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Saksliste for SRY- møte 
22. mai 2014 

 
 

Sted: Utdanningsdirektoratet 
Lunsj:11:15-12:00 
Møteramme: kl. 12:00-16:00 
 
1. Godkjenning av dagsorden 
 
2. Godkjenning av referat fra møtet 04.03.2014 
 
3. Vedtakssaker 
 
Sak 06-03-14 SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St.20 – Arbeidsgruppens 
vurdering av det helhetlige arbeidet med stortingsmeldingen 
 
Sak 07-03-14 Partenes innflytelse på læreplaner Vg3 (tiltak 62 i Meld St 20) 
 
4. Orienteringssaker 

 
Oppfølging av St. meld. 20 
 
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 

 
Om tentativ 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  
 

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 

 
Om indikatorrapport samfunnskontrakten: 

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

 
Om endelig forsøksmodell (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  
 

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 
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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 
 

Om gjennomgang av tilbudsstrukturen 
 Oppdragsbrev 11-14 «Gjennomgå og foreslå endringer i tilbudsstrukturen innen 

yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i arbeidslivet» v/Udir 
 

5. Eventuelt 
 
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 

 
7. Evaluering av møtet 
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Dagfinn Hertzberg, KD 
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Observatør 

Siv Andersen, SIU 
Yngve Schrøder Tufteland 

Forfall: 

Svein Oppegaard, NHO 

Margaret Westgaard, KS 

Trude Tinnlund, LO 

Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet 

Christine Meling, KD 

Margaret Westgaard, KS 

 

 

Utdanningsdirektoratet 

 

Anne Katrine Kaels 
Karl Gunnar Kristiansen 

 

  

*Inger Lise Blyverket deltok i behandling av sak 05.02.14  

 

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

 
Vår 
dato:18.3.14 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

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


   Side 2 av 6 

 

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/ 

 

1. Godkjenning av dagsordenen 
Vedtak: 
Dagsordenen godkjent uten merknader.  

2. Godkjenning av referat fra møtet 29.1.2014 
Vedtak: 
Referat fra møtet 29.1.2014 godkjent. 

3. «Søkere til læreplass – en kartlegging av formidlingsprosessen i tre 
fylker» - Presentasjon av funn i rapporten v/NIFU 
Håkon Høst og Asgeir Skålholt (NIFU) presenterte rapporten «Søkere til læreplass – en 
kartlegging av formidlingsprosessen i tre fylker». Rapporten viser at det er mange likhetstrekk i 
fylkenes organisering av formidlingsprosessen. Imidlertid kommer Rogaland Fylkeskommune 
totalt sett best ut når det gjelder formidling til læreplass. Høst og Skålholt gjennomgikk 
organiseringen av formidlingsarbeidet i de tre fylkeskommunene og pekte på problemstillinger/ 
utfordringer i arbeidet. 

Rapporten finnes på: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Studie-om-
larlingformidling-i-3-fylker/ 

Se kapittel 6.2 i rapporten for oppsummering og konklusjoner. 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 

 
4. Vedtakssaker 
 
Sak 04-02-14 Beredskapsgruppe for finanskrise - Inntak av lærlinger under endrede 
rammevilkår 
Lars Møllerud presenterte beredskapsgruppas arbeid knyttet til lærlingsituasjonen og 
internasjonale forhold endrede rammevilkår for fagopplæringen. 

Lærlingsituasjonen 
SRYs beredskapsgruppe skal hvert halvår gi SRY en vurdering av lærlingsituasjonen. Vurderingen 
er gjort på bakgrunn av statistikk fra NAV og Utdanningsdirektoratet, samt vurderinger gjort i 
organisasjonene og i de faglige rådene som er representert i beredskapsgruppa. 

Beredskapsgruppa venter ingen vesentlig reduksjon i inntaket av lærlinger første halvår 2014. 
Gruppa vil gjøre en ny vurdering våren 2014 basert på søkertall, intensjonsavtaler i fylkene og 
NAVs bedriftsundersøkelse. 

Internasjonale forhold – endrete rammevilkår for fagopplæringen 
Redusert vekst i økonomien og stor arbeidsinnvandring setter fagopplæringen i Norge under 
press. Vi ser i dag indikasjoner på at fag med stort innslag av utenlandsk arbeidskraft/entrepriser 
har utfordringer knyttet til norsk rekruttering til fag- og yrkesopplæringen.  

Utviklingen kan bidra til å gjøre yrkesutdanningen til en mindre attraktiv utdanningsvei for norske 
ungdommer. Dette står i sterk kontrast til SSBs egne fremskrivninger av kompetansebehovet idet 
norske arbeidsmarkedet / til norske arbeidsgivere. SSB uttaler at det fram til 2030 generelt vil 
være sterk ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter fagutdannet arbeidskraft.  

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Studie-om-larlingformidling-i-3-fylker/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Studie-om-larlingformidling-i-3-fylker/


   Side 3 av 6 

 

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/ 

 

SRY mener utviklingen der utenlandske bedrifter i økende grad får entrepriser, sammen med en 
økende bruk av innleid, utenlandsk arbeidskraft, kan true rekruttering av lærlinger til bransjer. 
Spesielt har byggebransjen denne utfordringen. SRY vil spesielt følge utviklingen i byggebransjen 
og ber om at Faglig råd for bygg- og anlegg orienterer om situasjonen i bransjen på neste SRY 
møte.  

Vedtak:    
På bakgrunn av beredskapsgruppas konklusjon, ser SRY ikke behov for å sette i verk spesielle 
tiltak for å sikre inntaket av lærlinger i kommende halvårsperiode. 

SRY ber beredskapsgruppa følge og vurdere utviklingen av utenlandske entrepriser og innleie av 
arbeidskraft spesielt i byggebransjen, og ber om at Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 
orienterer om situasjonen i bransjen på neste SRY-møte.      

 

Sak 05-02-14 Samfunnskontrakten – Oppfølging av voksenes muligheter til å ta fag- og 
svennebrev 
Oppfølgingsgruppen i Samfunnskontrakt for flere læreplasser har oversendt et notat til SRY med 
oppfordring om å vurdere tiltak knyttet til å øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev. 

Det er to overordnede utfordringer som SRY bør drøfte: 

1. Hvordan sikre voksnes tilgang og muligheter til å oppnå fag- og svennebrev? 
2. Hvordan sikre særskilte tiltak for den delen av arbeidslivet fagopplæring står svakt? 

Notatet fra oppfølgingsgruppen er omfattende og inneholder en rekke forslag til tiltak. SRY valgte 
derfor å konsentrere seg om to problemstillinger: 

Økonomiske betingelser for lærebedriften 
Bedrifter som inngår lærlingkontrakt med personer over 21 år/voksne uten rett, får basistilskudd 
2. Dette tilskuddet er mye lavere enn basistilskudd 1, som gis til bedrifter som tar inn ordinære 
lærlinger. Dette kan være et hinder for voksne søkere. For bedriftene er jobben den samme 
uavhengig av om lærlingen er voksen eller ungdom, med eller uten rett. På den annen side er det 
her påpekt fra fylkeskommunene at likt tilskudd vil kunne påvirke tilgang til læreplasser for 
ungdom med rett. 

Problemstilling som ble drøftet i SRY: 

• Det bør vurderes å innføre et likt tilskudd for ungdom og voksne, - subsidiært å øke 
basistilskudd 2 

 
En innføring av likt lærlingtilskudd for ungdom og voksne lærlinger kan bidra til at flere voksne 
får læreplass, men det er en viss fare for at økningen vil gå på bekostning av ungdommene. SRY 
er derfor usikker på om et likt lærlingtilskudd for voksne og ungdom i alle utdanningsprogram vil 
bidra til at vi får flere fagarbeidere. Imidlertid er det forskjellige utfordringer i de ni 
utdanningsprogram. I bransjer uten tradisjon for å ta inn lærlinger kan økonomiske virkemidler 
for voksne lærlinger være en måte å etablere en kultur for fagopplæring på. SRY anbefaler at 
problemstillinger knyttet til likt lærlingtilskudd for ungdom og voksne blir utredet grundigere.  

Rammebetingelser i lov og forskrift 
Jf. opplæringsloven § 3-5, som gjelder praksiskandidatordningen, må man ha fem års relevant 
praksis i et fag før man kan fremstille seg til fag-/svenneprøven.  
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I Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd ble det meldt at regjeringen ville ”vurdere å 
endre kravene i praksiskandidatordningen slik at reduserte stillinger skal kunne gi full uttelling. 
Det må vurderes nærmere om kravene skal endres for alle fag, eller bare for noen”. 

Problemstilling som ble drøftet i SRY: 

• Følge opp tiltak i Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd knyttet til 
praksiskandidatordningen og forslag om å vurdere nærmere om kravene til dokumentert 
allsidig praksis skal endres for alle fag, eller bare for noen. 

 
SRY mener at kravene til dokumentert allsidig praksis for praksiskandidater bør være slik de 
fremkommer i gjeldende regelverk.  SRY mener allikevel det i særskilte tilfeller kan være aktuelt 
å vurdere andre vurderings og verdsettingssystemer. Innen helsefagene er det f. eks. 
utfordringer knyttet til at svært mange arbeidstagere har deltidsstillinger, og at det derfor tar 
svært lang tid å opparbeide fem års relevant praksis i faget. 

Det kan se ut til at kravet er et større hinder for ansatte i helse- og omsorgssektoren enn i andre 
bransjer, fordi den utbredte bruken av deltidsarbeid gjør at tidsperspektivet blir ulikt det som er 
vanlig i de fleste andre bransjene. 

Vedtak  

• SRY anbefaler at oppfølgingsgruppen for samfunnskontrakten får problemstillinger knyttet 
til likt lærlingtilskudd for ungdom og voksne utredet grundigere. 

• SRY anbefaler at oppfølgingsgruppen for samfunnskontrakten vurderer andre vurderings- 
og verdsettingssystemer for praksiskandidatordningen og legger disse frem for ny 
behandling i SRY.  

• SRY anbefaler at oppfølgingsgruppen for samfunnskontrakten vurderer om differensierte 
økonomiske virkemidler for voksne lærlinger kan være en måte å etablere en kultur for 
fagopplæring i bransjer som i dag ikke tar inn tilstrekkelig antall lærlinger. 

• SRY anbefaler at oppfølgingsgruppen vurderer rettighetsspørsmålet for arbeidsinnvandrere 
og foreslår tiltak slik at arbeidsinnvandrere gis rett og tilgang til grunnleggende 
norskopplæring, realkompetansevurdering og tilgang til norsk fagbrev. 
 

   

5. Orienteringssaker 
• Muntlig orientering om status i oppfølging av tiltak knyttet til Meld. St. 20.- 

Videre arbeid med praksisbrev 

 Tiltak nr. 33: Forskriftsfeste læreplanene for praksisbrevet, innføre en 
fylkeskommunal plikt til å tilby praksisbrev som et ordinært tilbud innenfor 
tilbudsstrukturen, og etablere praksisbrev innenfor flere fagområder i samarbeid 
med partene i arbeidslivet   

 Tiltak nr. 34: Komme tilbake til hvilke inntakskriterier som skal ligge til grunn for 
praksisbrevet 

Dagfinn Hertzberg fra Kunnskapsdepartementet orienterte om departementets oppfølging av 
tiltak knyttet til innføring av praksisbrevet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe fra KD og Udir som 
vil invitere seg til møter med faglige råd som mener praksisbrevet er relevant innenfor deres 
utdanningsprogram. Arbeidsgruppen ønsker å diskutere tiltakene med de faglige rådene.  
Basert på innspillene fra de faglige rådene vil arbeidsgruppen legge saken frem for SRY. 

Vedtak 
Informasjonen tas til orientering 
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• Orientering om kvalitet i fagopplæringen v/Udir 
Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et system for 
kvalitetsvurdering i fagopplæringen. Dette er et verktøy for å vurdere og analysere tilstanden i 
skole og bedrift, slik at kvaliteten i fagopplæringen kan forbedres.  Hensikten er å bidra til at 
elever og lærlinger får relevant fag- og yrkesopplæring i et godt læringsmiljø, og at flest mulig 
gjennomfører.  

Karl Skaar fra Utdanningsdirektoratet orienterte om status for arbeidet med kvalitetssystemet i 
fag- og yrkesopplæringen. Kvalitetssystemet skal gi: 

o  et godt statistisk grunnlag for å analysere elevenes og lærlingenes gjennomføring 
av fagopplæringen 

o kunnskap om læringsmiljøet gjennom elev-, lærling- og bedriftsundersøkelsene 

o vurderinger av kvaliteten på opplæringen i lærebedriftene 

o vurderinger av sysselsettingssituasjonen for nyutdannede fagarbeidere og 
lærebedriftenes vurdering av deres kvalifikasjoner 

Presentasjonen som ble holdt oversendes SRYs medlemmer. Sekretariatet vil sende Skaars 
presentasjon til SRY-medlemmene. 

Vedtak 
Informasjonen tas til orientering 

 

• Avleggelse av fag-/svenneprøver – Prøvenemdenes kapasitet i avvikling  
I SRY møtet 5. desember 2013 ble prøvenemndene arbeid satt opp som orienteringssak i SRY. 
SRY fikk i møtet belyst regelverket på en god og informativ måte. I ettertid har det imidlertid 
kommet signaler om utfordringer i enkelte fylker som ikke ble drøftet i møtet. 
 
Det er i dag - i enkelte fylker og lærefag - en stor utfordring å få gjennomført fagprøver, 
svenneprøver og kompetanseprøver innenfor rimelig tid etter at læretida er utstått. Variasjonen 
blant fylkeskommunene er stor, og utfordringene synes størst i fag som har mange lærlinger.  

Utfordringen er at det dannes kø for å få avlagt prøvene. Dette kan skyldes at forskriftenes krav 
ikke er oppfylt, men det kan også skyldes kapasitetsgrunner.  

Vedtak 
Informasjonen tas til orientering. SRY mener det er fylkeskommunenes ansvar å se til at 
lærlinger får avviklet fag-/svenneprøven innenfor de rammer regelverket fastsetter og anbefaler 
at Utdanningsdirektoratet følger opp saken.  

 

• Rådgivning og karriereveiledning – orientering fra arbeidsgruppe 
Kari Hoff Okstad orienterte om arbeidet i SRYs arbeidsgruppe for rådgivning og 
karriereveiledning. Ifølge fremdriftsplanen for arbeidet skulle arbeidsgruppen utarbeide et forslag 
til vedtak til møtet 4. mars.  
 
Arbeidsgruppen har hatt tre møter, og den har arrangert en workshop hvor representanter fra 
Vox, Rådgiverkoordinatornettverket i fylkene, Haugalandet skole, arbeidsliv Karriere Oppland og 
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NAV innledet. Basert på drøftingene i workshopen vil arbeidsgruppen utarbeide et saksfremlegg 
til SRY. 

Arbeidsgruppen har videre behov for mer tid før et forslag til saksfremlegg til SRY kan utarbeides, 
og ber derfor SRY om å utsette vedtaksdiskusjonen til møtet i juni eller september 2014. 
Vedtak 
Informasjonen tas til orientering 

  

Eventuelt 
Det ble stilt spørsmål om det nye stimuleringstilskuddet på Kr. 50.000,- for nye lærebedrifter og 
regelverket rundt denne tilskuddsordningen. Direktoratet informerte om at ordningen er omtalt 
på direktoratets hjemmeside under informasjon til bedrifter som tar inn lærlinger. 

http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Fag--og-yrkesopplaring/Tilskudd-til-bedrifter-som-tar-
inn-larlinger-og-larekandidater-/ 
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Dato: 22.05.2014 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler  
  
SRY-sak 06-03-14 SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St.20 – 

Arbeidsgruppens vurdering av det helhetlige arbeidet med 
stortingsmeldingen 

Dokument Til behandling 
Innstilling  
 
SRYs arbeidsgruppe ønsker at SRY skal diskutere hvordan SRY skal arbeide videre fremover med Meld St 
20. Arbeidsgruppen ønsker å diskutere om vi er på rett vei med fag- og yrkesopplæringen, og om 
hvordan SRY skal følge dette opp. Videre ønsker arbeidsgruppen at SRY som samlet organ skal diskutere 
stortingsmeldingen. 
 
Arbeidsgruppen ønsker at følgende temaer som SRY har eierskap til diskuteres: 

1) Rekruttering 
2) Kvalitet i fagopplæringen 
3) Bedre arbeidslivsrelevans 
4) Påbygg til studiekompetanse og veien videre mot høyere utdanning 

 
Sekretariatet har utarbeidet en tentativ møteplan som inneholder en oversikt over tiltak i 
Stortingsmeldingen og når SRY skal involveres i dette. I tillegg har sekretariatet utarbeidet en oversikt 
over hvilke tiltak som er under utprøving, se vedlegg 1. 
 
Forslag til vedtak 
SRY er godt fornøyd med arbeidsgruppens oppfølging av tiltak knyttet til Meld. St. 20. og mener at 
tiltakene i meldingen samlet sett gir økt fokus på de ovennevnte temaene. SRY ber oppfølgingsgruppen 
følge opp og vurdere de ulike tiltakene i direktoratets fremdriftsplan.  
 
 
 
 
Vedlegg: 

1) Oversikt over hvilke tiltak med utprøving i Meld. St. 20 
2) Tentativ møteplan SRY for oppfølging av Meld St nr. 20 (2012-2013) På rett vei 

 
 

 
 

Vår saksbehandler: SRY arbeidsgruppe for Meld. St.20 
Direkte tlf:  
E-post:  

 
Vår 
dato:9.4.14 
Vår 
referanse: 
2014/118 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

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


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

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

Vedlegg 1 
 
Oversikt over hvilke tiltak med utprøving i Meld. St. 20 
 
Aktivitet Status/Merknad 
Revidere læreplan og veileder for PTF Sendes ut på høring høsten 2014 

Utarbeide ny veiledende modell for fag- og  Sendes ut på høring sommeren 2014, under utarbeidelse 

Beslutte oppsplitting av felles programfag i Vg2 og utarbeide nye 
læreplaner for valgfrie programfag 

Er i dialog med FR om utviklingsredegjørelsene for å sjekke ut hvilke 
utdanningsprogram som er aktuelle for dette tiltaket 

Gjennomgå tilbudsstrukturen og tilbudet av verneverdige fag Oppdragsbrev er mottatt, blir sendt ut til FR og SRY, og gjenstand for 
tema på fellesmøtet i august (Maarud gård). Udir har frist til KD 
1.7.2014 med å sende inn plan for arbeidet. 

Omgjøre MK til studieforberedende program 
Ivaretagelse av yrkesfagene i MK 

Sendes ut på høring innen 1.7.2014 

Forberede karriere og utdanningsmuligheter fra yrkesfag Dette vil inngå som en del av gjennomgang av tilbudsstrukturen. 

Etablere formgiving som eget studieforberedende 
utdanningsprogram 

 

Overgang studieforbedrende til yrkesfaglige utdanningsprogram Dette vil inngå som en del av gjennomgang av tilbudsstrukturen. 

Prøve ut modeller for kvalifisering mellom 2./3. år Drøftes SRY-møte 22.5 

Prøve ut vekslingsmodeller helse- og oppvekst, også andre 
utdanningsprogram 

Utprøving foregår 

Gjennomføre utprøving av alternativer til Vg3 for elever som ikke 
får læreplass 

Utprøving foregår 
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Kartlegging og vurdering av utprøving av alternativer til Vg3 for 
elever som ikke får læreplass 

Oppstart FoUoppdrag høsten 2013 

Etablere et indikatorsett for gjennomføring av vgo, læreplasser 
og sysselsetting 

Førte utgave indikatorraport frist 13.2.14 

Praksisbrevet Tentativ ferdig frist for tilbud 1.3.2015 
Kartlegge utstyrsituasjonen i vgs Legges inn som spm i Elevundersøkelsen, Lærlingundersøkelsen og 

spørreskjema til FK H2014 

FoU om samsvaret mellom opplæringstilbudet i FY og 
etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet 

Oppdrag ikke avklart pt. 
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Andre tiltak som ligger i Kunnskapsdepartementet: 

- FYR 
- Innflytelse Vg3planer 
- Rett til påbygg 
- Y-veien 
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Vedlegg 2 
 
Tentativ møteplan SRY for oppfølging av Meld St nr. 20 (2012-2013) På rett vei 

• Frist for utsendelse av sakspapirer er som hovedregel 2 uker før møtet 
• Ansvarlig: Den aktøren som har meldt inn saken og som er ansvarlig for å utarbeide saksdokumentet  
• Alle sakene i møteplanen er tentative. Endelig agenda settes av leder/nestleder i samarbeid med sekretariatet i forkant av hvert møte. 
• Konkret møtedato settes så snart møteplan er besluttet 

Møtedato SRY Tiltak nr. Tiltak (tekst) 
  

Sak Sakstype 
(D/V, O) 

Ansvarlig Merknad 

Faste saker 
 43 Styrke kvaliteten på og relevansen av fag- 

og yrkesopplæringen ved å gjennomgå 
tilbudsstrukturen i samarbeid med 
partene i arbeidslivet 

Fast orienteringssak. 
Konkrete D/V-saker settes 
opp på det aktuelle møtet i 
møteplanen. 
 

O FY  

26.3.2014 Fellesmøte for leder og nestleder av faglige råd og SRY 
22.5.2014 ekstraordinært SRY-møte 
22.5.2014 31 

 
 
 

71 
 

72 

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 
Styrke koblingen mellom tilsyn og 
veiledning 
Etablere et mer langsiktig perspektiv på 
tilsyns- og veiledningsinnsatsen 

Overordnet orientering fra 
direktoratet om arbeidet 

O TAV 1. behandling 

22.5.2014 63 Etablere et indikatorsett for 
gjennomføring av videregående 
opplæring, tilbud og etterspørsel etter 
læreplasser og sysselsetting av 
fagarbeidere 

Første utgave av 
indikatorrapport 
samfunnskontrakten 

O STA  

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


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

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

Møtedato SRY Tiltak nr. Tiltak (tekst) 
  

Sak Sakstype 
(D/V, O) 

Ansvarlig Merknad 

22.5.2014 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 

Endelig forsøksmodell 
(læreplass) 

O ALU Saken behandles i møte i 
SRYs arbeidsgruppe for 
oppfølging av Meld. St. 20. 
20.3.2014. 

22.5.2014 54 Samle erfaringer med overganger fra 
studieforberedende til yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer og vurdere å 
legge denne muligheten inn i 
tilbudsstrukturen 

Erfaringer med overganger 
og videre anbefalinger 

O FIA Avvent fremdriftsplan 

22.5.2014 45 
 
 
 

46 

Omgjøre utdanningsprogram for medier 
og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et 
studieforberedende program 
Ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram 
for medier og kommunikasjon innenfor 
strukturen for yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer 

Forslag til ny struktur og nye 
lærefag for MK 
 
+ Orientering om tiltak 45 

D/V FY og 
ALU 

 

22.5.2014 58 Endre forskrift til opplæringsloven slik at 
det legges opp til at mer av opplæringen i 
prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift 

Tentativt høringsutkast PTF D/V ALU 1. behandling 

17. – 18.6.2014 SRYs fylkesbesøk med SRY-møte (Buskerud)  
17.-18.6.2014 33 

 
 
 
 
 

34  

Forskriftsfeste læreplanene for 
praksisbrevet, innføre en fylkeskommunal 
plikt til å tilby praksisbrev som et ordinært 
tilbud innenfor tilbudsstrukturen, og 
etablere praksisbrev innenfor flere 
fagområder i samarbeid med partene i 
arbeidslivet 
Komme tilbake til hvilke inntakskriterier 
som skal ligge til grunn for praksisbrevet 

Omfanget av fag og 
inntakskriterier 

D/V FY Avvent fremdriftsplan 
 
2. behandling 

       
       
3.9.2014 Fellesmøte for leder og nestleder av faglige råd og SRY 
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Møtedato SRY Tiltak nr. Tiltak (tekst) 
  

Sak Sakstype 
(D/V, O) 

Ansvarlig Merknad 

10.9.2014 SRY-møte 
10.9.2014 55 Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom 

å legge til rette for tidligere og hyppigere 
veksling mellom opplæring i skole og 
arbeidsliv 

Erfaringer fra utprøvingen O FY 2. gjennomgang etter 
delrapportering 

29.10.2014 SRY-møte 
29.10.2014 58 Endre forskrift til opplæringsloven slik at 

det legges opp til at mer av opplæringen i 
prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift 

Utkast til revidert veileder 
PTF 

D/V ALU 2. behandling 

29.10.2014 60 Gjennomføre forsøk med alternativer til 
Vg3 i skole for elever som ikke får 
læreplass 

Erfaringer fra utprøvingen og 
orientering om delrapport 
kartlegging  

O FY 2. gjennomgang etter 
delrapportering 
 

4.12.2014 SRYs møte med statsråden og ledere og nesteledere av faglige råd 
       
V2015 
Jan 2015 33 

 
 
 
 
 

34  

Forskriftsfeste læreplanene for 
praksisbrevet, innføre en fylkeskommunal 
plikt til å tilby praksisbrev som et ordinært 
tilbud innenfor tilbudsstrukturen, og 
etablere praksisbrev innenfor flere 
fagområder i samarbeid med partene i 
arbeidslivet 
Komme tilbake til hvilke inntakskriterier 
som skal ligge til grunn for praksisbrevet 

Læreplaner og 
inntakskriterier for 
praksisbrevet 

O FY Avvent fremdriftsplan 
 
3. behandling 

Mars 2015 55 Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom 
å legge til rette for tidligere og hyppigere 
veksling mellom opplæring i skole og 
arbeidsliv 

Erfaringer fra utprøvingen O FY 3. gjennomgang etter 
delrapportering 

Mars 2015 4 Videreføre satsningen på vurdering for 
læring 

Drøfte mulige tiltak i fag- og 
yrkesopplæringen 

D VU1  

Mars 2015 60 Gjennomføre forsøk med alternativer til 
Vg3 i skole for elever som ikke får 
læreplass 

Erfaringer fra utprøvingen O FY 3. gjennomgang etter 
delrapportering 
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Møtedato SRY Tiltak nr. Tiltak (tekst) 
  

Sak Sakstype 
(D/V, O) 

Ansvarlig Merknad 

2. kvartal 2015 61 Utlyse et forskningsprosjekt om samsvaret 
mellom opplæringstilbudet i fag- og 
yrkesopplæringen og etterspørselen etter 
kompetanse i arbeidsmarkedet 

Resultatene av første 
delrapport 

O FIA Avvent fremdriftsplan 
 
2. behandling 

2. kvartal 2015 63 Etablere et indikatorsett for 
gjennomføring av videregående 
opplæring, tilbud og etterspørsel etter 
læreplasser og sysselsetting av 
fagarbeidere 

Andre utgave av 
indikatorrapport 
samfunnskontrakten 

O STA  

April 2015 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 

Erfaringer så langt fra 
modellutprøving og veien 
videre (læreplass) 

D/V ALU 3. behandling 

April 2015 66 Kartlegge utstyrssituasjonen i 
videregående opplæring, for å sikre 
kvalitet i opplæringen 

Presentasjon av funn og 
innspill til anbefalinger 

D/V FIA 2. behandling 

Juni 2015 31 
 
 
 

71 
 

72 

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 
Styrke koblingen mellom tilsyn og 
veiledning 
Etablere et mer langsiktig perspektiv på 
tilsyns- og veiledningsinnsatsen 

Helhetlig strategi for 
tilsynsvirksomheten og 
erfaringer så langt 

O TAV 2. behandling 

H2015 
Sept 2015 55 Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom 

å legge til rette for tidligere og hyppigere 
veksling mellom opplæring i skole og 
arbeidsliv 

Erfaringer fra utprøvingen og 
presentasjon av første 
delrapport fra 
følgeevalueringen 

O FY 4. gjennomgang etter 
delrapportering 
 

Des 2015 60 Gjennomføre forsøk med alternativer til 
Vg3 i skole for elever som ikke får 
læreplass 

Resultatene fra utprøvingen 
og innspill til videre 
oppfølging 

D/V FY 4. gjennomgang etter 
delrapportering 
 

V2016 
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Møtedato SRY Tiltak nr. Tiltak (tekst) 
  

Sak Sakstype 
(D/V, O) 

Ansvarlig Merknad 

Januar 
2016 

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

Erfaringer fra utprøvingen O FY 5. gjennomgang etter 
delrapportering 

Jan 2016 61 Utlyse et forskningsprosjekt om samsvaret 
mellom opplæringstilbudet i fag- og 
yrkesopplæringen og etterspørselen etter 
kompetanse i arbeidsmarkedet 

Resultatene i sluttrapporten 
og veien videre 

D/V FIA Behandlingsdato avhenger 
av frist for sluttrapport fra 
leverandør (tentativt 
1.12.2015).  
3. behandling av saken. 

Juni 2016 31 
 
 
 

71 
 

72 

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 
Styrke koblingen mellom tilsyn og 
veiledning 
Etablere et mer langsiktig perspektiv på 
tilsyns- og veiledningsinnsatsen 

Erfaringer med tilsyns- og 
veiledningsvirksomheten 

O TAV 3. behandling 

H2016 
Sept 2016 55 Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom 

å legge til rette for tidligere og hyppigere 
veksling mellom opplæring i skole og 
arbeidsliv 

Erfaringer fra utprøvingen O FY 6. behandling 

V2017 
Mars 2017 55 Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom 

å legge til rette for tidligere og hyppigere 
veksling mellom opplæring i skole og 
arbeidsliv 

Erfaringer fra utprøvingen O FY 7. gjennomgang etter 
delrapportering. 

Juni 2017 31 
 
 
 

71 
 

72 

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 
Styrke koblingen mellom tilsyn og 
veiledning 
Etablere et mer langsiktig perspektiv på 
tilsyns- og veiledningsinnsatsen 

Erfaringer med tilsyns- og 
veiledningsvirksomheten 

O TAV 4. behandling 
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Møtedato SRY Tiltak nr. Tiltak (tekst) 
  

Sak Sakstype 
(D/V, O) 

Ansvarlig Merknad 

H2017 
Des 2017 55 Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom 

å legge til rette for tidligere og hyppigere 
veksling mellom opplæring i skole og 
arbeidsliv 

Erfaringer fra utprøvingen D/V FY 8. gjennomgang etter 
delrapportering 
Lagt til grunn at tiltaket 
utvides ett år og 
følgeevalueres. 
Sluttrapport utsettes 
tilsvarende. 

V2018 
       
H2018 
Des 2018 55 Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom 

å legge til rette for tidligere og hyppigere 
veksling mellom opplæring i skole og 
arbeidsliv 

Presentasjon av sluttrapport 
og innspill til overordnede 
rammer 

D/V FY 9. behandling  
Lagt til grunn at tiltaket 
utvides ett år og 
følgeevalueres. 
Sluttrapport utsettes 
tilsvarende. 

Saker der SRY skal involveres/orienteres, men hvor det er behov for avklaringer  
 27 Foreta en gjennomgang av 

opplæringslovens kapittel 4A med sikte på 
at kapitlet skal bli lettere tilgjengelig og gi 
en god oversikt over voksnes rettigheter 
til opplæring 

 D/V SRY Tiltaket følges opp av 
oppfølgingsgruppe for 
samfunnskontrakten, som 
fremmer sak for SRY.  

 4 Videreføre en nasjonal satsing for å øke 
lærernes og instruktørenes 
vurderingskompetanse og styrke 
sammenhengen mellom underveis- og 
sluttvurdering 

 O Vurd  
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Møtedato SRY Tiltak nr. Tiltak (tekst) 
  

Sak Sakstype 
(D/V, O) 

Ansvarlig Merknad 

 48 Stimulere til etablering av y-veier fra flere 
fagområder med lokalt opptak og 
tilrettelegging ved høyskoler og 
universiteter, særlig innenfor helse- og 
oppvekstfag 

 O KD Merknad fra SRY: «SRY 
ønsker en orientering om 
fremdrift fra KD. SRY 
forutsetter ordinær høring 
der partene uttaler seg 
individuelt.»  
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Tidligere saker 

Møtedato 
SRY 

Tiltak 
nr. 

Tiltak (tekst) 
  

Sak Sakstype 
(D/V, O) 

Ansvarlig Merknad 

5.12.2013 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 

Drøfting av 
forsøksmodeller 
(læreplass) 

D/V ALU 1. behandling 

22.1.2014 Fellesmøte for leder og nestleder av faglige råd og SRY 
29.1.2014 61 Etter dialog med partene utlyse et 

forskningsprosjekt om samsvaret 
mellom opplæringstilbudet i fag- og 
yrkesopplæringen og etterspørselen 
etter kompetanse i arbeidsmarkedet 

Innspill til hvordan et slikt 
oppdrag bør organiseres og til 
hva fokusområdene bør være 
 

D/V FIA 1. behandling 

29.1.2014 62 Vurdere å gi faglige råd større 
innflytelse over utformingen av 
læreplaner på Vg3 

Diskusjon om muligheten for å 
forsterke de faglige rådenes 
innflytelse gjennom rådenes 
mandat 

D/V KD 1. behandling 

29.1.2014 66 Kartlegge utstyrssituasjonen i 
videregående opplæring, for å sikre 
kvalitet i opplæringen 

Diskusjon om hvordan 
kartleggingen bør 
gjennomføres 

D/V FIA 1. behandling 

4.3.2014 33 
 
 
 
 
 

34  

Forskriftsfeste læreplanene for 
praksisbrevet, innføre en 
fylkeskommunal plikt til å tilby 
praksisbrev som et ordinært tilbud 
innenfor tilbudsstrukturen, og etablere 
praksisbrev innenfor flere fagområder i 
samarbeid med partene i arbeidslivet 
Komme tilbake til hvilke 
inntakskriterier som skal ligge til grunn 
for praksisbrevet 

Plan for fremdrift og 
involvering av SRY 

O FY 1. behandling 
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4.3.2014 55 Styrke fag- og yrkesopplæringen 
gjennom å legge til rette for tidligere 
og hyppigere veksling mellom 
opplæring i skole og arbeidsliv 

Erfaringer fra utprøvingen O FY Saken kommer i flere omganger. 
Deltakerne statusrapporterer to 
ganger i året fra utprøvingen. 
 
Sak utsatt pga avventet nytt 
oppdragsbrev om 
samfunnskontrakten. 
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Vedlegg 3 
 
Oversikt over de forskjellige oppdragsbrevene/styringsdokumentene som Udir pt har fått i 
forbindelse med oppfølgingen av Meld. St. 20 
 

1. Oppdragsbrev 33/13 – Gjennomføring av tiltak i Meld. St. 20     
2. Oppdragsbrev 4/13 – Oppfølging av samfunnskontrakten (nytt på vei) 
3. Oppdragsbrev 14/13 – Et lag rundt læreren/Flerfaglig kompetanse i skolen 
4. Oppdragsbrev 28/13 – Oppfølging rapport frå ressursgruppa for nynorsk som hovudmål 
5. Tildelingsbrevet 2014 (gir Udir oppfølging av tiltak i meldingen knytte til tilsyn og bedre 

læringsmiljø)  
 
Alle oppdragsbrevene er publisert på SRYs hjemmeside her: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-
yrkesopplaring/SRY/Orienteringssaker/ 
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Dato: 22.05.2014 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler 
  
SRY-sak 07-03-14 Partenes innflytelse på læreplaner Vg3 
Dokument Til behandling 
Innstilling  
 

Bakgrunn for saken 
Meld. til St. 20 (2012-2013) har som ett av mange tiltak å vurdere partenes innflytelse på 
utformingen av læreplaner Vg3. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) behandlet saken i sitt 
møte 29.1.2014 og konkluderte med at sekretariatet utformer et oppdrag til faglige råd og ber om at 
de faglige rådene drøfter/ vurderer problemstillingene og gir innspill som kan danne grunnlag for 
videre behandling i SRY.  Innspillene ble lagt fram for SRYs arbeidsgruppe om stortingsmeldingen 
23.04.2014, og er vedlagt covernotatet. 
 
Arbeidsgruppens vurdering 
Arbeidsgruppen er positiv til innspillene fra faglige råd som peker i retning av et ønske om mer 
innflytelse på Vg3-læreplanene. Hoveddelen av rådene ønsker at det i mandatet for de faglige rådene 
skal stå at de faglige rådene skal ha avgjørende innflytelse på Vg3-læreplanene. Endringen i mandatet 
vil også kunne innebære revisjon av retningslinjer for endringer i tilbudsstrukturen. Tilbakemeldinger 
viser i tillegg at rådene synes det tar lang tid å få ferdigstilt endringsforslag som kryssløp og 
navneendringer. Arbeidsgruppen ønsker at Kunnskapsdepartementet vurderer om små 
endringsforslag, som ikke har konsekvenser for den planlagte opplæringen, må på høring i henhold til 
lov og forskrift. 
 
Arbeidsgruppen ser at det er behov for en konsekvensutredning av dette, det kan være tilsiktede 
eller utilsiktede konsekvenser som ikke i dag er overskuet. For eksempel er det ikke slik at alle eiere 
av fag er representert i rådene, en eventuell utvidelse av rådene må inngå i en slik vurdering. 
Konsekvenser i forhold til Y-vei og påbygg til studiekompetanse er blant annet ikke vurdert.  I 
mandatet må det sies noe om det offentlige regimet og rammeverket som læreplanene faller 
innunder. Videre er ressurssituasjonen i de faglige rådene og organisasjonen presset, men flere av 
rådene gir tilbakemelding at dersom de får mer innflytelse, vil de prioritere deltakelse og ressurser 
inn i rådsarbeidet. Her er det behov for en sterkere forpliktelse fra organisasjonene i rådene. 
 
 
 
 

Vår saksbehandler: SRYs oppfølgingsgruppe Meld 
St.20/Aina Helen Bredesen 
E-post: post@udir.no 

 
Vår 
dato:24.4.14 
Vår 
referanse: 
2014/118 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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Forslag til vedtak 
På bakgrunn av en slik konsekvensutredning anbefaler SRY at Utdanningsdirektoratet sender ut 
oppdrag til de faglige rådene der fire råd plukkes ut til å delta i en pilotering der de utvalgte rådene 
får i mandat avgjørende innflytelse på Vg3-læreplanene i perioden 2014-2016. 
 
SRY ber Utdanningsdirektoratet om å evaluere denne piloteringen underveis. 
 
SRY ber Kunnskapsdepartementet om å undersøke om alle endringsforslag må på høring i henhold til 
lov og forskrift. 
 
Vedlegg 1: Oppdrag og oppsummering av innspill fra faglige råd 
Vedlegg 2: Innspill til mandat fra NHO
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Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY og Faglige råd 
 
 
 
 
 
 
Til 
Faglige råd 

 
Vår dato: 
6.2.2014 
Vår 
referanse: 
2014/118 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
Partenes innflytelse på utformingen av læreplaner Vg3 

Bakgrunn for saken 
Meld. til St. 20 (2012-2013) har som ett av mange tiltak å vurdere partenes 
innflytelse på utformingen av læreplaner Vg3. SRY behandlet saken i sitt møte 
29.1.2014 og konkluderte med at sekretariatet utformer et oppdrag til faglige 
råd og ber om at de faglige rådene drøfter/ vurderer problemstillingene og gir 
innspill som kan danne grunnlag for videre behandling i SRY.  

 

Meld. til St. 20 (2012-2013) - Vurdere å gi faglige råd større innflytelse 
over utformingen av læreplaner på Vg3 

Fag- og yrkesopplæringen har tradisjonelt vært styrt av det faglige og 
profesjonelle skjønnet til partene i arbeidslivet. De overordnede rammene for 
opplæringstilbudet er etablert i forbindelse med utdanningspolitiske reformer, 
som Reform 94 og Kunnskapsløftet. 

 

I takt med at fag- og yrkesopplæringen er blitt integrert i det offentlige 
utdanningssystemet, har kravene til formalisering økt. I 2011 utarbeidet 
Utdanningsdirektoratet egne retningslinjer for samarbeidet med partene i 
arbeidslivet. Formålet var å gjøre samarbeidet bedre, effektivisere 
saksbehandlingen og øke bruken av kunnskap i fag- og yrkesopplæringen. 

 

I dagens system gjøres det mange faglig-administrative vurderinger av 
opplæringens innhold gjennom partssamarbeidet nasjonale 
utdanningsmyndigheter. I St meld 20 heter det: 

 

Departementet vil vurdere å gi de faglige rådene større innflytelse på 
utformingen av læreplaner på Vg3. Etter departementets vurdering vil 
tildeling av økte oppgaver til de faglige rådene kunne utnytte bedre 
kunnskapen til partene i arbeidslivet i styringen av fag- og 
yrkesopplæringen. 
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Kort historikk 

I forbindelse med behandling av St.meld.nr 30 (2003-2004) Kultur for læring, 
ble det bestemt av Utdanningsdirektoratet at det skulle utvikles 
kompetanseplattformer for hvert lærefag som er en beskrivelse av fagets 
arbeidsfunksjoner og krav til kunnskaper og ferdigheter. Plattformene ble brukt 
som grunnlag for utvikling av nye læreplaner, og de var sentrale for utvikling av 
det faglige innholdet i læreplanene. De faglige rådene fikk i oppdrag å bidra til at 
kompetanseplattformene ble utviklet i de lærefagene som de hadde ansvar for. 

 

En viktig forutsetning for utvikling av læreplaner for yrkesfagene i 
Kunnskapsløftet var at de skulle utvikles på fagenes premisser. For å få 
læreplanene så arbeidslivsrelevant som mulig oppfordret direktoratet partene i 
arbeidslivet/bransjeorganisasjoner om å bistå direktoratet slik at representanter 
fra bedrifter/ virksomheter kom inn med sin kompetanse i læreplangruppene.  

 

Etter at læreplanene hadde vært gjennom en omfattende høringsrunde på 3 
måneder ble relevante høringsuttalelser innarbeidet og det ble foretatt en 
kvalitetssikring av hver enkelt læreplan før den ble fastsatt.  

 

Gjeldende retningslinjer og regelverk for partenes innflytelse 

Forslaget i Meld. til St. 20 (2012-2013) forutsetter at utvikling av læreplaner 
fortsetter etter de samme linjer og rutiner som er beskrevet over. Det er foretatt 
noen forenklinger av Retningslinjene for utforming av læreplaner som fastsatt av 
KD i november 2011. Videre er det utviklet et eget Rammeverk for 
grunnleggende ferdigheter som ble fastsatt av KD i januar 2012. Dette 
rammeverket beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene skal ivaretas i 
læreplanene. 

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

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

 

I 2011 (revidert i 2013) ble det fastsatt retningslinjer for samarbeid mellom SRY, 
de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet. Her blir det blant annet beskrevet 
rutiner for partenes ansvar og deltakelse i arbeidet med kvalitetsutvikling og 
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fornying av lærefagene gjennom at de på gitte tidspunkt kan komme med forslag 
til endringer i blant annet læreplanene.  

 

Mandat for de faglige rådene ble justert i forkant av inneværende 
oppnevningsperiode (2012 – 2016). Rådene ble gjennom justering av mandatet 
gitt større innflytelse på opplæringen jfr. punkt 3 og 4 i mandatet.   

 

3. Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på 
hele opplæringen i faget. På den delen av opplæringen som foregår i 
bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges spesielt. Gjennom de 
faglige rådene skal partene på ethvert tidspunkt kunne gi råd og innspill til 
innholdet i læreplanene. 

  

4. De faglige rådene skal følge den faglige utviklingen innenfor rådets 
område og tilgrensende områder. Ved behov skal rådet ta initiativ til 
nyetablering, omlegging og nedleggelse av utdannelser. Det faglige rådet 
skal to ganger i løpet av oppnevningsperioden sende en redegjørelse om 
ovennevnte. Arbeidet skal baseres på forskning, analyser og prognoser. 
Redegjørelser for tilgang på læreplasser skal inkluderes.  Arbeidet skal ses 
i sammenheng med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og 
informasjonssystemet for læreplaner. Utdanningsdirektoratet vil utarbeide 
oppdrag i tråd med retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige 
råd og Utdanningsdirektoratet. 

 

De faglige rådene utarbeider utviklingsredegjørelser for det enkelte 
utdanningsprogram. Basert på redegjørelsene skal Utdanningsdirektoratet 
vurdere forslag til endringer. På den delen av opplæringen som foregår i 
bedrift/virksomhet skal partenes forslag i forhold til mandatet for de faglige 
rådene vektlegges spesielt. 

Oppdrag- Faglige råds vurdering av innflytelsen på utforming av 
læreplaner Vg3  

I utviklingen av fag- og yrkesopplæringen har partene hatt stor innflytelse. Det 
er fra flere hold ytet et ønske om sterkere eierskap – og forpliktelser – fra 
partene i arbeidslivet til læreplanene på Vg3. Dette er også nedfelt i Meld. til St. 
20 (2012-2013). Hva man legger i begrepet eierskap og forpliktelser bør 
diskuteres i de faglige rådene. 
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Mandatet til faglige råd understreker at for den del av opplæringen som foregår i 
bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges spesielt. I mandatet heter 
det videre at de faglige rådene to ganger i oppnevningsperioden skal lage 
utviklingsredegjørelser for sine respektive utdanningsprogram, der endringer i 
blant annet læreplanene og tilbudsstruktur er elementer i oppdraget. 

SRY ber om at de faglige rådene drøfter/ vurderer problemstillingene under og 
gir innspill som kan danne grunnlag for videre behandling i SRY. Innspillene 
sendes Annam Yasin innen 1.4.2014. 

 

• Er faglige råds innflytelse på utforming av læreplaner VG3 ivaretatt i gjennom 
mandatet for rådene? 
Med unntak av FRDH, FRMK og FRHO som mener det er for tidlig å spille inn på 
dette oppdraget (FRHO foreslår at Utdanningsdirektoratet utreder konsekvensene 
av større innflytelse på læreplanene Vg3), mener de øvrige faglige rådene at de 
bør gis større innflytelse på læreplanene Vg3. Rådene anbefaler at mandatet må 
forsterkes slik at de gis reel innflytelse og beslutningsmyndighet på læreplanene.  
 
Fra mandat for faglige råd: 
………Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele 
opplæringen i faget. På den delen av opplæringen som foregår i 
bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges spesielt……. 
 
Noen av de faglige rådene foreslår at begrepet vektlegges spesielt i mandatet, 
erstattes med avgjørende innflytelse. Rådene ønsker beslutningsmyndighet. Noen 
av de faglige rådene mener også at rådene må få større innflytelse på alle 
læreplanene, også Vg1 og Vg2.  
 
De faglige rådene mener at Utdanningsdirektoratet fremdeles skal være 
sekretariat for de faglige rådene og vedtak som gjøres i rådet sanksjoneres av 
Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet som sikrer at endringene er i 
tråd med gjeldende lover og forskrifter. 
 
I lys av en eventuell endring der de faglige rådene får større innflytelse på 
læreplaner Vg3 har NHO oversendt utkast til nytt mandat for faglige råd. 
 
 

• Er det ønskelig ar rådene skal foreslå kompetansemål, innhold i læreplaner og 
dokumentasjonskriterier for egne fag? 
Rådene ønsker å foreslå kompetansemål, innhold i læreplaner og 
dokumentasjonskriterier for egne fag. Rådene understreker at de har behov for å 
innhente ekstern kompetanse til arbeidsgrupper for å arbeide med endringer i fag. 
 

• Skal rådene fastsette retningslinjer for gjennomføringen av fag-/svennebrev for 
egne fag? I så fall bør rådene rådføre seg med egne bedrifter/virksomheter eller 
andre eksterne parter med særskilt kunnskap, og invitere til å gi synspunkter til 
rådene gjennom skriftlige innspill, diskusjonsmøter eller work shops?  
Rådene ønsker å lage/ fastsette retningslinjer for gjennomføringen av fag-
/svennebrev for egne fag. Rådene poengterer at det må gis ressurser til 
arbeidsgrupper/fagutvalg. 
 

• Har rådsmedlemmene tilstrekkelig ressurser (tid og kompetanse) til å påta seg et 
større ansvar for læreplaner VG3? 
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De faglige rådene mener de har kompetanse til å påta seg et større ansvar for 
læreplaner Vg3. Rådene mener også at det må tilføres økonomiske ressurser som 
kompenserer for arbeidet med læreplaner Vg3.  
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Innspill til mandat for de faglige rådene 
 

 
1. Rammeverk 

Kunnskapsdepartementet har hovedansvaret for rådenes rammeverk gjennom lov og 
forskrift. Departementet skal rådføre seg med Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen 
(SRY) i saker som angår rådene. Rådenes fireårsperioder skal løpe parallelt med SRY. 

 
2. Forvaltning 

Forvaltningen av rådenes mandat, er delegert til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet 
skal rådføre seg med Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) i saker som angår 
rådene. 

 
3. Sekretariat 

Utdanningsdirektoratet er sekretariat og utreder, særlig i saker som gjelder læreplaner 
og kompetanseplattformer, for de faglige rådene. Hvert råd skal ha til rådighet 
sekretær ansatt i Utdanningsdirektoratet.  

 
4. Rådenes sammensetning  

Rådenes sammensetning følger av lov og forskrift. Arbeidsgiver- og 
arbeidstakerrepresentantene skal sammen utgjøre flertallet i rådene. Myndighets- og 
skolerepresentantene skal utgjøre mindretallet. Det er partsrepresentantenes og 
direktoratets felles ansvar at representasjonen gjenspeiler arbeidslivet, og at fagene i 
programmet blir ivaretatt på en god måte. 

 
5. Rådenes mandat 

 
• Rådene har ansvaret for å utforme og beslutte kompetanseplattformer og 

læreplaner for det enkelte lærefag, samt fag-/svenneprøvens omfang og lengde. 
• Rådene har ansvaret for å utforme og beslutte gjennomføring for det enkelte 

lærefag. 
• Rådene har ansvaret for å utforme retningslinjer og beslutte gjennomføring av 

fag-/svenneprøve i det enkelte lærefag, både når det gjelder den teoretiske og 
praktiske delen av prøven. 

 
Rådene skal være deltakere i utformingen av fellesfagene som tilhører det enkelte 
utdanningsprogram. Fastsetting av kompetansemål og læreplaner skal følge 
forvaltningsloven regler om saksbehandling og høring. Det kreves 2/3-dels flertall for 
at vedtak kan fattes. Hver representant teller en stemme. Leder organiserer 
avstemmingen i samråd med sekretæren. 
 
Dersom Utdanningsdirektoratet vurderer endringsforslag til å ligge utenfor 
rammeverket for fagene, skal endringsforslagene vurderes nærmere av 
Kunnskapsdepartementet og SRY som avgjør om forslaget skal tas til følge. 
 

6. Fagutvalg og arbeidsutvalg 
Rådene setter ned egne fagutvalg og/eller arbeidsutvalg på tvers av fag ved behov. 
Utdanningsdirektoratet skal stille sekretærressurser tilgjengelig for utvalgene. Rådene 
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kan også inngå samarbeid med yrkesopplæringsnemndene i fylkene og/eller utvalg 
nedsatt av nemndene. 

 
7. Gjennomføring av fag-/svenneprøve 

Rådene fastsetter retningslinjer for gjennomføring av prøvene i henhold til lov, 
forskrift og rundskriv. Rådene skal bidra til at nemndene fungerer godt som fagorgan, 
og at de tilføres tilstrekkelig med ressurser slik at gjennomføringen av prøvene blir 
effektiv. Prøvene (fastsettes i læreplan) skal ikke være mer omfattende enn nødvendig 
for å ivareta målene for vurdering av kompetansemål i læreplanen, og gi et godt 
kunnskapsgrunnlag for evaluering.   

 
8. Utviklingsredegjørelser - endringer i læreplanene 

De yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal gjennomgå utdanningsprogrammets 
utvikling gjennom utviklingsredegjørelsen hvert andre år. Redegjørelsen skal sikre en 
hensiktsmessig sammensetning av fag i programmet og foreta analyser av fagenes 
relevans i arbeidslivet. 
 
Samtidig med denne gjennomgangen skal læreplanene evalueres. Behov for endringer 
skal da beskrives, og rådet setter eventuelt i gang prosess med å endre læreplan, se pkt. 
5 Rådenes mandat. 

 
9. Ekstern rådgivning 

Ved evaluering av læreplanene skal rådene hente inn nødvendige råd fra eksterne 
brukere som bedrifter, skoler, forvaltningsorgan, opplæringskontor m.v. Slike råd kan 
gis skriftlig, eller gjennom møteplasser og work-shops. 
 
Eksterne brukere av fagene skal til enhver tid kunne gi innspill til rådene om endringer 
av fag, og/eller eventuelt behov for etablering av nye fag. Disse endringsforslagene 
behandler rådene tilsvarende etter punktene 5. og 8. 

 
 

Oslo, 20. mars 2014 
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SRY-møte 3 
2014 

 
Dato: 22.05.2014 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
 Tiltak 45 - Omgjøre utdanningsprogram for medier og 

kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et 
studieforberedende program 
Tiltak 46 - Ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram 
for medier og kommunikasjon innenfor strukturen for 
yrkesfaglige utdanningsprogrammer 

Dokument Til orientering 
Innstilling Orienteringssak 
Vedlegg  
 
1. Bakgrunn for saken 
I Meld. St. 20 På rett vei er det to tiltak som er direkte knyttet til medier og kommunikasjon. 
 
• Omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program 

(tiltak 45). 
• Ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon innenfor strukturen for yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer (tiltak 46). 
 
Utdanningsdirektoratet planlegger å sende forslag til ny struktur og fag- og timefordeling for medier og kommunikasjon 
(MK) på høring 1. juli 2014 med høringsfrist høsten 2014. Strukturen og fag- og timefordelingen fastsettes vinteren 2014-
15. Arbeidet med læreplaner starter så snart strukturen er fastsatt. Læreplanene fastsettes vinteren 2015-16 og 
endringene iverksettes fra skoleåret 2016-17.  
 
Disse tiltakene sees i sammenheng med øvrige tiltak i meldingen som gjennomgang av tilbudsstrukturen innen de 
yrkesfaglige utdanningsprogrammene (tiltak 43), etablering av formgiving som eget studieforberedende 
utdanningsprogram (tiltak 50) og fleksibel fag- og timefordeling (tiltak 53). 
 
Vi er også kjent med at Faglig råd for medier og kommunikasjon arbeider med muligheten for flere nye lærefag innen 
medier og kommunikasjon. 
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2. Planlagt innhold i høring av struktur og fag- og timefordeling 
Utdanningsdirektoratet legger fram to forslag til modeller i høringen.  
 
2.1 Modell 1: Omgjøre utdanningsprogram for MK fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program og 
ivareta yrkesfagene i MK i design og håndverk. 
 

 
 
Studieforberedende utdanningsprogram (MK SF):  
I denne modellen blir MK SF som musikk, dans og drama (MDD) og idrettsfag.   
 
Vi skisserer to mulige alternativer til fag- og timefordeling: 
 
1. Fag- og timefordelingen på MK SF blir som på utdanningsprogrammene idrettsfag og MDD. Der er programfagene 

fordelt med to programfag på Vg1, tre på Vg2 og fire på Vg3. 
2. Faglig råd for medier og kommunikasjon har foreslått å fordele programfagene jevnt over tre år, med tre programfag 

hvert år. Det kan ivaretas på to måter: 
 gjennom fleksibilitet i fag- og timefordelingen (tiltak 51) 
 ved å fastsette en ny nasjonal fag- og timefordeling for MK SF 

 
Utdanningsdirektoratet foreslår at fag- og timefordelingen blir som på idrettsfag og MDD (alternativ 1) og at en annen 
fordeling av programfagene kan ivaretas gjennom fleksibel fag- og timefordeling (tiltak 51). 
 
Yrkesfaglig utdanningsprogram: 
I denne modellen blir det felles Vg1 for elever på MK YF og design og håndverk (DH). 
  
På Vg2 er det to alternativer: 
 
• Et eget Vg2 MK YF i tillegg til de eksisterende Vg2-tilbudene på DH.  
• Et felles Vg2 basert på innholdet i Vg2 interiør og utstillingsdesign, som fører til Vg3 i følgende fag: interiør, 

profileringsfaget, og utstillingsdesign på DH og mediegrafikerfaget, fotograffaget og mediedesign på MK. 
 
Fag- og timefordeling vil bli som for de øvrige yrkesfaglige utdanningsprogrammene. 
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2.2 Modell 2: Ivareta yrkesfagene i MK innenfor en felles struktur hvor studieforberedende og yrkesfag 
kombineres det første året. 
 
Faglig råd for medier og kommunikasjon har utarbeidet en modell med forslag til ny struktur for medier og 
kommunikasjon. 
 

 
  
• Modellen bygger på et felles Vg1 på studieforberedende utdanningsprogram for alle elevene.  
• Etter sluttført Vg1 velger elevene enten et studieforberedende løp eller et yrkesfaglig løp.  
 
Dette er en ny og uprøvd modell med en struktur som omfatter både et yrkesfaglig løp og et studieforberedende løp på 
studieforberedende utdanningsprogram. Elever som skal oppnå en yrkesfaglig kompetanse må søke en 
studieforberedende inngang.  
 
I denne modellen vil fag- og timefordelingen på Vg1 bli som på idrett og MDD. Det studieforberedende løpet vil følge fag- 
og timefordelingen for idrett og MDD videre på Vg2 og Vg3.  
 
På Vg2 vil det yrkesfaglige løpet følge fag- og timefordeling for de elevene som har gått kryssløp fra Vg1 
studiespesialisering (f. eks. tilsvarende som Vg2 IKT-servicefag). Modellen innebærer at yrkesfagelever som har gått felles 
Vg1 MK vil ha færre timer programfag og prosjekt til fordypning og flere timer fellesfag enn elever som følger et 
yrkesfaglig løp når de har avsluttet Vg2. Disse elevene vil kun ha fremmedspråk første året (nivå I), uten anledning til å 
fullføre nivå II og/eller nivå III innenfor fag- og timefordelingen på det som da blir MK YF. 
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SRY-møte 3 
2014 

 
Dato: 22.05.2014 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
 Tiltak 58: Endre forskrift til opplæringsloven slik at det 

legges opp til at mer av opplæringen i prosjekt til 
fordypning bør foregå i bedrift  

Dokument Til orientering 
Innstilling  
Vedlegg 1. Første utkast til revidert forskrift for prosjekt til 

fordypning  
2. Dagens forskrift for prosjekt til fordypning på 

videregående nivå 1 g 2 

 

Oppsummering  
Utdanningsdirektoratet skal følge opp tiltak knyttet til prosjekt til fordypning (PTF) slik de er 
beskrevet i Stortingsmelding 20 På rett vei. 
 

«Endre forskrift til opplæringsloven slik at det legges opp til at mer av opplæringen i 
prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift.»  

 
Dette målet mener vi kan oppnås gjennom å: 

1. forskriftsfeste PTF i forskrift til opplæringsloven 
2. revidere dagens «forskrift» for prosjekt til fordypning 
3. revidere veileder for prosjekt til fordypning 
 
Resultater fra evalueringen av Kunnskapsløftet og signaler fra sektor er grunnlaget for endringene.  
 
Vedlagte første utkast til revidert forskrift for prosjekt til fordypning ble diskutert på dialogmøte med 
relevante parter 15.5.2014. I utkastet har vi blant annet slått sammen omtalen av prosjekt til 
fordypning på Vg1 og vg2, og lagt inn noen formuleringer som forplikter skoleeier og skoleledere til å 
søke samarbeid med aktører i lokalt arbeidsliv. 
 

1. Bakgrunn for saken 
Utdanningsdirektoratet skal følge opp tiltak knyttet til prosjekt til fordypning slik de er beskrevet i 
Stortingsmelding 20 På rett vei. 
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Prosjekt til fordypning ble innført med Kunnskapsløftet for at elevene på yrkesfag tidlig i opplæringen 
skulle få arbeide med det lærefaget de ønsket.  
 
Oppsummering av forskningen på fag- og yrkesopplæringen konkluderer med at prosjekt til 
fordypning er den faktoren i Kunnskapsløftet som har den tydeligste effekten på elevenes yrkesvalg, 
motivasjon for utdanning, mulighet for læreplass og forståelsen av sammenhengen mellom teori og 
praksis.   
 
Forskningsresultater og signaler fra partene i arbeidslivet og sektor generelt viser imidlertid et behov 
for justeringer. 
 
Meld. St.20 «på rett vei» oppsummer behovene for endring i fire punkter. 
 
1. Det er behov for mer faglig fordypning 
Mulighetene for faglig fordypning utnyttes i varierende grad. Det er forskjell mellom 
utdanningsprogrammer og fra skole til skole. Skoleeier har stor handlefrihet i gjennomføringen av 
prosjekt til fordypning, også når det gjelder valg av lokalt næringsliv som læringsarena. 
Konsekvensene av dette kan være at skolens tradisjoner, utstyr og lærerkompetanse kan ha stor 
betydning for tilbudet elevene får. 
 
2. Det er behov for bedre vurderingsrutiner 
Skoleeier har ansvar for at det blir utarbeidet lokale læreplaner, for at opplæringen blir gjennomført i 
tråd med denne opplæringen, og at elevene blir vurdert i lys av kompetansemålene i de lokale 
læreplanene.  
 
 
3. Det er behov for forankring hos skoleeier og skoleleder 
Det er store fylkesvise forskjeller i hvordan PTF forankres. I noen fylker forankres 
gjennomføringspraksisen i fylkestinget, mens slike rutiner er fraværende i andre fylker 
 
4. Det er behov for å endre navnet 
Kunnskapsdepartementet vil i Meld. St.20 skifte navn på faget.  
 

2. Kunnskapsgrunnlaget 
Fafo har fulgt PTF i evalueringen av kunnskapsløftet. Utdanningsdirektoratet har også mottatt 
tilbakemeldinger fra sektor via landskonferanser, dialogmøte og generelle henvendelser fra 
fylkeskommuner, skoler og andre miljøer.  
 
Forskningsresultater  
Fafos sluttrapport tyder på at PTF så langt primært har vært et fag som har blitt utformet i skolen, 
med begrenset innflytelse fra arbeidslivet. Evalueringen viser likevel at arbeidslivet i stor grad blir tatt 
i bruk som læringsarena, ikke minst på Vg2. Det vanligste er å gi elevene en generell yrkesorientering 
på Vg1 og muligheter for faglig spesialisering på Vg2.  
 
Evalueringen viser også at det er forskjeller mellom utdanningsprogrammene også når det gjelder 
hvor nyttig elevene opplever at PTF er. Samlet sett konkluderer den likevel med at PTF gir elevene et 
bedre grunnlag for å velge utdanning og yrke. Faget gir mer motiverte elever, også blant de som ikke 
selv får velge hvilket fag de skal fordype seg i. Det vil si at PTF fremstår som en viktig arena for elever 
som skal ut og søke læreplass.  
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De som ser ut til å være mest motiverte, er elever som har hatt praksis ute i arbeidslivet i lengre 
perioder. Denne måten å gjennomføre PTF på ser også ut til å øke sannsynligheten for at 
elevene/lærlingene gjennomfører videregående opplæring. Læringseffekten er størst når høy grad av 
opplevd yrkesrelevans kombineres med en viss eksponering for krav og forventninger fra 
omgivelsene. Fafo mener at utviklingspotensialet til PTF er stort dersom intensjonen er en sterkere 
vektlegging av fag og faglighet i opplæringen. 
 
Signaler fra sektoren 
Signalene Utdanningsdirektoratet har mottatt fra ulike aktører bygger opp under 
forskningsresultatene fra evalueringen av Kunnskapsløftet og kan oppsummeres som  

• Det er behov for bedre forankring av prosjekt til fordypning regionalt. 
• Det er behov for bedre planlegging og mer formaliserte avtaler mellom skole og arbeidsliv. 
• Det er behov for bedre koordinering og samordning av ulike læringsarenaer.  
• Det er behov for mer faglig fordypning. 
• Det er behov for bedre vurderingsrutiner. 

 
Tilbudene elevene får i prosjekt til fordypning er ofte tilpasset skolens interesser og ressurser og ikke 
elevenes ønsker eller behov. Elevene kan få valget mellom et meget begrenset antall fag, eller flere 
fag uten å kunne fordype seg i det de ønsker. Skolens lokale tradisjoner og lærernes fagkompetanse 
kan også legge føringer for elevenes muligheter for faglig fordypning og dermed også for 
rekrutteringen til ulike fag.  
 
En del av kritikken som har vært rettet mot PTF, blant annet fra partene i arbeidslivet, omhandler den 
manglende spissingen av PTF på Vg1. Ifølge Fafo finnes det gode grunner for at praksisen er slik den 
er i dag. Undersøkelsen viser nemlig at to av tre yrkesfagelever er usikre på valg av yrke når de 
begynner i videregående skole, og mange har derfor behov for å gjøre seg bedre kjent med aktuelle 
fag og yrker. Graden av usikkerhet varierer imidlertid mellom utdanningsprogrammene. Mens bare 
18 prosent av elevene på naturbruk vet hva de vil bli, har 40 prosent av elevene på bygg- og 
anleggsteknikk bestemt seg når de begynner på Vg1. 
  
 

3. Prosess 
Utdanningsdirektoratet har gjennomført to dialogmøter med 4 representanter fra fylkeskommuner, 3 
representanter fra SRY og 1 representant fra høyskolen i Sogn- og Fjordane som gir 
etterutdanningstilbud for lærere med ansvar for Prosjekt til fordypning.  Dette følges opp med 
ytterligere ett dialogmøte etter høring for vurdering av høringssvar. 
 

4. Forslag til endring 
I 2014 tar vi sikte på å innarbeide en formulering om prosjekt til fordypning i forskrift til 
opplæringsloven og revidere dagens «forskrift» for prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 
2 på yrkesfaglige utdanningsprogram. 
 
Etter revidering av forskriften skal veilederen for prosjekt til fordypning oppdateres. 
 
Vedlagt ligger gjeldende forskrift og første utkast til revidert forskrift til prosjekt til fordypning for 
SRYs kommentarer til det videre arbeidet.  
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Vi foreslår: 
• Ny struktur og felles omtale av prosjekt til fordypning på Vg1 og Vg2 
• Formuleringer knyttet til forankring som omtaler yrkesopplæringsnemndas ansvar for å 

styrke samarbeidet mellom skole og lærebedrift 
• Formuleringer i formålet som omtaler betydningen av elevenes valg og arbeidsgiveres rolle i 

arbeid med innholdet i prosjekt til fordypning 
• Ny struktur i kapittelet om valg av innhold der opplæring i kompetansemål fra vg3 

læreplanene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene blir tydeligere fremhevet 
• Ny tekst i vurderingskapittelet med henvisning til §3-4 i forskrift til opplæringsloven som 

omhandler rektor og lærers ansvar knyttet til organisering av arbeid i skolen og arbeid med 
vurdering. 

• Nytt navn på dagens «forskrift» 
 
 

5. Forslag til vedtak 
SRY tar saken til orientering. 



 
PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR YRKESFAGLIGE 
UTDANNINGSPROGRAM 
 
 
 
Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet ………etter delegasjon i brev av 26. september 
2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om 
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.  
 
Gjelder fra 1. august …….. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift prosjekt til fordypning for 
videregående trinn 1 og 2 yrkesfaglige utdanningsprogram, fastsatt 1. august 2007. 
  
 

Prinsipper for arbeid med prosjekt til fordypning 
 
 
Skoleeier har det overordnede ansvaret for at prosjekt til fordypning blir 
gjennomført i henhold til lov og forskrift. Det vises særlig til opplæringslovens § 
12-4 om yrkesopplæringsnemndas oppgaver der YON skal vurdere hvordan 
samarbeidet mellom skoler og lærebedrifter kan forbedres, og gi råd om hvordan 
samarbeidet kan bidra til regional utvikling. 
 
Skoleeier har ansvaret for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i prosjekt til 
fordypning, for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse 
læreplanene, og for at elevene blir vurdert i forhold til kompetansemålene i de 
lokale læreplanene.  
 
Den lokale læreplanen i prosjekt til fordypning må tilpasses de muligheter og 
forutsetninger skoleeieren har for å gi tilbud i faget. Skoleeieren må imidlertid 
legge til rette for at elevene får et reelt valg mellom flere lokale læreplaner i 
prosjekt til fordypning. Tilbudene bør også inkludere organisering av opplæring i 
arbeidslivet eller ved en annen skole.  
 
Som ledd i arbeidet med lokale læreplaner skal skolen samarbeide med lokalt 
arbeidsliv og lokale og/eller regionale utviklingsmiljøer. Det vises også til 
opplæringsloven § 9-2 om elevenes rett til nødvendig rådgivning og til forskrift til 
opplæringsloven om rådgivningstjenestens oppgaver.  
 
Når elevene skal prøve ut aktuelle lærefag i bedrift, må skoleeier legge til rette 
for samarbeid mellom skole og aktuelle bedrifter og/eller opplæringskontor om å 
planlegge, gjennomføre og vurdere elevenes måloppnåelse i valgte 
kompetansemål.  
 
 
De lokale læreplanene i prosjekt til fordypning må tilpasses nivået og formålet 
med faget. De lokale læreplanene skal angi hva elevene skal kunne mestre etter 



    

opplæringsperioden. De lokale læreplanene skal være formulert slik at de kan 
danne grunnlag for dialog mellom elever, lærere og aktører i lokalt arbeidsliv. 
 
De lokale læreplanene skal inneholde et kompetansemål om at elevene som del 
av opplæringen i prosjekt til fordypning skal dokumentere arbeidet underveis. 
Den lokale læreplanen og det dokumenterte arbeidet underveis skal være et 
vedlegg til elevenes kompetansebevis og skal kunne legges fram når en 
lærekontrakt blir inngått. 
 
Prosjekt til fordypning skal ikke svekke elevenes rett til spesialundervisning. 
Prosjekt til fordypning kan derfor ikke brukes til å styrke opplæringen, da dette 
krever vedtak om spesialundervisning. 
 

 

Formål med prosjekt til fordypning 
 
Prosjekt til fordypning skal gi elevene et godt grunnlag for å velge lærefag og en 
mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Prosjekt til 
fordypning skal gi elevene en opplevelse av at opplæringen er relevant for deres 
framtidige yrkesutøvelse.  Prosjekt til fordypning gir regionalt og lokalt arbeidsliv 
mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale 
kompetansebehov. 
 
Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere 
aktuelle lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og fordype 
seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. På denne måten blir eleven 
tidlig introdusert for yrkene og arbeidslivets krav. 
 
  

Omfang   
 

 
Omfang på Vg1 

 
Timerammen for prosjekt til fordypning er 168 årstimer. Timetallet er oppgitt i 60 
minutters enheter. Elever med opplæring i samisk som første- eller andrespråk 
og elever med opplæring i finsk som andrespråk skal ha en timeramme på 140 
timer. Elever med opplæring i norsk for døve og sterkt tunghørte og norsk 
tegnspråk skal ha en timeramme på 112 timer.  
 
 
Omfang på Vg2 
 



    

Timerammen for prosjekt til fordypning er 253 årstimer. Timetallet er oppgitt i 60 
minutters enheter. Elever med opplæring i samisk som første- eller andrespråk 
og elever med opplæring i finsk som andrespråk skal ha en timeramme på 225 
timer. Elever med opplæring i norsk for døve og sterkt tunghørte og norsk 
tegnspråk skal ha en timeramme på 197 timer.  
 
 

Valg av innhold  
 
Prosjekt til fordypning skal brukes til: 
 
Opplæring i kompetansemål fra vg3 læreplanene innen de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. 
 
Elevene skal velge kompetansemål fra læreplanene fra eget utdanningsprogram 
for opplæring i bedrift og/eller Vg3 i skole (der det ikke er opplæring i bedrift)  
 
Elever som følger utdanningsprogrammene for elektrofag, helse- og sosialfag, 
naturbruk, restaurant- og matfag, service og samferdsel og teknikk og industriell 
produksjon, kan på Vg2 bruke prosjekt til fordypning til opplæring i 
kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift fra andre 
utdanningsprogrammer når det er faglig relevant. Fylkeskommunen vurderer hva 
som er faglig relevant etter råd fra det lokale arbeidsliv. 

 
Dersom prosjekt til fordypning brukes til opplæring i bedrift eller Vg3 i skole (der 
det ikke er opplæring i bedrift), skal skoleleder / lærer ta initiativ til å samarbeide 
med opplæringsansvarlig i bedrift om å utarbeide lokale læreplaner. Det skal 
framgå av den lokale læreplanen hvilke nasjonale kompetansemål som ligger til 
grunn for læreplanen.  
 
 
Opplæring i fag fra studieforberedende utdanningsprogram 
 
Det kan også være mulig å ta programfag i de studieforberedende  
utdanningsprogrammene. Når timene til prosjekt til fordypning brukes til fellesfag  
eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene, gjelder  
kompetansemål og timetall for disse fagene slik de er fastsatt i læreplanverket  
for Kunnskapsløftet.  
 
 
Opplæring i fellesfag i fremmedspråk 
Dersom det er relevant for utdanningsprogrammet kan eleven velge fellesfag 
engelsk. 
 
Opplæring i fellesfag fra Vg3 påbygg generell studiekompetanse 
 



    

Dersom det er relevant for utdanningsprogrammet kan elevene velge fellesfag fra  
Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. 
 
Når timetallet i fellesfag eller programfaget er lavere enn timene som er satt av  
til prosjekt til fordypning, må resten av timene brukes til arbeid med 
kompetansemål fra Vg3 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Vurdering 
 
Elevene skal ha vurdering i prosjekt til fordypning etter § 3-4 i forskrift til 
opplæringsloven. Det er lærer som har ansvaret for både underveisvurdering  
og for å sette standpunktkarakter som er sluttvurdering for prosjekt til  
fordypning. Når elevene skal prøve ut aktuelle lærefag i bedrift, må lærer  
samarbeide med bedrift om underveisvurdering og diskutere elevens læring  
knyttet opp mot kompetansemål i den lokale læreplan for prosjekt til fordypning 
 
Bestemmelser for sluttvurdering: 
Standpunktkarakter 

Årstrinn  Ordning 

Vg1 

Elevene skal ha en standpunktkarakter for den 
delen av prosjekt til fordypning som følger lokal 
læreplan. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
prosjekt til fordypning. 
 

Vg2 

Elevene skal ha en standpunktkarakter for den 
delen av prosjekt til fordypning som følger lokal 
læreplan. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
prosjekt til fordypning. 
 

 
Eksamen for elever 

Årstrinn  Ordning 

Vg1 

For den delen av prosjekt til fordypning som følger 
lokal læreplan, skal eleven ikke ha eksamen. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
prosjekt til fordypning. 
 

Vg2 

For den delen av prosjekt til fordypning som følger 
lokal læreplan, skal eleven ikke ha eksamen. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
prosjekt til fordypning. 
 

 
Eksamen for privatister 

Årstrinn  Ordning 

Vg1 

For å dekke timetallet i faget kan privatister enten 
 
• dokumentere 210 timer praksis i et relevant 

lærefag i Vg3 
 



    

For privatister med samisk som første- eller 
andrespråk og privatister med opplæring i finsk 
som andrespråk, er kravet til praksis etter denne 
modellen 185 timer. 
 
For privatister med norsk for døve og sterkt 
tunghørte og norsk tegnspråk er kravet til 
praksis etter denne modellen 140 timer. 
 

eller 
 
• ta eksamen i et antall relevante fag med 

nasjonale læreplaner, som samsvarer med totalt 
168 årstimer i Vg1 

 
For privatister med samisk som første- eller 
andrespråk og privatister med opplæring i finsk 
som andrespråk skal årstimetallet for eksamen 
etter nasjonale læreplaner være 140. 
 
For privatister med norsk for døve og sterkt 
tunghørte og norsk tegnspråk skal årstimetallet 
for eksamen etter nasjonale læreplaner være 
112. 

 

Vg2 

For å dekke timetallet i faget kan privatister enten 
 
• dokumentere 316 timer praksis i et relevant 

lærefag i Vg3 
 

 For privatister med samisk som første- eller  
 andrespråk og privatister med opplæring i finsk  
 som andrespråk er kravet til praksis etter denne  
 modellen 281 timer. 
 
 For privatister med norsk for døve og sterkt  
 tunghørte og norsk tegnspråk er kravet til  
 praksis etter denne modellen 246 timer. 

 
eller 
 
• ta eksamen i et antall relevante fag med 

nasjonale læreplaner som samsvarer med totalt 
253 årstimer 

 
 For privatister med samisk som første- eller  
 andrespråk og privatister med opplæring i finsk  
 som andrespråk skal årstimetallet for eksamen  
 etter nasjonale læreplaner være 225. 
 
 For privatister med norsk for døve og sterkt  
 tunghørte og norsk tegnspråk skal årstimetallet  
 for eksamen etter nasjonale læreplaner være  
 197. 

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



 
 
PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 
YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 
 
 
Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og 
forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova) § 3-4 første ledd.  
 
Gjelder fra 1. august 2007. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 yrkesfaglige 
utdanningsprogram, fastsatt 16. januar 2006. 
 
 

1 Formål  
 
 
1.1 Formål med prosjekt til fordypning på Vg1 
 
Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen 
relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike 
yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante 
fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 
 
1.2 Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 
 
Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-
nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende 
utdanningsprogrammer. Fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt 
for å inngå lærekontrakt.. Lærebedriften avgjør selv om den vil tegne lærekontrakt, og kan stille andre faglige krav. I 
slike tilfeller kan fylkeskommunen i samarbeid med lærebedriften tilby nødvendig faglig fordypning. Det må gå fram 
av lærekontrakten hvem som har ansvaret for denne eventuelle opplæringen. 
 
 
 

2 Omfang 
 

 
2.1 Omfang på Vg1 

 
Timerammen for prosjekt til fordypning er 168 årstimer. Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter. Elever med 
opplæring i samisk som første- eller andrespråk og elever med opplæring i finsk som andrespråk skal ha en 
timeramme på 140 timer. Elever med opplæring i norsk for døve og sterkt tunghørte og norsk tegnspråk skal ha en 
timeramme på 112 timer.  
 
 
2.2 Omfang på Vg2 
 
Timerammen for prosjekt til fordypning er 253 årstimer. Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter. Elever med 
opplæring i samisk som første- eller andrespråk og elever med opplæring i finsk som andrespråk skal ha en 
timeramme på 225 timer. Elever med opplæring i norsk for døve og sterkt tunghørte og norsk tegnspråk skal ha en 
timeramme på 197 timer.  
 
 
 
 
 



    

3 Valg av innhold 
 
 
3.1 Valg av innhold på Vg1 
 
Prosjekt til fordypning skal brukes til opplæring i  

 
a)   kompetansemål fra læreplanene fra eget utdanningsprogram for opplæring i bedrift og/eller Vg3 i skole (der   
  det ikke er opplæring i bedrift) eller kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift fra andre   
  utdanningsprogram, når det er faglig relevant 

 
og/eller 

 
b) fellesfag i Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller programfag i de 
 studieforberedende utdanningsprogrammene. Når timene til prosjekt til fordypning brukes til fellesfag eller 
 programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene, gjelder kompetansemål og timetall for 
 disse fagene slik de er fastsatt i læreplanverket for Kunnskapsløftet. 
 

 
 

3.2 Valg av innhold på Vg2 
 
Prosjekt til fordypning skal brukes til opplæring i  
 
a)    kompetansemål fra læreplanene fra eget programområde for opplæring i bedrift og/eller Vg3 i skole  
  (der det ikke er opplæring i bedrift)  
 
og/eller 

 
b) fellesfag i Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller  
 programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene  
 
Elever som følger utdanningsprogrammene for elektrofag, helse- og sosialfag, naturbruk, restaurant- og matfag, 
service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon, kan i tillegg bruke prosjekt til fordypning til opplæring i 
 
c)  kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift (fra eget og) i andre utdanningsprogrammer når det er  faglig 

relevant. Fylkeskommunen har ansvaret for vurdering av faglig relevans etter råd fra det lokale næringslivet. 
 

 
3.3 Generelle bestemmelser om valg av innhold 
 
Dersom prosjekt til fordypning brukes til opplæring i kompetansemål hentet fra læreplaner for opplæring i  
bedrift og/eller Vg3 i skole (der det ikke er opplæring i bedrift), skal det utarbeides lokale læreplaner basert på de 
nasjonale kompetansemålene. Det skal framgå av den lokale læreplanen hvilke nasjonale kompetansemål som 
ligger til grunn for læreplanen. 
 
Dersom timene til prosjekt til fordypning brukes til fellesfag eller programfag fra de studieforberedende 
utdanningsprogrammene eller fellesfag i fremmedspråk, gjelder kompetansemål og timetall for disse fagene, slik de 
er fastsatt i læreplanverket for Kunnskapsløftet. Når timetallet i fellesfag eller programfaget er lavere enn timene 
som er satt av til prosjekt til fordypning, må resten av timene brukes til prosjekt til fordypning etter punkt 3.1a på Vg1 
og etter punkt 3.2a eller 3.2c på Vg2.  

 
Prosjekt til fordypning skal ikke svekke elevenes rett til spesialundervisning. Prosjekt til fordypning kan derfor ikke 
brukes til å styrke opplæringen, da dette krever vedtak om spesialundervisning. 

 
 
 
 
 



    

 

4 Prinsipper for utarbeiding av lokale læreplaner i prosjekt til fordypning 
 
 
Skoleeierne har ansvaret for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i prosjekt til fordypning, for at opplæringen blir 
gjennomført i samsvar med disse læreplanene, og for at elevene blir vurdert i forhold til kompetansemålene i de 
lokale læreplanene.  

 
Som ledd i arbeidet med lokale læreplaner bør skolen innhente informasjon fra og søke samarbeid med andre 
videregående skoler, lokalt arbeidsliv og lokale og/eller regionale utviklingsmiljøer. Det vises også til opplæringsloven 
§ 9-2 om elevenes rett til nødvendig rådgivning og til forskrift til opplæringsloven om rådgivningstjenestens oppgaver.  
 
De lokale læreplanene i prosjekt til fordypning må tilpasses nivået og formålet med faget. De lokale læreplanene skal 
angi hva elevene skal kunne mestre etter endt opplæring. De lokale læreplanene skal være formulert slik at de kan 
danne grunnlag for dialog mellom elever, lærere og aktuelle samarbeidspartnere, som lokalt arbeidsliv. 
 
De lokale læreplanene skal inneholde et kompetansemål om at elevene som del av opplæringen i prosjekt til 
fordypning skal dokumentere arbeidet underveis. Det gjelder ikke når eleven bruker prosjekt til fordypning til 
fellesfag, fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer. Den lokale 
læreplanen og det dokumenterte arbeidet underveis skal være et vedlegg til elevenes kompetansebevis og skal 
kunne legges fram når en lærekontrakt blir inngått. 
 
Den lokale læreplanen i prosjekt til fordypning må tilpasses de muligheter og forutsetninger skoleeieren har for å gi 
tilbud i faget. Skoleeieren må imidlertid legge til rette for at elevene får et reelt valg mellom flere læreplaner i prosjekt 
til fordypning. Tilbudene bør også inkludere mulighet for organisering av opplæring i arbeidslivet eller ved en annen 
skole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
5 Vurdering 
 
Bestemmelser for sluttvurdering: 
  
Standpunktkarakter 

Årstrinn  Ordning 

Vg1 

Elevene skal ha en standpunktkarakter for den 
delen av prosjekt til fordypning som følger lokal 
læreplan. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
prosjekt til fordypning. 
 

Vg2 

Elevene skal ha en standpunktkarakter for den 
delen av prosjekt til fordypning som følger lokal 
læreplan. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
prosjekt til fordypning. 
 

 
Eksamen for elever 

Årstrinn  Ordning 

Vg1 

For den delen av prosjekt til fordypning som følger 
lokal læreplan, skal eleven ikke ha eksamen. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
prosjekt til fordypning. 
 

Vg2 

For den delen av prosjekt til fordypning som følger 
lokal læreplan, skal eleven ikke ha eksamen. 
 
Eleven skal følge vurderingsordningen for nasjonale 
læreplaner når de er valgt som hele eller deler av 
prosjekt til fordypning. 
 

 
Eksamen for privatister 

Årstrinn  Ordning 

Vg1 

For å dekke timetallet i faget kan privatister enten 
 
• dokumentere 210 timer praksis i et relevant 

lærefag i Vg3 
 
For privatister med samisk som første- eller 
andrespråk og privatister med opplæring i finsk 
som andrespråk, er kravet til praksis etter denne 
modellen 185 timer. 
 
For privatister med norsk for døve og sterkt 
tunghørte og norsk tegnspråk er kravet til 



    

praksis etter denne modellen 140 timer. 
 

eller 
 
• ta eksamen i et antall relevante fag med 

nasjonale læreplaner, som samsvarer med totalt 
168 årstimer i Vg1 

 
For privatister med samisk som første- eller 
andrespråk og privatister med opplæring i finsk 
som andrespråk skal årstimetallet for eksamen 
etter nasjonale læreplaner være 140. 
 
For privatister med norsk for døve og sterkt 
tunghørte og norsk tegnspråk skal årstimetallet 
for eksamen etter nasjonale læreplaner være 
112. 

 

Vg2 

For å dekke timetallet i faget kan privatister enten 
 
• dokumentere 316 timer praksis i et relevant 

lærefag i Vg3 
 

 For privatister med samisk som første- eller  
 andrespråk og privatister med opplæring i finsk  
 som andrespråk er kravet til praksis etter denne  
 modellen 281 timer. 
 
 For privatister med norsk for døve og sterkt  
 tunghørte og norsk tegnspråk er kravet til  
 praksis etter denne modellen 246 timer. 

 
eller 
 
• ta eksamen i et antall relevante fag med 

nasjonale læreplaner som samsvarer med totalt 
253 årstimer 

 
 For privatister med samisk som første- eller  
 andrespråk og privatister med opplæring i finsk  
 som andrespråk skal årstimetallet for eksamen  
 etter nasjonale læreplaner være 225. 
 
 For privatister med norsk for døve og sterkt  
 tunghørte og norsk tegnspråk skal årstimetallet  
 for eksamen etter nasjonale læreplaner være  
 197. 

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

Dokument Til orientering 

Bakgrunn for saken 
 
Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet er bedt om å informere om nytt felles nasjonalt tilsyn for perioden 
2014-2017 (tiltak 31).  
 
Temaet for denne satsningen er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynene vil bli 
gjennomført av Fylkesmennene etter ferdig utarbeidet materiale fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet er delt 
inn i tre deler:  
 
1) elevenes utbytte av opplæringen,  
2) forvaltningstilsyn og  
3) skolebasert vurdering  
 
Kjernen i alle våre tilsyn er å undersøke praksis på skolene og deretter pålegge endring av lovstridig (ulovlig) 
praksis. Det nærmere innholdet og metodikken for gjennomføringen vil bli gjennomgått i vår presentasjon. Det 
vil hovedsakelig bli lagt vekt på å orientere om hvordan koblingen mellom tilsyn og veiledning av regelverket 
som ligger til grunn for tilsynssatsningen er tiltenkt (tiltak 71). I forlengelsen av dette vil TAV også orientere 
kort om foreløpige tanker for å etablere et mer langsiktig perspektiv på tilsyn (tiltak 72).   
 
Vi vil også informere om piloteringen av tilsynet med fylkeskommunens ansvar for godkjenning, veiledning og 
oppfølging av lærebedrifter.   
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 Tiltak 63 – Etablere et indikatorsett for gjennomføring 

av videregående opplæring, tilbud og etterspørsel etter 
læreplasser og sysselsetting av fagarbeidere 

Dokument Til orientering 

Bakgrunn for saken 
I Meld. til St. 20 (2012-2013) På rett vei fremheves enkelte områder hvor vi i dag har begrenset informasjon. Vi 
har lite kunnskap om arbeidsgiveres tilbud om læreplasser til elever, og det utarbeides ikke systematiske 
analyser av sysselsettingen av fagarbeidere. Departementet konkluderer med at det vil etablere et 
indikatorsett for gjennomføring av videregående opplæring, tilbud og etterspørsel etter læreplasser og 
sysselsetting av fagarbeidere. 
 
Indikatorsettet dreier seg altså om tre ulike områder: 

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

Orientering om status 
I forbindelse med Ny GIV-prosjektet ble det utviklet et indikatorsett for å vurdere tilstand og måloppnåelse i 
arbeidet med å øke gjennomføringen. Statistikk og indikatorer om gjennomføring av videregående opplæring 
presenteres i den årlige rapporten Gjennomføringsbarometeret og publiseres også i Skoleporten. 
 
Tilbud og etterspørsel etter læreplasser er én av flere indikatorer som er omfattet i et indikatorsett som er 
etablert i forbindelse med oppfølgingen av samfunnskontrakten for flere læreplasser. Informasjon om 
etterspørsel etter læreplasser er godt dekket gjennom statistikk om søkere til læreplass. Tilbud av læreplasser 
er, som nevnt, et område hvor vi har begrenset informasjon. Problemet er at det ikke finnes gode kilder til slik 
informasjon. For å få en viss oversikt over tilbudet av læreplasser har Utdanningsdirektoratet nylig sendt ut en 
bestilling til samtlige fylkeskommuner, der de bes om å rapportere et estimat på hvor mange lærlinger 
bedriftene i deres fylke ønsker innenfor de ulike lærefagene. 
Indikatorsettet for oppfølging av samfunnskontrakten presenteres i en årlig rapport. 
 
Utdanningsdirektoratet har i lengre tid jobbet med en indikator om sysselsettingsstatus for nyutdannede 
fagarbeidere. Indikatoren vil vise hvor stor andel av dem som har tatt fag-/svennebrev som er i arbeid, i 
utdanning eller utenfor arbeid og utdanning 1, 2 og 3 år etter oppnådd fagbrev. Statistikken presenteres i årets 
utgave av Utdanningsspeilet og vil bli publisert i Skoleporten i løpet av 2014. 
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 Tiltak 39: modeller for kvalifisering av elever 

mellom Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift  
Dokument Til orientering 
Innstilling Orienteringen tatt til etterretning  
Vedlegg Beskrivelse av modeller for kvalifisering av 

elever mellom Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift 

 
Bakgrunn for saken 
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.  
 
I skoleåret 2011–2012 var det om lag 6000 søkere som ikke fikk læreplass, en del fordi virksomhetene ikke 
vurderte dem som kvalifiserte. 
 
I tillegg vil om lag 20 prosent (eller 2700 elever) av de som startet på Vg3 påbygging i skoleåret 2012–2013 ha 
strøket i ett eller flere fag på Vg2, og erfaringsmessig vil 80 prosent av disse elevene stryke i ett eller flere fag 
på påbygging.  
 
Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging til generell 
studiekompetanse, fullfører i liten grad videregående opplæring i dag. Det er viktig at disse elevene gis et 
tilbud tilpasset deres forutsetninger før opplæringsretten er brukt opp. Det er sannsynlig at det mellom det 
andre og det tredje året alltid vil være et omfang av elever som ikke får læreplass og som ikke har gode nok 
forutsetninger for påbygging.  
 
Etter departementets vurdering bør det prøves ut ulike modeller for å kvalifisere disse elevene, slik at de kan 
fullføre et ordinært opplæringsløp, enten ved å gå ut i lære eller ved å gjennomføre påbygging. Målet med 
kvalifiseringen skal være å gjøre elevene mer attraktive for lærebedrifter eller å styrke elevenes forutsetninger 
for å gjennomføre påbygging.  
 

Om arbeidet med modellene 
Direktoratet nedsatte en arbeidsgruppe som bisto direktoratet med å utarbeide ulike modeller for overgang 
Vg2/Vg3. Det er fem fylkeskommuner representert i gruppen og det har vært avholdt to møter. Neste møte i 
arbeidsgruppen blir 20. mars.  
 
Arbeidsgruppen har sammen med direktoratet utarbeidet fire ulike modeller. To modeller for å forbedre 
overgangen til Vg3 påbygg, og to modeller for å forbedre overgangen til læreplass. Felles for modellene er at 
tiltakene påbegynnes etter at elevene har avsluttet Vg2.  
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Direktoratet har lyst ut forsøksmidler knyttet til utprøving av modellene, med søknadsfrist 9.mai. Det 
forventes stor oppslutning om å søke. Fordeling av midler gjøres av direktoratet og fylkene får beskjed i slutten 
av mai. Det vil også bli gjennomført et oppstartsmøte med deltagende fylker i begynnelsen av juni.  
 

Tidsplan og andre tiltak   
Tiltaket er i rute, men tidsfristene krever at fylkeskommunene kan reagere raskt med å skrive gode søknader 
og organisere opp de som skal gjennomføre dette i fylket. Elever som fremdeles ikke har fått læreplass 
gjennom dette tiltaket må tilbys Vg3 i skole. Det kan være aktuelt at disse elevene også får tilbud om 
forsterket Vg3 i skole, jf. samfunnskontrakten 
 
Vi tar sikte på oppstart av evalueringen i begynnelsen av august.  

Forslag til vedtak 
Orienteringen tas til etterretning, men SRY ønsker å holde seg oppdatert på erfaringer med utprøving av 
modellene.    
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Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever 
som søker læreplass eller Vg3 påbygging til 
generell studiekompetanse 
 
Modell 1 – «Veien til læreplass»  
 
Formål 
Modellen består av et kort kurs som skal gi deltagere økt kompetanse om det å søke 
læreplass. Deltakerne skal etter endt kurs ha større innsikt i hva bedriftene forventer og 
hvordan de som søkere til læreplass kan møte disse kravene. 
 
Målgruppe  
Alle elever som per. 1.juni har søkt læreplass og ikke har fått og som etter skoleeiers 
vurdering har behov for søkekurs for læreplass.  
 
Innhold    
Arbeidslivskompetanse – ca. 12 timer  

• Skrive søknad og CV 
o Få fram søknadens budskap, egen motivasjon og kompetanse 
o Nøyaktighet i og formkrav til søknaden  
o Dokumentasjon /vedlegg  

• Øve på intervju/opptreden 
o Hvilke forventninger har bedriften, følge opp søknad 
o Personlig fremtreden som kroppsspråk, øyekontakt, kleskode og hygiene 
o Forberedelse til intervju 
o Oppfølging etter intervju  

• Hva er læreplassmulighetene? 
 
Motivasjon – ca. 8 timer 

• Kjenn deg selv  
o Oppfatninger av deg selv, hva andre mener om deg osv. 

• Bygge personlig nettverk  
o Bruk av foreldre, familie, venner og andre   

• Mobilitet – utfordringer  
o Flytting og bygging av relasjoner  
o Etablering og økonomi 

 
Organisering 
Fylkeskommunen må gi dette tilbudet utover ordinær fag- og timefordeling, gjerne som 
kvelds- og helgekurs. Fylkene har ansvar for å stille med egnede lokaler og instruktører 
med relevant kompetanse.  
  
Omfang og dokumentasjon 
20 klokketimer  
Elevene får utstedt kursbevis for gjennomført opplæring. 
 
Økonomi 
20 000,- kr for en gruppe på 15 elever eller 1300,- kr/elev inkludert lokal planlegging og 
koordinering. Tilbudet skal være gratis for eleven, reise etc. dekkes av fylket.   
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Rapportering  
Fylkeskommunen skal sende en kort rapport til Utdanningsdirektoratet på gjennomført 
tiltak sammen med et enkelt regnskap. Riksrevisjonen kan evt. kontrollere om midlene er 
brukt som forutsatt. Det forutsettes også at forskere som evaluerer tiltakene får tilgang 
til og innsikt i erfaringer med modellene.     
 
Rapporten skal inneholde en vurdering av tiltakets innhold og om modellen har gitt 
ønskede resultater. Rapporten skal i tillegg si noe om hvilke opplæringstilbud elevene 
hadde i tillegg til kurset, og om elevene fulgte bare denne eller begge modellene som 
skal kvalifisere til læreplass. Dersom elevene følger andre tiltak i regi av 
fylkeskommunen, skal det også gis en vurdering av denne modellens suksesskriterier opp 
mot andre mulige tiltak. 
 
Innholdet i søknaden fra fylkeskommunen 
Søknaden skal inneholde kort informasjon om: 
• hvordan skal fylkeskommunen motivere elevene til å delta på dette kurset 
• kobling mellom dette tiltaket og andre tiltak fylket er i gang med for denne 

målgruppen, gjelder også eventuelle tiltak gjennomført på Vg2 
• når oppstart skal skje og hvor opplæringen skal finne sted 
• hvordan fylkeskommunene planlegger å følge opp elevene etter endt kurs 
• antall elever/gruppe det søkes om midler til 
• om det er elever som mest sannsynlig vil delta både i utprøving av modell 1 og 

modell 2  
 

Søknaden skal i tillegg inneholde en kort beskrivelse av hvilke fagmiljøer som skal bidra 
med: 

• kunnskap og erfaring innenfor arbeidslivskompetanse 
• kunnskap og erfaring innenfor motivasjonsfremmende tiltak 
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Modell 2 – «Læreplasskurs»   
 
Formål  
Modellen består av et lengre kurs som skal kvalifisere ungdommer til å få læreplass, øke 
gjennomføring og systematisere arbeidet med formidlingen. Koordinere tiltak med andre 
aktører som PPT, OT, NAV etc.     
 
Kurset skal hjelpe deltakerne til: 

• å bestå fag de har strøket i  
• økt innsikt i og erfaring fra arbeidslivet 
• økt selvinnsikt og motivasjon 
• å få en karriereplan  
• å få læreplass 

 
Målgruppe  
Elever som har søkt læreplass og som ikke er formidlet per 15. august og som har behov 
for kvalifiseringskurs.  
 
Elevenes rettigheter 
Dersom fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i bedrift til de som ønsker det, skal 
det informeres om retten til å ta bedriftsdelen av opplæringen i skole (alternativt Vg3 i 
skole). Elevenes rettigheter under og etter «Læreplasskurset» skal avklares ved oppstart. 
Det vil si at elevene som takker ja til denne modellen, skal vite hvordan fylkeskommunen 
følger opp etter endt kurs, dersom de ikke får læreplass. Fylkeskommunen må derfor 
planlegge for evt Vg3 i skole etter kurset, ikke som en del av dette kurset. Formidling av 
elevene til læreplass bør foregå kontinuerlig også under denne kursperioden. 
 
Innhold 
Motivasjon og bevisstgjøring Arbeidslivskompetanse Komplettering av fag 
Individuell kartlegging 
• Faglig og personlig ståsted 
• Plan for kurset  
• Karriereplan med profesjonell 

karriereveiledning hos et 
karrieresenter.  

• Selvinnsikt 
• «Sjef i eget liv» 
• «Kjenn deg selv» - styrker, 

svakheter, muligheter og 
utfordringer 

• Konsekvenser av egne valg 
 

Relasjoner/nettverk 
• Presentasjon av seg selv 
• Personlig nettverk  
• Foreldresamarbeid - 

involvering  
• Mobilitet/fleksibilitet – 

utfordringer  
• Læreplassmuligheter 

Søkeprosessen 
• Skrive søknad og CV 
• Øve på intervju/opptreden 
 
Innsikt i arbeidslivet 
• «Spilleregler»  
• Det å være på jobb 
• Holdninger  
• Sosial kompetanse 
 
Arbeidslivspraksis /utplassering  
• Relasjonsbygging elev - bedrift 
• Innarbeide gode rutiner 
• Planlegge og utføre praktiske 

arbeidsoppgaver 
• Refleksjon og egenvurdering 
• Dokumentasjon av relevante 

kompetansemål 
 
 

Intensivkurs i fag 
• Fellesfag 
• Programfag 
Eksamen 
• Ny/utsatt/særskilt 
• Lokalt gitt eksamen i de fleste 

fagene 
• Sentralt gitt eksamen i engelsk 

 
Omfang 
Oppstart første skoledag/seinest 1. september (tidligst mulig) 
Varighet inntil 3 måneder (13 uker) fulltid. 
Deltagere får kursbevis for gjennomført opplæring, med angitt fravær.  
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Organisering 
Tidlig i kurset må det skapes motivasjon hos eleven. Deltagernes karriereønsker må 
vektlegges og det må bygges opp realistiske forventninger til tiltaket. Fylkeskommunene 
må stille krav om egeninnsats fra kursdeltakerne, for eksempel når det gjelder å skaffe 
læreplass eller praksisplass. Kurset må være praksis- og arbeidslivsorientert og skal gi 
progresjon slik at deltagere kan bidra til verdiskapning i bedriften. Det bør tilstrebes at 
halvparten av tiden gjennomføres i bedrift.  
 
Bruk av kompetanse i tiltaket  

• Bedrifter- stille krav om innhold og oppfølging – konkret bestilling med bakgrunn i 
kartlegging av elevene 

• Etablering av nettverk blant bedrifter og aktuelle organisasjoner - 
koordineringsrolle 

• NAV – kjennskap til lokalt arbeidsliv  
• bruk av rådgivere og fylkeskommunale karrieresenter eller lignende  
• skolens bidrag til kompetanseutvikling av deltagere 

 
Hvem har ansvar? 
Fylkeskommunene har ansvaret da tiltaket må være en del av formidlingsarbeidet. En 
ansvarlig kontaktperson følger oppdraget.  
 
Økonomi 
25 000, - kr i tilskudd per elev, hvor kjøp av eventuell praksisplass kan inngå. Maksimalt 
15 elever per kurs.  
Oppstartstilskudd på 15 000,- for lokal planlegging og koordinering. Tilbudet skal være 
gratis for deltagere, reise etc. må dekkes av fylket.   
 
Rapportering  
Det skal sendes inn en kort rapport til Utdanningsdirektoratet på gjennomført tiltak 
sammen med et enkelt regnskap. Riksrevisjonen kan evt. kontrollere om midlene er 
brukt som forutsatt. Det forutsettes også at forskere som evaluerer tiltakene får tilgang 
til og innsikt i erfaringer med modellene. 
 
Rapporten skal inneholde en vurdering av tiltakets innhold og om modellen har gitt 
ønskede resultater. Rapporten skal i tillegg si noe om hvilke opplæringstilbud elevene 
hadde i tillegg til kurset, og om elevene fulgte bare denne eller begge modellene som 
skal kvalifisere til læreplass. Dersom elevene følger andre tiltak i regi av 
fylkeskommunen, skal det også gis en vurdering av denne modellens suksesskriterier opp 
mot andre mulige tiltak. 
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Innholdet i søknaden fra fylkeskommunen 
Hva skal fylkeskommunen gjøre for å motivere elevene til å delta på dette kurset?  
 
Er det en kobling mellom dette tiltaket og andre tiltak fylket er i gang med som FYR, NY 
giv, samfunnskontrakten, eller er det gjennomført tiltak på Vg2? 
 
Når og hvor har dere tenkt å sette i gang kursene?   
 
Hvordan skal fylkeskommunen bygge nettverk med aktuelle bedrifter til utplassering og 
som eventuelle lærebedrifter: 

• Hvem skal jobbe med å skaffe bedrifter til utplassering, skole/y-nemnda?  
• Hvem er aktuelle samarbeidsparter i dette arbeidet?  
• Skal det gis tilskudd til bedrifter som tar imot elever? 
 

Gi en kort beskrivelse av hvilke fagmiljøer som skal bidra med: 
• Kunnskap og erfaring innenfor arbeidslivskompetanse 
• Kunnskap og erfaring innenfor motivasjon- og bevisstgjøring 

 
Gi en kort beskrivelse av hvordan fylkeskommunene skal komplettere fag: 

• Skal dette samkjøres i fylket eller overlates til den enkelte skole? 
• Hvordan skal fylket organisere eksamen?  

 
Gi en kort beskrivelse av hvordan rådgivingssystemet i fylkeskommunen skal brukes:  

• Bruk av karrieresentre 
• Andre typer rådgivingstiltak  

 
Fylkene søker midler etter ønsket omfang. 
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Modell 3 – Intensivkurs/sommerkurs  
 
Formål 
Gi elever muligheter til å bestå fellesfag før skolestart på Vg3 påbygging til generell 
studiekompetanse.   
 
Målgruppe  
Elever som har karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen, og har rett til ny eller 
særskilt eksamen. Elever som ikke har vurdering i fellesfag må gå opp som privatister.  
 
Innhold    
Gi intensivopplæring i aktuelle fellesfag. Enten som sommerkurs eller annen intensiv 
opplæring med sikte på eksamen.    
 
Omfang  
50 klokketimer per fag.    
 
Organisering  
Tilbudet må organiseres som intensive kurs. Kursene bør inneholde en kombinasjon av 
forelesninger, praktiske eksempler og selvstudie.  
  
Økonomi  
Det kan søkes om 3 000,- kr. per elev per fag, inntil 6 000,- kr per elev. Hver gruppe 
skal ikke være større en 15 elever. Tilbudet skal være gratis for deltagere, reise etc. må 
dekkes av fylket. 
 
Rapportering  
Det skal sendes inn en kort rapport til Utdanningsdirektoratet på gjennomført tiltak 
sammen med et enkelt regnskap. Riksrevisjonen kan evt. kontrollere om midlene er 
brukt som forutsatt. Det forutsettes også at forskere som evaluerer tiltakene får tilgang 
til og innsikt i erfaringer med modellene.  
 
Rapporten skal inneholde en vurdering av tiltakets innhold og om modellen har gitt 
ønskede resultater. Rapporten skal i tillegg si noe om hvilke opplæringstilbud elevene 
hadde i tillegg til kurset, og om elevene bare fulgte denne modellen og/eller modell 4 
Dersom elevene følger andre tiltak i regi av fylkeskommunen, skal det også gis en 
vurdering av denne modellens suksesskriterier opp mot andre mulige tiltak. 
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Innholdet i søknaden fra fylkeskommunen 
Søknaden skal inneholde kort informasjon om: 
• hvordan fylkeskommunen skal motivere elevene til å delta på dette kurset 
• kobling mellom dette tiltaket og andre tiltak fylket er i gang med for denne 

målgruppen, gjelder også eventuelle tiltak på Vg2 
• når og hvor har dere tenkt å sette i gang kursene   
• hvordan fylkeskommunene planlegger å følge opp elevene etter endt kurs 
• antall elever det søkes om midler til 
• det er elever som mest sannsynlig vil delta både i utprøving av modell 3 og modell 4 
 
Gi en kort beskrivelse av hvordan fylkeskommunene skal komplettere fag: 

• Skal dette samkjøres i fylket eller overlates til den enkelte skole? 
• Hvordan skal fylket organisere eksamen?  

 
 
Fylkene rapporterer ved oppstart av kursene hvor mange elever som har stryk i to fag og 
dermed utløser mer tilskudd. Fylkene rapporterer ved oppstart hvilke fellesfag det er satt 
opp kurs i.   
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Modell 4 – Forsterket pedagogisk tilbud på Vg3 påbygg 
 
Formål 
Gi elever som skal gå på Vg3 påbygg et utvidet og forsterket pedagogisk tilbud med sikte 
på bedre gjennomføring.  
   
Målgruppe  
Elever som har søkt Vg3 påbygg og har stryk i inntil to fag, enten fellesfag eller 
programfag kan tilbys plass på kurset under forutsetning at de har avtalt en forpliktende 
plan for å ta igjen manglende fag. Tiltaket kan også gi fylkeskommunene rom for å følge 
opp elever med et svakt karaktergrunnlag. 
 
Innhold    
En individuell oppfølging av elevene med avsatte faglige ressurser for komplettering og 
forsterkning i aktuelle fag.  
 
Omfang  
140 klokketimer forsterket pedagogisk tilbud i løpet av Vg3 påbygg.  
 
Organisering  
Fylkeskommunen oppretter Vg3 påbygging med omfang på 981 klokketimer, mot 
ordinært 841 klokketimer. Dette tilsvarer 140 klokketimer ekstra. I ekstratimene skal 
fylkeskommunen gi et forsterket tilbud til elever med stryk i fag fra Vg1 og/eller Vg2 og 
med en tett oppfølging av den enkelte.  
 
Tilbudet kan organiseres som en løpende oppfølging eller som periodeundervisning eller 
blokkundervisning. Fylkeskommunen kan i tillegg innenfor disse timene tilby en 
forsterket opplæring i de ordinære fagene på Vg3 påbygg for å sikre en bedre 
gjennomføring, men mottar ikke tilskudd til dette.    
 
Økonomi  
Det kan søkes om tilskudd på 90 000,- kr. for en gruppe på inntil 30 elever eller kr. 
45 000,- kr for en gruppe på inntil 15 elever.   
 
Rapportering  
Det skal sendes inn en kort rapport til Utdanningsdirektoratet på gjennomført tiltak 
sammen med et enkelt regnskap. Riksrevisjonen kan evt. kontrollere om midlene er 
brukt som forutsatt. Det forutsettes at forskere som evaluerer tiltakene får tilgang til og 
innsikt i erfaringer med modellene. 
 
Rapporten skal inneholde en vurdering av tiltakets innhold og om modellen har gitt 
ønskede resultater. Rapporten skal i tillegg si noe om hvilke opplæringstilbud elevene 
hadde i tillegg til kurset, og om elevene bare fulgte denne modellen og/eller modell 4 
Dersom elevene følger andre tiltak i regi av fylkeskommunen, skal det også gis en 
vurdering av denne modellens suksesskriterier opp mot andre mulige tiltak. 
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Innholdet i søknaden fra fylkeskommunen 
Hva skal fylkeskommunen gjøre for å motivere elevene til å delta på dette kurset?  
 
Er det en kobling mellom dette tiltaket og andre tiltak fylket er i gang med, gjelder også 
eventuelle tiltak på Vg2? 
 
Hvor har dere tenkt å sette i gang kursene?   
 
Gi en beskrivelse av hvordan fylkeskommunene skal gi et utvidet og forsterket 
pedagogisk tilbud med sikte på bedre gjennomføring.  

• Hvilke pedagogiske tilbud skal elevene få i disse 140 klokketimene? 
 
Fylkene søker midler etter ønsket omfang 
 
 



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: Karl Skaar 
E-post: ska@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 90 
 

 
Vår dato: 
05.07.2014 
Vår 
referanse: 
2014/118 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 3 
2014 

 
Dato: 22.05.2014 
Sted:  Utdanningsdirektoratet  
  
 Tiltak 54 – Samle erfaringer med overganger fra 

studieforberedende til yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer og vurdere å legge denne 
muligheten inn i tilbudsstrukturen 

Dokument Til orientering 
Innstilling Tas til orientering 
Vedlegg  

Bakgrunn for saken 
I Meld. St 20 «På rett vei» pekes det på at det ikke er utviklet modeller for elever som ønsker å gå fra de 
studieforberedende til de yrkesfaglige programmene. Det finnes kryssløp fra Vg1 i utdanningsprogram for 
studiespesialisering til Vg2 laboratoriefag i teknikk og industriell produksjon og Vg2 IKT-servicefag i 
utdanningsprogram for service og samferdsel.  
 
I meldingen påpeker Departementet at strukturen på videregående opplæring bør være så fleksibel at elever 
på studieforberedende utdanningsprogrammer kan få mulighet til å velge seg over til et yrkesfaglig 
utdanningsprogram uten å tape tid.  
 
Det er en liten gruppe elever som i dag har gått fra studieforberedende til yrkesfaglige programmer uten å 
tape tid. Tabellen under 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. 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 på studieforberedende utdanningsprogrammer til et yrkesfaglig utdanningsprogram uten å tape tid kan 
legges inn i tilbudsstrukturen.  

Forslag til vedtak 
Tas til orientering 

Overgang fra Vg1 studieforberedende til Vg2/Vg3/lære yrkesfag, kun 16-åringer

Totalt BA DH EL HS MK NA SS TP Totalt BA DH HS MK SS
Totalt 95 4 4 1 17 9 6 50 4 6 2 1 1 1 1

Vg2 Vg3/lære
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SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

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

 

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

 
Vår dato: 
28.04.2014 
Vår 
referanse: 
2014/118 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 3 
2014 

 
Dato: 22.05.2014 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
 Tiltak 55 – Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom 

å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling 
mellom opplæring o skole og arbeidsliv 

Dokument  
Innstilling  Til orientering 

Bakgrunn for saken 
I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) foreslår regjeringen å utvide forsøket med vekslingsmodeller i fag- og 
yrkesopplæringen og legge til rette for at flere fag og fylkeskommuner kan inkluderes i utprøvingen.  
 
I Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd, var ett av tiltakene bruk av vekslingsmodell for 
helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vekslingsmodell er også et viktig tiltak i Meld. St. 20 
(2012-2013) På rett vei.  
 
I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser, mellom staten og 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. Tre av 
fylkeskommunene som ikke ble valgt ut for å tildeles støtte, prøver likevel ut veksling i sine fylker. Disse tre er 
Møre og Romsdal, Oppland og Nord-Trøndelag. I tillegg har Oslo og Hordaland startet utprøving av veksling i 
bygg- og anleggstekniske fag. Oslo har også startet utprøving av veksling i bilfag og frisørfaget. 
 
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.  
 

Departementet skriver i oppdragsbrevet at de forutsetter at det er god kontakt med partene i 
Samfunnskontrakt for flere læreplasser i gjennomføringen av oppdraget.  
 
Direktoratet har sendt et invitasjonsbrev til fylkeskommunene der fylkeskommunene inviteres til å søke om 
deltakelse i en utvidet utprøving av vekslingsmodeller. Invitasjonen, som ble sendt fredag 25. april, åpner for 
at det kan søkes om deltakelse fra alle utdanningsprogram i fag- og yrkesopplæringen.  
 
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 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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rådenes anbefalinger i behandlingen av søknadene fra fylkeskommunene, dette er også fylkeskommunene 
informert om gjennom invitasjonsbrevet.  
 
Vi har valgt denne fremgangsmåten for utvidelsen fordi vi tror den ivaretar ulike interesser på en god måte, 
med tanke på den korte tiden som er til rådighet før skolestart 2014/2015. Utvidelsen av utprøvingen av 
vekslingsmodeller og involvering av faglige råd og SRY gjennomføres etter tidsplanen som er satt opp 
nedenfor:  
 
Tidsplan for utvidet utprøving av vekslingsmodeller med oppstart skoleåret 2014/2015:  
 
Dato Aktivitet 
25. april Det sendes ut en invitasjon til fylkene om deltakelse i den utvidede utprøvingen av 

vekslingsmodeller. Invitasjonen åpner for deltakelse fra alle utdanningsprogram i fag- og 
yrkesopplæringen.  

25. april De faglige rådene informeres per brev om invitasjonen som er sendt ut og hvordan 
direktoratet planlegger å involvere rådene i prosessen.  

22. mai Tiltak 55 om vekslingsmodeller er orienteringssak på SRY-møtet. 
25. mai Fylkenes søknadsfrist. 
26. mai Udir ber om uttalelse fra aktuelle råd.  
05. juni Rådenes svarfrist.  
medio juni Udirs svarfrist til fylkene. 

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: Mari Bakke Ingebrigtsen 
E-post: mbi@utdanningsdirektoratet.no 
 
 

 
Vår dato: 
06.05.2014 
Vår 
referanse: 
2014/2309 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 3 

2014 
 

 

Dato: 22.05.2014 

Sted: Udir sine lokaler 

  

SRY-sak  Oppdragsbrev 11-14 «Gjennomgå og 

foreslå endringer i tilbudsstrukturen innen 

yrkesfaglige utdanningsprogram i 

samarbeid med partene i arbeidslivet» 

Dokument  

Innstilling Til orientering 

Vedlegg Oppdragsbrev 11-14  

 

 

Bakgrunn for saken 
Utdanningsdirektoratet har nylig mottatt oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet som 

omhandler gjennomgangen av tilbudsstrukturen som varslet i Meld. St. 20.  Departementet ber 

om at direktoratet i første omgang skal:  

 

1. utarbeide et overordnet prosessforslag som så drøftes med Kunnskapsdepartementet, 

herunder plan for involvering av partene og andre eksterne i tråd med tiltaket, frist 

1.7.2014.  

2. ta hensyn til relevante prosesser knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 20 (2012-2013) På 

rett vei, sendt i egne oppdragsbrev.  

 

Utdanningsdirektoratet orienterer om det påbegynte arbeidet og det er anledning til å gi 

kommentarer og innspill til prosess.  

 

Forslag til vedtak 
SRY tar saken til orientering 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Opplæringsavdelingen  

Telefon 22 24 76 01 

Telefaks 22 24 75 96 

Saksbehandler  

Ellen Marie Bech 

22247580 

 

 

 

Utdanningsdirektoratet 

Postboks 9359 Grønland 

0135 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
 14/1658 23.04.2014 

 

Oppdragsbrev nr: 11-14 Tillegg nr.  

Oppdrag: Gjennomgå og foreslå endringer i 

tilbudsstrukturen innen yrkesfaglige 

utdanningsprogram i samarbeid med partene 

i arbeidslivet 

Frist for tilbakemelding: Frist for overordnet prosessforslag 

01.07.2014 

Budsjettkap., post og prosjektnr.:  

 

Bakgrunn for oppdraget: 

Det vises til Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2014, kap 2.1 virksomhetsmål 

om økt kvalitet i fag – og yrkesopplæringen, der det står at Udir skal gjennomgå 

tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i 

arbeidslivet, og bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme elevers og arbeidslivets 

ulike behov. 

 

Hensikten med gjennomgangen er blant annet å bidra til mer relevante 

opplæringstilbud, for eksempel etter kriterier om rekruttering, gjennomføring med fag- 

eller svennebrev eller yrkeskompetanse, og verdsetting på arbeidsmarkedet. 

Gjennomgangen skal bygge på eksisterende kunnskap, og ses i sammenheng med 

forskningsprosjektet om samsvaret mellom opplæringstilbud og etterspørselen etter 

kompetanse. De ulike delmålene i oppdraget bør også ses i lys av arbeidet med å 

etablere et kvalitetsvurderingssystem for fagopplæringen (KIF). 
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Overordnet prosessplan for gjennomgang av tilbudsstruktur: 

Utdanningsdirektoratet skal i første omgang: 

1. utarbeide et overordnet prosessforslag som så drøftes med 

Kunnskapsdepartementet, herunder plan for involvering av partene og andre 

eksterne i tråd med tiltaket, frist 01.07.2014.  

2. ta hensyn til relevante prosesser knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 20 

(2012-2013) På rett vei, sendt i egne oppdragsbrev. 

 

Utdanningsdirektoratet bes også i det overordnede prosessforslaget om å foreslå frister 

for delleveranser underveis, samt endelig leveranse av forslag til ny tilbudsstruktur i 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 

 

Delmål: 
1. Kunnskapsgrunnlag for felles virkelighetsforståelse  

Et felles kunnskapsgrunnlag bidrar til felles forståelse av utfordringer med gjeldende 

tilbudsstruktur, og danner et godt grunnlag for mulige endringer og tiltak. 

Kunnskapsgrunnlaget for en gjennomgang av tilbudsstrukturen må forsterkes. Derfor 

er det i stortingsmeldingen fremmet forslag til tiltak (61) om at: ”departementet vil, etter 

dialog med partene utlyse et forskningsprosjekt om samsvaret mellom 

opplæringstilbudet i fag – og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i 

arbeidsmarkedet”.  

 

Utdanningsdirektoratet bes derfor om at tiltaket om forskning integreres i og 

avstemmes med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Videre bør 

Utdanningsdirektoratet kartlegge eksisterende og relevante kilder til kunnskap, som: 

 Ulike rapporter enten egne, eller andre oppdragsgivere 

 Utviklingsredegjørelser fra de faglige råd 

 Utdanningsdirektoratets oppdragsbrev om komparative forhold i naboland, 

(oppdragsbrev 09-12) 

 EU-rapporter/OECD om tilbudsstrukturen i fag – og yrkesopplæringen 

 
2. Mer relevante opplæringstilbud i fag – og yrkesopplæringen 

Gjennomgangen av tilbudsstrukturen skal baseres på relevanskriterier som sikrer en 

tilbudsstruktur der rekruttering og verdsetting i arbeidslivet er grunnleggende kriterier. 

I gjennomgangen er det naturlig å legge vekt på tilgang på læreplasser og sysselsetting 

etter endt læretid som indikatorer for opplæringstilbudets relevans. Dette bør også ses i 

lys av hvilket rekrutteringsgrunnlag et gitt opplæringstilbud har, for eksempel uttrykt 

ved antallet søkere. Hva som definerer et godt søkergrunnlag og hva som definerer 

etterspørselen i arbeidsmarkedet vil variere fra fag til fag. 

 

Dersom gjennomgangen skal bidra til mer relevante opplæringstilbud etter de kriterier 

som beskrives, må det i tillegg foreslås løsninger for særlig de utdanningsprogram, 

programområder og eventuelt lærefag som i Kunnskapsløftet viser manglende relevans. 

Den må også dokumentere hva den eventuelle manglende relevansen går ut på. For 



 

Side 3 

 

lærefag/yrkeskompetanser som faller utenfor slike relevanskriterier, skal det foreslås 

alternative løsninger. Disse løsningene kan for eksempel innebære sammenslåing eller 

nedlegging av fag. Gjennomgangen kan også innebære forslag om annen 

opplæringsmodell for deler av tilbudsstrukturen. 

 

I vurderinger og forslag til ny tilbudsstruktur må Utdanningsdirektoratet også gjøre 

rede for eventuelle økonomiske konsekvenser av foreslåtte endringer. Det må videre 

vurderes hvilke overgangsordninger som er nødvendige å etablere.  

 
3. Gjennomgå små verneverdige fag (tiltak 44) 

Gjennomgang av tilbudsstruktur kan ha betydning for fagene definert som 

verneverdige. Samtidig vil en egen gjennomgang av disse fagene kunne ha særegne 

forhold som tilsier flere og andre løsninger enn det som er relevant for gjennomgangen 

av tilbudsstrukturen slik det er beskrevet i dette oppdragsbrevet. 

Utdanningsdirektoratet bes derfor om å foreslå egen prosess for denne delen av 

tilbudsstrukturen i det overordnede prosessforslaget med frist 01.07.2014. 

 
4. Vurdering av prosesser og prinsipper for styringen av tilbudsstruktur 

Et viktig spørsmål er om måten tilbudsstrukturen styres på eller justeres kan ha 

betydning for både gjennomføring (påvirke frafallet) og samsvaret mellom elevers 

utdanning og arbeidsmarkedet. En gjennomgang bør derfor også vurdere, og komme 

fram til forslag om hvordan tilbudsstrukturen kan vedlikeholdes/oppdateres og endres i 

et mer kontinuerlig perspektiv, slik at behovet for større gjennomganger reduseres.  

 

I tillegg bør en gjennomgang også vurdere hvordan fylkeskommunen forvalter 

tilbudsstrukturen gjennom blant annet dimensjoneringsprosesser. Relevansbegrepet 

omfatter også hvordan fylkeskommunen i samråd med Yrkesopplæringsnemndene 

utarbeider og eventuelt justerer det faktiske tilbudet, spesielt på Vg1 og Vg2. 

 

Eventuelle føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Utdanningsdirektoratet blir i første omgang bedt om å presentere en overordnet 

prosessplan for gjennomføring av tiltaket overfor Kunnskapsdepartementet. I løsning av 

oppdraget skal et bredt mangfold av parter og organisasjoner i arbeidslivet, og andre 

relevante aktører inviteres. Direktoratet er gitt en binding på 5 mill. kroner i 

tildelingsbrevet for 2014 til arbeidet med tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen, 

samt forskning på samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag – og yrkesopplæringen og 

etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet, jfr kapittel 226 post 21, 

prosjektnummer 63000 i tildelingsbrevet. 

 

 

 

Med hilsen 
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Johan Raaum  

Ekspedisjonssjef  

 Dagfinn Hertzberg  

 Seniorrådgiver 

 

 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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