum 

Vi har iverksatt egne tiltak for å skaffe 
læreplasser 6 (11) 8 (3) 1 (1)  15 (15) 
Vi har konkrete planer om å rekruttere flere 
lærebedrifter 7 (9) 7 (4) 1 (1)  15 (14) 
Vi arbeider hele tiden med å skaffe 
læreplasser. Dette inngår i det daglige 
arbeidet 8 (9) 7 (6)   15 (15) 
Vi vil gjennomføre en egen 
informasjonskampanje for å skaffe flere 
læreplasser 4 (4) 5 (5) 6 (4)  15 (13) 
Vi ansetter egne medarbeidere for å bidra til 
at søkere får tilbud om læreplass 3 (5) 5 (8) 3 (0) 4 (2) 15 (15) 
Vi har satt av penger til egne tiltak ved en 
eventuell krise 3 (3) 3 (4) 6 (4) 3 (4) 15 (15) 
Vi har utviklet fylkeskommunale mål for 
inntak av lærlinger på de enkelte fagområder 
(jf. samfunnskontrakten) 5 (3) 3 (4) 7 (7) 0 (1) 15 (15) 
Andre tiltak fylkeskommunen har iverksatt. 
Beskriv tiltakene i boksen nedenfor 12 (11)    12 (11) 
 
12 fylkeskommuner har oppgitt andre tiltak enn de sju som er gitt som alternativer i tabell 6.5 og tiltakene er som følger: 

• Vi oppretter Vg3 i skole for søkere som ikke får læreplass. Har slike tilbud først og fremst på elektro og 
helsearbeiderfag. Alle vgs har en formidlingsansvarlig som bl.a skal rekruttere flere lærebedrifter og 
stimulere elever til å søke læreplass. PTF brukes aktivt. 
 

• Vi gjennomfører besøk i samtlige kommuner i fylket for å oppfordre til økt inntak av lærlinger.  Møter 
mellom Y-nemnd, opplæringskontorer og politikere. Innhenting av intensjonsavtaler fra lærebedrifter. 
Systematisk samarbeid mellom skole og arbeidsliv (Lærings- og utviklingsteam). Økt samarbeid mellom 
rådgivningstjeneste i fylkeskommunal og kommunal rådgivningstjeneste - ledes av koordinator i hver 
region.  Møter med regionråd i alle regioner 

• Skolene har fått økt ansvar i formidlingsfasen, en egen formidlingskoordinator på hver skole. 

• Kvalifiserende tiltak for de som ikke får læreplass 

• Aktiv mot læreplass. Kurstilbud i samarbeid med NAV for 75 ungdommer som ønsker læreplass. De tar 
opp fellesfag som de har strykkarakter i og får praksis som er relevant i inntil 6 mnd. 

• Opprettet Vg3 tilbud i skole for søkere uten tilbud om læreplass 

• Oslo kommunes lærlingprosjekt «Oslostafetten» - kampanje for flere lærebedrifter 

• Vi støtter Aksjon lærebedrift med 2,5 mill. Bidrar til flere lærebedrifter. Samarbeid mellom NHO og LO. 

• Alternativt Vg3 ute i bedrift. Ser også på tiltak sammen med fagskolen 

• Særskilt tidlig oppfølging av kandidater som utpeker seg som vanskelige å få formidlet (negative/dårlige 
karakterer, høyt fravær mm) 

• Tidlig formidling, fra elev til lærling, hospitering 
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• Målrettet arbeid gjennom «Prosjekt til fordypning» 

Vi har også for disse utsagnene laget en indeks som kan gi et mer generelt inntrykk av aktivitetsnivået i fylkeskommunene. 
På denne indeksen kommer Vest-Agder og Oslo ut med de høyeste verdiene, mens Rogaland har den laveste. I forhold til 
2013 har ni fylkeskommuner en lavere verdi, mens fire har en høyere verdi. 

 
Figur 6.2 Gjennomsnittlig grad av aktivitet når det gjelder egne tiltak for å skaffe flere læreplasser 

Flere etterlyser initiativ fra sentralt hold 
Også i denne spørringen er fylkeskommunene bedt om å ta stilling til hvilke sentrale tiltak som bør iverksettes for å bidra 
til inntak av lærlinger og hvilken viktighet de ulike tiltakene tillegges. Sammenliknet med 2013 ser vi en markert økning i 
antall fylkeskommuner som vektlegger betydningen av økt lærlingtilskudd som tiltak. Det samme gjelder en nasjonal 
database for ledige læreplasser og nasjonale informasjonskampanjer. 
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Tabell 6.6 Har fylkeskommunen forslag til tiltak som bør iverksettes på statlig nivå for å bidra til inntak 
av lærlinger? Ta stilling til viktigheten av tiltakene nedenfor. 

 Svært 
viktig 

Ganske 
viktig 

Mindre 
viktig 

Ikke 
viktig Sum 

Økt lærlingtilskudd 7 (1) 7 (9) 1 (4) 0 (1) 15 (15) 
Flere kryssløp 2 (3) 6 (7) 5 (5) 1 (0) 14 (15) 
Nasjonale informasjonskampanjer 5 (3) 6 (5) 2 (6) 1 (0) 14 (14) 
Nasjonalt lærlingtorg (database) for 
registrering av ledige plasser og søkere 3 (1) 6 (3) 2 (8) 3 (2) 14 (14) 
Bedre vern av lærlinger i lovverket under 
permisjon / oppsigelse 0 (1) 3 (4) 9 (6) 2 (2) 14 (13) 
Målrettede krisepakker som kan styrke 
lærebedriftene 4 (3) 5 (9) 5 (2)  14 (14) 
Andre forslag til tiltak. Beskriv tiltaket i 
boksen nedenfor 7 (5) 1 (1)   8 (6) 
  
Målrettede krisepakker tillegges mindre vekt i 2014 enn i i 2013. Flere kryssløp tillegges sammen betydning 
som året før. Bedre oppsigelsesvern er fortsatt det tiltaket som færrest peker på som viktig. Også i tilknytning til 
disse spørsmålene er fylkeskommunene bedt om å spesifisere nærmere hvilke andre tiltak de vil foreslå. 

Dette er svært komplisert. Mangel på læreplasser er en sak, mangel på søkere en annen. Utfordringen er at 
svært mange elever ikke passer inn selv om de har rett. Det påvirker også at mange ikke søker. Det er liten 
bevissthet i næringslivet om samfunnsoppdraget. En del fag har ikke tradisjon for lærlingeordningen og 
bedriftene etterspør heller ikke faglært arbeidskraft. Brutalt sagt: Vi flikker på et system i krise. Det store frafallet 
er på yrkesfag og frafall i læretida er et underkommunisert problem. Fylkeskommunen arbeider meget hardt 
med disse spørsmålene og har få virkemidler. Troen på at penger hjelper er overvurdert. Bedriftene ønsker 
flinke, modne ungdommer som kan gå rett inn i verdiskapingen. Dessverre er ikke alle ungdommer der i 17 -
årsalderen, men de fleste har stort potensiale. 

• Vi ønsker at partene i arbeidslivet tar større ansvar for opprettelse av flere læreplasser - spesielt at KS 
følger opp Samfunnskontraktens mål ved å øke måltallet i den enkelte kommune. Offentlig sektor tar 
altfor lite ansvar for lærlingordningen! 

• Utarbeide måltall for antall lærlinger i offentlig sektor og følge opp at målene nås. 

• Alle elever i bedrift i «Prosjekt til fordypning».  Aktivisering av søkere når de er elever i vgs.  Tiltak som 
bedrer karakterer og minsker fraværet til søkerne. 

• Pålegge regionale statlige foretak og virksomheter til å ta inn lærlinger med ungdomsrett. Bedre 
ordninger for de med særlige behov/lav evne til verdiskapning 

• Bruke lærlingeklausul ifm offentlige oppdrag i stat og kommune Sterkere og mer synlig satsing på 
bedriftenes samfunnsansvar for å ta imot lærlinger. 

• Styrking av lokal innsats mot bransjer og bedrifter 
• Kommunene må ansette lærlinger, bransjene må forplikte seg på å ta inn lærlinger 

Få bekreftende opplysninger om permitteringer og oppsigelser av 
lærlinger 

Bare fem1 av 15 fylkeskommuner oppgir at det har blitt oppsagt eller permittert lærlinger etter 1. oktober 2013, 
mens ni fylkeskommuner svarer benektende på dette og en vet ikke. Vi er usikre på om et benektende svar 

                                                           
1 Oslo, Oppland, Aust-Agder, Hordaland og Sør-Trøndelag. 
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betyr at oppsigelser eller permitteringer faktisk ikke har forekommet, eller om det kan tolkes som at 
fylkeskommunen ikke kjenner til eller ikke har oversikt over om dette har forekommet. Omfanget av fylker som 
oppgir antall oppsagte og permitterte innenfor ulike fag er lavere enn i 2013, da det var økning i antallet 
sammenliknet med tidligere år, spesielt for rørleggerfaget. Det må tas forbehold for at tallene er små og at vi 
mangler bekreftende opplysninger fra 14 fylkeskommuner, som også kan ha hatt permitterte eller oppsagte 
lærlinger å fortelle om. Vi har til sammen opplysninger om 37 oppsagte eller permitterte lærlinger, hvorav 31 er 
oppsagte. Våren 2013 var tallene 91 oppsagte og 32 permitterte, 2012 henholdsvis 70 og 27. Vi finner det svært 
overraskende at årets samlede antall er bare 30 prosent av fjorårets. Samtidig kan vi konstatere at de 15 
fylkeskommunene som har besvart undersøkelsen ser ut til at ha gjort dette på en svært samvittighetsfull måte, 
noe vi vil se i det følgende når det gjelder opprettelse av Vg3-tilbud. 

Tabell 6.7 Hvor mange lærlinger i hvilke fag er blitt permittert eller oppsagt etter 1. oktober 2013 i dette 
fylket? Fylkeskommunen kan bruke egne tall, eller tall fra VIGO hvis disse gir et godt bilde av 
situasjonen. 

 Permitterte Oppsagte Sum 

Tømrerfaget 4 4 8 

Helsearbeiderfaget  5 5 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2 2 

Elektrikerfaget 1 5 6 

Rørleggerfaget  1 1 

Kokk-servitør  5 5 

Sveisefaget 1  1 

Platearbeiderfaget  2 2 

Frisørfaget  1 1 

Industrimontørfaget  1 1 

Institusjonskokkfaget  1 1 

Logistikkfaget  1 1 

Produksjonselektronikerfaget 2 2 

Hjulutrustningsfaget  1 1 

Sum 6 31 37 

 

Opprettelse av Vg3-tilbud 
Alle 15 fylkeskommuner som har besvart undersøkelsen oppgir at de har opprettet alternative Vg3-klasser for 
søkere som ikke fikk læreplass høsten 2013. Dette omfatter til sammen 444 elever i 32 forskjellige fag. 
Omfanget av elever i slike tilbud er høyere enn det som har vært registret. I 2013 var tallet 329 elever. Antallet 
klasser er 66, men dette tallet inkluderer en del tilfeller av enkeltelever der begrepet «klasse» ikke gir mening. 

Tabell 6.8 Hvor mange alternative Vg3-klasser for søkere som ikke fikk læreplass har fylkeskommunen 
igangsatt i dette skoleåret (2012 – 2013)? Skriv inn antall alternative Vg3-klasser og antall elever i Vg3-
klasser 

 Klasser Elever 
Industrimekaniker 7 64 
Bilfaget - lette kjøretøy 5 62 
Helsearbeiderfaget 5 48 
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 4 43 
Elektrikerfaget 4 37 
Tømrerfaget 3 35 
IKT-servicefaget 6 28 
Kjole- og draktsyerfaget 5 25 
Salgsfaget 2 14 

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


   Side 12 av 14 

 

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/ 

 
 

Motormannsfaget 1 13 
Landbruksmaskinmekanikerfaget 1 12 
Billakkererfaget 1 7 
Matrosfaget 1 7 
Kontor og administrasjonsfaget 1 7 
Rørleggerfaget 1 5 
Kokk-servitør 1 4 
Sveisefaget 1 4 
Konditor/baker 1 3 
Gullsmedfaget 2 3 
Billakkererfaget 1 3 
Reiselivsfaget 2 3 
Sikkerhetsfaget 1 3 
Børsemaker 1 3 
Murerfaget 1 2 
Kulde- og varmepumpeteknikk 1 2 
Møbelsnekkerfaget 1 1 
Anleggsmaskinfører 1 1 
Mediegrafiker 1 1 
Platearbeider 1 1 
Elektroreparatørfaget 1 1 
Betongfaget 1 1 
Resepsjonsfaget 1 1 
Sum 66 444 
 

Det er flest Vg3-elever i industrimekanikerfaget, slik det også var i 2013 og tallet har økt fra 55 til 64. Bilfaget – 
lette kjøretøyer har en økning fra 43 til 62, mens helsearbeidefaget har omtrent samme antall Vg3-elever som 
året før. For barne- og ungdomsarbeiderfaget er det en fordobling. For tømrerfaget har tallet økt fra 10 til 35 og 
IKT-servicefaget fra 8 til 28. For elektrikerfaget er tallet redusert fra 49 til 37, og dette faget utgjør dermed et 
unntak fra en generell trend mot flere Vg3-elever. Det samme gjelder gullsmedfaget som har en reduksjon fra 
16 til bare tre Vg3-elever. Den generelle trenden mot flere Vg3-elever utfyller det bildet vi har vist tidligere med 
en økt grad av bekymring i flere fylker når det gjelder overgangen fra skole til bedrift for yrkesfagelevene. 

Av de 15 fylkeskommunene som oppgir at de gir Vg3-tilbud, er det sju som gir tilbud over ett år, tre gir tilbud 
over to år mens fem varierer lengden mellom tilbudene. Dermed er det en tendens til at det gis flere tilbud med 
en varighet ut over ett år. 12 av 15 fylkeskommuner oppgir at det foreligger planer om Vg3-tilbud for søkere som 
ikke får læreplass høsten 2014, mens to svarer benektende på dette spørsmålet og en vet ikke.  

To hovedhensyn når tilbudet planlegges 
Fylkeskommunene er også bedt om å vurdere viktigheten av seks ulike forhold når den planlegger sitt 
opplæringstilbud. Søkernes valg og arbeidslivets behov for fagarbeidere tillegges størst viktighet, mens 
kompetansen til lærerne ses på som minst viktig. Vi ser en tydelig økt vektlegging av arbeidslivets behov siden 
2013.  

Tabell 6.9 Hvor viktig er følgende forhold når dere planlegger fylkeskommunens opplæringstilbud? 

 Svært 
viktig 

Ganske 
viktig 

Mindre 
viktig 

Ikke 
viktig 

Sum 

Søkeres valg 8 (8) 6 (5) 1 (1)   15 (14) 
Arbeidslivets behov for fagarbeidere 10 (6) 3 (7) 2 (1)  15 (14) 
Yrkesopplæringsnemndens vurdering 4 (5) 8 (8) 3 (1)  15 (14) 
Næringslivsstruktur 6 (4) 6 (8) 3 (2)  15 (14) 
Økonomiske hensyn 1 (2) 8 (8) 4 (3) 1 (1) 14 (14) 
Kompetansen til lærerne 3 (2) 7 (5) 3 (6) 1 (1) 14 (14) 
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Det er særlig to forhold som lett kan komme i konflikt med hverandre og hvor fylkeskommunenes vektlegging vil 
kunne variere. Dette gjelder søkernes valg og næringslivsstrukturen i fylket. Disse to forholdene er negativ 
korrelert og figur 6.3 viser hvordan fylkeskommunene plasserer seg i forhold til hverandre. Fem av 14 fylker 
tillegger begge forhold like stor vekt. Vest-Agder og Oppland mener begge forhold er svært viktige når 
opplæringstilbudet skal planlegges, mens Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag mener de er 
ganske viktige. De andre ni fylkeskommunene tillegger forholdene ulik vekt. Buskerud, Oslo og Hordaland 
mener søkernes valg er svært viktig, mens næringslivsstrukturen er mindre viktig. Rogaland inntar den motsatte 
holdningen ved at næringslivsstrukturen ses på som svært viktig mens søkernes valg er mindre viktig. I Troms, 
Aust-Agder og Akershus er søkernes valg svært viktig, mens næringslivsstrukturen er ganske viktig. Endelig 
mener Telemark, Nordland og Hedmark at næringslivsstrukturen er svært viktig, mens søkernes valg er ganske 
viktig. 

 

Figur 6.3 Vektlegging av næringslivsstruktur og søkernes ved planlegging av opplæringstilbudet i 15 
fylkeskommuner 

Tre fylkeskommuner har gitt utfyllende kommentarer på hva som har betydning for planleggingen av tilbudet: 

• Søkernes ønsker skal oppfylles 
• Tilgang på læreplasser 
• Regionale hensyn – geografi 

Forsøket med praksisbrev 
Fem av de 15 fylkeskommunene som har besvart undersøkelsen oppgir at de har deltatt i ordningen med 
praksisbrev. I tillegg vet vi at Vestfold har vært med i forsøket. De fem øvrige er Akershus, Hedmark, Oppland, 
Rogaland og Møre og Romsdal. Til sammen oppgir de fem fylkeskommunene at 97 elever har deltatt i forsøket 
til nå. Dette virker lite rimelig, med tanke på at et tilsvarende spørsmål i 2013 ga i alt 172 praksisbrevkandidater 
som resultat. Selv om Vestfold ikke er med nå, mens Møre og Romsdal har kommet til, forklarer ikke det dette 
resultatet. Det kan ligge en misforståelse her ved at respondentene har oppgitt antallet kandidater som er med i 
ordningen nå, mens det er det samlede antallet til nå vi har bedt om. Siden tallene er beheftet med så stor 
sikkerhet, gir det ikke mening å gjengi dem i mer detalj eller fordelt på ulike fag. 
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Møre og Romsdal har ikke besvart spørsmålene om hvor mange praksisbrevkandidater som har fullført 
opplæringen og hvor mange som har fått tilbud om læreplass etter fullført med praksisbrev. Summen for de fire 
øvrige fylkeskommunene er henholdsvis 61 fullførte og 34 lærlinger. Alle fem fylkeskommuner ønsker å 
videreføre ordningen. 

Oppsummering 
Det er foretatt kartlegginger blant fylkeskommunene av situasjonen foran inntak av lærlinger hver vår siden 
2009. Undersøkelsen våren 2014 viser en tydelig svekket optimisme i forhold til den stemningen som rådet et år 
tidligere. Flere ser arbeidsinnvandring som en viktig årsak til at det er vanskelig å skaffe alle søkere læreplass 
og færre ser på det som sikkert at de fleste av søkerne får læreplass. 

Fylkeskommunene iverksetter egne tiltak for å skaffe flere læreplasser, selv om aktivitetsnivået ser ut til å være 
litt lavere enn det var våren 2013. Av sentrale tiltak for å øke inntaket av lærlinger er det flere som peker på økt 
lærlingtilskudd nå enn året før. 

Bare fem av 15 fylkeskommuner oppgir at det har blitt oppsagt eller permittert lærlinger etter 1. oktober 2013, 
mens ni fylkeskommuner svarer benektende på dette og en vet ikke. I forhold til sitasjonen i 2012 er det en 
reduksjon på 70 prosent i antallet permitterte og oppsagte. Det er imidlertid usikkert om disse tallene er 
dekkende for situasjonen. 15 fylkeskommuner oppgir at de har opprettet i alt 66 alternative Vg3-klasser for 
søkere som ikke fikk læreplass høsten 2012 med til sammen 444 elever i 32 forskjellige fag. Dette er det 
høyeste antallet Vg3-elever som er registrert siden våren 2009. 

Fylkeskommunene er bedt om å vurdere viktigheten av seks ulike forhold når den planlegger sitt 
opplæringstilbud. Søkernes valg og arbeidslivets behov for fagarbeidere tillegges størst viktighet, mens 
kompetansen til lærerne ses på som minst viktig. Det er en klar tendens til polarisering mellom fylkene når det 
gjelder vektlegging av søkernes valg og næringslivsstrukturen i fylket når det planlegges. Mens Rogaland legger 
stor vekt på næringslivsstrukturen og mindre vekt på søkernes valg, er det motsatte tilfelle i Oslo, Buskerud og 
Hordaland. 

Fem fylker har fulgt forsøksordninger med praksisbrev; Akershus, Hedmark, Oppland, Rogaland og Møre og 
Romsdal. I tillegg vet vi fra tidligere undersøkelser at Vestfold har vært med. Tallene for hvor mange elever som 
har vært med, hvor mange som har fullført med praksisbrev og hvor mange som er tilbudt læreplass etter å ha 
tatt praksisbrev er imidlertid usikre. 
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SRY-møte 4 
2014 

Dato: 18.06.2014 
Sted: Drammen 
 
SRY-sak 12-04-14 Reoppnevning av beredskapsgruppa  
Dokument Til behandling 
Innstilling Forslag til vedtak: 

 
1. SRY ønsker at beredskapsgruppa viderefører sitt arbeid  
2. SRY oppnevner følgende personer som leder, medlemmer og 

varamedlemmer i gruppa: 

 Medlem Varamedle
m 

KS (leder)   
Faglig råd teknikk og industriell 
produksjon 

Liv Christiansen  

Faglig råd service- og samferdsel Jostein 
Antonsen 

 

Faglig råd for bygg- og 
anleggsteknikk 

Jørgen 
Leegaard 

 

Forbruker- og 
administrasjonsdepartementet 

Turid Semb  

NAV Magne Søvik* * 
Utdanningsforbundet Astrid Sund  

*Foreslås av NAV 
 

Bakgrunn 
 
Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring vedtok i møte 8. desember 2011 å etablere en 
arbeidsgruppe for utvikling av beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur. SRY vedtok 
følgende sammensetting av gruppa: 
 

1. En representant fra KS – leder av arbeidsgruppa 
2. En representant fra faglig råd bygg- og anleggsteknikk 
3. En representant fra faglig råd teknikk og industriell produksjon 
4. En representant fra faglig råd service- og samferdsel 
5. En representant fra lærerorganisasjonene 

 
I ettertid er gruppa blitt supplert med en representant fra NAV. Arbeidsgruppas medlemmer skal 
innhente synspunkter og informasjon fra bransjene om lærlingsituasjonen i deres sektor, formidle 
informasjon fra fylkene om lærlingsituasjonen, og foreslå mulige tiltak som kan settes i verk hvis 
situasjonen krever det.  
 
Det ble presisert at personer som foreslås må ha tilstrekkelig tid og nettverk til å kunne bidra i 
det ovennevnte arbeidet. Første møte i arbeidsgruppa var torsdag 1. mars 2012. Gruppa har 
siden oppstart hatt i alt 14 møter og fremmet syv saker for SRY. I tillegg har gruppe kommet 
med innspill til stortingsmeldingsarbeidet. 
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Gruppa har pr 01.06.2014 følgende sammensetting: 
 
Lars Møllerud, KS (leder) 
Liv Christiansen, Faglig råd teknikk og industriell produksjon 
Jostein Antonsen, Faglig råd service- og samferdsel 
Jørgen Leegaard, Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk  
Turid Semb, Forbruker- og administrasjonsdepartementet 
Magne Søvik, NAV 
Astrid Sund, Utdanningsforbundet 
 
Gruppas leder, Lars Møllerud, går av med pensjon 01.08.2014. SRY må derfor oppnevne ny leder 
av gruppa. Magne Søvik fra NAV slutter også. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil komme med 
forslag på ny person. 
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. 
 
Forslag til vedtak: 
 

3. SRY ønsker at beredskapsgruppa viderefører sitt arbeid  
4. SRY oppnevner følgende personer som leder, medlemmer og varamedlemmer i gruppa: 

 Medlem Varamedlem 
KS (leder)   
Faglig råd teknikk og industriell 
produksjon 

Liv Christiansen  

Faglig råd service- og samferdsel Jostein 
Antonsen 

 

Faglig råd for bygg- og 
anleggsteknikk  

Jørgen 
Leegaard 

 

Forbruker- og 
administrasjonsdepartementet 

Turid Semb  

NAV Magne Søvik* * 
Utdanningsforbundet Astrid Sund  
*Foreslås av NAV 
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SRY-møte 4 
2014 

 
Dato: 18.06.2014 
Sted: Drammen 
  
 Vurdere konsekvenser av og utvikle modeller 

foren evt. implementering av ECVET i Norge. 
Dokument Til orientering 
Innstilling SRY tar saken til orientering. 

Oppsummering 
 
Saken beskriver arbeidet med oppdragsbrev 33-12 «Vurdere konsekvenser av og utvikle modeller 
for en evt. implementering av ECVET i Norge» 
 
Utdanningsdirektoratet har utviklet tre modeller for bruk av ECVET metodikken i Norge. 
Modellene tar utgangspunkt i tre målgruppen med behov for å få anerkjent kompetanse 
uavhengig av læringsarena. 
 
Målgruppene er ungdom som tar deler av opplæringen i et annet land, voksne som har blitt 
realkompetansevurdert og ønsker fag- eller svennebrev og utenlandske borgere som ønsker å 
arbeide i Norge.  
 
ECVET som verktøy er definert gjennom tre prosesser: 
 

1. Beskrivelse av enheter av læringsutbytte 
2. Vurdering, dokumentasjon og anerkjennelse av læringsutbytte 
3. Forvaltning 

 
Saksfremlegget beskriver disse prosessene for hver av de tre målgruppene, og 
utdanningsdirektoratets vurdering av merverdi ved bruk av ECVET metodikken. 
 
 

1. Bakgrunn for saken 
Bakgrunnen for denne saken er oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet om å følge opp EUs 
målsetting for et europeisk samarbeid om fag- og yrkesopplæring. Københavnprosessen er 
betegnelsen på dette samarbeidet. Formålet er å gjøre fag- og yrkesopplæringen mer attraktiv, 
kvalifikasjoner mellom landene lettere sammenlignbare og dermed gjøre utdannings- og 
arbeidsmobilitet enklere. Fire sentrale mobilitetsverktøy er utviklet på europeisk nivå som skal 
bidra til å lette dette arbeidet. Disse er Europass, (EQF) European Qualification 
Framework, EQAVET) European Quality Assuranse in Vocational Education and Training og 
(ECVET) European Credit System for Vocational Education and Training). 
Kunnskapsdepartementet ber Utdanningsdirektoratet om å vurdere konsekvenser av, og utvikle 
modeller for en eventuell implementering av ECVET i Norge. ECVET er definert som et verktøy for 
anerkjennelse av kompetanse for enkeltpersoner. 
 
Norge har signert samtlige strategidokument i Københavnprosessen og har innlemmet 
rekommandasjonene om EUs mobilitetsverktøy i EØS-avtalen. 
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2. Prosess 
Arbeidet med oppdragsbrevet har vært prosjektorganisert. Prosjektet har bestått av: 
 
- En styringsgruppe der samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY) har vært 

representert. 
- En referansegruppe bestående av representanter fra partene i arbeidslivet 
- En arbeidsgruppe bestående av representanter fra 5 faglige råd og 2 fylkeskommuner. 
-  En samordningsgruppe bestående av representanter fra Utdanningsdirektoratet som støtte 

til arbeidsgruppen. 
 
Saken er ikke endelig behandlet i styringsgruppen eller i utdanningsdirektoratets direktørgruppe. 
Vi tar sikte på å sende saken på høring før sommeren med høringsfrist 27.10.2014 slik at alle 
partene vil få anledning til å sette seg godt inn i saken. 

3. Modeller for implementering av ECVET 
 
Utdanningsdirektoratet foreslår tre modeller for hvordan ECVET kan brukes i Norge. Modellene tar 
utgangspunkt i tre ulike brukergrupper, og vi analyserer hvorvidt disse kan nyttiggjøre seg av 
ECVET som verktøy for å få godkjent kvalifikasjoner og anerkjent kompetanse. Dette er: 
 
Modell 1: Ungdom som tar deler av opplæringen i et annet land 
Modell 2: Voksne som har blitt realkompetansevurdert og ønsker fag- eller svennebrev 
Modell 3: utenlandske borgere som ønsker å arbeide i Norge.  
 

4. ECVET som verktøy for anerkjennelse av kompetanse 
 
ECVET som mobilitetsverktøy har som mål å godkjenne enkeltpersoners læringsutbytte, 
uavhengig av hvor og når de har nådd kompetansen. I Europa er det et stort antall diplomer, 
grader, sertifikater og fag- svennebrev innen yrkesrettet utdanning. Det er vanskelig å 
sammenligne læreplaner og vurderingsordninger, og ansvaret for yrkesrettet opplæring er 
plassert hos høyst forskjellige organer. 
 
Ifølge ECVET - Tekniske spesifikasjoner vil ECVET både kreve og fremme innsyn i: 

• Læringsutbytte som er forventet på sluttet av en yrkesutdanning 
• Fremgangsmåter knyttet til kvalitetssikring, vurdering og anerkjennelse av læringsutbytte 
• Ulike læringsprosesser (formelle, ikke formelle og uformelle) 
• Struktur (institusjonelt ansvar for fag- og yrkesopplæring.) 1 

Sammenligning av disse elementene mellom land i Europa vil ifølge EU være enklere ved 
innføring av EQF, da særlig pga. nivåbeskrivelsene som inngår i dette rammeverket. Innføring av 
felles prinsipper på området kvalitetssikring (EQAVET) vil også lette sammenligningen. I tillegg vil 
et europeisk fokus på samordning av prinsipper for realkompetansevurdering og innsyn i de 
enkelte lands sluttkompetanse for ulike yrkesfaglige utdanninger (Europass).  
 
ECVET verktøyet er beregnet på personer som ønsker å få vurdert, dokumentert og anerkjent sin 
kompetanse gradvis for å oppnå en kvalifikasjon (vitnemål eller fag- svennebrev mm). 
 
ECVET tekniske spesifikasjoner definerer ECVET som et verktøy som gjør det mulig å dele en 
kvalifikasjon inn i deler av en kvalifikasjon som en person kan få godkjent på tvers av 
landegrenser og læringsarenaer. Disse delene av kvalifikasjonen kalles «units» i EU-
sammenheng, og vi har valgt å oversette det til enheter, for å lette forståelsen mellom 
landegrensene. Enheter må i denne sammenheng ikke forveksles med moduler. Utvikling av 
enheter av læringsutbytte er avhengig av individuelle behov basert på de enkelte lands 
læreplaner. Det er ikke snakk om å utvikle nasjonale enheter eller ett sett moduler. Hver enhet 
skal være kompetansebasert og beskrives i læringsutbytte.  Ideen er at det skal være mulig for 
personer og bygge enhet på enhet uavhengig av land og læringsarena til de når ønsket 
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kompetanse. Ideelt sett skal hver enhet få en sluttvurdering med tilhørende poeng. (60 poeng 
tilsvarer ett års opplæring).  
 
ECVET verktøyet krever en kompetent myndighet med et definert ansvar for å vurdere 
enkeltpersoners læringsutbytte. 

5. Hvordan kan verktøyet brukes i en norsk kontekst? 
Ut i fra en forståelse av ECVETs tekniske spesifikasjoner samordnet med en innsikt i 
Kunnskapsløftet og yrkesfaglig opplæring har vi definert ECVET i Norge gjennom tre prosesser.  
 

• Beskrivelse av enheter av læringsutbytte 
• Vurdering, dokumentasjon og anerkjennelse av læringsutbytte 
• Forvaltning  

Beskrivelsen av de tre modellene inneholder disse tre elementene. Tilnærmingen til 
læringsutbyttebeskrivelsene kan variere mellom modellene, og forvaltning av prosessen vil ha 
ulik tilnærming avhengig av hvilken målgruppe det jobbes med. 
 

5.1  Beskrivelse av enheter av læringsutbytte 
ECVET tekniske spesifikasjoner sier at læringsutbytte består av ett sett kunnskaper, ferdigheter 
og kompetanse sett i relasjon til en yrkesprofil. I Norge er målet, for eksempel, å få et fag- eller 
svennebrev. På bakgrunn av Kommisjonens veiledning2 og følgeforskning fra Cedefop3 
(European Center for the developement of vocational education) har vi beskrevet følgende 
tilnærming for beskrivelse av læringsutbytte:  
 

• Nøkkelaktiviteter – tilnærmingen går ut på å beskrive aktiviteter nødvendig for å utføre ett 
yrke  

• Kompetanseområde – tilnærmingen går ut på å beskrive områder som er nødvendig å 
beherske for å utføre et yrke.  

• Produkt- og tjenesteorientert tilnærming går ut på å beskrive læringsutbytte etter de ulike 
produktene eller tjenestene som blir produsert av en gitt bransje. 

 
Tilnærmingsmåtene kan variere avhengig av målgruppe. Felles for tilnærmingsmåtene er at de 
tar utgangspunkt i yrkesutøvelsen ved beskrivelse av læringsutbytte. Læreplanene på Vg3 nivå vil 
da være utgangspunktet. 
 

5.2  Vurdering, dokumentasjon og anerkjennelse av kompetanse   
Den andre delen av ECVET verktøyet er vurdering, dokumentasjon og anerkjennelse av 
kompetanse. Figuren under illustrerer hvordan EU anbefaler at vurdering, dokumentasjon og 
anerkjennelse av et læringsutbytte bør foregå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering, dokumentasjon og anerkjennelse av læringsutbytte 

                                                           
2Getting to know ECVET better 
 
3 Monitoring ECVET implementation 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications/22409.aspx
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Ansvaret for opplæring innen fag- og yrkesopplæring er forvaltet høyst forskjellig i de ulike  
europeiske landene. EU opererer i den forbindelse med begrepet «kompetent myndighet». En 
kompetent myndighet er ansvarlig for utvikling av læringsutbyttebeskrivelser, har myndighet til å 
vurdere læringsutbytte og kvalifikasjoner og kan utstede dokumentasjon som vitnemål og fag-
svennebrev. Kapittelet om forvalting, (verktøyets tredje del) vil belyse dette nærmere, men for å 
forstå EUs intensjon med vurdering og anerkjennelse av kompetanse beskrives begrepet kort i lys 
av våre tre modeller:  
 
Med utgangspunkt i modell 1, kan figuren over illustrere følgende i en norsk kontekst: 
 

• Fylkeskommunen (1b) sender lærlinger til et reisebyrå i Tyskland via Handelskammeret 
(1a) som FK har en intensjonsavtale med.  

 
• Forventet læringsutbytte er avtalt mellom 1b og 1a og skrevet ned i en læringsavtale i 

dialog med reisebyrået. Læringsutbyttebeskrivelsene er basert på de aktivitetene 
(produktet / tjenestene) lærlingene skal delta i under mobilitetsoppholdet. Det tyske 
reisebyrået gir opplæringen og vurderer måloppnåelsen. 

• Læringsutbytte blir dokumentert og kreditert (beholde fordelen med den tildelte 
dokumentasjonen som del av opplæringen.). 

 
• Mobilitetsperioden er over og lærlingene fortsetter sin opplæring i hjemlandet.  

 
• Læringsutbytte blir anerkjent av fylkeskommunen (1b) som del av den totale opplæringen 

etter kravene i den nasjonale læreplanen.  
 

• Læringsutbytte blir ikke akkumulert eller gitt poeng. 
 

Akkumulering er definert som en prosess der en person gradvis kan erverve seg kvalifikasjoner 
gjennom suksessive sluttvurderinger av læringsutbytte.  Det er viktig å huske i denne 

Overføring og akkumulering av læringsutbytte 

1.a Kompetent 
myndighet 

1.b Kompetent 
myndighet 

Intensjonsavtale - læringsavtale 
 

Læringsavtale 

2. Opp-
nådd 

lærings-
utbytte 

3. 
Vurdert 
lærings-
utbytte 

4. Læringsutbytte dokumenteres 
 

5. Læringsutbytte 
krediteres 

7. Læringsutbytte blir akkumulert 
som del av en kvalifikasjon (ECVET 

poeng tildeles) 

6. Læringsutbytte blir 
anerkjent 
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sammenheng at norske læreplaner ikke er modulbasert som denne definisjonen krever. Det er 
ingen sluttvurdering i Norge mellom tverrfaglig eksamen på Vg2 og fag-/ svenneprøven. 
 
Slik lærlingeordningen i Norge er utformet, vil en norsk elev eller lærling, som gjennomfører et 
utvekslingsopphold, ikke få en sluttvurdering av oppnådd læringsutbytte. Det er likevel 
hensiktsmessig at kandidaten får vurdert sin opplæring i utlandet som del av opplæringsløpet i 
Norge. Dermed blir vurderingen av læringsutbytte del av underveisvurderingen av lærlingene. 
Begrepene kreditering og akkumulering gir uttrykk for det samme i Norsk kontekst.  I norsk fag- 
og yrkesopplæring er det bare mulig å få akkumulert hele fag som del av den totale opplæringen. 
Dette gjelder fellesfagene, programfagene og prosjekt til fordypning som alle har sluttvurdering 
basert på de samlede kompetansemålene for faget. 
 
 
En anerkjent enhet i Norge betyr at personen har fått verdsatt og dokumentert oppnådd 
kompetanse i mobilitetsperioden, og at et opphold i utlandet er en del av personens totale 
opplæringsløp. Dette vil være akkumulering i en norsk kontekst.  
 
Med utgangspunkt i modell 2, kan figuren illustrere følgende i en norsk kontekst: 
  
En person har blitt realkompetansevurdert av en fylkeskommune (1a) Dette inkluderer prosessen 
illustrert i figuren fra 2 til 7 Jf. «Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i 
videregående opplæring»4  med unntak av poengberegning. Akkumulering av fag kan også i 
dette tilfellet skje hvis faget har en sluttvurdering. Personen ønsker et opplæringstilbud som 
kvalifiserer til et fag-/ svennebrev. Fylkeskommunen (1b) kan gi et opplæringstilbud gjennom en 
intensjonsavtale med en skole eller bedrift avhengig av opplæringsbehovet. En læringsavtale vil 
være basert på kravene i Vg3 læreplanen og kan uttrykkes som kompetanseområder, 
nøkkelaktiviteter eller produkt- og tjenesteområder personen ikke har erfaring med gjennom sin 
yrkesutøvelse eller tidligere opplæring. 
 
Utdanningsdirektoratet utga i 2014 Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av 
voksne i videregående opplæring. Retningslinjene er ment som et bidrag til en mer lik måte å 
gjennomføre realkompetansevurdering på i alle landets fylkeskommuner. ECVET-verktøyet som 
hjelp for fylkeskommunene, vil kunne systematisere opplæringen og føre til en likere behandling 
av voksne fra fylkeskommune til fylkeskommune. Det vil i denne sammenheng bli viktig å se 
arbeidet med en eventuell implementering av ECVET-verktøyet for anerkjennelse av kompetanse 
med implementeringen av retningslinjene for realkompetansevurdering av voksne i videregående 
opplæring.  
 
Når det gjelder modell 3 er det ingen kompetent myndighet i Norge som ivaretar denne 
gruppen. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvorvidt vedkommende har den kompetansen som 
er nødvendig. Søkere kan få vurdert om den utenlandske fagutdanningen deres er likeverdig med 
den norske fagutdanningen dersom de henvender seg til Fylkesmannen der de er bosatt. Det er 
imidlertid viktig å påpeke at fylkesmennene gjør dette på frivillig grunnlag. Ettersom 
Fylkesmannen ikke har formell myndighet til å anerkjenne fagkompetansen, betyr det at 
arbeidsgiver heller ikke er pliktig til å rette seg etter en slik godkjenning.   
 
Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet i oppdragsbrev 14-10 om å utrede og 
anbefale en ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning for uregulerte yrker. 
 
 

5.3  Forvaltning 
Forvaltning handler om å identifisere hvilke aktører som har et ansvar for opplæringen og å 
utvikle bærekraftige avtaler og prosedyrer for å organisere et opplæringsløp der flere aktører er 
involvert.  
 
Læreplanene i Kunnskapsløftet har kompetansemål som beskriver læringsutbytte. Læreplanene er 
utviklet på nasjonalt nivå og er utformet på en slik måte at tilpassing av innhold og arbeidsmåter 

                                                           
4 Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Voksne/Retningslinjer-for-realkompetansevurdering/
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til en målgruppe, er et lokalt ansvar som gjøres gjennom det lokale arbeidet med læreplaner for 
fag.  Det lokale handlingsrommet i Norge er derfor forholdsvis stort.  
 
Det vil ikke bli aktuelt å utvikle nasjonale enheter av læringsutbytte i Norge. Kompetent 
myndighet i Norge kan vurdere læringsutbytte og kvalifikasjoner og utstede dokumentasjon som 
vitnemål og fag-/svennebrev. Dette er et fylkeskommunalt ansvar. Ansvaret for fellesfagene, 
programfagene og prosjekt til fordypning er delegert til skolene. Jf§3-42 i forskrift til 
opplæringsloven.  
 
Gjennom arbeidet med ECVET, har EU-Kommisjonen utviklet to avtaler som kan bidra til å sikre 
forvaltningen. Dette er en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding (MoU)) og en 
opplæringsavtale (Learning Agreement). Avtalene er særlig utviklet for å organisere 
utvekslingsopphold av elever eller lærlinger i et annet land, men kan også brukes som grunnlag 
for intensjonsavtaler og opplæringsavtaler mellom kompetente myndigheter som har ansvar for 
voksne som har rett til opplæring etter en realkompetansevurdering.  
 
Avtalene kan bidra til å forenkle prosessen og styrke forutsigbarheten og evt. også 
læringsutbyttet ved å legge vekt på formelle avtaler. 
 
Intensjonsavtalen signeres av to kompetente myndigheter. Dette er aktører som har et 
overordnet ansvar for opplæringen. I intensjonsavtalen legges de overordnede rammene for 
opplæringen, for eksempel et utvekslingsopphold. I Norge er for eksempel fylkeskommunen som 
skoleeier de kompetente myndighetene. 
 
Opplæringsavtalen er en individuell avtale som legger de konkrete føringene for opplæringen, og 
signeres eksempelvis av to lærebedrifter. Avtalen inkluderer en beskrivelse av forventet 
læringsutbytte og vurderingskriterier for opplæringen. Avtalen kan anvende nøkkelaktiviteter, 
kompetanseområder eller være produkt- og tjenesteorientert. Slik avklaring av innhold og en 
avtale om vurderingsordning sikrer kvaliteten i opplæringen før opplæringen gjennomføres. For 
utvekslingsopphold av elever, lærlinger eller voksne, vil disse få en bekreftelse på at opplæringen 
hun eller han skal få i utlandet, vil bli anerkjent i hjemlandet. 
  

6. Utdanningsdirektoratets vurdering 

6.1 Modell 1 
For modell 1, ungdom i videregående opplæring som tar deler av sin opplæring i utlandet, 
vurderer Utdanningsdirektoratet merverdien av å bruke ECVET metodikken som stor. ECVET som 
et verktøy for anerkjennelse av kompetanse kan bidra til å strukturere utvekslingsoppholdet på 
en bedre måte enn i dag. Det kan bidra til klare forventinger og økt forutsigbarhet for hva slags 
læringsutbytte elever/lærlinger skal kunne oppnå i løpet av en mobilitetsperiode. Slik kan 
verktøyet bidra til at mobilitetsopphold i større grad inngår i elevens eller lærlingens helhetlige 
opplæringsløp. Det kan videre bidra til økt kvalitet i mobilitetsprosjekter og en mer profesjonell 
tilnærming både fra avsender og fra tilbyders side. Videre kan ECVET verktøyet bidra til en mer 
presis dokumentasjon av læringsutbyttet fra opplæring i bedrift/skole i utlandet.  
For en optimal bruk av ECVET verktøyet i denne modellen foreslår Utdanningsdirektoratet: 
 

• Å endre forskrift til opplæringslova § 1-16 til også å omfatte Vg3 nivå, dvs gjøre det mulig 
å få godkjent utenlandsk videregående opplæring tilsvarende Vg3. 

eller 
• Å fastsette et regelverk for opplæring i bedrift/ Vg3 i utlandet spesielt knyttet til 

internasjonal mobilitet. 

 

6.2. Modell 2 
For voksne som har fått anerkjent deler av sin kompetanse gjennom en 
realkompetansevurdering, og som har rett på en tilpasset opplæring fram mot en fag-
/svenneprøve kan ECVET også være et godt verktøy. Merverdien av ECVET verktøyet for denne 
modellen er mindre enn for "modell 1 da retningslinjene for realkompetansevurdering i Norge 
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langt på vei tilfredsstiller ECVET prinsippene i metodikk for anerkjennelse av kompetanse. 
Merverdien med ECVET som verktøy for denne modellen vil kunne bestå i en metodikk som deler 
opplæringen i enheter av læringsutbyttebeskrivelser, noe som deler opp den resterende 
opplæringen i mer oversiktlige bolker. Med å dele opplæringen inn i enheter basert på 
nøkkelaktiviteter, kompetanseområder eller en produkt-/tjeneste-tilnærming konkretiserer man 
læreplanen. Dette er metodikk som blir del av det lokale arbeidet med læreplanen. Videre 
innebærer modellen intensjonsavtaler og læringsavtaler mellom Fylkeskommuner som er 
ansvarlige for at voksne får den opplæringen de har krav på og private aktører som bedrifter og 
opplæringskontor, noe som kan være med på å gjøre opplæringen mer forutsigbar og relevant.  
 
Utdanningsdirektoratet anbefaler ingen endring i lovverket, men vil oppfordre til at bruk av 
intensjonsavtale og læringsavtale blir en del av implementeringsstrategien for «retningslinjer for 
realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring. 

6.3 Modell 3 
Utdanningsdirektoratet vurderer merverdien av ECVET metodikken stor for utenlandske borgene 
som ønsker å anerkjenne kompetanse fra hjemlandet.  
 
Norge er i dag en del av et arbeidsmarked på om lag 500 millioner personer. Det er et stort 
behov for arbeidskraft fremover og det er viktig å etablere fleksible ordninger og god informasjon 
som bidrar til at fagarbeidere fra andre land får anerkjennelse for fagutdanning fra hjemlandet. 
 
Det er en rekke hindringer for å innføre et verktøy etter ECVET-prinsipper for anerkjennelse av 
utenlandsk kompetanse. 
 

• Det finnes ingen godkjenningsordning for utenlandsk fagkompetanse i Norge.  
• Språk er en hindring dersom målet er fag- eller svennebrev. Introduksjonsordningen og 

norskopplæringen for nyankomne innvandrere har som formål å styrke deres mulighet for 
å kunne delta i yrkes- og samfunnslivet og å styrke deres økonomiske selvstendighet. 
Introduksjonsordningen for utlendinger gir føringer for norskopplæring, men dette gjelder 
ikke EØS-borgere. 

• Dersom realkompetansevurdering er en metode som kan brukes for denne målgruppen, 
gis det ifølge forskrift til opplæringsloven realkompetansevurdering kun på norsk og 
samisk. 

 
Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet i et oppdragsbrev i 2014 om å utrede 
og anbefale en ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning for uregulerte yrker. 
Utdanningsdirektoratet skal blant annet foreslå en nasjonal ordning for å godkjenne utenlandsk 
fagutdanning opp mot norsk fagutdanning på videregående nivå, vurdere om EUs 
mobilitetsverktøy kan brukes for å godkjenne utenlandsk fagutdanning, og vurdere hvilke 
kriterier som skal stilles for godkjenningen. En eller flere modeller for å forvalte godkjenning av 
utenlandsk utdanning vil bli utredet som svar på dette oppdraget. 
 
Utdanningsdirektoratet anbefaler å åpne for at utenlandske borgere, med lovlig opphold i landet 
og rett til realkompetansevurdering, kan bli realkompetansevurdert på andre språk enn norsk og 
samisk. 
 

6.4 Om ECVET poeng 
 
ECVET poeng er en måte en kvalifikasjon eller et læringsutbytte kan uttrykkes på. Poeng er en 
tallmessig angivelse av den totale vekten av et læringsutbytte i en kvalifikasjon og vekten av 
læringsutbytte i forhold til kvalifikasjonen. 
 
I en norsk kontekst kan merverdien av å definere poeng til antall år være å synliggjøre at enkelte 
opplæringsløp varer lengre enn fire år. Slik vil for eksempel fullført opplæring innen flyfagene 
kunne tilsvare 210 ECVET poeng fordi opplæringen varer i et halvt år lengre enn normalmodellen.  
 
Videre kan poengfesting av antall år være en fordel for nordmenn som søker jobb i et annet 
europeisk land, og som har behov for å få anerkjent sin kompetanse oppnådd i Norge. Antall 
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poeng for hele opplæringsløpet vil kunne uttrykkes i Europass fagbeskrivelser, sammen med 
informasjon om hvilket EQF-nivå kvalifikasjonen er plassert på. Slik vil den utenlandske 
arbeidsgiveren eller en kompetent institusjon få ett bilde av norsk fag- og yrkesopplæring. 
Imidlertid forteller poengene i seg selv lite om hvilken kompetanse individet har. EUs konvensjon 
om at 60 ECVET-poeng tilsvarer ett år med opplæring, er relativt enkelt å konvertere til antall år 
med opplæring for enkeltpersoner uten at dette står oppført i Europass. Samtidig er 
forutsetningen at alle land poengberegner sine fagopplæringssystem, noe de færreste i dag har 
gjort. Derfor er merverdien av å poengfeste opplæringen uklar. Vi inkluderer på bakgrunn av 
dette ikke bruk av ECVET poeng i omtalen av de tre modellene. 
 

7. Forslag til vedtak 
 
SRY tar saken til orientering. 



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

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

Vår saksbehandler: Rasmus Dyrvig Henriksen 
E-post: rdh@udir.no 

 
 

 
Vår dato: 
10.06.2014 
Vår 
referanse: 
2014/118 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 4 
2014 

 
Dato:18.06.2014 
Sted: Drammen  
  
 Samfunnskontrakt - Tiltak for bedre samarbeid mellom 

skole og arbeidsliv 
Dokument Til orientering 
Innstilling Til orientering 
Vedlegg Utkast til invitasjonsbrev 

Utkast til dokument med bakgrunnsinformasjon  
Utkast til søknadsskjema 

 
Stimulere til bedre samarbeid mellom skoleeier, 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» (punkt 3 i oppdragsbrev nr. 09-14, datert den 8. april 2014).  
 
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.   
 
På bakgrunn av dette oppdraget vil direktoratet innen utgangen av juni invitere 
fylkeskommunene og partene i arbeidslivet til å søke om prosjektmidler til tiltak som styrker 
samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.  
 
Vedlagt denne saken er tre dokumenter som skal sendes ut i forbindelse med utlysningen av 
prosjektmidlene:  
 

1) Utkast til invitasjonsbrev  
2) Utkast til dokument med bakgrunnsinformasjon og eksempler på tiltak   
3) Utkast til søknadsskjema  

 
Direktoratet ønsker SRY sine kommentarer til alle tre vedlegg.  
 
Invitasjonsbrevet beskriver oppdraget fra Kunnskapsdepartementet, rammer for prosjektene, 
krav til søkere, kriterier for utvelgelse, økonomi etc. Invitasjonsbrevet sendes til 
fylkeskommunene og partene i arbeidslivet etter kommentarer og innspill har blitt innarbeidet.    
 
Dokumentet med bakgrunnsinformasjon viser til forskning og evaluering på området og 
inneholder stikkord og eksempler som søker kan bruke som inspirasjonsmateriale (listen over 
stikkord og eksempler er ikke uttømmende). Dokumentet vil bli lagt ved invitasjonsbrevet når 
dette sendes ut.   
 
Søknadsskjemaet konkretiserer de krav og rammer som beskrives i invitasjonsbrevet. 
Søknadsskjemaet vil også bli lagt ved invitasjonsbrevet når dette sendes ut.  
 
Innspill fra SRY  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Direktoratet ønsker SRY sine kommentarer til:  
 

1) Krav til søknad og kriterier for utvelgelse av prosjekter  
Herunder kravet om at det må foreligge en avtale mellom samarbeidspartnerne i 
prosjektet innen søknaden sendes og kravet om egenfinansiering.  

 
2) Eksisterende samarbeidstiltak som har hatt god effekt og som kan overføres til andre 

fylker. Hvilke vil dere peke på?  
 

3) Yrkesopplæringsnemndene 
Hvordan kan prosjektmidlene bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom 
yrkesopplæringsnemnd og fylkeskommunen?      

 
4) Frister       

Både når det gjelder tidspunktet for sending av informasjonsbrev om utlysning 
(direktoratets forslag er 1. juli) og frist for levering av søknad (direktoratets forslag er 
15. september).      

 
Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) forelegges de samme tre vedlegg på FFU-møte i Oslo d. 
18. juni og FFU har også blitt bedt om å gi innspill.      
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Vedlegg 1: Bakgrunn, stikkord og eksempler til inspirasjon    
 
Samarbeid mellom skole og arbeidsliv 
Forskningsrapporter og evalueringer har flere ganger fremhevet viktigheten av et godt 
samarbeid mellom skole og lokalt arbeidsliv:  
 
Synteserapporten som oppsummerer den delen av Evalueringen av Kunnskapsløftet som 
omfatter fag- og yrkesopplæringen, anbefaler at samarbeid mellom skole og arbeidsliv 
videreutvikles (Aarkrog og Bang, november 2012, s. 22).  
 
Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift (dokument 3:6; 2012-2013) 
fremhever også viktigheten av gode relasjoner mellom skoler og bedrifter. Flere av 
fylkeskommunene som har deltatt i Riksrevisjonens undersøkelse peker på at et tettere 
samarbeid kan gjøre det lettere for elevene å få læreplass.  
 
En forskningsrapport fra FAFO om innføringen av faget prosjekt til fordypning (FAFO-
rapport, 2012:47) viser at samarbeidet mellom skoler og bedrifter ofte er basert på 
enkeltpersoners kontakter og at relasjonene gjerne er lite formaliserte. FAFOs studier viser 
at innføringen av prosjekt til fordypning har bidratt til et økt samarbeid, men med 
samfunnskontraktens mål om bedre gjennomføring og flere læreplasser er det et behov for 
å utvikle og utvide samarbeidsrelasjonene mellom skole og arbeidsliv lokalt.    
 
En av de viktigste samarbeidsarenaer er yrkesopplæringsnemndene, som blant annet har til 
oppgave å fremme behov hos og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. 
Som Riksrevisjonen skriver i sin undersøkelse er det imidlertid «usikkert om 
yrkesopplæringsnemndene, som representerer partene i arbeidslivet og elev- og 
lærlingorganisasjoner på fylkesnivå, fungerer som forutsatt.» (Riksrevisjonen, dokument 
3:6; 2012-2013). Flere fylkeskommuner som deltok i riksrevisjonens undersøkelse mener 
også det er behov for mer aktive yrkesopplæringsnemnder som i større grad kan bidra til 
utviklingen av kvaliteten på fagopplæringen.  
 
En annen utfordring som har blitt løftet frem er behovet for møteplasser. Blant annet har en 
arbeidsgruppe i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) tidligere konkludert med at det 
er behov for møteplasser eller samarbeidsarenaer mellom skole, lokale skolemyndighet og 
arbeidsliv (St. Meld. 20, 2012-2013 – På rett vei).   
 
Den seneste lærlingundersøkelse bekrefter bildet av at det finnes mangler i samarbeidet 
mellom skole og næringsliv og konkluderer at det er viktig at fylkeskommunene skaper flere 
samarbeidsarenaer mellom skole og bedrift («Mangfold og inkludering», Analyse av 
lærlingundersøkelsen høsten 2013, NTNU Rapport 2014).   
 
Samfunnskontrakten for flere læreplasser bygger på et ønske om å videreutvikle 
samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet. Dette tiltaket om 
samarbeid mellom skoleeier, skole og arbeidsliv skal bidra til at samarbeidsrelasjonene 
videreutvikles på lokalt og regionalt plan.   
 
 
 
 
 
Stikkord og eksempler  
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Følgende stikkord og eksempler er tenkt som inspirasjonsmateriale. Stikkordene beskriver 
mulige elementer/mål i et samarbeidsprosjekt, og det er viktig å understreke at dette ikke 
er en uttømmende liste: 
 

- Tettere dialog mellom fylkeskommunen og regionalt arbeidsliv for å rekruttere nye 
lærebedrifter  

- Styrke yrkesopplæringsnemndenes rolle i dimensjoneringsarbeidet   
- En koordinator/veileder på skolene som kan legge til rette for gode 

samarbeidsrelasjoner mellom skole og lokale bedrifter 
- Nettverk for hvert utdanningsprogram i fylkeskommunen. Deltakere i slike nettverk 

kan være skoleledere, lærere, instruktører, faglig leder, representanter fra 
opplæringskontor og fylkesadministrasjonen (dette punktet inngår også som et av de 
13 kvalitetsområdet i arbeidet med «Kvalitet i fagopplæringen»)  

- Etablere samarbeid på tvers av fylker for å utveksle erfaringer og diskutere former 
for lokalt samarbeid mellom skole og bedrift   

- Bedre kontakt mellom elever på skolen og lokale bedrifter 
- Samarbeide mellom skole og arbeidsliv om felles veiledningsinnsats når elever skal 

velge Vg1-område  
- Etc.  

 
Nedenfor er to eksempler på konkrete aktiviteter og samarbeidsprosjekter. Eksemplene er 
hentet fra Danmark og Tyskland og de tatt med her for å illustrere spennet i mulige 
samarbeidstiltak. 
 
Først et eksempel på et samarbeidsprosjekt som bidrar til at bedriftene i større grad brukes 
som læringsarena:  
 
EKSEMPEL I - Pensjonerte fagarbeidere blir frivillige fagmentorer på videregående skoler   
I Danmark har Undervisningsministerium og det faglige forbund «Dansk Metal» samarbeidet 
om et prosjekt om frivillige fagmentorer. Fagmentorene er hovedsakelig pensjonerte fagfolk 
som rekrutteres igjennom en lokalavdeling i Dansk Metal. Fagmentorene møter normalt opp 
en gang i uken på en videregående skole og er til stede sammen med lærerne og de unge i 
verkstedsundervisningen.   
 
Formålet med prosjektet har i Danmark vært å styrke de unges evner til å gjennomføre en 
utdanning innen metalområdet. Hensikten med ordningen er å vekke de unges interesse for 
faget ved å la dem møte fagfolk, som har en sterk faglig identitet og en faglig historie. 
Samtidig er ordningen med på å skape en meningsfull aktivitet for pensjonerte fagfolk. 
Ordningen kan også bidra til at faglige tradisjoner blir overlevert fra en generasjon til en 
annen. Endelig er tanken at fagmentorene kan hjelpe de unge med sosiale og personlige 
utfordringer.  
 
Lenk: www.brugforalleunge.dk/FasholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/Fagmentorer  
 
Dernest et eksempel på et tiltak som skal bidra til å rekruttere nye lærebedrifter og skape 
flere læreplasser.    
 
EKSEMPEL II - Rådgivning og hjelp til bedrifter uten tradisjon for fagopplæring 
I Tyskland har man igangsatt et nasjonalt prosjekt kalt «Jobstarter», som er rettet mot nye 
bedrifter (ofte startet av innvandrere). Erfaringene fra Tyskland er at disse bedriftene ofte 
ikke tør gi seg i kast med å ansatte lærlinger fordi de er usikre på regelverket eller ikke 
kjenner fagopplæringssystemet. Det tyske prosjektet består av mange elementer, blant 
annet kan bedrifter få gratis rådgivning og hjelp med administrative prosedyrene.  
 

http://www.brugforalleunge.dk/FasholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/Fagmentorer
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I Norge kunne en slik rådgivningstjeneste fungerer som en type ‘lavterskel 
opplæringskontor’ og være oppsøkende i forhold til bedrifter som ikke har tradisjon for og 
viten om fagopplæringsmodellen, herunder: nystartede bedrifter, gründerbedrifter, 
utenlandske bedrifter.  
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Til: Fylkeskommunene, LO, NHO, Unio, Virke, YS, Spekter og MEF  
 
 
Invitasjon til å søke om midler til samarbeidsprosjekter mellom 
skole og arbeidsliv (søknadsfrist 15. september 2014) 
 
Utdanningsdirektoratet inviterer fylkeskommunene, partene i arbeidslivet, videregående 
skoler, opplæringskontorer og bedrifter til å søke om prosjektmidler til tiltak som styrker 
samarbeidet mellom skole, skoleeier og lokalt arbeidsliv.  
 
Direktoratet ber fylkeskommunene og partene i arbeidslivet om å spre denne informasjonen 
videre til yrkesopplæringsnemnder, bedrifter, skoler, opplæringskontorer, arbeidslivets 
parter lokalt og andre relevante samarbeidspartnere.   
 
 
Bakgrunn 
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» (punkt 3 i oppdragsbrev nr. 09-14, datert den 
8. april 2014).  
 
I oppdraget forutsettes det at tildelingen av prosjektmidler 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 
- flere læreplasser og til at bedriftene i større grad blir brukt som læringsarena  

 
 
Hvem kan søke 
Tildeling av midler forutsetter at prosjektene involverer både skole/skoleeier og arbeidsliv. 
Det er derfor ikke mulig å søke om prosjektmidler uten å ha inngått en avtale med en eller 
flere samarbeidspartnere.   
 
En fylkeskommune kan altså ikke søke alene, men må ha en avtale med for eksempel en av 
eller flere partene i arbeidslivet lokalt eller en rekke lokale bedrifter. På samme måte kan en 
av partene i arbeidslivet, bedrifter eller opplæringskontorer ikke søke alene uten å ha en 
avtale med en eller flere fylkeskommuner eller flere skoler.  
 
Det er opp til de involverte samarbeidspartnerne å beslutte, hvem som skal stå som 
hovedansvarlig for søknaden, men en søknad godkjennes ikke uten at det er inngått en klar 
samarbeidsavtale mellom aktører fra både skolesiden og arbeidslivet.  
 
Hovedansvarlig for søknaden kan være:  

- Fylkeskommuner   
- Partene i arbeidslivet (både hovedorganisasjon og lokalavdelinger)  
- Videregående skole 
- Bedrifter  
- Opplæringskontor  

 
Hva kan det søkes om midler til  
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Det er mange måter å få til et tettere samarbeid mellom skole, skoleeier og lokalt 
arbeidsliv. Direktoratet har derfor valgt at det skal være vide rammer for hvordan 
prosjektene organiseres og utformes knyttet til dette tiltaket.  
 
Samarbeidsprosjektene kan foregå på flere forskjellige nivåer. Det kan være lokale 
samarbeidstiltak mellom enkelte skoler og lokale bedrifter, og det kan være tiltak som 
styrker samarbeidet mellom aktører på regionalt nivå (for eksempel fylkeskommunen, 
yrkesopplæringsnemnd, opplæringskontorer etc.)  Det er også mulig å søke om tiltak som 
skal iverksettes nasjonalt, så lenge de har en regional eller lokal forankring.  
 
Det kan både søkes om midler til:  

- Nye samarbeidsprosjekter   
- Å videreutvikle samarbeidstiltak som allerede er igangsatt  
- Tiltak som skal bidra til en erfaringsdeling, for eksempel prosjekter som skal bidra til 

at eksisterende samarbeidstiltak i en fylkeskommune kan overføres til andre 

 
Prioritering av søknader  
Når søknadene skal vurderes vil følgende prosjekter bli prioritert:  
 

• Prosjekter som har en klar plan for hvordan prosjektet skal bidra til et eller flere av 
de tre målene:  

o å skape varige samarbeidsarenaer 
o mer velfungerende dimensjoneringsprosesser 
o flere læreplasser og at bedriftene i større grad blir brukt som læringsarena.  

• Prosjekter som involverer både skoleeier og arbeidsliv 
• Prosjekter som er nyskapende 
• Prosjekter som har plan for videreføring og/eller spredning av tiltaket etter at 

prosjektperioden er over  
• Prosjekter som kan starte umiddelbart etter tildeling 
• Prosjekter hvor søker/samarbeidspartner bidrar med egenfinansiering  

Søknaden må inneholde et forslag til budsjett, herunder eventuell egenfinansiering.   
 
Utdanningsdirektoratet ber om at søkerne bruker vedlagte søknadsskjema.  
 
 
Forsøk etter opplæringsloven § 1-4. 
Dersom iverksettelsen av nye samarbeidstiltak innebærer avvik fra opplæringsloven med 
forskrifter, må søknaden blant annet beskrive hvordan forsøket skal organiseres og vise til 
hvilke bestemmelser det skal gjøres avvik fra. Se regler om forsøk: Rundskriv Udir-3-2007 
 
 
Økonomi og tidshorisont 
Utdanningsdirektoratet lyser ut midler (samlet tildeling for 2014 vil bli ca. 10 millioner 
kroner) til prosjekter som kan videreutvikle samarbeidet mellom skole, skoleeier og 
arbeidsliv.  
 
Det økonomiske bidraget vil utbetales i siste kvartal av 2014. Prosjektmidlene er en del av 
oppfølgingen av samfunnskontrakten og det forventes derfor at de tildelte midler anvendes 
innen samfunnskontraktens utløp med utgangen av 2015.  
 
 
 
Utdanningsdirektoratets involvering  
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Direktoratet vil være knutepunkt for de prosjekter som tildeles midler. Direktoratet vil 
invitere de hovedansvarlige for prosjektene til nettverkssamlinger.  
 
 
Evaluering  
Alle prosjekter skal levere en kort skriftlig evalueringsrapport i starten av 2016. Direktoratet 
vil utarbeide en mal til bruk for denne rapporten. Direktoratet vil lage en samlet evaluering 
av prosjektene på bakgrunn av søknad, rapport og ikke minst dialog og nettverksmøter med 
de prosjektansvarlige. Eventuell ekstern evaluering av prosjektene vurderes ved tildeling av 
midler.   
 
 
Rapportering  
Alle som mottar prosjektmidler skal sende direktoratet en rapport som beskriver fremdrift, 
aktivitet og bruk av tildelte midler for siste halve kalenderår innen 1. april 2015, og en 
sluttrapport innen 1. februar 2016. Sluttrapporten skal inneholde en egenevaluering av 
prosjektet. 
 
 
Søknadsfrist  
Frist for søknad om deltakelse er 15. september 2014. Direktoratet tar sikte på å gi en 
tilbakemelding på søknadene innen utgangen av september.  
 
Spørsmål kan stilles til rdh@udir.no 
 
Søknader sendes til post@utdanningsdirektoratet.no  
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Anne Katrine Kaels Rasmus Dyrvig Henriksen 
avdelingsdirektør Førstekonsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Bakgrunn, stikkord og eksempler til inspirasjon    
Vedlegg 2: Søknadsskjema  
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Vedlegg 2: Søknadsskjema  
 
Utdanningsdirektoratet inviterer fylkeskommunene, partene i arbeidslivet, videregående 
skoler, opplæringskontorer og bedrifter til å søke om prosjektmidler til tiltak som styrker 
samarbeidet mellom skole, skoleeier og lokalt arbeidsliv.  
 
Frist for søknad om prosjektmidler er 15. september 2014. Direktoratet tar sikte på å gi 
en tilbakemelding på søknadene innen utgangen av september.  
 
Rammer for prosjektene og kriterier for utvelgelse er beskrevet i informasjonsbrevet.     
 
Spørsmål kan stilles til rdh@udir.no 
 
Søknader sendes til post@utdanningsdirektoratet.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samfunnskontrakten 
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SØKNADSSKJEMA Bedre samarbeid mellom  
skole og arbeidsliv 

 

1 Søker (hovedansvarlig for prosjektet) 
(Fylkeskommune, skole, partene i arbeidslivet, 
bedrift, opplæringskontor…)  

 

2 Kontaktinformasjon søker  
(navn, telefon, e-post) 

 

3 Samarbeidspartner(e) 
(Fylkeskommune, skole, partene i arbeidslivet, 
bedrift, y-nemnd, opplæringskontor…) 

 

4 Kontaktinformasjon samarbeidspartner(e) 
(navn, telefon, e-post) 

 

5 Samlet søknadsbeløp  

6 Beskriv tiltaket kort (ønsker søker å gi utfyllende informasjon kan dette gjøres i 
et vedlegg): 

 

7 Mål – Hvilke(t) av de tre målene kan prosjektet bidra til? (Sett kryss)  

Varig samarbeidsarenaer Mer velfungerende dimensjonering Flere læreplasser 

   

8 Måloppnåelse – Beskriv på hvilken måte aktivitetene i prosjektet kan bidra til 
målet/målene:  

Max 300 ord 

9 Arbeidsfordeling – beskriv hvordan de forskjellige aktører skal bidra til 
prosjekter (legg ved inngåtte avtaler):  
 
Max 300 ord 

10 Varig samarbeid – beskriv hvordan samarbeidsrelasjonene kan videreføres etter 
prosjektperiodens slutt den 31. desember 2015:  
 
Max 300 ord 

11 Budsjett – beskriv hvordan midlene er tenkt brukt i 2014/2015 (oppgi også 
eventuell egenandel): 
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SRY-møte 4 
2014 

 
Dato: 18.06.2014 
Sted: Drammen 
  
 Praksisbrev: orientering og innspill fra 

SRY 
Dokument Til orientering 
Innstilling Kunnskapsministeren får innspill fra SRY om 

hvordan praksisbrev bør videreføres etter 
forsøksperioden 

Bakgrunn 
I Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei, er det foreslått å gjøre praksisbrevet til en permanent 
ordning i den forstand at fylkeskommunene skal kunne tilby dette. Den nye regjeringen fra Høyre 
og Fremskrittspartiet har i sin politiske plattform skrevet at den ønsker å utvide 
praksisbrevordningen, med mål om at alle fylker skal tilby dette. I oppfølgingen av Stortingets 
behandling av meldingen, samt politisk plattform for Solberg-regjeringen, ønsker 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. 
 
Arbeidsgruppen fra KD og Udir inviterte de ni faglige rådene for de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene pr brev til å svare på syv sentrale spørsmål. Alle fikk i tillegg invitasjon 
til at representanter fra arbeidsgruppen kunne delta på møter for diskusjoner og innspill til 
arbeidet med praksisbrevordningen.  
 
De faglige rådenes innspill anses som viktige da en varig innføring av praksisbrevordningen er 
avhengig av at bransjene, fagene og virksomhetene er imøtekommende, ser nytten av 
kompetanse på et lavere nivå en et fullt fag- eller svennebrev og ønsker å ta i bruk denne 
ordningen.  I dette forarbeidet har vi i tillegg invitert tre forsøksfylker (Vestfold, Hedmark og 
Rogaland) til eget møte i februar for å få drøftet deres erfaringer så langt med praksisbrev.  
 
Spørsmålene som ble stilt til de faglige rådene var: 

• Hvordan bør praksisbrevkandidater etter to år sikres rett til fullført videregående 
opplæring? 

• Hvilke elever skal kunne omfattes av ordningen? 
• Hvordan skal inntakskriteriene fastsettes?  
• Når og hvordan skal inntak til ordningen skje, dersom det ikke skal være søkbart?  
• Er det etter deres vurdering arbeidsområder i bedrifter og virksomheter der praksisbrev vil 

kunne erstatte eventuell utfaglært arbeidskraft i dag?  
• Hvordan har forsøkslæreplanene fungert, og er det behov for endringer av disse?  
• Ser dere behov for nye læreplaner i andre fag enn de 16 som har blitt utviklet i forsøkene?  

 
Alle de faglige rådene svarte på invitasjonen. Tre av rådene, FRDH, FREL, FRMK ser ikke behovet 
for arbeidskraft med lavere kompetanse innen fagene i utdanningsprogrammet og ønsker ikke 
ordningen innført. FRDH vurderer at vekslingsmodellene også kan svare på mange av de 
utfordringene som nevnes for elevgruppen som er målgruppe for praksisbrevet og vil avvente 
erfaringene fra utprøvingen av vekslingsmodeller. De øvrige rådene har besvart på de fleste av 
spørsmålsstillingene fra arbeidsgruppen. 
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Kort oversikt over sentrale anbefalinger fra de faglige rådene  
• Praksisbrevordningen bør ikke være søkbar 
• Praksisbrevkandidatene bør sikres rett til å søke læreplass for å fullføre til fag- eller 

svennebrev 
• Det er svært viktig at fylkeskommunene velger de riktige kandidatene til ordningen 
• Det er viktig tydelig å kommunisere hva praksisordningen innebærer overfor skoleeier, 

skoleledere, lærere, veiledere, instruktører, rådgivere, elever og foresatte. 
• Tilskuddsordningene for både lærekandidat og praksisbrev bør sees i sammenheng og 

vurderes endret med økte tilskudd til bedriftsopplæringen. 
• Inntak og tilbud må dimensjoneres i et samarbeid og ut fra bransjenes og bedriftenes 

lokale behov og muligheter for å ta imot praksisbrevkandidater 
 
Sentrale tema: Utdypende svar fra FR 
 
Hva skal være målgruppe (jfr lærlinger og lærekandidater) 

• FRBA og FRHO mener det er svært viktig at fylkeskommunene velger de riktige 
kandidatene til ordningen. FRBA legger til at disse bør være de elevene som har kapasitet, 
men som av ulike årsaker ikke yter.  FRHO legger til at resultatene fra forsøkene med 
praksisbrev trekker frem kriterier som karakternivå, fravær, vurderinger av den enkeltes 
motivasjon og egnethet for en mer praktisk opplæring som viktige kriterier for deltakelse.  
Rådet støtter disse kriteriene, men anbefaler at det legges spesiell vekt på egnethet og 
motivasjon for deltakelse i praksisbrev.  

• Det er svært viktig at elever som omfattes av praksisbrevordningen tar informerte valg.  
Elevene må både være forberedt på hva det innebærer å delta i praktisk opplæring i 
arbeidslivet og hvilke forventninger arbeidslivet har til praksisbrevkandidaten.  I tillegg må 
elevene ha kunnskap om hvilke muligheter praksisbrevet gir i arbeidslivet og i arbeidstiden 
motiveres til å fullføre fag- eller svennebrevet.  

• FRHO og FRSS anbefaler videre at nasjonale utdanningsmyndigheter tydelig kommuniserer 
hva ordningen innebærer overfor skoleeier, skoleledere, lærere, veiledere og instruktører. 
Bedrifter som tar inn praksisbrevkandidater må få veiledning og informasjon både om 
praksisbrevordningen og målgruppen, slik at elever som deltar får god og riktig opplæring. 

• FRRM, FRSS, FRNA, FRTIP støtter FRBA og FRHO ved at de mener at praksisbrevordningen 
kun bør tilbys den elevgruppen som er skoletrøtte og ikke motiverte for teoriundervisning 
på skolen, men som det ikke hefter andre utfordringer ved. For ungdom med generelle 
eller spesielle lærevansker er lærekandidatordningen bedre egnet. Likevel ser vi at 
praksisbrevet overlapper delvis med lærekandidatordningen. Lærekandidatordningen har 
et stort spenn i målgruppen. For mange relativt like ordninger kan gjøre tilbudet 
uoversiktlig, FRRM ber derfor arbeidsgruppen vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å slå 
sammen disse ordningene.  

• FRTIP poengterer i tillegg at det er viktig å diskutere hvor mange ordninger som skal 
etablere for å fange opp grupper som faller utenfor, og å gjøre disse tilbudene likeverdige 
når det gjelder økonomiske ressurser og viser til ulikhetene spesielt mellom 
tilskuddsordningene for lærekandidat og praksisbrevkandidat for lærebedriften. FRTIP 
mener at begge ordningene har behov for tettere oppfølging både fra skole og bedrift og 
derfor må være sidestilt når det gjelder økonomi. 
 

Hvordan og når skal inntak gjøres? Jfr søkbarhet og inntakskriterier 
• Alle de ni faglige rådene er opptatt av at praksisbrevordningen ikke skal være søkbar, men 

at tilbudet skal være tilgjengelig i alle fylkeskommunene.  
• FRSS og FRNA mener rådgivningstjenesten på ungdomsskolene er sentrale for å kartlegge 

og tilby enkeltelever ordningen med praksisbrevet. Elevene skal tilbys plass i dialog 
gjennom rådgivningstjenesten og i dialog med elev og foreldre. Karakterer skal ikke være 
avgjørende for inntak. FRNA legger videre til at oppfølgingstjenesten må være med i de 
individuelle vurderingene. FRTIPs svar støtter opp under dette hvor de mener at det må 
utvikles et bedre samarbeid mellom ungdomsskolen og den videregående skolen for å 
kunne identifisere hvem som skal kunne tilbys en praksisbrevordning.  

• FRBA foreslår fylkene må kartlegge hvilke bedrifter som er interessert i å ta inn 
kandidater før de starter inntaket, og at intervju med kandidatene må benyttes i 
inntaksprosessen. FRNA stiller også spørsmål om tilbudet skal gis ut fra tilgangen på en 
mulig læreplass. FRBA foreslår videre at i tillegg til intervju, må fylkeskommunen se på 
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karakterer og fravær. Inntaket må begrenses til de som har mulighet for faglig 
måloppnåelse. Tilbudet må identifiseres i bransjen.  

• FRBA foreslår videre at bedriftene som er interessert må forplikte seg innen mars samme 
år som eleven skal begynne på Vg1. Interesserte søkere kan da ta kontakt, og det vil 
være mulig å gi eleven/kandidaten et klart svar på et tidlig tidspunkt.  

• FRHO mener det er viktig at det utarbeides spesifikke kriterier som legger til rette for 
riktig bruk av ordningen. Det må foretas en individuell vurdering og at bedrifter og 
virksomheter som tar i mot praksisbrevkandidater må være godkjente lærebedrifter. 

 
Hvilke rettigheter har man i forhold til ungdomsretten? Hvor mye har man 
”brukt”? Hva kan man bruke kompetansen til videre? 

• Faglig råd for bygg og anleggstekknikk (FRBA) og Faglig råd for service og 
samferdsel (FRSS) mener de samme betingelsene som i forsøket må ligge 
til grunn. Med det menes at praksisbrevkandidaten som har fullført bør ha 
rett til å søke læreplass for å fullføre til fag- eller svennebrev med ordinær 
progresjon, mot at de tar de resterende fellesfagene samtidig. Faglig råd 
for helse og oppvekstfag (FRHO) mener det samme og legger til at retten 
må gjelde uavhengig av om eleven har et opphold i arbeidslivet etter 
fullført praksisbrev og bruker mer enn fem år frem til fagbrevet.  

• Faglig råd for naturbruk (FRNA) mener også alle praksisbrevkandidatene 
bør sikres rett til fullføring som lærling eller lærekandidat. 

• Videre må det ligge til skolen å sørge for at for eksempel manglende 
fellesfag blir sikret. Det bør vurderes i hvor stor grad det er påkrevet at 
praksisbrevkandidaten skal ha bestått alle fellesfagene før fag- eller 
svennebrev kan utdeles.( jfr. mulighet for fritak ved gjentatt stryk). 

Forslag til vedtak 
Basert på diskusjonen gir SRY sitt syn på de sentrale anbefalinger fra de faglige 
råd i oppfølging av praksisbrevordningen.   
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SRYs arbeidsgruppe for internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen – Orientering 
om arbeidet 
 
Bakgrunn for saken 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) vedtok 6. september 2012 å nedsette ”en 
arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan SRY og faglige råd kan involveres i arbeid med 
internasjonale spørsmål i fag- og yrkesopplæringen”. Fire representanter ble oppnevnt: Ragnar 
Gregersen (LO), Tormod Skjerve (Virke), Astrid Sund (Utdanningsforbundet) og Kristian Ilner 
(NHO). 
 
SRYs arbeidsgruppe for internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen orienterte i SRY møtet 
31.10.2013 om gruppens arbeid med internasjonalisering. Arbeidsgruppen orienterte blant annet 
om et årlig møte med de faglige rådene med tema internasjonalisering. 
 
Arbeidsgruppen la på fellesmøtet mellom ledere og nestledere i SRY og de faglige rådene 
22.06.2014 frem utkast til program for et møte med tema internasjonalisering som etter planen 
skulle 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 utsettes derfor til første halvdel 2015. 
 
SRYs arbeidsgruppe for internasjonale spørsmål i fag- og yrkesopplæringen består av Astrid 
Sund, Kristian Ilner, Ragnar Gregersen og Tormod Skjerve. Astrid Sund har trukket seg fra 
arbeidet og det er derfor behov for en ny representant i arbeidsgruppen. Leder og nestleder i SRY 
vil orientere om nytt medlem i arbeidsgruppen på møtet. 
 
Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering 
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