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Saksliste for SRY- møte 2 
11. juni 2015 

 

Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, møterom 4, 1. etg, Oslo Z, 
Schweigaardsgate 15B, Oslo 
 
Møteramme: kl. 08:30-15:00 
 
1. Godkjenning av dagsorden 
 
2. Godkjenning av referat fra møtet 5.3.2015 

 
3. Diskusjons og orienteringssaker   

1. Merkeordning for godkjente lærebedrifter 
2. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap 
3. Orientering om Riksrevisjonens undersøkelse om tilgang på 

læreplasser  
4. Vedtakssaker 
 
SRY-sak 04-02-2015  Høring – endring av lov og forskrifter om offentlige 

anskaffelser - Lærling klausul i offentlige anbud 
 
SRY-sak 05-02-2015 Nyoppnevning av faglige råd 2016 – 2020  
 
SRY-sak 06-02-2015 Retningslinjer for dokumentasjon av praksis for 

praksiskandidater  
 
SRY sak 07-02-2015 Endring i utdanningsprogrammet for medier og 

kommunikasjon  
 
SRY sak 08-02-2015 Rapport URLU/ SRY arbeidsgruppe- tiltak og 

støtteordninger som kan bedre funksjonshemmede 
elevers mulighet til å gjennomføre en fagopplæring 
 

SRY sak 09-02-2015 Deltagelse i European Alliance for Apprenticeships 
nettverk for fag- og yrkesopplæring 

 
 
5. Diskusjons og orienteringssaker 

4. Yrkesfaglærerløftet 
5. Oppfølging av Meld St. 20: 

 Gjennomgang av tilbudsstrukturen 
 Tiltak 39: Modeller for kvalifisering for elever 

som ikke får læreplass eller skoleplass 
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6. Innspill til saker for neste SRY-møte 10.9.2015 
 
7. Evaluering av møtet 
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Referat fra SRY-møte 1 – 2015 
 
Dato: 5.3.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 

Tilstede:  
SRY 

Rolf Jørn Karlsen, LO 

Are Solli, LO 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Benedicte Sterner, LO 

Roy Venge Tollefsen, KS  

Kjersti Flåten KD 

Kristian Ilner, NHO 

Astrid Moen Sund, Utdanningsforbundet 

Inger Lise Blyverket, Virke 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Bente Søgaard, YS  

Jorunn Teigen Leegaard, KS 

Turid Semb, KMD 

 
Observatør 

Siv Andersen, SIU 
 

Utdanningsdirektoratet 

Forfall: 

Mette Henriksen Aas, LO 

Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet 

Margaret Westgaard, KS 

Yngve Schrøder Tufteland, NFD 

Trude Tinnlund, LO 

Benjamin Myrstad, EO 

 

Karl Gunnar Kristiansen 
Aina Helen Bredesen 
Anne Katrine Kaels 

 

 

 
 

 

  

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

 
Vår dato: 
9.4.2015 
Vår 
referanse: 
2015/42 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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1. Godkjenning av dagsordenen 
Sekretariatet viste til ettersendelse av innspillene fra partene i arbeidslivet, fylkeskommuner og 
Sametinget til sak 02-01-2015 -  Gjennomgang av tilbudsstrukturen. 
 
Ved en inkurie ble det i utsendelsen av 25. februar 2015 ikke informert om at faglig råd for 
elektrofag hadde fått utsatt frist til 1.3.2015 med å gi innspill, og at dette innspillet således måtte 
ettersendes. Sekretariatet beklaget dette. 
 
LO har foreslått følgende endringer i sin representasjon i SRY. Tor Arne Solbakken går ut av SRY. 
Trude Tinnlund erstatter Solbakken som medlem. Benedicte Sterner går inn som varamedlem for 
Tinnlund. 
 
Vegard Grøslie Wennesland går inn som varamedlem for Rolf Jørn Karlsen. 
 

De foreslåtte endringene er godkjent av Kunnskapsdepartementet. 

 
Vedtak: 
Dagsordenen ble enstemmig godkjent.    

 
2. Godkjenning av referat fra møtet 4.12.2014 
Vedtak: 
Referatet ble enstemmig godkjent uten merknader. 

 

3. Vedtakssaker 

SRY-sak 01-01-2015 Fram i lyset– Stipendordning for yrkesfaglærerstudenter  
Saken ble første gang behandlet på møtet 4.12.2014 uten at SRY gjorde vedtak i saken. Saken 
ble derfor satt opp igjen på dagens møte. Leder anbefalte at SRY sluttet seg til innstillingen i 
saksfremlegget. 
 
Kunnskapsdepartementets representant i SRY informerte om at det i budsjettforliket for 2014 er 
satt av midler til at ca. 500 lærere skal kunne få stipend til yrkesfaglærerutdanningen. 
Utdanningsforbundets representant understreket at forliket er begrenset til å gjelde 
yrkesfaglærere som allerede er ansatt. Ordningen bør også være en motivasjonspott for å 
stimulere fagarbeidere til å bli yrkesfaglærere. 
 
 Vedtak: 
SRY slutter seg til prosjektgruppens forslag om at det innføres: 
 

1. En egen stipendordning for yrkesfaglærerstudenter: 100 000 kr per studieår / 60 
studiepoeng (YFL- PPU-y). 

 
2. En grunnutdanningspakke for yrkesfaglærere som ikke fyller kravene for fast tilsetting. 

Yrkesfaglærere med fagarbeiderbakgrunn gis mulighet til å søke om midler/tid til 
yrkesfaglærerutdanning innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet. Stipendordning 
tilsvarende videreutdannings-stipendet for realfagslærere (100.000 i stipend per 30 
studiepoeng – dvs. 200.000 per år på YFL / 60 sp). Gjelder for fagarbeidere i både PPU-y 
og YFL. 
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SRY-sak 02-01-2015  Organisering av arbeidet med gjennomgang av 
tilbudsstrukturen 
Utdanningsdirektoratet v/ Anne Katrine Kaels innledet og gikk igjennom bakgrunnen for 
oppdraget, og hvilke utfordringer oppdraget skal løse. Deretter gikk hun igjennom innspillene fra 
faglige råd, fylkeskommunene og sametinget som var vedlagt saksdokumentet. 
 
Basert på innspillene fremmet leder i SRY forslag til vedtak for drøfting som ble omdelt. 
 
Utdanningsdirektoratet fikk på et generelt grunnlag ros for et godt saksfremlegg. I den videre 
debatten kom det spesielt frem ulike syn på arbeidsgruppenes rolle i arbeidet.  
 
Med utgangspunkt i direktoratets forslag til organisering ble det uttrykt både tilslutning og forslag 
til justering av modellen. Flere av SRYs medlemmer påpekte et behov for å tenke nytt og at 
arbeidsgrupper som kan supplere og spille inn problemstillinger til de faglige rådene er positivt. 
Organisasjonene Virke, Spekter, YS, KS, KD og Utdanningsforbundet sluttet seg til at det 
etableres arbeidsgrupper. 
 
Organisasjonene LO og NHO var opptatt av rådenes rolle i partssamarbeidet. De to 
organisasjonene var positive til at det etableres arbeidsgrupper, men mente at disse burde 
oppnevnes av og rapportere direkte til de faglige rådene. En slik organisering vil understreke 
trepartssamarbeidet og de faglige rådenes rolle og innflytelse. LO mener det bør vurderes å 
etablere en arbeidsgruppe per faglig råd.    
 
Basert på debatten ble leders forslag til vedtak justert i møtet. 
 
Vedtak: 
SRY anbefaler at Utdanningsdirektoratets forslag til organisering av gjennomgang av 
tilbudsstrukturen gjennomføres med følgende justering: 

• Det etableres arbeidsgrupper i tråd med direktoratets forslag til gjennomføring. SRY ber 
om at innretningen på gruppe 4 vurderes endret.  

• Arbeidsgruppene leverer sine forslag og innspill til faglige råd, Utdanningsdirektoratet og 
SRY. 

• Det etableres strukturer for erfaringsutveksling og kontakt mellom de faglige rådene, SRY 
og arbeidsgruppene i fremdriftsplanen for arbeidet. 

• Faglige råd gir sine helhetlige innspill etter at arbeidsgruppene har levert sine rapporter.  
• SRY har ansvar for å følge arbeidet både i faglige råd og arbeidsgrupper og levere et 

helhetlig råd til Kunnskapsdepartementet.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
 
SRY-sak 03-01-2015 NHO Handels søknad om fast representant i FRSS  
Utdanningsdirektoratet har mottatt henvendelse fra NHO Handel (d. 20.11.2014) hvor de ber om 
en fast plass i Faglig råd for service og samferdsel. Før Utdanningsdirektoratet kan ta stilling til 
NHO Handel sin anmodning skal saken i henhold til opplæringslovens § 12-2 forelegges SRY. 
 
NHO besitter i dag to av rådets plasser på arbeidsgiversiden, herunder NHO Reiseliv og NHO 
Transport. Direktoratet mener NHO Handels anmodning eventuelt kan imøtekommes ved at NHO 
selv vurderer hvilke av sine organisasjoner som skal være representert i det faglige rådet den 
siste delen av oppnevningsperioden. Et annet alternativ er at rådet selv inkluderer NHO Handel i 
arbeidsgrupper som skal besvare rådets utviklingsredegjørelse. 
 
Utdanningsdirektoratet tilråder at det på nåværende tidspunkt ikke utvides representasjonen i 
Faglig råd for service og samferdsel.  Utdanningsdirektoratet tilrår at rådet selv tar initiativ til å 
organisere seg slik at de nødvendige fagorganisasjonene blir involvert i viktige prosesser 
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fremover knyttet til arbeidet med utviklingsredegjørelsen og gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen. 
 
 
Vedtak: 
SRY slutter seg til Utdanningsdirektoratets anbefaling om at forespørselen fra NHO Handel blir 
tatt med i vurderingen når arbeidet med nyoppnevning 2016-2020 starter. 
 
 
 
 
4 Diskusjonssaker 
 
Ludvigsenutvalget – Fremtidens skole  
Regjeringen satte i 2013 ned et offentlig utvalg for å se på innholdet i fremtidens skole. 
Ludvigsen-utvalget har i sitt mandat å vurdere innholdet i skolen opp mot fremtidig 
kompetansebehov. Utvalget presenterte sentrale spørsmål og kort punkter om fremtidens læring 
– hva må elevene kunne, kompetanseområder i fremtiden skole sett i relasjon til fellesfagene.  
 

1. Kan fellesfagene utformes ulikt på studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram, 
med sterkere vektlegging av programfagene som regifag for innholdet i fellesfagene? 

2. Kan en videre utvikling av fellesfagene med utgangspunkt i omtalen over legge enda 
bedre til rette for yrkesretting enn slik det er i dag? 

 
Fellesfagene i fremtidens arbeidsliv vil ha skiftet karakter, bli mer reelle kompetanser som en 
integrert del av fag- og yrkesopplærings kompetanse. Behovet for fellesfag er avhengig av 
konteksten yrkesfag oppstår i – innhold / arbeidsvilkår. Det er viktig å bygge på norske 
tradisjonen om selvstendige fagarbeidere med bred kompetansebakgrunn. Det er ikke gitt at alle 
fag er fellesfag eller regifag, eksempelvis engelsk som i resepsjonistfaget er et «programfag». 
Utdanningssystemet og endringer i fellesfag oppleves noen ganger ovenfra og ned. Forslag til 
endringer kommer som oftest fra de akademiske miljøene og implementeres nedover i trinnene.  
 
Alternativet er å se det nedenfra. Hvordan forbereder grunnskolen til yrkesfag og 
studieforberedende løp? Det oppleves som om grunnskolen er mer opptatt av å forberede elevene 
til studieforberedende løp. Dette gir seg utslag i at det er den akademiske forståelsen for 
fellesfagene som er gjeldene, ikke kompetanseperspektivet.  Entreprenørskap må derfor bedre 
integreres i opplæringen. 
 
 
Fornyet generell del av læreplanverket 
I Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei foreslo Kunnskapsdepartementet å fornye generell del av 
læreplanverket. Kunnskapsdepartementet har på grunnlag av Stortingets behandling satt i gang 
arbeidet med å fornye generell del av læreplanverket. 
 
Med bakgrunn i arbeidet ønsket KD innspill til følgende problemstillinger: 
 
1. Hva er Generell dels status og posisjon i bedriftsopplæringen i dag? Hvordan mener dere 

innholdet reflekteres i opplæringen og i læringsmiljøet?1 Hvordan brukes dokumentet?  
2. Hvordan kan formålsparagrafen konkretiseres i opplæringen og i læringsmiljøet? Hvilken 

betydning kan en fornyet Generell del ha? 
3. Har dere synspunkter på form, omfang (lengde), språk (ordvalg, språkføring, språktone etc.)? 
4. Andre synspunkter knyttet til det videre arbeidet? 
 

Generell del benyttes i liten grad i bedriftsopplæringen. Imidlertid er det sannsynlig at 
opplæringskontorene ivaretar generell del i sitt arbeid mot lærebedriftene. Selv om generell del 
som læreplan er lite benyttet i bedriftsopplæringen, ivaretas læreplanens verdier i stor grad 
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gjennom den kultur som er etablert i lærebedriftene. Temaer som holdninger og verdier knyttet 
til fag er utviklet i lærebedrifter gjennom år.     
 
Generell del av læreplanen oppleves som et «skolsk» dokument og bør fornyes og tilpasses bedre 
til opplæring i bedrift. Dokumentet er viktig og setter lys på verdier og holdninger som er viktige i 
bedriftsopplæringen. For at generell del i større grad tas i bruk i bedriftsopplæringen kan en 
strategi være at fylkeskommunene i større grad berører dette temaet i sine tilbud til 
lærebedriftene om instruktøropplæring.  
 
 
Samfunnskontrakten for flere læreplasser 
Utdanningsdirektoratet orienterte om status for de ulike tiltakene i arbeidet med 
samfunnskontrakten for flere læreplasser. Videre ble det presentert statistikk som viste økningen 
i antall lærlinger i forhold til prosjektets mål på 20% økning.  
 
Selv om det ser ut til at målet på 20 % økning i antall læreplasser ikke nås, mener SRY at 
samfunnskontraktens ulike tiltak har bidratt til et større fokus på arbeidet med læreplasser. Selv 
om det fortsatt er mange elver uten læreplass har søkningen til læreplass gått opp samtidig som 
flere enn før får læreplass. SRY merker seg at det er forholdsvis store forskjeller på økningen i 
antall læreplasser ide ulike fylkene. Yrkesopplæringsnemndene må bli mer sentrale i fylkenes 
dimensjoneringsarbeid og elevenes førstevalg må vurderes opp mot arbeidslivets kapasitet til å ta 
inn lærlinger.  
 

5. Orienteringssaker 
Orienteringssaker ble ikke behandlet i møtet.    

 
6. Innspill til dagsorden for SRY-møte 11. juni 2015 

- Orientering om Riksrevisjonens undersøkelse om tilgangen på læreplasser 
- Lærling klausul 
- Nyoppnevning faglige råd 
- Gjennomgang av tilbudsstrukturen 

 

7. Evaluering av møtet 
SRY var godt fornøyd med dagens møte. 
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Vår saksbehandler: Kari Fyhn 
E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 83 
 

 
Vår dato: 
28.05.2015 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 2  
2015 

 
 
Dato: 11.06.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY-orienteringssak Merkeordning for godkjente lærebedrifter 
Dokument Til orientering 
Innstilling SRY tar saken til orientering. 
Vedlegg Ingen 

 
 
Ny merkeordning for godkjente lærebedrifter med løpende lærekontrakter 
 
Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å etablere en merkeordning for 
godkjente lærebedrifter som har løpende lærekontrakter. Direktoratet arbeider for tiden med å 
designe et merke som godkjente lærebedrifter med lærlinger kan bruke i markedsføringen av 
bedriften. I tillegg vil direktoratet etablere et nasjonalt register over slike bedrifter. Registeret 
skal være tilgjengelig for forbrukere, slik at de kan finne frem til godkjente lærebedrifter med 
lærlinger når de skal ut og spise, klippe seg, pusse opp eller lignende. Vigo vil mest sannsynlig bli 
benyttet som datakilde. 
 
Utdanningsdirektoratet tar sikte på å vise frem merket allerede i august og lansere ordningen 
med tilhørende register på konferansen «Kvalitet i fagopplæringen» i Bergen 24. – 25. november 
2015.  
 
Etter lanseringen vil direktoratet gjennomføre en markedsføringskampanje for å gjøre merket 
kjent. Budsjettet for kampanjen er begrenset, og det er derfor svært viktig at partene i 
arbeidslivet også bidrar til å markedsføre merkeordningen gjennom sine kanaler. 
 
Utdanningsdirektoratet vil presentere arbeidet med merkeordningen for SRY 11. juni.  

Forslag til vedtak 
SRY tar saken til orientering. 
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Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 14 10 
 

 
Vår dato: 
28.5.2015 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 2 
2015 

 
 
Dato: 11.6.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY diskusjonssak  Stortingsmelding om livslang læring og 

utenforskap 
Dokument Til diskusjon 
Innstilling Basert på diskusjonen oversendes SRYs 

innspill og kommenterer til meldingsprosjektet 
Vedlegg Innspill til meldingsarbeidet fra 

oppfølgingsgruppen for samfunnskontrakten 
 
 
Bakgrunn for saken 
 
Regjeringen skal utvikle en ny politikk for voksne som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet, 
eller som har falt ut.  
Ansvaret for opplæring for voksne er i dag uoversiktlig og delt mellom ulike departementer, 
direktorater og forvaltningsnivåer. Regjeringen vil utvikle en helhetlig politikk som tar hensyn til 
utfordringene folk møter, enten de trenger voksenopplæring, utvidet rett til videregående 
opplæring eller andre tiltak. 
 
Dette arbeidet skal legges fram i en melding til Stortinget i løpet av 2015, som skal utvikle en ny 
og helhetlig politikk. Målet er å bidra til at den enkelte får kompetanse og grunnleggende 
ferdigheter som kan danne grunnlag for en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. 
 
Meldingsprosjektet ønsker å presentere noen skisser til tiltak: 
 
Skissene omfatter:  

- Mulig alternativ vei til fagbrevet  
- Modulisering av læreplanene 

 
 Meldingsprosjektet ønsker i første omgang å drøfte prinsipper og videre prosess som må legges 
til grunn for en alternativ vei til fagbrev og modulisering av læreplanene.  
 
Oppfølgingsgruppen for samfunnskontrakten har tidligere spilt inn forslag for å bedre voksnes 
muligheter for å ta et fag- eller svennebrev. Oppfølgingsgruppens forslag vedlegges som 
informasjon til saken. I tillegg kan innspill til meldingen fra de faglige rådene leses 
her: https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsar
tikler/gi-innspill-til-ny-stortingsmelding/id2343654/ 
 
Departementet vil sammen med PROBA samfunnsanalyse presentere bakgrunn og skisser til 
drøfting i møtet. 
 
Forslag til vedtak 
Basert på diskusjonen oversendes SRYs innspill og kommenterer til meldingsprosjektet  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/gi-innspill-til-ny-stortingsmelding/id2343654/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/gi-innspill-til-ny-stortingsmelding/id2343654/
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Voksne i fag- og yrkesopplæringen.  
Forslag om ny vei fram til fag-/svennebrev for voksne. 
 
Til: Kunnskapsdepartementet 
Fra: Den partssammensatte oppfølgingsgruppen for Samfunnskontakt for  
            flere læreplasser 
Dato: 28.november 2014 
 
 
Bakgrunn 
For å øke antall læreplasser og for å få flere til å gjennomføre og fullfører en fagutdanning, 
skrev Kunnskapsdepartementet og partene i arbeidslivet under en Samfunnskontrakt for 
flere læreplasser i april 2012.  

Kontrakten inneholder tre hovedmål: 

• Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 % i 2015 i forhold til nivået ved 
utgangen av 2011 

• Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev 
• Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev 

 
Kontrakten inneholder i tillegg en rekke ulike tiltak som partene forpliktet seg til å 
gjennomføre i perioden 2012-2015. 
 
For å kunne følge arbeidet med Samfunnskontrakten, ble det etablert en partssammensatt 
oppfølgingsgruppe som ledes av KD. Utdanningsdirektoratet er sekretariat. 
 
Oppfølgingsgruppen har tatt initiativ til oppmerksomhet om de voksnes muligheter for å ta 
et fag- eller svennebrev. Tiltak rettet mot voksne har vært diskutert i flere møter, og 
oppfølgingsgruppa besluttet å oversende et notat knyttet til voksne i fag- og 
yrkesopplæringen. Notatet var til behandling i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 4. 
mars 2014. SRYs vedtak og videre drøfting er behandlet i oppfølgingsgruppa etter dette. 

I forbindelse med arbeidet med en ny stortingsmelding om livslang læring/ 
voksne/utenforskap, ønsker oppfølgingsgruppen å komme med et innspill til dette arbeidet.  
I dette notatet beskrives i korte trekk dagens regelverk knyttet til veier til fag- eller 
svennebrev for voksne, utfordringer, vurdering og forslag til ny ordning. Vi ber om at 
forslaget vurderes i forbindelse med det pågående arbeidet med stortingsmeldingen. 
Oppfølgingsgruppen stiller seg til disposisjon hvis det skulle være behov for eller ønske om 
ytterligere informasjon om bakgrunn og begrunnelse for forslaget. 
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1. Innledning 
Ut fra dagens regelverk er det to alternative veier til fag- eller svennebrev for voksne. Den 
ene veien er lærlingordningen (2+2-modellen), der to års opplæring i skole blir etterfulgt av 
to års opplæring i bedrift. Dette er den generelle ordningen vi har i utdanningssystemet vårt 
for fag- og yrkesopplæring, og er den ungdommer blir tilbudt. Den samme ordningen blir 
tilbudt voksne som har rett til videregående opplæring. Voksne over 25 år som ikke tidligere 
har gjennomført videregående opplæring, har etter Opplæringslovens § 4A-3, rett til slik 
opplæring. Voksne har rett til realkompetansevurdering for individuell tilpassing av den 
teoretiske opplæringen. De teoretiske fagene inneholder både fellesfag og programfag. 
Dagens fagopplæringsmodell ble utviklet og iverksatt med Reform94. 
 
Den andre og mest brukte veien til fag-/svennebrev for voksne er imidlertid 
praksiskandidatordningen. Denne er nedfelt i Opplæringslovens § 3-5. Ordningen gjelder for 
voksne som kan dokumentere minst fem års allsidig arbeidserfaringen, eller 25 % lenger 
praksis enn ordinær opplæringstid, innen et fag. Dette er en dokumentasjonsordning for 
eksisterende kompetanse, og ikke en opplæringsordning. For å oppnå fag-/svennebrev må 
dokumentert praksis godkjennes av fylkeskommunen, og tverrfaglig teoriprøve avlegges før 
fag-/svenneprøven.  Den tverrfaglige teoriprøven omfatter programfagene. 
Praksiskandidater er fritatt for fellesfagene. Ved innføring av voksnes rett til videregående 
opplæring i 2000, innbar retten også rett til realkompetansevurdering av den teoretiske 
delen av fag-/svenneprøve. I forskrift til opplæringslov av 1.8.2009 er denne retten fjernet. 
Initiativet til praksiskandidatordningen ble tatt av partene i arbeidslivet, og har vært i 
funksjon siden 1950-tallet. 
 
Fag-/svennebrev tatt i de to ordningene har samme verdi og status i arbeidslivet. 
 
2. Realkompetansevurdering 
Kompetansereformen som ble iverksatt i 1999, skulle være et løft for voksne der en rekke 
ulike tiltak skulle bidra til å gi voksne bedre rettigheter og muligheter til etter- og 
videreutdanning. Voksnes rett til videregående opplæring ble innført i 2000. Utvikling av et 
nasjonalt system for vurdering og verdsetting av realkompetanse, var en av grunnpilarene i 
Kompetansereformen. En rekke prosjekter i arbeidslivet og i fylkeskommunene utviklet og 
prøvde ut både verktøy og metoder for vurdering og verdsetting av realkompetanse. 
Hovedhensikten var at voksne skulle få verdsatt sin realkompetanse ved at godkjent 
realkompetanse skulle være likeverdig med tilsvarende bestått formalkompetanse.  På tross 
av nasjonal satsing, politisk forankring, lokalt engasjement og innsats, og en ordning som ble 
bruk av et stort antall voksne, ble Opplæringsloven og forskriftene til denne endret i 2009 på 
en slik måte at voksnes rettigheter til realkompetansevurdering ble sterkt redusert. 
Ordningen blir derfor i dag i liten grad benyttet.  
 
3. Utfordringer og begrensninger ved dagens ordninger 
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Praksiskandidatordningen er en veletablert ordning. Da den ble etablert, var arbeidslivet og 
den enkelte arbeidstaker grovt sett slik at man startet å arbeide i en bedrift da man var 
ferdige på skolen, og ble værende der til man gikk av med pensjon. 
Praksiskandidatordningen var en god ordning for voksne som hadde vært lenge i arbeidslivet 
innenfor det samme fagområdet, og som kunne dokumentere dette og fullføre med et fag- 
eller svennebrev. Det bidro til flere muligheter på den gjeldende arbeidsplass og generelt i 
arbeidslivet for den enkelte.  
 
Samfunns- og arbeidsliv har endret seg drastisk i løpet av de siste 60 år. Lojaliteten til den 
arbeidsgiver en starter sitt arbeidsliv hos, er ikke så stor som tidligere. I tillegg flytter vi langt 
oftere enn tidligere. Derfor skifter vi både arbeidsgiver og fagområde langt hyppigere enn 
tidligere. En voksen over 25 år som har mer enn fem års arbeidserfaring, kan ha sin 
arbeidserfaring fra mange arbeidsgivere og flere fagområder. Når en da som voksen ønsker å 
gjennomføre/fullføre videregående opplæring, er det mange som oppfyller kravet om minst 
fem års allsidig arbeidspraksis, men som ikke har det innen samme fagområde. For å 
tilfredsstille kravene til § 3-5 i Opplæringsloven, er en derfor avhengig av å ha eller skaffe seg 
en jobb innen det fagområde en ønsker en fagutdanning innen. Det kan da ta flere år i 
arbeidslivet fra det tidspunkt en voksen bestemmer seg for å ta et fag-/svennebrev, til 
praksiskravet er oppfylt. I løpet av denne tiden er den voksne uten tilknytning til 
utdanningssystemet og blir heller ikke fulgt opp på annen måte. Det er ukjent hvor mange 
voksne som ønsker et fag- eller svennebrev vi mister på denne veien.  
 
En betydelig andel voksne som har behov for eller ønsker en yrkesutdanning, har sin 
utdanning og arbeidserfaring fra andre land enn Norge. Det er ikke uvanlig at tidligere 
utdanning og arbeidserfaring av ulike grunner ikke er dokumentert, eller at den 
dokumentasjon som finnes ikke uten videre lar seg transformere til norske forhold. 
 
Innenfor noen fagområder, kanskje sterkest representert ved helse- og omsorgsfagene, er 
det et stort innslag av voksne som arbeider deltid, også i stillingsbrøker under 50 %. 
Fagopplæringen har hatt en regel om at arbeidserfaring som er eldre enn 10 år, er utdatert 
og kan derfor ikke regnes med som en del av arbeidserfaringen når omfang skal beregnes. 
Dette betyr at en aldri vil kunne nå målet om fem års godkjent praksis hvis stillingsbrøken er 
på under 50 %. De med deltidsstillinger på 50 % eller noe mer, vil måtte arbeide i veldig 
mange år før praksiskravet oppnås. 
 
For alle disse tilfellene gjelder at praksiskandidatordningen passer dårlig. Det vil i beste fall ta 
mange år før en er framme ved målet. Hvis vi tar de samme gruppene og ser hvordan disse 
passer inn i opplæringsordningen, vil en finne at heller ikke dette er en ordning som passer 
spesielt godt. Opplæringsordningen/2+2-modellen er konstruert med henblikk på 
ungdommen, der en forutsetter liten eller ingen kjennskap til arbeidslivet generelt, eller til 
den valgte fagutdanningen spesielt. De to første årene av opplæringen er teoriopplæring 
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som er nødvendig for å sette ungdom i stand til å møte arbeidslivet. Dette er kompetanse og 
erfaringer som voksne allerede i større eller mindre grad har. Andre halvdel av 
opplæringsløpet er læretid som omfatter både opplæring og verdiskapning på 
arbeidsplassen. Også på dette området har voksne gjennom sine livs- og arbeidserfaringer 
kompetanse i ulikt omfang. Et opplæringsløp etter 2+2-modellen for voksne må derfor 
individuelt tilpasses ut fra den enkeltes kompetansenivå på en helt annen måte enn for 
ungdom, både når det gjelder innhold og progresjon. 
 
Voksne er ofte i en livssituasjon der de har påtatt seg økonomisk ansvar og/eller har 
omsorgsoppgaver. Derfor vil både det økonomiske og tidspunktet for bundet tid til 
opplæring måtte ivaretas. For de fleste vil det være en for stor økonomisk belastning hvis 
det ikke lar seg gjøre å kombinere inntekstbasert arbeid med studer, eller hvis inntekten 
begrenses til lærlingelønn under læretida.  
 
En like stor utfordring som det økonomiske og praktiske perspektivet, er at voksne som 
starter en fag-/svennebrevsopplæring etter 2+2-modellen, også må ta fellesfagene. Dette til 
tross for at de samlet sett kan ha mer enn fem års allsidig arbeidserfaring. Den 
fritaksordningen for fellesfagene som voksne har etter praksiskandidatordningen, er altså 
knyttet til ordningen, og ikke til den voksne og dens erfaringer. 
 
 
4. Vurdering 
Vi har ovenfor beskrevet to veier fram til fag-/svennebrev for voksne, der den ene ordningen 
ble etablert for mer enn 60 år siden, mens den andre i utgangspunktet er konstruert for 
ungdom. Med de beskrevne endringene i samfunns- og arbeidsliv, er det i dag en stor andel 
voksne som ut fra sine erfaringer og kompetanse ikke passer inn i noen av ordningene.  
 
Kompetansereformen og Realkompetanseprosjektet kom med forslag om og fikk innført 
ordninger med vurdering og verdsetting av realkompetanse. Godkjent realkompetanse ble 
verdsatt som likeverdig med tilsvarende formell kompetanse, både som en del av 
opplæringsordningen/2+2-modellen og praksiskandidatordningen (den teoretiske delen av 
fagprøven) i perioden 2000-2009. I dag er lov og forskrift knyttet til de to ordningene slik at 
det i liten grad åpner for løsninger utenfor de rammene som opprinnelig ble fastsatt ved 
utarbeidelse av de to ordningene. Som et resultat av dette, har det meldt seg et behov for å 
lage forsøksordninger for å ivareta de voksne med kompetanse og erfaringer som ikke 
ivaretas innenfor dagens lov og regelverk. I hovedsak er disse forsøkene knyttet opp mot 
avgrensede fagfelt, og da i hovedsak innen helse- og oppvekstfagene.  
 
Det er også tidligere redegjort for forskjellen mellom de to veiene fram til fag-/svennebrev, 
der det understrekes at den ene modellen er en opplæringsordning, mens den andre delen 
er en dokumentasjonsordning. For voksne som etter Opplæringsloven har rett til 
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videregående opplæring, kan ikke fylkeskommunen henvise en voksen til 
praksiskandidatordningen og gjennom dette oppfylle sin plikt til å gi et opplæringstilbud. En 
voksen med rett til videregående opplæring skal derfor i utgangspunktet tilbys et tilpasset 
opplæringsløp etter 2+2-modellen. Vi er kjent med at dette praktiseres ulikt mellom 
fylkeskommunene.  
 
Helse- og oppvekstfagene er som nevnt ovenfor overrepresentert i forhold til ønske og 
behov om alternative modeller.1 Det er vår oppfatning at dette har sin årsak i en 
kombinasjon av stor etterspørsel etter denne kompetansen både nå og i framtida, kombinert 
med at disse fagområdene har den høyeste andelen deltidsstillinger. Det er prisverdig at det 
er tatt initiativer fra dette fagområdet for å finne fram til endringer som kan komme dagens 
situasjon i møte. Vi er imidlertid skeptiske til å avgrense eventuelle endringer til et lite antall 
fagområder innen tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæring. Dette kan på sikt redusere 
omdømme og status til disse utdanningene.  
 
Det er vår oppfatning at det er et stort behov for endringer av lov og regelverk for 
videregående opplæring, slik at voksne kan bli ivaretatt på en bedre måte enn det som i dag 
er tilfelle. Dette kan gjøres ved enten å endre betingelsene innenfor de to ordningene vi i 
dag har, eller ved å beholde disse to ordningene uendret og heller supplere med en tredje 
ordning. Gjennom Kompetansereformen og Realkompetanseprosjektet ble det gjort forsøk 
på å ta inn andre ordninger og vurderingskriterier innen begge veiene fram til fag-
/svennebrev. Erfaringene tilsier at dette ikke var vellykket. Vi vil derfor foreslå at det 
igangsettes et arbeid med å utvikle en tredje vei fram til fag-/svennebrev.  Denne ordningen 
skal komme i tillegg til de to eksisterende veiene fram til fag-/svennebrev, og være et 
alternativ for den økende andelen voksne som ikke blir godt nok ivaretatt innenfor dagens 
ordninger. Den skal ta hensyn til dagens samfunns- og arbeidsforhold og de ulike arenaene vi 
opparbeider oss kompetanse på, og den skal ivareta den samme faglige kvalitet på 
sluttkompetansen som de eksisterende ordningene. Dette arbeidet bør ta utgangspunkt i de 
erfaringene en allerede har gjennom pågående eller avsluttede forsøksprosjekter. 
   
5. Forslag til ny ordning 
En ny ordning bør være en kombinasjon av dagens opplæringsordning og 
praksiskandidatordningen. Det er tatt utgangspunkt i gjeldende lov og forskrift, og de 
rettigheter og muligheter som ligger der. Det er i denne sammenhengen ikke diskutert 
behovet for å utvide voksnes rett til videregående opplæring til f.eks. å gjelde flere enn de 
som tidligere ikke har fullført videregående opplæring, eller behovet for å endre definisjonen 

                                                           
1 Tre eksempler på slike forsøk er:  

A. Fagbrev på jobb. Utprøving i fem fylkeskommuner innen helsearbeider og barne- og ungdomsarbeider. 
Koordineres av Vox. 

B. Fagbrev kombinert med norskopplæring i helsearbeiderfaget. Oslo kommune. 
C. «Ryfylkemodellen». Søknad fra Rogaland fylkeskommune om utprøving for helsefagarbeider. 
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av voksne til å være de over 25 år. Dette er diskusjoner som i tilfelle bør tas uavhengig av 
diskusjonen om behovet for en tredje vei fram til fag-/svennebrev.  
 
Ordningen bør ivareta og inneholde følgende: 

- Ordningen må utformes slik at den kan tilpasses individuelt for å ivareta livs- og 
arbeidssituasjon til den enkelte voksne 

- Voksne over 25 år med minst 5 års arbeidspraksis må fritas for fellesfagene 
uavhengig av om arbeidspraksis er fra faget en ønsker utdanning i eller ikke. 

- Sluttkompetansen i en ny ordning skal ha samme kvalitet som i eksisterende 
ordninger. 

- Ordningen må inneholde retten til full teoriopplæring innen programfagene (slik det 
er i 2+2), men med rett til realkompetansevurdering som grunnlag for individuelt 
tilrettelagt opplæring og dermed mulighet for raskere progresjon.  

- Praksisdelen må kunne realkompetansevurderes gjennom yrkesprøving, og 
resterende krav til praksis eller læretid må kunne oppnås/gjennomføres på flere 
måter. Eksempler på dette kan være: 

o Læretid med veiledning og planmessig opplæring i kombinasjon med 
verdiskaping. 

o Arbeidserfaring gjennom lønnet arbeid innen de deler av faget det etter en 
faglig vurdering er behov for mer praktisk erfaring fra. 

o Kombinasjon mellom arbeidserfaring fra faget gjennom lønnet arbeid, og 
arbeidserfaring med faglig veiledning/læretid. 

 
 
Den partssammensatte oppfølgingsgruppen for Samfunnskontrakten ber departementet 
vurdere våre innspill i dette notatet, og anbefaler at det nedsettes en egen arbeidsgruppe. 
Gruppen bør ta utgangspunkt i dette notatet og de erfaringer som er gjort i ulike 
forsøksprosjekt. De bør få i oppgave å utarbeide et forslag til en tredje vei fram til fag-
/svennebrev for voksne. Partene i arbeidslivet må være representert i gruppa. 
 

 
 
 



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

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

 

Vår saksbehandler: Knut Maarud 
E-post: kma@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 00 00 
 

 
Vår dato: 
28.5.2015 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 2 
2015 

 
 
Dato: 11. juni.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY-orienteringssak Orientering om Riksrevisjonens 

undersøkelse om tilgang på læreplasser 
 Til orientering 
Innstilling Saken tas til orientering 
Vedlegg Ingen 

 

Bakgrunn for saken 
Riksrevisjonen har besluttet å gjennomføre en hovedanalyse på området. Revisjonen vil ta for seg 
myndighetenes arbeid for å øke tilgangen på læreplasser i samsvar med målene i 
samfunnskontrakten for flere læreplasser.  
 
I 2012 inngikk myndighetene og partene i arbeidslivet Samfunnskontrakten for flere læreplasser. 
Intensjonsavtalen inneholder blant annet mål om å øke antallet læreplasser med 20 prosent i 
perioden 2011–2015, og tiltak som skal bidra til å nå dette målet. Målet med undersøkelsen er å 
belyse hvorfor mange søkere ikke tilbys læreplass.  
 
Både myndighetene og partene i arbeidslivets rolle i å etablere læreplasser vil inngå i 
undersøkelsen. Riksrevisjonen vil presentere problemstillinger, metodebruk og gjennomføring, og 
svare på evt. spørsmål om undersøkelsen på SRY møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 

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


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

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

 

Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 14 10 
 

 
Vår dato: 
28.05.2015 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 2 
2015 

 
 
Dato: 11.06.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY-sak 4-02-2015 Høring – endring av lov og forskrifter om 

offentlige anskaffelser- Lærling klausul i 
offentlige anbud 

Dokument Til beslutning 
Innstilling Basert på diskusjonen avgir SRY høringsuttalelse 

knyttet til ny § 6 a i lov om offentlige anskaffelser. 
Det overlates til organisasjoner og bransjer å uttale 
seg om terskelverdiene. 

Vedlegg https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-
-endring-av-lov-om-offentlige-
anskaffelser/id2401043/ 
 

Bakgrunn for saken 
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om endring av lov 
om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av 
tre nye anskaffelsesdirektiver: 
 

• Direktiv 2014/24/EU som skal erstatte direktiv 2004/18/EF. 
• Direktiv 2014/25/EU som skal erstatte direktiv 2004/17/EF. 
• Et nytt direktiv om konsesjonskontrakter; direktiv 2014/23/EU. 

 
Departementet foreslår i høringsnotatene lov og forskriftsendringer for å 
gjennomføre de nye anskaffelsesdirektivene. Departementets arbeid med å 
gjennomføre direktivene omhandler anskaffelse over EØS-terskelverdiene.  
 
Et offentlig utvalg (Forenklingsutvalget) har hatt som mandat å gjennomgå den 
særnorske delen av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Utvalget fremmet 
10. juni 2014 en rekke forslag til lov- og forskriftsendringer, se NOU 2014:4 
Enklere regler –bedre anskaffelser. Dette gjelder for anskaffelser under EØS-
terskelverdiene og for de tjenestene som ikke omfattes av de detaljerte reglene i 
direktivet (helse- og sosialtjenester og andre særlige tjenester). Dette forslaget 
har allerede vært på høring med høringsfrist 31. oktober 2014. Arbeidet med å 
følge opp dette forslaget er ikke ferdig. 
 
Høringsdokumentene finner du her: 
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-
offentlige-anskaffelser/id2401043/ 
 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentlige-anskaffelser/id2401043/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentlige-anskaffelser/id2401043/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentlige-anskaffelser/id2401043/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentlige-anskaffelser/id2401043/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentlige-anskaffelser/id2401043/
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Høringsnotat 1: Forslag om endringer i lov om offentlige anskaffelser 
Høringsnotat 2: Forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser 
Høringsnotat 3: Forslag til ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene 
(erstatter dagens forsyningsforskrift) 
Høringsnotat 4: Forslag til ny forskrift om konsesjonskontrakter 
 
Krav om lærlinger ved offentlige anskaffelser 
Det fremgår av dagens forskrift om offentlig anskaffelser § 3-11 tredje ledd at 
oppdragsgiver, for arbeid som skal utføres i Norge, kan sette som betingelse for 
gjennomføring av kontrakten at norske leverandører skal være tilknyttet en 
offentlig godkjent lærlingordning dersom det er et klart definert behov for 
læreplasser i den aktuelle bransjen.  
 
Flertallet i utvalget foreslår å fjerne bestemmelsen, siden oppdragsgivere har 
anledning til å stille et slikt krav uavhengig av en slik bestemmelse. Mindretallet 
vil beholde bestemmelsen. De foreslår samtidig at bestemmelsen endres ved at 
begrensningen til norske leverandører fjernes, samt at oppdragsgiver også skal 
kunne stille krav til at lærlinger deltar i utførelsen av den konkrete kontrakten. 
 
Det er et udekket behov for læreplasser i mange bransjer og i de fleste lærefag. 
En stor del av høringsinstansene etterspør en bestemmelse som viser 
oppdragsgiveres handlingsrom knyttet til krav om lærlinger, og en videreføring 
av regelen får bred støtte i høringen. Å stille krav til lærlinger ved offentlige 
kontrakter vil også støtte opp om seriøse leverandører. Derfor er pålegg om å 
kreve lærlinger inntatt som en del av regjeringens strategi mot 
arbeidslivskriminalitet. 
 
Departementet foreslår at bestemmelsen videreføres, i en endret form og flyttet 
til anskaffelsesloven. Det foreslås at det her gis en hjemmel til å fastsette 
forskrift om at oppdragsgivere skal stille krav om lærlinger ved anskaffelser 
innenfor fastsatte fag, bransjer eller områder. Det er en generell mangel på 
læreplasser innenfor alle de yrkesfaglige studieprogrammene, og mange lærefag 
er bransjeoverskridende. Det kan derfor være aktuelt å avgrense virkeområdet 
for forskriften etter ulike kriterier. Det kan tenkes en avgrensning til enkeltfag, til 
hele bransjer, eller til andre inndelinger av fagområder. Departementet vil 
komme nærmere tilbake til dette når utkast til forskrift sendes på høring.  
 
Kravet om bruk av lærlinger vil bare komme til anvendelse hvor arbeidet skal 
utføres av fagarbeidere. Dette innebærer at det for eksempel ikke vil bli krav til 
bruk av kontorlærling ved kjøp av advokattjenester osv. 
Departementet tar sikte på å avgrense kravet til lærlinger til de større 
kontraktene. I Danmark gjelder for eksempel kravet for kontrakter på minst 10 
millioner danske kroner og av minst 6 måneders varighet. 
 
Der det stilles krav til lærlinger, skal kravet ikke være begrenset til norske 
leverandører, men gjelde overfor alle leverandører. Kravet vil bare gjelde for 
kontrakter hvor arbeidet skal utføres i Norge. Videre presiseres det at 
leverandøren ikke bare skal være tilknyttet en lærlingordning, men at en eller 
flere lærlinger må delta i arbeidet med utførelsen av den aktuelle kontrakten.  
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Begrensningen til norske leverandører, som ble satt da bestemmelsen ble innført 
i år 2000, ble gitt for å være sikker på at regelen ikke skulle diskriminere 
utenlandske leverandører. Departementet mener det ikke lenger er behov for å 
sette en slik begrensning for å sikre overholdelse av EØS-avtalen. Flere land har 
innført lærlingordninger tilsvarende den norske, og Danmark har nylig innført en 
bestemmelse med krav om lærlinger ved offentlige anbud som ikke er begrenset 
til danske leverandører.  
Det vil ikke bli stilt krav til at lærlingene er tilknyttet en norsk lærlingordning; 
utenlandske leverandører som er lærebedrifter i hjemlandet og vil bruke 
lærlinger i arbeidet med utførelsen av kontrakten, vil kvalifisere til å vinne 
kontrakter hvor lærlingklausulen er brukt. Og omvendt – utenlandske 
leverandører kan bli godkjent som lærebedrift i Norge når de utfører arbeid i 
Norge. 
 
Departementet vil i forbindelse med utarbeidelsen av forskriften vurdere hvorvidt 
kravet skal begrenses til kontrakter om tjenester og bygge- og anleggsarbeid, 
eller om det også skal gjelde for varekontrakter. 
 
Det vil bli utarbeidet veiledning om hvordan oppdragsgivere skal stille krav om 
lærlinger ved offentlige innkjøp. 
 
Departementets forslag til bestemmelse fremgår av ny § 6a i lov om offentlige 
anskaffelser. 
 
 
§ 6 a. Krav til læreplasser  
Departementet kan ved forskrift pålegge statlige, kommunale og 
fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer å stille krav om at 
leverandøren er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i 
arbeidet med utførelsen av kontrakten. I den enkelte anskaffelse må kravet 
utformes slik at det står i forhold til kontraktens art og størrelse.  
Kravet skal gjelde i bransjer og geografiske områder hvor departementet i 
forskrift har definert at det er særlig behov for læreplasser. Departementet kan 
bestemme at kravet bare gjelder for kontrakter over en bestemt verdi og 
varighet.  
 
I påvente av lovendringen har regjeringen besluttet at dagens 
forskriftsbestemmelse skal endres. Dette skal gjøres ved at begrensningen til 
norske leverandører skal fjernes samt at det klargjøres at der oppdragsgiver 
stiller krav om at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning, skal det også 
stilles krav til at lærling(er) deltar i oppfyllelsen av kontrakten. Det tas sikte på 
at disse endringene trer i kraft fra sommeren 2015. 
 
 
Ny forskrift om offentlige anskaffelser 
Nytt direktiv om offentlige anskaffelser, direktiv 2014/24/EU, avløser dagens 
anskaffelsesdirektiv 2004/18/EF. Direktivet ble vedtatt 26. februar 2014. 
Høringsnotat 2 omtaler departementets forslag til gjennomføring i form av en ny 
forskrift om offentlige anskaffelser, som skal avløse dagens forskrift av 7. april 
2006 nr. 402. Forslag til ny forskrift regulerer EØS- terskelverdier (§ 4-2) 
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§ 4-2. EØS-terskelverdier  
(1) EØS-terskelverdien er  
a) 1 million kroner ekskl. mva. for statlige myndigheters vare- og 
tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser,  
 
b) 1,55 millioner kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgiveres vare- og 
tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser og  
 
c) 39 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter.  
 
(2) EØS-terskelverdien er 6 millioner kroner ekskl. mva. for kontrakter om 
særlige tjenester.  
(3) For statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet 
gjelder terskelverdien i første ledd bokstav a bare for varer som nevnt i WTO-
avtalen om offentlige anskaffelser tillegg I, vedlegg 4, punkt 2, mens 
terskelverdien i første ledd bokstav c gjelder for øvrige varer.  
(4) Departementet kan endre terskelverdiene i denne forskriften. 
 
 
Ny forskrift om offentlige anskaffelser regulerer EØS – terskelverdier.  Det er 
vanskelig å vurdere om terskelverdiene er på et riktig nivå sett i lys av 
samfunnsmessige,- bransjemessige- og bedriftsmessige perspektiver. SRY bør 
drøfte om det er ønskelig å gi innspill om terskelverdiene eller om dette bør 
overlates til organisasjoner og bransjer. 
 
Departementet vil gi en innledning til høringen på SRY møtet. 
 
 
Forslag til vedtak 
Basert på diskusjonen avgir SRY høringsuttalelse knyttet til ny § 6 a i lov om 
offentlige anskaffelser. Det overlates til organisasjoner og bransjer å uttale seg 
om terskelverdiene. 
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SRY-møte 2 
2015 

 
 
Dato: 11.06.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY-sak 05-02-2015 Nyoppnevning av faglige råd 2016-2020 
Dokument Til beslutning 
Innstilling SRY ber de faglige rådene drøfte spørsmålene 

til diskusjon. Saken fremmes på i SRY 
sammen med rådenes innspill. 

Vedlegg Vedlegg 1: Mandat for de faglige rådene 
Vedlegg 2: Retningslinjene for samarbeidet 
mellom SRY, faglige råd og 
Utdanningsdirektoratet  

 

Bakgrunn for saken 
SRY vedtok 5. mars 2015 å sette sak om nyoppnevning av de faglige rådene på dagsorden for 
SRY-møte 11. juni 2015. De faglige rådenes ble oppnevnt for perioden 1. september 2012 til 1. 
september 2016, og rådene skal dermed oppnevnes på nytt i september 2016. I henhold til de 
faglige rådenes mandat, skal rådene oppnevnes av Utdanningsdirektoratet etter delegert 
myndighet fra Kunnskapsdepartementet for inntil fire år av gangen. Medlemmene oppnevnes 
etter forslag fra organisasjonene. 

Trepartssamarbeidet om fagopplæring er forankret i ILO-konvensjonen. Partene i arbeidslivet skal 
ha avgjørende innflytelse på utformingen av fag- og yrkesopplæringen i Norge. 
Utdanningsdirektoratet vedtok nytt mandat for de faglige rådene for oppnevningsperioden 2012-
2016. Mandatet beskriver de faglige rådenes sammensetning og deres konkrete oppgaver knyttet 
til fag- og yrkesopplæringen. I 2013 ble retningslinjene for partssamarbeidet mellom SRY, de 
faglige rådene og Utdanningsdirektoratet revidert. 
 
Spørsmål til diskusjon:  
 

- Hvor godt har de faglige rådene fungert i oppnevningsperioden 2012-2016? 
- I hvilken grad er mandat og sammensetningen av de faglige rådene egnet til å følge opp 

intensjonen med trepartssamarbeidet? 
- Er det behov for å legge til eller trekke fra elementer i mandatet til de faglige rådene? 
- Er det behov for å revidere retningslinjene for trepartssamarbeidet mellom SRY, de faglige 

rådene og Utdanningsdirektoratet? 
 
Legge link til mandat 

Forslag til vedtak 
SRY ber de faglige rådene drøfte spørsmålene til diskusjon. Saken fremmes på i SRY sammen 
med rådenes innspill.  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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http://www.udir.no/Upload/Retningslinjer_for_trepartssamarbeidet.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Retningslinjer_for_trepartssamarbeidet.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Retningslinjer_for_trepartssamarbeidet.pdf?epslanguage=no
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SRY-møte 2 
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Dato: 11.6.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY-sak 6-02-15 Retningslinjer for dokumentasjon av 

praksis for praksiskandidater 
Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av 
praksis for praksiskandidater  

Til beslutning 

Innstilling SRY har følgende kommentarer til forslag til 
retningslinjer for dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater: 
…………………………………. 
…………………………………. 
 

Vedlegg 1. Saksdokument til faglige råd og SRY 
2. Forslag til retningslinjer for 

dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater 

3. Utgått RFA-rundskriv 55/92: Generelle 
retningslinjer til veiledning for vurdering av 
praksis 

Bakgrunn for saken 
I samsvar med §3-5 i opplæringsloven er det anledning til å ta fag/svenneprøve på bakgrunn av 
praksis. Praksisen skal være minst 25% lengre enn læretida, og skal dekke de mest vesentlige 
delene av læreplanen. Det er fylkeskommunen som godkjenner praksisen. På bakgrunn av en sak 
vedrørende godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget mente SRY at det kan være 
behov for en presisering og gjennomgang av godkjenning av praksis. SRY anbefalte derfor i møte 
6. desember 2012 Utdanningsdirektoratet å sette i gang arbeid med retningslinjer for nasjonal 
standard for godkjenning av praksis. Direktoratet satte i gang et arbeid i samsvar med vedtaket. 
I brev datert 25.02.2014 ble de faglige rådene spurt om: 
 

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

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

iverksettes for at godkjenningene blir mer enhetlige? 
 
Samtlige ni faglige råd besvarte henvendelsen. Svarene dokumenterte ikke vesentlige forskjeller i 
saksbehandlingen mellom fylkeskommunene. Likevel ble det gitt uttrykk for at man ønsket felles 
retningslinjer for behandling av denne type saker. Direktoratet fortsatte derfor sitt arbeid, og la 
fram en ny sak for SRY i møte 18.6.2014: Sak 10-04-14 Nasjonal informasjon om dokumentasjon 
av praksis for praksiskandidater. SRY ble bedt om å foreslå representanter til en referansegruppe 
for arbeidet. Følgende ble foreslått: 
 
Eli Sogn Iversen  SRY, prosjektleder Bli helsefagarbeider 
Kristine Hansen  SRY, rådgiver i Fagforbundet 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61%23KAPITTEL_3
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I tillegg ble det oppnevnt fire representanter fra fylkeskommunenes opplæringsregioner. 
Direktoratet har i samarbeid med referansegruppa utarbeidet vedlagte forslag til retningslinjer. 
Direktoratet ønsker kommentarer til forslaget i henhold til problemstillinger som framgår av 
saksdokumentet.  

Forslag til vedtak 
SRY har følgende kommentarer til forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater: 
…………………………………. 
…………………………………. 
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Dato:  
20.05.2015 

 
 

Saksdokument til faglige råd og SRY 
Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis 
for praksiskandidater 
 
 

1. Godkjenning av praksis for praksiskandidater – oppdrag til faglige 
råd 

I samsvar med §3-5 i opplæringsloven er det anledning til å ta fag/svenneprøve på 
bakgrunn av praksis. Praksisen skal være minst 25% lengre enn læretida, og skal dekke 
de mest vesentlige delene av læreplanen. Det er fylkeskommunen som godkjenner 
praksisen. På bakgrunn av en sak vedrørende godkjenning av praksis i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget mente SRY at det kan være behov for en presisering og 
gjennomgang av godkjenning av praksis. SRY anbefalte derfor i møte 6. desember 2012 
Utdanningsdirektoratet å sette i gang arbeid med retningslinjer for nasjonal standard for 
godkjenning av praksis. Direktoratet satte i gang et arbeid i samsvar med vedtaket. I 
brev datert 25.02.2014 ble de faglige rådene spurt om: 
 

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

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

bør iverksettes for at godkjenningene blir mer enhetlige? 
 
Samtlige ni faglige råd besvarte henvendelsen. Svarene dokumenterte ikke vesentlige 
forskjeller i saksbehandlingen mellom fylkeskommunene. Likevel ble det gitt uttrykk for 
at man ønsket felles retningslinjer for behandling av denne type saker. Direktoratet 
fortsatte derfor sitt arbeid. Som støtte i prosessen ble det opprettet en referansegruppe 
bestående av representanter fra SRY og opplæringsregionene:  
 
Eli Sogn Iversen  SRY, prosjektleder Bli helsefagarbeider 
Kristine Hansen  SRY, rådgiver i Fagforbundet 
Marianne Waage  Avdeling for fagopplæring, Utdanningsetaten i Oslo 
Anders Vestergaard  Telemark fylkeskommune 
Signe Sætre Seksjon for fagopplæring, Hordaland fylkeskommune 
Marit Heggeriset  Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 
I tillegg har en intern arbeidsgruppe og styringsgruppe i direktoratet støttet arbeidet. 
Referansegruppa har hatt to møter, samt e-post korrespondanse. Referansegruppa stiller 
seg bak vedlagte forslag. 
 

2. Om forslaget: 
 
Med utgangspunkt i SRYs vedtak har direktoratet foreslått at det utarbeides forslag til 
retningslinjer om dokumentasjon av praksis med følgende elementer: 
 
• Søknadsprosedyre, felles rutiner og regler for saksbehandling, hvem som vurderer 
• Forslag til felles skjema for dokumentasjon av praksis 
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• Vurdere felles frister, bl a for oppmelding yrkesteoriprøven 
• Omtale/avklaring av særlige forhold i enkeltfag. Eksempel sertifikatkrav innen 
enkelte lærefag, særskilte godskrivingsregler og regler for overgang mellom fag.  
• Avklare godkjenning av lærerpraksis, ingeniørpraksis og andre forhold som er 
omtalt i RFA-rundskrivet fra 1992 (vedlagt). 
 
Målet er at vurderingene som gjøres skal være riktige og foregå etter felles rutiner. 
Direktoratet har hatt som intensjon ikke å komme med forslag som kan oppfattes å 
kunne svekke kravene for å melde seg opp til fagprøve, og derved kvaliteten på 
fagbrevet. Direktoratet har tatt utgangspunkt i RFA-rundskrivet og utarbeidet vedlagt 
forslag til retningslinjer.  
 
Særskilt om godkjenning av fritidsarbeid 
På bakgrunn av spørsmålet reist i referansegruppa om godkjenning av fritidsarbeid, har 
direktoratet sjekket lovgrunnlaget for praksiskandidatordninger (§20). Loven bruker 
begrepet «praksis i faget». I proposisjonen til lov om fagopplæring i arbeidslivet er 
lærlingeordningen hovedinnholdet. Type praksis problematiseres ikke, men det ser ut til 
at det forutsetningsvis går frem at det er tale om ordinær yrkespraksis, jf. «voksne 
arbeidstakere» og «kommet inn i faget». I rundskriv fra Rådet for fagopplæring i 
arbeidslivet fra 1990 framgår det at «Praksis utenom ordinært ansettelsesforhold 
godkjennes ikke». Begrunnelsen ser ut til å være at ufaglærte ved å arbeide sammen 
med andre som utøver faget i et arbeidsfellesskap vil tilegne seg tilstrekkelig kompetanse 
til å avlegge fagprøve. Dette gjelder både fagspesifikk kompetanse i henhold til vg3-
læreplan og generell del av læreplanen (holdninger, evne til samarbeid osv). I 
opplæringslovens § 3-3 står det: «Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring i 
skole og eitt års opplæring i bedrift.» Selv om det her er snakk om opplæring, fastslås 
det at det er i bedrift faget normalt skal læres. Praksis skal ut fra dette som hovedregel 
skal være opparbeidet i arbeidslivet i et arbeidsfellesskap med andre som utøver faget. 
 
Særskilt om godkjenning av deltidsarbeid 
Krav til varighet i praksis framgår av fagets læretid (læretid + 25%), uttrykt i årsverk. 
Utgangspunktet er at fastsatt læretid/praksistid normalt er nødvendig for å lære faget. 
Tidligere utdanning og realkompetansevurderte kunnskaper mot læreplaner for vg1 og 
vg2 kan imidlertid gi godskriving i praksistid. Det har vært reist spørsmål om 
deltidspraksis skal godkjennes tilsvarende heltidsstilling. 
SRY/Fagforbundets representant i referansegruppa mener godkjenning av deltidspraksis 
tilsvarende fulltid, i realiteten vil bety et redusert praksiskrav. Fagforbundet er opptatt av 
at fagbrev i helse- og oppvekstfagene skal ha en høy kvalitet. Å innføre en praksis hvor 
deltidspraksis likestilles med fulltidspraksis kan oppfattes som å redusere krav til å 
avlegge fagprøve som praksiskandidat. De ønsker derfor at all deltidspraksis skal 
omregnes til heltid. 
SRY/KS, Virke og Spekter sin representant i referansegruppa er opptatt av å finne en god 
løsning for de som jobber i helse- og omsorgssektoren. Da mange i denne sektoren 
jobber deltid, vil praksiskandidatordningen med krav om fem år praksis være en 
krevende ordning. Det er viktig at kvaliteten på fagbrevet er den samme uavhengig på 
hvilken måte fagbrevet er tatt. Det har vært diskutert om praksis ned til 80% stilling, 
skal kunne regnes som fulltidsstilling ved oppmelding til fagprøve og om det vil ha noen 
konsekvenser for kvaliteten. Det som er avgjørende for kvaliteten av kandidaten er 
hvordan oppfølgingen og veiledningen fra arbeidsgiver har vært før fagprøven skal 
avlegges. KS, Virke og Spekter mener derfor det er viktig å finne gode løsninger for 
voksne som i større grad er tilpasset målgruppen og sektoren. 
 
Mulighet for dobbel godskriving 
Det er foreslått følgende bestemmelse: «Det gis ikke godskriving for mer enn 12 
måneder i løpet av ett år. Eksempelvis gis ikke det ikke godskriving for ekstraarbeid i 
tillegg til fulltids skole eller stilling i faget». Dette innebærer at det ikke kan gis dobbelt 
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godskriving for både skole og arbeid samtidig, eller godskriving utover 12 måneder pr år 
grunnet overtid, ansettelse i over 100% stilling osv. Bestemmelsen er i samsvar med 
vanlig praksis for fastsetting av ansiennitet og ved inntak til høyere utdanning. 
Direktoratet ønsker kommentarer til forslaget 
 
Særskilt om godkjenning av praksis som selvstendig næringsdrivende 
Med utgangspunkt i gjeldende lovverk skal praksis som hovedregel skal være 
opparbeidet i arbeidslivet i et arbeidsfellesskap med andre som utøver faget. Selvstendig 
næringsdrivende vil i mange sammenhenger arbeide sammen med andre i faget, men 
ikke alltid. Enkelte vil kunne ha drevet som næringsdrivende i fem år med enkeltoppdrag 
som dekker læreplanen. De har imidlertid ikke lært faget av andre fagarbeidere, og 
således falle utenfor hovedregelen for godkjenning av praksis. Referansegruppa har 
likevel anbefalt at denne type praksis skal kunne godkjennes forutsatt tilstrekkelig 
dokumentasjon, herunder også dokumentasjon av reell næringsvirksomhet. 
Direktoratet ønsker synspunkter på om praksis som selvstendig næringsdrivende skal 
kunne godkjennes, og hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles. 
 
Særskilt om behov for nasjonalt formular for dokumentasjon av praksis 
Det har vært foreslått å utarbeidet et felles nasjonalt formular for godkjenning av 
praksis. Flere fylkeskommuner har utarbeidet egne formularer og sjekklister for 
oppmelding til fagprøve. Enkelte går i detalj på fag og kompetansemål, mens andre er av 
generell karakter. 
Direktoratet ønsker synspunkter på om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular for 
dokumentasjon av praksis. 
 
Behov for særskilte bestemmelser i enkeltfag 
Referansegruppa har diskutert spørsmålet om det er behov for særskilte bestemmelser 
om enkeltfag. Dette gjelder særlig i fag hvor det hevdes at det er kompetansemål i vg2-
læreplanen som ikke videreføres i vg3-læreplanen, men som likevel er nødvendig 
kompetanse for å avlegge fagprøve. Dette gjelder for eksempel logistikkfaget, hvor 
kompetanse i å kjøre truck ligger i vg2-læreplanen. 
Etter direktoratets oppfatning legger regelverket til grunn at det er kompetansemål i 
vg3-læreplanen som skal prøves. Dersom nødvendige kompetanse ikke framgår av vg3-
læreplanen, bør læreplanen endres. 
Direktoratet ber om synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i 
retningslinjene. 
 

3. Oppsummering - Oppdrag til faglige råd og SRY 
• Direktoratet ønsker synspunkter på om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, eller 

deltidsarbeid skal likestilles med heltid, og i hvilket omfang. 
• Direktoratet ønsker synspunkter på om det skal kunne gis dobbel godskriving. 
• Direktoratet ønsker synspunkter på om praksis som selvstendig næringsdrivende skal 

kunne godkjennes, og hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles. 
• Direktoratet ønsker synspunkter på om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular 

for dokumentasjon av praksis. 
• Direktoratet ber om synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i 

retningslinjene. 
• Andre tilbakemeldinger  

 
 
Direktoratet ber de faglige rådene om innspill innen 15. juni 2015.  
Saken vil bli lagt fram for SRY 11. juni. 
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Vedlegg:  
Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for praksiskandidater 
Utgått RFA-rundskriv 55/92: Generelle retningslinjer til veiledning for vurdering av 
praksis  
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Datoer for rådsmøter, AU-møter og SRY-møter fra mai-juni 2015 

Faglige råd og SRY Rådsmøte AU-møte SRY-møte 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 2. juni 2015     
Faglig råd for design- og håndverk 1. juni 2015     
Faglig råd for elektrofag 4. juni 2015 21.05    
Faglig råd for helse- og oppvekstfag 9. juni 2015     
Faglig får for medier og kommunikasjon       
Faglig råd for naturbruk 10. juni 2015     
Faglig råd for restaurant- og matfag 26. mai 2015     
Faglig råd for service og samferdsel 11. juni 2015     
Faglig råd teknikk og industriell produksjon       
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring     11. juni  

 



1 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
Dato:  
19.05.2015 

 
 
Retningslinjer for dokumentasjon av praksis for praksiskandidater 
I samsvar med § 3-5 i opplæringsloven er det anledning til å avlegge fag-/svenneprøve på bakgrunn av allsidig 
praksis i faget. Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning, og ikke en opplæringsordning. Den skal 
gi personer med lang praksis i lærefag en mulighet til å dokumentere sin kompetanse og kunne oppnå fag-
/svennebrev. Praksisen skal være minst 25% lengre enn læretida, og skal dekke de mest vesentlige delene av 
læreplanen. Verken kompetansemålene i læreplanen eller bestemmelser i lov og forskrift gir grunnlag for å kreve 
en bestemt type bedrift eller et bestemt praksissted.1. Dette er ikke til hinder for at praksis i faget som hovedregel 
skal være praksis opparbeidet i et arbeidsfellesskap med andre som utøver faget. 
Det er fylkeskommunen som godkjenner praksisen.  

1. Hvem vurderer? 
Det er fylkeskommunen som iflg § 3-5 i opplæringsloven skal vurdere dokumentasjonen. Fylkeskommunen kan 
ved behov rådspørre prøvenemnda i faget, yrkesutvalg, yrkesopplæringsnemnda eller andre med fagkompetanse.  

2. Hvilke kriterier skal legges til grunn?  
Allsidig, dokumentert praksis i tilknytting til det aktuelle lærefaget, blir godskrevet fullt ut som praksistid for 
praksiskandidater (forskrift til opplæringsloven § 11-12). Praksis skal vurderes opp mot kompetansemålene i 
læreplanen for Vg3 i lærefaget. Praksisen skal dekke de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen. 
Praksisen skal som hovedregel være opparbeidet i arbeidslivet i et arbeidsfellesskap med andre som utøver faget.  

3. Hvilken form for dokumentasjon skal vurderes 
Praksis kan dokumenteres med attester, uttalelser, stillingsbeskrivelser og annen dokumentasjon fra arbeidsgiver 
eller oppdragsgiver som godtgjør praksis i henhold til læreplan i lærefaget kandidaten ønsker å avlegge prøve. 
Dokumentasjonen må inneholde tilstrekkelig detaljerte beskrivelser av utførte arbeidsoppgaver. 
Fylkeskommunen må eventuelt be om tilleggsdokumentasjon dersom arbeidsoppgavene ikke er godt nok 
beskrevet. Det er fylkeskommunens ansvar å kontrollere at dokumentasjonen er ekte og gir et godt nok grunnlag 
for å vurdere praksisen opp mot læreplanen i faget. 
 
Tidligere skolegang, privatisteksamener eller realkompetansevurdering, i relevant lærefag kan gi godskrivning i 
tid. For fag som følger hovedmodellen kan det godskrives inntil to år og inntil tre år for fag med obligatorisk 
Vg3 i skole. Fag som følger hovedmodellen kan ikke realkompetansevurderes på Vg3-nivå. Teorieksamen for 
praksiskandidater kan ikke realkompetansevurderes (jf. forskrift til opplæringsloven § 3-55). 
 

4. Hvilke saksbehandlingsrutiner skal følges 
Følgende prosedyre anbefales: 

a. Kandidaten avlegger skriftlig eksamen for praksiskandidater. 
b. Kandidaten skal innbetale en prøveavgift før oppmelding til praktisk prøve sendes  
c. Kandidaten sender oppmelding vedlagt dokumentasjon og kopi av innbetaling av prøveavgift til 

fylkeskommunen 
d. Fylkeskommunen vurderer oppmeldingen, dokumentasjonen av praksis, og om sentralt gitt skriftlig 

eksamen for praksiskandidater er bestått: 
e. Fylkeskommunen ber eventuelt søkeren å supplere dokumentasjonen med ytterligere uttalelser eller 

med realkompetansevurdering 
f. Prøvenemnda i faget, yrkesutvalget eller yrkesopplæringsnemnda benyttes ved behov for assistanse ved 

vurdering av om praksisen dekker mål i læreplanen. 
g. Fylkeskommunen gjør vedtak om oppmeldingen godkjennes eller ikke. 
h. Dersom praksiskandidaten ikke får godkjent hele eller deler av den fremlagte dokumentasjonen som 

praksis, er dette et enkeltvedtak. Vedtaket kan i henhold til forvaltningsloven § 28 påklages til 
                                                           
1 Jf. brev fra Utdanningsdirektoratet 07.06.13 
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fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan omgjøre vedtaket til gunst for klageren. I motsatt fall vil 
klagen bli behandlet i en fylkeskommunal klagenemnd oppnevnt av fylkestinget/bystyret som fatter 
endelig vedtak 

i. Godkjent oppmelding sendes prøvenemnda. Prøvenemnda/kandidaten avtaler oppstart og 
prøveavvikling seg imellom. 

j. Fag-/svenneprøven gjennomføres. Praksiskandidater, til forskjell fra lærlinger, har selv ansvar for å 
foreslå prøvested og prøvearbeid for prøvenemnda, og skal dekke utgifter til prøven. Unntatt er 
prøvenemndas utgifter, som dekkes av fylkeskommunen. 

5. Frister for oppmelding 
Det er ingen egne frister for oppmelding til fag/svenneprøve for praksiskandidater. Før praktisk prøve kan 
avlegges må imidlertid eksamen for praksiskandidater (yrkesteoretisk prøve) på Vg3-nivå være bestått. Enkelte 
fag (de fleste elektrofag, samt anleggsmaskinmekaniker og børsemaker) har prøving på Vg2-nivå i tillegg til 
Vg3. Bestått Vg1 og Vg2 i faget fritar ikke for kravet til eksamen for praksiskandidater på Vg3-nivå. Det samme 
gjelder eksamen fra høyere utdanning.  
Frist for oppmelding til eksamen er ordinært 1. februar for eksamen i juni, og 15. september for eksamen i 
desember. Oppmelding til eksamen gjøres digitalt på www.privatistweb.no. Nærmere informasjon om frister og 
gebyr for eksamen framgår av fylkeskommunenes hjemmesider. 

6. Generelle bestemmelser om krav til praksis 
 

a. All praksis i faget opparbeidet i arbeidslivet i et arbeidsfellesskap gir grunnlag for oppmelding til fag-
/svenneprøve som praksiskandidat. Utgangspunktet er at kandidaten ved deltakelse i et 
arbeidsfellesskap med andre tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i samsvar med kravene i læreplanen 
for faget. Praksis bør være fra ordinære ansettelsesforhold, men relevant praksis fra 
arbeidstreningstiltak, arbeid for frivillige organisasjoner mv kan godkjennes under disse 
forutsetningene. 
 

b. Praksis i faget opparbeidet på fritiden skal kun unntaksvis godkjennes. I vurderingen skal det legges 
vekt på om praksisen har vært under veiledning eller i et arbeidsfellesskap. For eksempel kan frivillig 
arbeid i ungdomsklubb sammen med ansatt fagarbeider godkjennes, mens omsorg for egne barn ikke 
godkjennes. Det kan ikke gis godskriving for fritidsarbeid og fulltids praksis i arbeidslivet samtidig. 
 

c. Minimum 50% av praksisen som søkes godkjent bør være opparbeidet innenfor den siste 10-
årsperioden. Det må gjøres en helhetsvurdering av praksisen sammenliknet med kompetansemålene i 
gjeldende læreplan og utvikling i faget. 
 

d. Deltidsarbeid omregnes til heltid. For eksempel godskrives to år med 50% stilling i faget som ett års 
fulltidspraksis.  
(Eli Sogn Iversen i referansegruppa har kommentert denne bestemmelsen i saksdokumentet.) 
 

e. Det gis ikke godskriving for mer enn 12 måneder i løpet av ett år. Eksempelvis gis ikke det ikke 
godskriving for ekstraarbeid i tillegg til fulltids skole eller stilling i faget. 
 

f. Praksisen bør være minst 2 måneder sammenhengende for å godkjennes. 
 

g. Praksis som lærer, ingeniør, formann, arbeidsleder o.l. godkjennes ordinært ikke, med mindre arbeidet 
har vært utført i faget i et arbeidsfellesskap. 
 

h. Praksis må dokumenteres med arbeidets art, omfang, relevans til læreplanen osv. slik at 
fylkeskommunen får et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Relevant praksis som selvstendig 
næringsdrivende kan godkjennes. Det må foreligge tilstrekkelig dokumentasjon av arbeidet, inkludert 
utskrift fra myndigheter (Brønnøysundregistret/momsregisteret) som viser reell næringsvirksomhet. 
Praksisen kan også dokumenteres av andre hvis det er behov for ytterligere dokumentasjon. 
(Anders Westergård i referansegruppa har foreslått alternativ tekst: «Praksis som selvstendig 
næringsdrivende kan kun godkjennes dersom arbeidet har foregått i et arbeidsfellesskap med andre som 

http://www.privatistweb.no/
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utøver faget, eller at tjenesten/leveransen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse. Det er 
også et krav at bedriften har vært registrert i Brønnøysundregistret i den perioden som praksis er 
opparbeidet.») 
 

i. Relevant videregående opplæring (Vg1, Vg2, Vg3) gir godskriving i samsvar med bestemmelser i 
forskrift til opplæringsloven. Høyere utdanning (fagskole, høyskole, universitet) godkjennes ikke som 
praksis for oppmelding til fag-/svenneprøve. 
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GENERELLE RETNINGSLINJER TIL VEILEDNING FOR VURDERING AV PRAKSIS 

Dette rundskrivet opphever RFA-rundskriv 3/85. 

I følge Lov om fagopplæring i arbeidslivet, §20, 1. ledd er det 
"Yrkesopplæringsnemnda som avgjør om påberopt praksis kan godkjennes". 
Til tross for at denne avgjørelsen er lagt til yrkesopplæringsnemndene,· er 
det behov for generelle retningslinjer fra RFA som sikrer relativt lik 
behandling fra fylke til fylke . 

I rådsmøte 13.02.92 gjorde Rådet for fagopplæring i arbeidslivet følgende 
vedtak som har vært til vurdering i departementet og der er blitt tilført 
noen presiseringer: 

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet tilrår følgende retningslinjer for 
godkjenning av praksis for fag-eller svennebrev etter §20: 

1. Praksis som skal kunne godkjennes med sikte på a dekke praksiskravet i 
Fagopplæringsloven §20, ber være opparbeidet innenfor den siste 
lO-årsperioden. 

10-års grensen må ikke tolkes så strengt at all praksis skal være tatt 
de siste 10 årene. Som en normalordning vil RFA anbefale at inntil 25% 
kan være tatt for mer enn 10 år siden forutsatt at denne praksisen er 
særlig relevant, eller at den inngår i en sammenhengende praksisperiode 
innenfor de sist~ 10 årene. 

Postadres~: Gateadresse: Telefon: Telefax: 
(02) 56 23 09 Posthoks 8170 Dep. 

0034 OSLO l 
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(inngang Frognervn.) (02) 92 77 00 
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2. Praksis opptjent på deltid kan godkjennes. Beregningsgrunnlaget må være 
gjeldende uketimetall for bransjen/næringen fastsatt i tariffavtaler og 
overenskomster. Praksisen bør i hovedsak ligge innenfor siste 15-års 
periode med hovedtyngde innenfor de siste 10 årene. Deltidspraksis som 
er eldre enn 10 år, bør inngå i en sammenheng med praksis fra de siste 
10 årene. Praksis som godkjennes, bør som en hovedregel være på 50% 
ansettelse. Deltidsarbeidet kan godkjennes hvis omfanget har vært 
arbeidstid på minst 30%. Dette forutsetter at så lav andel er vanlig i 
bransjen/næringen. Sammenhengende deltid på inntil 50% av praksisen 
bør kunne godkjennes. 

3. Praksisen må være minst 3 måneder sammenhengende heltidspraksis for å 
godkjennes, jmfr. RFAs vedtatt retningslinjer for fastsetting av lære-

· tid, godskriving i læretid for skole m.v. (RFA-rundskriv 42/92). 

4. Praksis før fylte 20 år godkjennes normalt ikke, jmfr. LFA §3.1 og de 
-~ generelle prøveforskriftene, §3.1. 

• \ . 

Praksis før fylte 20 år kan godkjennes utenfor LFAs virkeområde. Dette 
betyr at praksis fra andre land, fra Svaldbard og fra oljebasert 
virksomhet i Nordsjøen kan godkjennes. Både norske og utenlandske 
statsborgere vil her i disse tre nevnte eksemplene kunne opparbeide seg 
godkjent praksis før fylte 20 år. 

Likedan at praksis tatt før,fylte 20 år kan godkjennes når dette er i 
fag som ikke var lagt inn under LFA på ansettelsestidspunktet. 

5. Relevant praksis fra avtjent førstegangstjeneste kan godkjennes 
uavhengig av 20 års grensen. 

6. Praksis for å få beslektet fag-eller svennebrev må opptjenes separat. 
Opptjent praksis kan ikke benyttes flere ganger. Det vises forøvrig 
til fagenes overgangsregler. 

7. Praksis som lærer godkjennes normalt ikke som praksis for fag-eller 
svenneprøven etter Fagopplæringslovens §20. 

8. Praksis utenom ordinært ansettelsesforhold godkjennes ikke. 

9. Praksis som ingeniør, formann, arbeidsleder o.l. godkjennes normalt 
ikke med mindre det kan dokumenteres særlig relevans. 

10. Utenlandsk praksis godkjennes etter attester, vitnemål og annen 
skriftlig dokumentasjon. Yrkesproving benyttes i tvilstilfeller. 

11. Det kan ikke settes krav om at det skal være utfylt opplæringsbok 
for å få godkjent praksis for §20. 

Yrkesopplæringsnemnda bor imidlertid anbefale bedrifter og kandidater 
å benytte opplæringsbok som et nyttig hjelpemiddel for senere 
dokumentasjon .. 

(felles)rundksriv-90-159:text 29.06.1992 
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12. Praksis fra bedrift som ikke har godkjenning som opplæringsbedrift av 
yrkesopplæringsnemnda, må doukumenteres spesielt med arbeidets art, 
omfang, osv., jmf. pkt. 8. i denne veiledningen. RFA kan ha vedtatt 
spesielle praksisveiledninger for enkelte fag og viser i slike 
tilfeller også til disse. 

13. Yrkesopplæringsnemnda i fylket får seg forelagt for godkjenning all 
praksis til §20-kurs som holdes av kursarrangører, jmfr. forskriftene 
for fag og svennerpøve under fag i lov om fagopplæring i 
arbeidslivet §3. 

14. Praksis fra AMO-kurs og andre voksenopplæringskurs godkjennes time for 
time for faget arbeidsteknikk. Obligatoriske praksisperioder mellom 
'kursmoduler kan godkjennes enten som hele praksisperioder eller time 
for time avhengig av praksisens art. 

/ 

Saksbehandler: Synnøva Aga 

(fe11es)rundksriv-90-159:text 29.06.1992. 
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Vedlegg Brev fra Kunnskapsdepartementet 
 
 
 
 
1. Bakgrunn for saken 
 
Med bakgrunn i Meld. St. 20 (2012-13) På rett vei har Kunnskapsdepartementet besluttet at 
Utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon gjøres om fra et yrkesfaglig 
utdanningsprogram til et studieforberedende utdanningsprogram fra skoleåret 2016-2017.  
 
Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra KD startet arbeidet med en gjennomgang av 
tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring. 
Plasseringen av yrkesfagene i dagens medier og kommunikasjon; fotograf, mediegrafiker og 
mediedesigner skal inngå i dette arbeidet.  
 
Som en midlertidig løsning, i påvente av at arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 
ferdigstilles, legges yrkesfagene i medier og kommunikasjon til utdanningsprogrammet design og 
håndverk. Direktoratet foreslår at Faglig råd for medier og kommunikasjon videreføres ut 
oppnevningsperioden. 
 
Alle elever som har startet på medier og kommunikasjon før skoleåret 2016-2017 fullfører etter 
dagens ordning. 
  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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2. Endringer for yrkesfagene i medier og kommunikasjon  
    (midlertidig løsning): 
Det blir opprettet et eget programområdet for de yrkesfaglige mediefagene på Vg1 og Vg2 på 
utdanningsprogram for design og håndverk. Dette kommer i tillegg til det eksisterende tilbudet på 
design og håndverk. Det medfører ingen endringer i dagens læreplaner og opplæringsstruktur, 
verken for yrkesfagene i medier og kommunikasjon eller for design og håndverk. 
Tilbudet skal være søkbart for elevene fra 1. februar 2016. Utdanningsdirektoratet vil komme 
med informasjon om navneendring og synliggjøring av den midlertidige løsningen for elevene når 
dette er klart. 
Studieforberedende Vg3 innen medier og kommunikasjon vil ikke bli et tilbud for elever som 
velger medier og kommunikasjon i den yrkesfaglige strukturen. Dette tilbudet flyttes til det nye 
studieforberedende utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon. 
 
 
 
3. Endringer for studieforberedende medier og kommunikasjon 
(permanent løsning): 
Fag- og timefordelingen for studieforberedende medier og kommunikasjon blir i hovedsak som for 
utdanningsprogrammet idrettsfag og musikk, dans og drama, men med en endring; det blir to 
felles programfag i hvert av de tre årene og ett valgfritt programfag på Vg2 og to valgfrie 
programfag på Vg3. 
 
Arbeidet med å utvikle læreplaner har startet. Læreplanene sendes ut på høring 1. november 
2015 med høringsfrist 1. februar 2016. Læreplanene fastsettes i mars 2016. 
 
 
Oversikt over felles og valgfrie programfag* i utdanningsprogram for medier og 
kommunikasjon 

 Vg1 Vg2 Vg3 Timer 
Felles programfag, 
utdanningsprogram 
for medier og 
kommunikasjon 
(elevene må ha alle 
fagene) 

Felles programfag A 
1 
(140 t) 

Felles programfag A 
2 
(140 t) 

Felles programfag A 3 
(140 t) 

Totalt 840 timer felles 
programfag fra eget 
utdanningsprogram 

Felles programfag B 
1 
(140 t) 

Felles programfag B 
2 
(140 t) 

Felles programfag B 3 
(140 t) 

Valgfrie programfag, 
utdanningsprogram 
for medier og 
kommunikasjon 
(elevene kan velge tre 
av fagene) 

Det er ikke mulig å 
velge fag i Vg1 

Valgfritt programfag A (140 timer) Totalt 420 timer valgfrie 
programfag fra 
studieforberedende 
utdanningsprogram, fordelt 
med 140 t i Vg2 og 280 t i 
Vg3 
 

Valgfrie programfag, 
utdanningsprogram 
for medier og 
kommunikasjon 
(elevene kan velge tre 
av fagene) 

Det er ikke mulig å 
velge fag på Vg1 

Valgfritt programfag A (140 timer) Totalt 420 timer valgfrie 
programfag fra 
studieforberedende 
utdanningsprogram, fordelt 
med 140 t i Vg2 og 280 t i 
Vg3 
 

Valgfritt programfag B (140 timer) 

Valgfritt programfag C (140 timer) 

Valgfritt programfag D (140 timer) 

Valgfritt programfag E (140 timer) 

 
*) Endelig navn på felles og valgfrie programfag er ikke fastsatt ennå. Læreplangruppene arbeider 
ut fra følgende arbeidstitler på fagene:  
To felles programfag: Medier og kommunikasjon 1, 2 og 3 og medieuttrykk 1, 2 og 3. 
Fem valgfrie programfag: Tekst, lyd, bilde, grafisk design og «nye» medier. 
 
 
Forslag til vedtak 
SRY tar beslutningen om endringen til etterretning, og stiller seg bak forslaget om å videreføre 
Faglig råd for medier og kommunikasjon ut oppnevningsperioden. 
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Deres ref Vår ref Dato 

2014/4072 13/4437 29.04.2015 

 

Omgjøring av utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra yrkesfaglig 

til studieforberedende  

 

Kunnskapsdepartementet viser til Utdanningsdirektoratets brev av 20. januar d.å. med 

oppsummering av høring og anbefaling til endringer i utdanningsprogram for medier 

og kommunikasjon i videregående opplæring. Dette er en oppfølging av oppdragsbrev 

nr. 33–13, Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei og Innst. 432 S (2012–2013).  

 

Kunnskapsdepartementet har besluttet at utdanningsprogram for medier og 

kommunikasjon skal omgjøres fra et yrkesfaglig til et studieforberedende 

utdanningsprogram,  jf. Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei og Innst. 432 S (2012–

2013). 

 

Utdanningsprogrammet skal baseres på strukturen for de øvrige studieforberedende 

utdanningsprogrammene. Departementet vil understreke viktigheten av at innholdet i 

programfagene har relevans for studier innenfor de samme fagområdene i høyere 

utdanning, slik at det er sammenheng mellom videregående opplæring og høyere 

utdanning. Lærefagene fotograf og mediegrafiker og yrkeskompetansen som 

mediedesigner legges til et yrkesfaglig utdanningsprogram, og plassering av 

yrkesfagene skal vurderes som en del av gjennomgangen av tilbudsstrukturen i fag- og 

yrkesopplæringen (jf. oppdragsbrev nr. 11–14).  

 

Inntil gjennomgangen av tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdannings- 

programmene er gjennomført, skal lærefagene fotograf og mediegrafiker og 

yrkeskompetansen mediedesigner som en midlertidig løsning samles som et 



Side  2 

 

programområde under utdanningsprogram for design og håndverk. Tilbudet skal være 

en videreføring av det eksisterende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, 

men direktoratet kan gjøre nødvendige justeringer i navn og innretning dersom det er 

behov for det. Det vil være behov for overgangsordninger for elever som allerede er i 

nåværende ordning og vi ber direktoratet sørge for det blir ivaretatt. 

 

Departementet ber om at endringene innføres fra skoleåret 2016–17, og at direktoratet 

gir fylkeskommuner, videregående skoler og potensielle søkere utfyllende informasjon  

om endringene.  

 

Med hilsen 

 

 

Borghild Lindhjem-Godal (e.f.)  

avdelingsdirektør 

     Linn- Hege Lyngby Eliassen 

 seniorrådgiver 



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: Stein Nørve 
E-post: sno@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 27 40 
 

 
Vår dato: 
29.5.2015 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 2 
2015 

 
 
Dato: 11.6.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY sak 08-02-2015 Rapport URLU/ SRY arbeidsgruppe- tiltak 

og støtteordninger som kan bedre 
funksjonshemmede elevers mulighet til å 
gjennomføre en fagopplæring 

Dokument Til beslutning 
Innstilling Arbeidsgruppens forslag til vedtak: 

SRY følger opp anbefalinger og forslag som 
ligger i rapporten. SRY anbefaler at tilsluttede 
organisasjoner i SRY også følger opp, bl.a. 
gjennom å legge ut informasjon på egne 
nettsider. SRY foreslår for KD å bevilge 
nødvendige midler til å utarbeide og distribuere 
informasjon. 

Vedlegg Oversikt over eksisterende tilskuddsordninger 
og støttetiltak fra utdanningsmyndighetene og 
NAV per 2015. 
 

Bakgrunn for saken 
SRY/URLU-arbeidsgruppen, som ble oppnevnt av SRY og URLU senhøsten 2014, startet opp arbeidet 
i februar 2015. Arbeidsgruppen har gjennomført 4 dagsmøter. Arbeidsgruppens medlemmer har ikke 
hatt muligheter til å arbeide  
 
Tiltaksseksjonen i Tjenesteavdelingen ved NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet har bidratt med 
informasjon om tilskuddsordninger og støttetiltak fra NAV og NAV Hjelpemiddelsentraler. 
Utdanningsdirektoratets Avdeling for finansiering og tilskuddsforvaltning og Kommunikasjonsstab 
har bidratt med informasjon om tilskuddsordninger og rådgivning til skolesektoren. 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport med anbefalinger som oversendes SRY og URLU. 
 
Arbeidsgruppen har bestått av tre medlemmer oppnevnt av Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 
(SRY) og tre medlemmer oppnevnt av Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning (URLU). 
 
For SRY: 
Paal Haavorsen, Bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO (fra NHO) 
Tove Rita Melgård, Fellesforbundet (fra LO) 
Kristin Bergundhaugen, Avdeling for fagopplæring, UDE Oslo kommune (fra KS) 
 
Andreas Tømmerbakke fra Bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO har deltatt på to møter. 
 
For URLU: 
Inger Andersen Kise, URLU/Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
Eirik Dahl, URLU/Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/
http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Organisasjon/Om-URLU/
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Karoline Runestad, Unge Funksjonshemmede 
 
Inger Andersen Kise har ledet arbeidsgruppen. 
Stein Nørve fra Utdanningsdirektoratets Avdeling for styring har utgjort sekretariatet.  
Avdeling for fag- og yrkesopplæring deltok ikke i sekretariatet på grunn av andre oppgaver. 
 
 
Mandatet for arbeidsgruppen var å: 
   

• Utarbeide en oversikt over de tilskudd en bedrift kan søke utdanningsmyndighetene eller NAV     
om for å ta inn lærlinger og lærekandidater med funksjonshemminger og kronisk syke elever. 

 
• Utarbeide en oversikt over andre eksisterende støtteordninger, vurdere hvordan disse 

fungerer og se på muligheter for å videreutvikle eksisterende ordninger.  
Foreslå nye tiltak om arbeidsgruppen mener det er behov for det.  

 
• Foreslå tiltak for at lærebedrifter kan få veiledning om tilrettelegging av praksisopplæringen 

for lærlinger og lærekandidater med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke, herunder også 
hvordan skolen eller andre kan veilede lærebedriften om tilrettelegging av arbeidsplasser for 
enkeltelever.  

 
• Utarbeide et forslag til innhold i en informasjonspakke om aktuelle tilskudds- og støtte-

ordninger som Utdanningsdirektoratet kan utarbeide. Foreslå hvordan direktoratet og partene 
i arbeidslivet kan profilere og markedsføre informasjonspakken overfor skoler, 
fylkeskommuner, opplæringskontorer, bedrifter og andre parter i arbeidslivet. 

Arbeidsgruppens anbefalinger og forslag til tiltak 
 
Økonomiske tilskuddsordninger: 

• De økonomiske rammene for tilskuddsordningen til opplæring av lærlinger og 
lærekandidater med særskilte behov bør økes, for å sikre at lærebedriftene får en garanti 
for at eventuelle ekstra kostnader vil bli dekket. 

 
Veiledning og rådgivning: 

• Det åpnes for å benytte NAVs mentorordning til å finansiere bruk av lærere som veiledere 
inn i lærebedrifter.  

• Utdanningsmyndighetene må gjøre hospiteringsordningen mellom de lokale skolene og de 
lokale lærebedriftene kjent for aktuelle aktører. Særlig når det gjelder mulighetene 
vedrørende lærlinger og lærekandidater med tilretteleggingsbehov. Ordningen må gjøres 
permanent. 

• Fylkeskommunene må arbeide for at alle videregående skoler med yrkesfaglig 
programområde skal delta i hospiteringsordningen for yrkesfaglærere ute i bedrift. 

• Forsøksordningen med å veksle mellom å få opplæringen i skole og i bedrift utvides og blir 
obligatorisk i alle fylker.  

• Utdanningsdirektoratet utarbeider en veileder for fylkesopplæringskontorene m.fl., og 
holder denne kontinuerlig oppdatert. 

• Arbeidsgruppa mener rådgivningstjenesten bør styrkes på det spesialpedagogiske fagfeltet.   
• Arbeidsgruppa mener det bør innføres en maksimumsgrense på hvor mange elever en 

rådgiver kan være ansvarlig for. 
• Arbeidsgruppa foreslår at det fastsettes nasjonale kompetansekrav for yrkes- og 

utdanningsrådgivere basert på Utdanningsdirektoratets anbefalte kompetansekrav.  
• Arbeidsgruppa foreslår at rådgivningstjenesten i skolene må skoleres, i større grad enn i 

dag, og gis økt kunnskap om både yrkesfaglig- og studiespesialiserende programområder. 
Gruppa foreslår at Utdanningsdirektoratet får ansvar for å utvikle etter- og/eller 
videreutdanningstilbud som styrker rådgivernes kompetanse på dette området.  

• Arbeidsgruppa foreslår at skoleeier eller rektor på den enkelte videregående skole fra første 
år pålegges å avholde årlige samhandlingsmøter mellom skolen, opplæringskontorene, 
lokale bedrifter, NAV og andre aktuelle aktører om elever som kan ha særskilte 
tilretteleggingsbehov dersom de skal over i bedrift. 
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Informasjonspakke og markedsføring: 

• Utdanningsmyndighetene må ta hovedansvaret for å utarbeide informasjonspakken.  
Utdanningsdirektoratet eller andre utformer innholdet.  

• Myndighetene, partene i arbeidslivet og de funksjonshemmedes organisasjoner må alle ta et 
ansvar for å formidle denne informasjonen. Det er viktig at de ansvarlige departementer og 
direktorater samarbeider. 

• Aktuell informasjon må gjøres tilgjengelig selv om den kommer fra en annen etat.  
• Informasjon om lærlinger og lærekandidater med tilretteleggingsbehov må inkluderes i 

annen informasjon, blant annet på nettstedene Lærlingløftet.no og Vilbli.no. 
• Lærekandidatordningen må markedsføres tydeligere 

 
Andre anbefalinger: 

• Tiltaket Tidsbegrenset lønnstilskudd må kunne benyttes for å kompensere overfor 
arbeidsgiver for lavere produktivitet, og sikre lærlingen/lærekandidaten full lønn.  
Gruppa foreslår at denne ordningen gjøres gjeldende for lærlinger og lærekandidater med 
redusert arbeidsevne.  

• Arbeidsgruppa mener det bør være en ekspertise på elever med funksjonsnedsettelser  
på sentralt nivå hos utdanningsmyndighetene. 

• Det må gjennomføres jevnlige undersøkelser for å øke kunnskapen om situasjonen for 
yrkesfagelever og lærlinger med funksjonsnedsettelser. 

• Arbeidsgruppa anbefaler at utdanningsmyndighetene, sammen med partene i arbeidslivet, 
gjør lærekandidatordningen bedre kjent. 

• Arbeidsgruppa anbefaler at Mentor-ordningen utvides til å gjelde for opplæring i bedrift. 
• Arbeidsgruppa anbefaler at ordningen med Funksjonsassistanse i arbeidslivet utvides  

til å gjelde for opplæring i bedrift. 
• Arbeidsgruppa anbefaler at elever med nedsatt funksjonsevne tidlig må får en mulighet til å 

prøve ut aktuelle yrker. 
• Arbeidsgruppa anbefaler at læreplanen for faget «Prosjekt til fordypning» endres slik at 

skoleeiere får klare føringer på at opplæring i bedrift skal prioriteres over opplæring i skole. 
• Arbeidsgruppa mener ansvarlige myndigheter må sørge for at man i regelverket for 

arbeidsrettede tiltak, legger forholdene til rette, slik at lærlinger/lærekandidater med 
nedsatt funksjonsevne kan få sin formelle utdannelse i så vel ordinære lærebedrifter  
som i skjermede virksomheter. 

• Arbeidsgruppa mener ansvarlige myndigheter må sørge for å utforme regelverket slik at en 
del av økningen i antallet læreplasser gjennom skjerping av anbudsreglene for offentlige 
virksomheter, innrettes til lærlinger med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. 

Økonomiske konsekvenser 
Arbeidsgruppa har ikke vurdert økonomiske konsekvenser av forslag og anbefalinger. De 
konkluderer imidlertid bl.a. med at det kan oppnås samfunnsøkonomiske gevinster dersom flere 
unge med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kommer ut i lønnet arbeid, framfor at de 
uføretrygdes i ung alder. Eventuelle kostnader ved å iverksette tiltak for å få flere unge med en 
funksjonsnedsettelse eller kronisk syke elever gjennom en fagopplæring, må ses opp mot dette. 
 

Arbeidsgruppens forslag til vedtak 
SRY følger opp anbefalinger og forslag som ligger i rapporten. SRY anbefaler at tilsluttede 
organisasjoner i SRY også følger opp, bl.a. gjennom å legge ut informasjon på egne nettsider.  
SRY foreslår for KD å bevilge nødvendige midler til å utarbeide og distribuere informasjon.  



En bedre fag- og yrkesopplæring for elever  
med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rapport fra SRY/URLU-arbeidsgruppa 
29.5.2015 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ungefunksjonshemmede.no/nyheter/gjennomslag-men-det-er-no-jobben-startar!&ei=cbZmVdi_KKbkyAO1k4CAAg&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNGu0EjJAe2ZP4DHNmNZoPd_95pEFA&ust=1432881114720550
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En bedre fag- og yrkesopplæring for elever  
med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke 
SRY/URLU-arbeidsgruppas rapport 

  

KAP 1: INNLEDNING 
 
Om arbeidet   
Bakgrunnen for opprettelsen av arbeidsgruppa var at  Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig 
utdanning (URLU) tok et initiativ overfor Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) om et 
samarbeid mellom rådene for å se nærmere på tiltak og støtteordninger som kan bedre 
funksjonshemmede elevers mulighet til å gjennomføre en fagopplæring, og å gjøre det lettere for 
bedrifter å rekruttere elever med funksjonsnedsettelser. Initiativet var basert på URLUs kjennskap 
til at mange unge innenfor disse gruppene havner på ulike trygdeordninger eller attføringstiltak, 
samtidig som det blir stadig tydeligere at det i Norge utdannes færre fagarbeidere enn behovet 
tilsier. De to rådene oppnevnte den felles arbeidsgruppa senhøsten 2014.  
 
Arbeidsgruppa startet opp arbeidet i februar 2015, og gruppen har gjennomført 4 dagsmøter. 
 
Tiltaksseksjonen i Tjenesteavdelingen ved NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet har bidratt med 
informasjon om tilskuddsordninger og støttetiltak fra NAV og NAV Hjelpemiddelsentraler. 
Utdanningsdirektoratet har bidratt med informasjon om rådgivning, formidling og markedsføring  
til skolesektoren. 
 
Arbeidsgruppa har utarbeidet denne rapporten med anbefalinger som oversendes SRY og URLU. 
I rapporten beskrives tilskuddsordninger og støttetiltak samlet, og ikke fordelt etter de fire 
mandatpunktene.  
 
Om arbeidsgruppa  
Gruppen har bestått av tre medlemmer oppnevnt av Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)  
og tre medlemmer oppnevnt av Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning (URLU). 
 
For SRY: 
Paal Haavorsen, Bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO (fra NHO) 
Tove Rita Melgård, Fellesforbundet (fra LO) 
Kristin Bergundhaugen, Avdeling for fagopplæring, UDE Oslo kommune (fra KS) 
 
Andreas Tømmerbakke fra Bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO har deltatt på to møter. 
 
For URLU: 
Inger Andersen Kise, URLU/Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
Eirik Dahl, URLU/Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 
Karoline Runestad, Unge Funksjonshemmede 
 
Inger Andersen Kise har ledet arbeidsgruppa. 
 
Stein Nørve fra Utdanningsdirektoratets Avdeling for styring har utgjort sekretariatet.  

http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Organisasjon/Om-URLU/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/
http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Organisasjon/Om-URLU/
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Mandatet   
Arbeidsgruppas mandat er å samarbeide for å bedre fag- og yrkesopplæringen for elever med 
nedsatt funksjonsevne og kronisk syke og underlette overgangen fra skole til bedrift for disse.  
Arbeidsgruppa skal også ha et særlig fokus på lokalt samarbeid mellom skole og bedrift. 
 
Arbeidsgruppa skal: 
   

 utarbeide en oversikt over de tilskudd en bedrift kan søke utdanningsmyndighetene eller NAV 
om for å ta inn lærlinger og lærekandidater med funksjonsnedsettelser og kronisk syke elever. 

 

 utarbeide en oversikt over andre eksisterende støtteordninger, vurdere hvordan disse 
fungerer og se på muligheter for å videreutvikle eksisterende ordninger.  
Foreslå nye tiltak om arbeidsgruppa mener det er behov for det.  

 

 foreslå tiltak for at lærebedrifter kan få veiledning om tilrettelegging av praksisopplæringen 
for lærlinger og lærekandidater med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke, herunder også 
hvordan skolen eller andre kan veilede lærebedriften om tilrettelegging av arbeidsplasser  
for enkeltelever.  

 

 utarbeide et forslag til innhold i en informasjonspakke om aktuelle tilskudds- og støtte- 
ordninger som Utdanningsdirektoratet kan utarbeide. Foreslå hvordan direktoratet og 
partene i arbeidslivet kan profilere og markedsføre informasjonspakken overfor skoler, 
fylkeskommuner, opplæringskontorer, bedrifter og andre parter i arbeidslivet. 

 
Avgrensning   

 Gruppa har ikke sjekket tilskudd/tiltak hos andre enn utdanningsmyndighetene og NAV. 

 Gruppa har bare vurdert tilskuddsordninger og støttetiltak i læreperioden fram til  
fagbrev eller kompetansebevis, og ikke tiltak som kun gjelder etter ansettelse. 

 Gruppa har ikke vurdert økonomiske konsekvenser av forslag og anbefalinger 
  

KAP 2: OVERSIKT OVER TILSKUDD OG STØTTETILTAK EN LÆREBEDRIFT ELLER 
LÆRLING/LÆREKANDIDAT KAN SØKE UTDANNINGSMYNDIGHETENE ELLER NAV OM 
 

Arbeidsgruppa har, i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, laget en oversikt over 
eksisterende tilskuddsordninger og støttetiltak hos utdanningsmyndighetene og NAV som 
lærebedrifter eller lærlinger/lærekandidater kan søke på. 
Se vedlegg. 
 
Tilskuddsordningen til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov  
Mye tyder på at fylkeskommuner ofte er avhengige av engasjerte bedrifter, som er villige til å ta 
på seg ekstra kostnader for å ta inn lærlinger og lærekandidater med funksjonsnedsettelser.  
Disse bedriftene alene klarer ikke å dekke behovet for læreplasser for lærlinger og lærekandidater 
med «særskilte behov». Det er derfor viktig at det finnes offentlige ordninger som kan redusere 
kostnadsbarrieren ved å ta inn lærlinger og lærekandidater med tilretteleggingsbehov.  
 

Arbeidsgruppens medlemmer er orientert om at bedrifter har hatt negative erfaringer med denne 
budsjettstyrte tilskuddsordningen, når de har tegnet opplæringskontrakter med oppgitte satser, 
og seinere har opplevd at disse satsene er blitt vesentlig redusert som følge av mange søknader. 
Enkelte fylkeskommuner har valgt å gi egne garantier når de har erfart at den statlige ordningen 
ikke har strukket til.  
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Arbeidsgruppa mener derfor at de økonomiske rammene for tilskuddsordningen bør økes,  
for å sikre at lærebedriftene får en garanti for at eventuelle ekstra kostnader vil bli dekket.  
 
Forslag til tiltak: 

 De økonomiske rammene for tilskuddsordningen til opplæring av lærlinger og 
lærekandidater med særskilte behov bør økes, for å sikre at lærebedriftene får  
en garanti for at eventuelle ekstra kostnader vil bli dekket 

 

KAP 3: VEILEDNING OG RÅDGIVNING 
 

Mye tyder på at det kan være vanskelig for funksjonshemmede lærlinger og lærekandidater  
å få tilstrekkelig tilrettelegging i bedriftene. Dette viser at det er et behov for å styrke 
bevisstheten og kunnskapen ute i lærebedriftene om hvilke muligheter som finnes. 
 
1) Samarbeid mellom skole og lærebedrift 
Skolen kan trekkes inn som en veiledningsressurs overfor bedriftene. Skolens ansatte sitter på 
ye kunnskap om lærlingen og lærekandidaten. Denne kunnskapen må i større grad nå fram til 
bedriften. Arbeidsgruppa anbefaler at det åpnes for å benytte NAVs mentorordning for  
å finansiere bruk av lærere inn i lærebedriften.  
 

Lokal hospiteringsordning mellom skole og bedrift bør videreføres. Arbeidsgruppa viser til 
ordningen med hospitering der instruktører og faglige ledere kan hospitere på en skole,  
og der programfag-, fellesfaglærere og rådgivere kan hospitere i en bedrift. Gruppa mener  
denne hospiterings-ordningen med fordel kan benyttes overfor lærlinger og lærekandidater  
med tilretteleggingsbehov for å ivareta en nødvendig kommunikasjon mellom den lokale 
videregående skolen og lærebedriften. Ordningen må gjøres permanent. 
 

Hospiteringsordning for yrkesfaglærere ute i bedrift bør utnyttes. Arbeidsgruppa viser til 
St.meld.nr. 20 (2012-2013) "På rett vei", vedtatt i Stortinget juni 2013, der Stortinget sluttet seg 
til målet om at «… alle fylker skal etablere hospiteringsordninger i løpet av skoleåret 2013-2014.». 
«Formålet med hospiteringen er å øke kompetansen hos lærerne, fremme samarbeid mellom skole 
og bedrift og skape bedre helhet og større sammenheng i opplæringen.» 
 

Det er den enkelte fylkeskommune som har den nøyaktige oversikten over antall skoler som  
deltar med hospiterende lærer. Rapportene Utdanningsdirektoratet mottar fra fylkeskommunene, 
antyder at det er noen skoler som har valgt ikke å delta i tiltaket.   
 

Arbeidsgruppa setter spørsmålstegn ved dette all den tid Stortinget sier skal. 
Arbeidsgruppa mener fylkeskommunene må arbeide for at alle videregående skoler med 
yrkesfaglig programområde skal delta. 
 

Vekslingsmodeller (veksling mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift) bør utvides. 
Arbeidsgruppa anbefaler at forsøksordningen med å veksle mellom å få opplæringen i skole og 
i bedrift utvides, og at den blir obligatorisk i alle fylker.  
 
Veileder om tilrettelegging i bedrift bør vurderes utarbeidet. Arbeidsgruppa anbefaler at det 
utarbeides en veileder for fylkesopplæringskontorene rettet mot lærebedrifter om hvordan 
bedriftene kan sikre god tilrettelegging for lærlinger, og den må holdes oppdatert. Veilederen  
må gjøres tilgjengelig for fagopplæringskontorer, arbeidsmarkedsbedrifter og andre aktører.  

http://www.udir.no/Utvikling/Hospiteringsordning-skolearbeidsliv/Hva-er-hospiteringsordningen/
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Forslag til tiltak: 
 Det åpnes for å benytte NAVs mentorordning til å finansiere bruk av lærere som veiledere inn  

i lærebedrifter.  

 Utdanningsmyndighetene må gjøre hospiteringsordningen mellom de lokale skolene og de lokale 
lærebedriftene kjent for aktuelle aktører. Særlig når det gjelder mulighetene vedrørende lærlinger 
og lærekandidater med tilretteleggingsbehov. Ordningen må gjøres permanent. 

 Fylkeskommunene må arbeide for at alle videregående skoler med yrkesfaglig programområde skal 
delta i hospiteringsordningen for yrkesfaglærere ute i bedrift. 

 Forsøksordningen med å veksle mellom å få opplæringen i skole og i bedrift utvides og blir 
obligatorisk i alle fylker.  

 Utdanningsdirektoratet utarbeider en veileder for fylkesopplæringskontorene m.fl., og holder denne 
kontinuerlig oppdatert. 

 

2) Skolenes rådgivning og veiledningstjeneste  
For alle elever er det viktig med en god og profesjonell rådgivingstjeneste. For unge med nedsatt 
funksjonsevne er det ekstra viktig. En god veiledning som både legger vekt på interesser, faglig 
styrke og yrkesmuligheter, er viktig for å gi den enkelte en best mulig start på et framtidig yrkesliv.  
 

Rådgivningstjenesten bør styrkes på det spesialpedagogiske fagfeltet. Det er grunn til å tro at en 
rådgivertjeneste som har ressurser og kompetanse til å gi god informasjon og være tilgjengelig for 
elever, vil oppleves som mer relevant enn dagens tjeneste. En styrking av rådgivertjenesten når 
det gjelder elever med nedsatt funksjonsevne, er derfor en forutsetning for at den kan oppfylle  
sin funksjon og bli mer relevant for elevene. Det bør innføres en maksimumsgrense på hvor mange 
elever en rådgiver kan være ansvarlig for. 
 

Arbeidsgruppa mener alle rådgivere bør ha en felles kompetanse slik at rådgivningstilbudet blir 
tilnærmet likt. Derfor bør alle rådgivere sertifiseres og/eller stilles kompetansekrav til som er 
oppdatert i forhold til de krav og utfordringer eleven vil møte i et seinere utdanningsløp, og 
seinere yrkesløp. Arbeidsgruppa mener at kunnskap om rettigheter for elever med nedsatt 
funksjonsevne og kronisk syke, må være en del av dette kompetansekravet. 
 

Gruppemedlemmenes erfaringer i arbeid med kronisk syke og funksjonshemmede elever,  
er rådgivningen som gis på ungdomsskolen, ikke alltid tar høyde for barrierer elevene vil møte 
i undervisningen og læretida seinere i utdanningsløpet. Det er store forskjeller i den rådgivningen 
som gis rundt om i landet.  
 

Vi ser det som hensiktsmessig at alle rådgivere får mere kompetanse på dette området. På en 
henvendelse fra arbeidsgruppa til Utdanningsdirektoratet har direktoratet pekt på utfordringer  
i rådgivningstjenesten. Utdanningsdirektoratet peker videre på at det er skoleeier som har 
ansvaret for å vurdere om skolens rådgivingskompetanse er tilstrekkelig, og også å sørge for at 
den oppdateres i tråd med behov.  
 

Skolehelsetjenesten er en ressurs som kan trekkes inn, kanskje særlig med tanke på elever med 
psykiske vansker. Skolehelsetjenesten kan være en døråpner til andre helsetjenester, som kan 
sørge for tidlige intervensjoner og bidra til forebygging av helseproblemer. Skolehelsetjenesten 
kan sikre at flere unge fullfører videregående utdanning, og gjennom dette redusere framtidige  
samfunnsøkonomiske kostnader betydelig. Rådgivere ved videregående skoler, 
oppfølgingstjenesten, NAV og helsevesenet i de enkelte kommunene bør møtes jevnlig for en 
oppdatering på hverandres arbeidsområder, og hvilke tiltak som kan gjøres for gruppen.  

https://www.nsf.no/Content/982067/Faktaark%252C%20frafall%20i%20videreg%25C3%25A5ende%20skole.%20240812.pdf
https://www.nsf.no/Content/982067/Faktaark%252C%20frafall%20i%20videreg%25C3%25A5ende%20skole.%20240812.pdf
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Ved at flere rådgivere i ungdomskolen får en bedre oversikt over programfagene på yrkesfaglig 
programområde og hvilke muligheter som finnes, blir det enklere å finne gode veier for den 
enkelte elev som har en funksjonshemning eller kronisk sykdom.  
 
En erfaring arbeidsgruppas medlemmer har gjort, er at det virker vilkårlig om elever med særskilte 
utfordringer har en ansvarsgruppe i videregående skole. God samhandling mellom ulike aktører 
som ungdomskolen (kommunen), videregående skole (fylket), NAV, opplæringskontorer og mulige 
lære- og lærekandidatbedrifter er grunnleggende for å gjøre overgangen best mulig for utsatte 
grupper. Å starte planleggingen for læretiden allerede i Vg1, med god planlegging og 
informasjonsflyt mellom de ulike aktørene, vil gi eleven/lærlingen/ lærekandidaten en lettere 
hverdag når han/hun starter sin lære-/lærekandidattid. Det er viktig at det er en bestemt aktør 
som pålegges ansvaret for å innkalle til årlige samhandlingsmøter. 
 
Forslag til tiltak: 

 Arbeidsgruppa mener rådgivningstjenesten bør styrkes på det spesialpedagogiske fagfeltet.   

 Arbeidsgruppa mener det bør innføres en maksimumsgrense på hvor mange elever en 
rådgiver kan være ansvarlig for. 

 Arbeidsgruppa foreslår at det fastsettes nasjonale kompetansekrav for yrkes- og 
utdanningsrådgivere basert på Utdanningsdirektoratets anbefalte kompetansekrav.  

 Arbeidsgruppa foreslår at rådgivningstjenesten i skolene må skoleres, i større grad enn i 
dag, og gis økt kunnskap om både yrkesfaglig- og studiespesialiserende programområder. 
Gruppa foreslår at Utdanningsdirektoratet får ansvar for å utvikle etter- og/eller 
videreutdanningstilbud som styrker rådgivernes kompetanse på dette området.  

 Arbeidsgruppa foreslår at skoleeier eller rektor på den enkelte videregående skole fra første 
år pålegges å avholde årlige samhandlingsmøter mellom skolen, opplæringskontorene, 
lokale bedrifter, NAV og andre aktuelle aktører om elever som kan ha særskilte 
tilretteleggingsbehov dersom de skal over i bedrift.  

 
 

KAP 4: FORSLAG TIL INFORMASJONSPAKKE OG MARKEDSFØRING  
 

1) Innhold i informasjonspakken 
Innholdet i informasjonspakken er de eksisterende tilskuddsordningene og støttetiltakene 
arbeidsgruppa har funnet. Arbeidsgruppa mener utdanningsmyndighetene må ta hovedansvaret 
for å utarbeide informasjonspakken, og vi overlater til Utdanningsdirektoratet eller andre  
å utforme innholdet. Informasjonen må begrunnes med hvorfor og hvordan tiltakene kan benyttes  
i en læresituasjon, slik at tiltakene blir aktualisert overfor fylkeskommunenes opplæringskontorer, 
lærebedriftene og de andre målgruppene. Informasjonen bør også være holdningsskapende og 
inneholde informasjon til lærebedriftene og opplæringskontorene om hvorfor de bør bidra til å få 
flere elever med tilretteleggingsbehov inn i og gjennom en fagopplæring. I pakken kan det med 
fordel trekkes fram gode, konkrete eksempler på tilrettelegging som viser at lærlinger og 
lærekandidater med tilretteleggingsbehov også er ressurser for bedriften. Gruppa mener det er 
svært uheldig at direktoratene mener de ikke kan informere om aktuelle tilskuddsordninger og 
støttetiltak som ligger under andre etater eller sektorer. Gruppa mener det er viktig at de 
ansvarlige departementer og direktorater samarbeider. Aktuell informasjon må gjøres tilgjengelig 
selv om den kommer fra en annen etat.  
 
Informasjon om lærekandidatordningen må markedsføres tydeligere. 
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2) Hva finnes av informasjon på nettet? 
Arbeidsgruppa har sett på nettsidene til alle fylkeskommunene for å se på hva som ligger av 
relevant informasjon om lærlinger og lærekandidater med nedsatt funksjonsevne. Aktuell 
informasjon og hvor oversiktlig og enkel informasjonen er å finne, varierer fra fylkeskommune 
til fylkeskommune. Gruppa mener at man kan se til blant annet Akershus fylkeskommune og 
Telemark fylkeskommune når man skal jobbe videre med informasjon på nettet.  
 
Akershus fylkeskommune har gode og oversiktlige nettsider om yrkesutdanning. Sidene er lette  
å finne og har relevant informasjon om opplæring i bedrift, og de tar for seg både lærling og 
lærekandidat. Det ligger også to nyttige brosjyrer om lærekandidat her. 
Telemark fylkeskommune har oversiktlige nettsider rettet mot lærlinger og lærebedrifter. 
De har lærekandidat som eget undertema. Fylket har en grei og oversiktlig brosjyre som heter 
"Lærekandidat kanskje". 
 
Arbeidsgruppa har også funnet at Nord-Trøndelag fylkeskommune informerer på en oversiktlig 
måte om deres styrkede satsing på lærekandidater i en egen veileder til skole, opplæringskontor 
og bedrift. Brosjyren Lærekandidat – fagopplæring tilpasset den enkelte er lagt ut på fylkes-
kommunens nettsider. Samme sted ligger det også en tilsvarende brosjyre til elever og foresatte. 
 
Gruppa har sett på nettsiden til flere av de store arbeidsgiverforeningene, 
arbeidstakerorganisasjonene, samt flere av de funksjonshemmedes paraply– og 
interesseorganisasjoner, for å finne informasjon om lærlinger og lærekandidater med nedsatt 
funksjonsevne. Totalt sett fant vi lite, og enkelte steder ingen aktuell informasjon. 

 
3) Markedsføring av informasjonspakken 
Informasjon om ordninger og tiltak for elever med tilretteleggingsbehov må gjøres lett tilgjengelig 
på nettet, og denne informasjonen må synliggjøres godt på de ulike, aktuelle nettstedene som 
omtaler lærlinger og lærekandidater. Arbeidsgruppa mener fylkesopplæringskontorene vil være 
den sentrale aktøren informasjonen formidles fra, men det er viktig at informasjon om aktuelle 
ordninger og tiltak markedsføres av utdanningsmyndighetene, NAV, partene i arbeidslivet, 
interesseorganisasjoner og alle andre involverte aktører. Informasjonen må holdes oppdatert 
i forhold til de beskrevne tilskuddsordninger og støttetiltak. 
 
Arbeidsgruppa mener det ikke er tilstrekkelig å bare informere om dette på nettet. For å nå ut til 
flest mulig, må det også utarbeides trykt materiell som kan distribueres fra lokale kontorer og 
deles ut som hand outs på konferanser og utdanningsmesser. Dette bør være kortfattet 
faktainformasjon, med en positiv vinkling, som inneholder henvisning/lenke til ytterligere 
informasjon på nettet. Det er viktig at teksten i en brosjyre eller hand out selger budskapet slik at 
det skaper en nysgjerrighet hos mottaker og en vilje til å søke mer informasjon. Hand outs og 
postere kan for eksempel gjøres tilgjengelig for utskrift fra nettet hos utdanningsmyndighetene, 
partene i arbeidslivet og fagopplæringskontorene.  
 

Arbeidsgruppa mener det kan vurderes å lage eller bruke filmklipp, som kan legges på nettsteder 
eller være med i nasjonale informasjonskampanjer. Gruppa viser her som eksempel til 
Utdanningsdirektoratets filmklipp til temahefte 3 – Tilpasset opplæring. 
 
 

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/opplering-i-bedrift/
http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Utdanning
http://www.telemark.no/Media/Files/Utdanning/Fagopplaering/Laerekandidat
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Documents/fagopplaring/Brosjyre%20skole,%20oppl%C3%A6ringskontor%20og%20bedrift%202013.docx
http://www.udir.no/Utvikling/Etterutdanningsmateriell_FY/Tema-3-Tilpasset-opplaring/


9 
 

4) Informasjon fra myndighetene, partene i arbeidslivet og interesseorganisasjonene 
Arbeidsgruppa leverer sin rapport til Utdanningsdirektoratet og SRY (Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring). I SRY sitter NHO, LO, YS og Virke.  Arbeidsgruppa regner med at SRY og partene 
i arbeidslivet etter dette tar stilling til hvordan det er hensiktsmessig å formidle slik informasjon. 
Utover partene i arbeidslivet, kan aktuelle aktører for å formidle denne informasjonen være 
utdanningsmyndighetene, Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og 
velferdsdirektoratet/NAV. 
 
Det ville være naturlig at Utdanningsdirektoratet formidler informasjon til fylkene som 
videreformidler denne til de enkelte videregående skolene. Informasjon om tilskuddsordninger  
vil også være av interesse for kommunene. Opplæringsavdelingen hos fylkeskommunene har 
oversikt over hvilke opplæringskontor som de har kontakt med, og hvilke bedrifter som er 
involvert. De kjenner også til de bedriftene som ikke er tilknyttet et opplæringskontor.  
Rådgiverne på ungdomsskolen(e) i kommunene bør kjenne til støtteordninger som kan være 
relevant for den enkelte elev seinere i skoleløpet. 
 
Videre mener arbeidsgruppa at funksjonshemmedes paraply– og interesseorganisasjoner må 
oppfordres til å informere om lærling- og lærekandidatordninger og støtteordninger på deres 
hjemmesider. 
 
5) Inkludering av lærlinger og lærekandidater med tilretteleggingsbehov i annen informasjon 
Informasjon som er utarbeidet eller utarbeides i forbindelse med satsingen på flere læreplasser, 
må inkludere informasjon om lærlinger og lærekandidater med tilretteleggingsbehov.  
 

Lærlingløftet.no må som et eksempel derfor oppdateres med informasjon om lærlinger og 
lærekandidater med tilretteleggingsbehov, og støtteordninger og tiltak som kan bidra til at flere  
unge med tilretteleggingsbehov gjennomfører en fagopplæring.  
 
Nettsiden Vilbli.no er et viktig verktøy for elever som ønsker å ta yrkesfaglig opplæring. Det er 
imidlertid lite informasjon på denne siden om hvilke rettigheter man har som lærling, og hvilke 
muligheter som finnes dersom en har tilretteleggingsbehov. Det er derfor nødvendig at siden blir 
oppdatert med mer utfyllende opplysninger om rettigheter og oversikter over hvilke instanser 
lærlinger kan oppsøke dersom de har bistands- eller tilretteleggingsbehov.  
 
Forslag til tiltak: 

 Utdanningsmyndighetene må ta hovedansvaret for å utarbeide informasjonspakken.  
Utdanningsdirektoratet eller andre utformer innholdet.  

 Myndighetene, partene i arbeidslivet og de funksjonshemmedes organisasjoner må alle ta et ansvar 
for å formidle denne informasjonen. Det er viktig at de ansvarlige departementer og direktorater 
samarbeider. 

 Aktuell informasjon må gjøres tilgjengelig selv om den kommer fra en annen etat.  

 Informasjon om lærlinger og lærekandidater med tilretteleggingsbehov må inkluderes i annen 
informasjon, blant annet på nettstedene Lærlingløftet.no og Vilbli.no. 

 Lærekandidatordningen må markedsføres tydeligere 
 

 

  

http://lærlingløftet.no/
http://www.vilbli.no/
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KAP 5: ANDRE ANBEFALINGER 
 

1. Åpne for tilskudd til bedrift for å kompensere for redusert arbeidsevne/verdiskapning   
For lærlinger og lærekandidater som ikke har full verdiskaping, mener arbeidsgruppa at det bør 
være mulig å bruke ordningene med lønnstilskudd. På denne måten kan lærlingen/lærekandidaten 
motta full lønn etter tariff, og bedriften får kompensert for redusert verdiskaping. Arbeidsgruppa 
mener Tidsbegrenset lønnstilskudd bør kunne benyttes til lærlinger og lærekandidater. 
 
Gruppa mener dette vil bidra til at flere bedrifter vil være villige til å bli lærebedrift for en lærling 
eller lærekandidat med en funksjonsnedsettelse. Tida som lærling-/lærekandidat vil samtidig 
kunne fungere som en arbeidsevnevurdering.  
 
En slik bruk av tiltaket vil kunne øke muligheten for at for eksempel elever med 
kognitive funksjonsnedsettelser, kan gjennomføre en fagopplæring gjennom en 
lærekandidatplass, slik at de seinere kan bidra samfunnsøkonomisk gjennom et arbeid, framfor  
å motta sysselsettingstilbud på et dagsenter og få uføretrygd. 
 
Forslag til tiltak: 

 Tiltaket Tidsbegrenset lønnstilskudd må kunne benyttes for å kompensere overfor 
arbeidsgiver for lavere produktivitet, og sikre lærlingen/lærekandidaten full lønn.  
Gruppa foreslår at denne ordningen gjøres gjeldende for lærlinger og lærekandidater med 
redusert arbeidsevne.  

 
2. Økt fokus på elever med funksjonsnedsettelser i yrkesopplæringen 
Arbeidsgruppa mener at enkelte ansatte i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 
bør ha som særlig arbeidsfelt å ha fokus på elever med funksjonsnedsettelser. På henvendelser  
dit vil alltid noen kunne svare på hvilke rettigheter elever med funksjonsnedsettelser har,  
og hvilke tiltak som kan være aktuelle. 

 

Det er behov for mer kunnskap om yrkesfagelever med funksjonsnedsettelser.  Det finnes ikke 
noen systematisk kunnskap om hvor gode norske skoler er til å tilrettelegge for elever med 
funksjonsnedsettelser. Uten kunnskap er det vanskelig å vite om tilretteleggingen i skolen funger, 
og hva som må forbedres. Det må gjennomføres jevnlige undersøkelser, for eksempel gjennom 
nasjonale undersøkelser som Elevundersøkelsen og Lærlingeundersøkelsen, for å øke kunnskapen 
om situasjonen for yrkesfagelever og lærlinger/lærekandidater med funksjonsnedsettelser. 

 
Forslag til tiltak: 

 Arbeidsgruppa mener det bør være en ekspertise på elever med funksjonsnedsettelser  
på sentralt nivå hos utdanningsmyndighetene. 

 Det må gjennomføres jevnlige undersøkelser for å øke kunnskapen om situasjonen for 
yrkesfagelever og lærlinger med funksjonsnedsettelser. 

 
3. Økt bruk av lærekandidatordningen  

Mennesker med en funksjonsnedsettelse har ofte en hel eller delvis arbeidsevne og -kapasitet. 
Slik arbeidslivet fungerer i dag, blir ikke denne ressursen utnyttet. Arbeidsmarkedet er for 
mange mer eller mindre lukket. Ved å stimulere til økt bruk av lærekandidatordninga, med 
målretta arbeidstrening i videregående skole og samarbeid med bedrifter, vil flere unge med  
en funksjonsnedsettelse komme ut i arbeid. 
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I forsøksprosjektet Hva fremmer yrkesdeltakelse for yrkesfagelever med spesialundervisning?  
i Østfold framkom det nylig at lærekandidatordningen er lite kjent, til tross for at den gir gode 
muligheter for å tilpasse en fagopplæring til den enkeltes behov og forutsetninger.  
 
Forslag til tiltak: 

 Arbeidsgruppa anbefaler at utdanningsmyndighetene, sammen med partene i arbeidslivet, 
gjør lærekandidatordningen bedre kjent. 

 
4. Mentor 
Mentorordningen tolkes av NAV slik at dette tiltaket bare unntaksvis kan benyttes hvis ansettelsen 
er en lærlinge- eller lærekandidatkontrakt. Arbeidsgruppa mener denne ordningen må utvides slik 
at den gjelder for opplæring i bedrift, og at den kan benyttes til å kunne frikjøpe en lærer fra 
videregående skole i en periode. Læreren vil, med kjennskap til den enkelte lærling/lærekandidat 
med en funksjonsnedsettelse, kunne veilede bedrift og lærling/lærekandidat og lette overgangen 
mellom skole og bedrift. 
 

Forslag til tiltak: 
 Arbeidsgruppa anbefaler at Mentor-ordningen utvides til å gjelde for opplæring i bedrift. 

5. Funksjonsassistent i arbeidslivet  
Ordningen med Funksjonsassistanse i arbeidslivet tolkes av NAV som et tiltak som primært er 

rettet inn mot yrkesaktive personer. Ordningen gjelder for personer med omfattende fysiske 

funksjonsnedsettelser og blinde og svaksynte. Tiltaket skal dekke utgifter til nødvendig, 

praktisk hjelp i en arbeidssituasjon. Arbeidsgruppa mener denne ordningen må utvides  

slik at den gjelder for opplæring av lærlinger og lærekandidater i en lærebedrift. 

 

Forslag til tiltak: 
 Arbeidsgruppa anbefaler at ordningen med Funksjonsassistanse i arbeidslivet utvides  

til å gjelde for opplæring i bedrift. 
 

6. Faget «Prosjekt til fordypning» 
Det er viktig at også elever med nedsatt funksjonsevne får en mulighet til å prøve ut mulige yrker. 
Dette kan skje gjennom utplassering i bedrift allerede i ungdomsskolen, eller gjennom faget 
”Prosjekt til fordypning” (PTF) i videregående skole. Dette vil gi opplysninger om hva slags 
tilrettelegginger som trengs på arbeidsplassen, og hvor stor arbeidsevne den enkelte elev har.  
For å finne den rette læreplassen, er det helt nødvendig at dette gjøres tidlig i den videregående 
utdanningen. Skolene kan samarbeide med opplæringskontorene for å finne en egnet bedrift som 
er villig til å ta inn en lærling/lærekandidat med tilretteleggingsbehov. Ved tidlig innsats blir det 
enklere å få tilretteleggingstiltak og eventuelle økonomiske tilskudd på plass før eleven starter 
som lærekandidat/lærling i bedrift. Læreplanen for faget «Prosjekt til fordypning» bør endres slik 
at skoleeiere får klare føringer på at opplæring ute i en bedrift skal prioriteres framfor at 
opplæringen kun foregår på en skole. 
 
Forslag til tiltak: 

 Arbeidsgruppa anbefaler at elever med nedsatt funksjonsevne tidlig må får en mulighet til å prøve 
ut aktuelle yrker. 

 Arbeidsgruppa anbefaler at læreplanen for faget «Prosjekt til fordypning» endres slik at skoleeiere 

får klare føringer på at opplæring i bedrift skal prioriteres over opplæring i skole. 

http://www2.hiof.no/nor/konferanse/oslofjordfond-konferanse/velkommen_/om-prosjektet
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7. Foreslått endring i eksisterende tiltaksordning og forslag til ny tiltaksordning 

I forskrift om arbeidsrettede tiltak er det et tiltak, «Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift» (KIA), 
som er godt tilpasset personer med nedsatt arbeidsevne som ønsker å ta et fagbrev gjennom en 
lærlingekontrakt eller få et kompetansebevis gjennom en lærekandidatkontrakt. Tiltaket er 
fleksibelt i forhold til læretida.  
 
Arbeidsgruppa har registrert at Arbeids- og sosialdepartementet i Prp. 39L 2014–2015 har foreslått 
å avvikle KIA, og på et vis legge KIA inn i det nye tiltaket «Arbeidsforberedende trening» (AFT) som, 
slik vi forstår det, ikke vil ha deltakere som får lønn (lærlingelønn), men ytelser som bl.a. 
Arbeidsavklaringspenger (AAP). AFT har en tidsbegrensning inntil 2 år. Dette kan medfører at 
ordningen ikke kan brukes i et lærlingeløp.  
 
Arbeidsgruppa ber ansvarlige myndigheter sørge for at man i et framtidig regelverk for 
arbeidsrettede tiltak, legger forholdene til rette slik at tiltak som innføres ivaretar de behov 
lærlinger og lærekandidater med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom har. Arbeidsgruppa 
mener lærlinger og lærekandidater med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom skal kunne få 
sin formelle utdannelse i så vel ordinære lærebedrifter som i skjermede virksomheter. 
Det vil være viktig at man former regelverket slik at man kan kombinere ordinært arbeidsliv og 
skjermede virksomheter i en elevs læringsløp når det er nødvendig og hensiktsmessig. 
 
Forslag til tiltak: 

 Arbeidsgruppa mener ansvarlige myndigheter må sørge for at man i regelverket for 
arbeidsrettede tiltak, legger forholdene til rette, slik at lærlinger/lærekandidater med 
nedsatt funksjonsevne kan få sin formelle utdannelse i så vel ordinære lærebedrifter  
som i skjermede virksomheter. 
 

8. Øke antallet lærlingeplasser gjennom skjerping av regelverket for offentlige anskaffelser 
Arbeidsgruppen viser til at regjeringen vil skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for 
offentlige anskaffelser, gjennom å pålegge offentlige virksomheter å kreve at bedrifter har 
lærlinger for å vinne et offentlig anbud. Gruppen mener denne skjerpingen også må innebære at 
det stilles krav til bedrifter om at de skal ha lærlinger med nedsatt funksjonsevne, i det minste i 
anbud som gjelder større prosjekter. 
 
Forslag til tiltak: 

 Arbeidsgruppa mener ansvarlige myndigheter må sørge for å utforme regelverket slik at en 
del av økningen i antallet læreplasser gjennom skjerping av anbudsreglene for offentlige 
virksomheter, innrettes til lærlinger med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. 

 

  

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/vil-ha-flere-larlinger/id2359201/
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/vil-ha-flere-larlinger/id2359201/
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KONKLUSJON 
Det er lite kunnskap om unge med en funksjonsnedsettelse som ønsker å ta en fagopplæring. 
Arbeidsgruppa mener utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet i mye større grad må 
sette fokus på disse i det ordinære utdanningsløpet. Dette kan blant annet gjøres gjennom økt 
kunnskap om lærekandidatordningen, bedre rådgivningstjeneste, bedre samhandling mellom  
ulike aktører. Arbeidsgruppa mener mange unge med en funksjonsnedsettelse er en uutnyttet 
ressurs, i en tid der det er behov for flere fagarbeidere. Arbeidsgruppa mener det må settes et 
større fokus på hvordan man kan få flere unge fra disse gruppene inn i, og gjennom en 
fagopplæring, i de ordinære strategiene og handlingsplanen myndighetene nå iverksetter for 
å øke antallet lærlingplasser. En satsing på å få disse elevgruppene gjennom utdanningsløpet,  
vil kunne bidra til delmål 2 i IA-avtalen. 
 
Det er uheldig at en så stor andel yrkesfagelever som ikke lykkes med å få læreplass, ikke får 
muligheten til å fullføre det utdanningsløpet de ønsker seg. De som i dag ikke får læreplass,  
har samtidig en mye høyere sannsynlighet for å falle fra i utdanningsløpet. 
 
De statlige virksomhetene bør i større grad samhandle for å bidra til mer helhetlige tiltak, økt 
kunnskap og informasjon, og ikke bare operere innenfor egen sektor. 
 
Arbeidsgruppa vil peke på at så vel kunnskapsminister som forskningsmiljøer har regnet ut  
at det vil være svært lønnsomt, ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, om færre unge 
faller fra i videregående opplæring.  
 
Andelen unge uføre i Norge øker. Det kan oppnås samfunnsøkonomiske gevinster dersom flere 
unge med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kommer ut i lønnet arbeid, framfor at  
de uføretrygdes i ung alder. Eventuelle kostnader ved å iverksette tiltak for å få flere unge med  
en funksjonsnedsettelse eller kronisk syke elever gjennom en fagopplæring, må ses opp mot dette. 
 
Arbeidsgruppa ønsker en økt satsing for å gi elever med en nedsatt funksjonsevne bedre 
muligheter til å fullføre en yrkesutdanning. Dette vil samtidig kunne gi den enkelte økt selvtillit 
og et bedre liv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Oversikt over støtteordninger og støttetiltak fra utdanningsmyndighetene og NAV 
 

http://www.aftenposten.no/okonomi/Andelen-unge-ufore-nordmenn-har-aldri-vart-hoyere-7989797.html


Vedlegg 

 

Oversikt over eksisterende tilskuddsordninger og 

støttetiltak fra utdanningsmyndighetene og NAV per 2015 
 
 

1. Fra utdanningsmyndighetene: 
 

 Basistilskudd 

Skjer gjennom rammeoverføringer til fylkeskommunene. Ordningen forvaltes 

av fylkeskommunene. Informasjon om ordningen og oppdaterte satser finnes 

på Utdanningsdirektoratets nettsider (www.udir.no). 
 

 Lærekandidater og lærlinger med særskilte behov  
Ordningen forvaltes av Udir. Eleven må ha inngått lærekontrakt og være 

under 25 år. Søknadsfrist 1. oktober.  

Informasjon om ordningen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

 

 Særskilt stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter 

Ordningen ble innført i 2014. Stønadsbeløpet var da 50 000, men ble i 2015 

redusert til 30 000. Ordningen forvaltes av fylkeskommunene. Fra 2015 kan 

fylkeskommunene selv fastsette størrelsen på det lokale stimulerings-

tilskuddet til lærebedrifter som tegner lærekontrakt for første gang.  

Informasjon om ordningen finnes på fylkeskommunenes nettsider. 
 

 Særskilt tilskudd fra enkelte fylkeskommuner 

Enkelte fylkeskommuner kan gi ekstra tilskudd.  

Informasjon fås fra fylkeskommunen.  

 

 

 

2. Fra NAV:  
 

 Tilretteleggingsgaranti 

IA-bedrifter kan få tilretteleggingsgaranti som en forhåndsgaranti for at de får 

nødvendig hjelp fra NAV når de tar inn eller beholder personer med 

tilretteleggingsbehov i arbeid. Tilretteleggingsgaranti skal gi samordnet 

bistand fra NAV, og trygghet for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og 

oppfølging fram mot og i jobb. Kontakt NAV for mer informasjon. 

 

 Arbeidslivscoach  
En arbeidslivscoach ved NAV Arbeidslivsenter kan bistå arbeidsgivere som 

ønsker å tilby en praksisplass eller rekruttere unge med nedsatt 

funksjonsevne. Kontakt NAV for mer informasjon. 

 

 Mentor 

Mentor er et tilskudd for å frikjøpe en kollega på arbeidsplassen eller en 

medstudent ved utdanningsstedet. Mentoren kan gi ekstra bistand for å få 

eller beholde arbeid i ordinær virksomhet, eller ved et arbeidsrettet tiltak fra 

NAV. Tilskudd til mentor kan vare i inntil seks måneder. Personer med nedsatt 

arbeidsevne og særlige behov for mentor, kan få tiltaket forlenget i inntil tre 

år. Tilskuddet er ikke rettighetsbasert, men tildeles av NAV etter en 

skjønnsvurdering av individuelt behov. Tiltaket kan unntaksvis benyttes hvis 

ansettelsen er en lærlinge- eller lærekandidatkontrakt. 

Kontakt NAV for mer informasjon. 

 

 Arbeids- og utdanningsreiser 

Arbeids- og utdanningsreiser er en ordning for personer som har varige 

forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted 

med offentlige kommunikasjonsmidler. Ordningen innebærer at man kan få 

transport med drosje til og fra arbeid eller skole. Arbeids- og utdanningsreiser 

kan ikke benyttes når fylkeskommunen har ansvaret for transporten. 

Kontakt NAV for mer informasjon. 

 

file:///C:/SRY_URLUarbeidsgruppe/Rapport/www.udir.no
https://www.nav.no/no/Bedrift/Inkluderende+arbeidsliv/Tilrettelegg+for+unge+med+nedsatt+funksjonsevne
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 Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet skal gi tilrettelagt arbeidstrening med 

oppfølging. Tiltaket kan unntaksvis benyttes i en kortere periode for å gi 

ungdom innpass med sikte på ansettelse i en stilling for å gjennomføre 

fagopplæring. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på 

arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i 

arbeid eller utdanning. Tiltaket er ikke rettighetsbasert, men tildeles av NAV 

etter en skjønnsvurdering av individuelt behov.  

Kontakt NAV for mer informasjon. 

 

 Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen  
Personer med varig funksjonsnedsettelse kan få støtte til hjelpemidler og 

tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen. Det kan gis stønad til 

hjelpemidler som avhjelper funksjonsnedsettelsen, og som er nødvendige for 

å få utført arbeidet. Kostnader til tilpasninger og ombygging av maskiner for å 

kunne nyttiggjøre seg utstyret, kan dekkes.  

NAV Hjelpemiddelsentraler kan gi mer informasjon om tiltaket.  

 

 Lese- og sekretærhjelp til blinde og svaksynte  

En person som er blind eller svaksynt, og som har så liten synsevne at han 

eller hun ikke kan benytte hjelpemidler til å lese eller skrive, kan få lese- og 

sekretærhjelp for å gjennomføre opplæring og fungere i arbeidslivet. Lese- og 

skrivehjelpen varer så lenge arbeidsforholdet eller opplæringen varer.  

Kontakt NAV for mer informasjon. 

 

 Tolking på arbeidsplassen for hørselshemmede 

Stønad til tolking kan gis til døve, hørselshemmede og døvblinde, som ikke 

kan føre en samtale ved hjelp av egnet hjelpemiddel og som trenger tolk for å 

kommunisere. Stønad til tolk kan gis for å gjennomføre opplæring og fungere 

i arbeidslivet.  

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentraler kan gi mer informasjon om 

ordningen med tolk på arbeidsplass.  

 

 Funksjonsassistanse i arbeidslivet  

Funksjonsassistanse er et tiltak for yrkesaktive personer med omfattende 

fysiske funksjonsnedsettelser og blinde og svaksynte. Tiltaket skal dekke 

utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i en arbeidssituasjon.  

Kontakt NAV for mer informasjon. 
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Innstilling SRY søker om en pledge til European Alliance 

for Apprenticeships. 
Vedlegg Vedlegg «søknad om pledge for EAfa»  

Bakgrunn for saken 

I møte i Advisory Committee for Vocational Education and Training (ACVT) 21. -22. mai 
2015 ble det gjort opp status for arbeidet med European alliance for apprenticeship 
(EAfA).  
 
EAFA er en europeisk allianse/nettverk for lærlingeordninger som ble opprettet i 2013 og 
på mange måter tilsvarer det norske arbeidet med samfunnskontrakten. Det støttes av 3 
generaldirektorater i Europakommisjonen og har tre mål:  

- Reform i lærlingesystemer i Europa 
- Fremme fordelene ved lærlingeordninger 
- Smart bruk av finansiering og ressurser 
 

24 medlemstater i EU har forpliktet seg til nettverket, som også er åpnet for EØS-land. 
Den nasjonale eksperten i kommisjonen diskuterte en ev. norsk forpliktelse med 
partsrepresentantene i ACVT og det ble diskutert å fremme saken for SRY.  
 
Deltagelse med en forpliktelse (pledge) vil kunne gi Norge mulighet for:  

o Nettverk– Deltakelse i et europeisk nettverk av eksperter på 
lærlingeordninger 

o Læring – Mulighet for å dele erfaringer og lære av beste praksis  
o Verktøy – Tilgang til gode retningslinjer, verktøy og ressurser  
o Informasjon – Tilgang til nyheter og invitasjoner til workshops og events  
o Synliggjøring – Potensial for publisitet og synliggjøring av arbeidet dere gjør 

 
Ressursbruken i dette kan knyttes til implementering av de tiltakene Norge/SRY ønsker å 
gjennomføre for å styrke lærlingeordningen/samfunnskontrakten. Det å komme med en 
forpliktelse (pledge) er veldig enkelt så lenge det bygger på konkrete målsetninger og 
tiltak. Se vedlagte mal.  
 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Rapporteringskravet er lite, men det forventes en oppdatering på gjennomføringen ca. 1 
gang per år. Den informasjonen som gis vil også kunne brukes i 
kommunikasjonssammenheng og vil bidra til synliggjøring.  
 
Det vises for øvrig til Arbeidsprogrammet for samarbeidet med EU 2015 der Regjeringen 
har indikert at den vil styrke samarbeidet med andre europeiske land på lærlingområdet.  
 
For mer informasjon om EAfA og eksempler på pledges 
se: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm 

Forslag til vedtak 
SRY søker om en pledge til European Alliance for Apprenticeships. Arbeidet knyttes til 
partenes tiltak knyttet til samfunnskontrakten.  

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/europapolitikk/eu_arbeidsprogram_2015.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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EUROPEAN ALLIANCE FOR APPRENTICESHIPS 
PLEDGE 

  

Please indicate company/ organisation name and contact person: 
 
 

Please describe the pledge/project in max 10 lines. Please include information on expected 
outcomes of the project. 
 
 
 

What is the added value of the project beyond business as usual? Please include information 
on targets or indicators of success if possible. 
 
 

 

What partners will be involved in the initiative?  
 
 
 
 
The European Alliance for Apprenticeships is a multi-stakeholder initiative steered by the European Commission. 
The originator of the pledge is solely responsible for implementing the actions outlined in the pledge and commits 
to report back on the implementation of the commitments at the end of 2013, and to announce the follow up in 
2014 and beyond Website: ec.europa.eu/apprenticeships-alliance Email: eafa@ec.europa.eu 
 

Guidelines for completing the template 

Pledges are accepted from EU countries, EFTA countries and EU candidate countries.  

The pledges should demonstrate initiatives that support one or both of the two objectives of the Alliance: 

1. Improve the quality and supply of apprenticeships across the EU 

2. Change mind-sets towards apprenticeship-type learning 

Pledges should contain concrete commitment and actions. They should not be funding applications or project proposals. 

For instance, pledges could be linked to  

• exploring the possibility of initiating a pilot for developing apprenticeship-type training in companies that have 
not previously engaged in this form of training; 

• considering transferring a successful apprenticeship model which the company uses in one country/region to 
another country/region where the company is active but has not previously trained apprentices; 

• reviewing an existing apprenticeship model in the company in order to explore how the quantity, quality, 
efficiency or visibility of this training could be increased. 

 

mailto:eafa@ec.europa.eu
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Vocational training is a success story for
young people and companies

2

The dual system of vocational training in Germany
offers young people a broad-based, high-value voca-
tional qualification and ensures that the companies can
draw on an outstanding pool of skilled labour coming
on to the market.

The training provided is so close to actual working life
that it sets young people up well for the world of work
and, via further training options, opens up a variety of
prospects for their careers and personal lives.

Well-trained skilled workers form the backbone of the
innovative capacities of Germany’s companies. The
dual system of vocational training in Germany is the
reason why we have low youth unemployment com-
pared with the situation in other European countries.

A well-grounded, comprehensive vocational training
course with a modern curriculum provides a good plat-
form on which the young people and the companies can
cope with the changing needs of the world of work. Many
countries are interested in integrating elements of the dual
model into their education systems.

Vocational training is a vital factor for
Germany’s competitiveness

The dual vocational training system is a key factor for the
success and competitiveness of Germany’s economy.
Vocational training plays an essential role in providing
the German economy with the skills it needs, and makes a
vital contribution towards strengthening its innovative
capacities and competitiveness.

We have a shared interest in continuing to strengthen
the dual system of vocational training in Germany and
in highlighting even more clearly its significance and
the opportunities it generates for careers and skilled
employment.

The business community, the trade unions, the Federal
Government, the Federal Employment Agency and the
Länder want to work together in the Alliance for Initial
and Further Training and ensure that vocational training
remains fit for the future and promote it amongst young
people and their parents, in schools and higher education
institutions, and in society in general.

There will be a joint campaign in which the members of
the Alliance will promote and strengthen vocational train-

ing. The value of vocational training should once again
become more deeply anchored in society.

Vocational training deserves the same degree of public
regard as academic training. We need both vocational and
academic training to maintain our economy’s competi-
tiveness. We need joint efforts to make a switch between
the systems a natural progression, and we must improve
permeability. The dual system of vocational training en-
sures that the necessary skills are delivered to the labour
market and, like academic training, it offers a good plat-
form for successful career development.

It is vital to enhance and improve the focus on future
occupations at all schools. This will also play a major
part in reducing the high number of young people
switching or dropping out of courses, both in vocational
and in academic training.

The social partners, the companies, the chambers and the
vocational schools make a major contribution towards
the success of the dual system. The social partners ensure
that a fair balance is struck between the interests of em-
ployers and employees, particularly in terms of the ongo-
ing evolution of the dual training system and the rules
which govern it.

The situation on the training market has changed funda-
mentally over the last few years. There are considerable
regional disparities. Due to the demographic trend, the
number of school leavers will continue to fall in the
coming years. At the same time, there is an increasing
mismatch between the career hopes of young people and
the regional availability of training places. In recent
times, this development has become worse due to the
increasing desire on the part of young people to study for
a degree.

On the one hand, the number of people signing training
contracts has decreased. On the other, many of the train-
ing places on offer remain unfilled. We also want to
improve the opportunities for disadvantaged and disabled
young people and for young people with migration-
related problems to obtain vocational qualifications.

According to current forecasts, which take into consider-
ation the immigration seen over the last few years and a
higher labour participation rate, the labour force is ex-
pected to shrink by more than a million by 2030. The
most severe shortages are expected to occur amongst
skilled workers with vocational qualifications.



3

The business community, the trade unions, the Federal
Government and the Länder agree that they wish to work
together to improve the situation on the vocational training
market. In the Alliance for Initial and Further Training,
they have set out the following objectives:

• to clearly enhance the significance and attractive-
ness of vocational training in Germany,

• to further reduce the number of young people without a
school-leaving certificate,

• to provide each person interested in training with a
“path” - in the context of the training guarantee ad-
dressed in the Coalition agreement - which can lead
him or her as quickly as possible to a vocational quali-
fication,

• to achieve a lasting reduction in the mismatch between
applicants and companies, both in regional and occupa-
tional terms,

• on the basis of better data, to increase the number of
training places on offer and the number of companies
willing to provide training,

• to further reduce the number of young people in the
transitional sphere, and to orient the transitional sphere
to state-recognised vocational training courses as much
as possible,

• to keep developing the quality of the training,

• to strengthen further training, and particularly to
strengthen upgrading training.

Here, vocational training for young people is a clear priori-
ty.

The partners in the Alliance wish to work together both to
attract more high-achieving young people into vocational
training and to make it possible for more young people
with worse initial prospects, young people with migration-
related problems, and people with disabilities to enter vo-
cational training.

The partners in the Alliance have identified strategic
fields of action and agreed on measures.

Preparing young people better for their

occupation and the world of work

The foundations for the choice of occupation and success-
ful training of young people are laid in schools, families
and the social environment.

The Alliance aims to ensure that each young person is giv-
en the necessary preconditions for successful vocational
training and that the orientation towards future careers is
strengthened in all types of schools.

A greater orientation towards the world of work at all
schools will also play an important part in reducing the
growing number of people switching and dropping out of
both vocational and academic courses.

To this end, the partners in the Alliance are launching the
following measures:

• Working from their various programmes and structures,
and in cooperation with the Federal Government, the
Länder will develop a coherent concept for vocational
orientation and the transition from school to work. They
will roll this out in close collaboration with all the local
stakeholders. In particular, it is necessary to identify the
potential of young people at an early stage and to ensure
that they are given tailored, ongoing support as they ori-
ent themselves to a (choice of) career. For young people
with a disability, this is of particular importance, as it
provides an essential foundation for the most inclusive
start possible in working life. With a view to providing
comprehensive, needs-based careers advice, theLänder

and the Federal Employment Agency will ensure that in
future the dual system of vocational training is also giv-
en more prominence as a career prospect atGymnasium

(grammar) schools.

• The Länder will work to ensure that career orientation is
made a firm element of initial and further training for
teachers, and is also a task to be covered by schools with
the involvement of the Federal Employment Agency.

• The best place to experience the real world of work is
inside a company. High-quality internships offer both
young people and companies the chance to build up last-
ing contacts, and can be a door-opener into a company
offering vocational training. Other players (e.g. the pub-
lic service) are also involved in this area.
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• Each year, the business community will offer
500,000 internships for school students across the
country as part of their career orientation. In order to
ensure that these internships offer genuine added val-
ue for companies and school students, joint quality
standards are being developed by the business com-
munity, trade unions and the Länder. Further to this,
both teachers and advisers from the local employ-
ment agencies are to be able to participate in individ-
ual internships in companies.

• The business community and the trade unions will
increase their commitment within the regional struc-
tures to early-stage orientation to careers and the
world of work for school students. In order to imple-
ment this, the business community will for example
make it possible for each interested school to engage
in cooperation with companies.

• The Länder will examine the need to amend their
legislation in order to improve the cooperation be-
tween general schools and the providers of vocational
training and the welfare organisations so that an early
dovetailing of the measures can offer each young
person the best possible support as he or she moves
on into working life. It is important to obtain and rec-
ord better and more focused statistics on the transi-
tion from school to working life. The aim is to inten-
sify the cooperation in the various “Young People
and Career” alliances (e.g. careers agencies for young
people) with the general schools. In order to achieve
this, the partners in the Alliance will discuss and de-
velop joint criteria for success.

All of the Alliance partners will offer various activities
in the regions as part of a nationwide “Training Week”
at the beginning of the year to promote the attractions
of dual vocational training and its career opportunities.
Also, they will keep up their efforts to promote voca-
tional training.

Giving everyone a chance to obtain
in-company training

Every applicant is to receive an offer which can lead
to a vocational qualification.

The priority will be placed on training in companies.

The business community will make available a sufficient
number of training places for this. It will undertake addi-
tional efforts to make this happen, and intends to provide
20,000 additional training places in 2015 compared with
the number of training places reported to the Federal

Employment Agency in 2014. We wish to maintain this
level in the following years as well.

The chambers will contact individual companies which
were unable to conclude any training contracts in the
preceding year and will give them advice to improve
their prospects of filling their training places. In mid-
2015, the partners in the Alliance will agree on further
measures and services for the 2016-2018 period.

The business community will make each young person
wishing to receive a training place three offers of voca-
tional training if he or she does not have a contract by 30
September. Here, the occupational and geographical
mobility of the young person plays an important role,
and may be backed with support from the local employ-
ment agencies or the Länder.

Collective agreements between employers and trade
unions can make a contribution towards adequate provi-
sion of vocational training in general and for disadvan-
taged and disabled young people and people with migra-
tion-related problems in particular.

As part of the “Education Chains” initiative, the Federal
Government and the Federal Employment Agency will
cover the funding requirement for the career entry sup-
port programme for young people at risk of failing to
obtain the lower secondary school leaving certificate up
to the 2018-2019 school year (measure commencing in
the school year before the pupils’ final year), and as far
as possible will include more schools in the initiative.
The aim is to integrate these young people directly into
vocational training in a company wherever possible.

The partners in the Alliance, and particularly the busi-
ness community and the trade unions, will conduct joint
measures to significantly increase the proportion of
young migrants receiving vocational training. In particu-
lar, this includes a greater expansion of local networks of
chambers, trade unions and migrants’ associations. More
efforts are to be made to address the young people’s
families. Also, the proportion of companies providing
training which are owned by someone with a migrant
background is to be increased further. To this end, suc-
cessful projects like KAUSA (Coordination Office for
Training in Foreign-Owned Companies) are to be con-
tinued and expanded.

The business community and the trade unions will make
it easier to find training places in different regions via
specific services such as apprenticeship exchanges and
mobility assistance for young people from different re-
gions. Young people receiving instruction in the form of
teaching blocks should not have to cope with additional
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costs. Against this background, theLänder will examine
the possibility of cross-regional local public transport
tickets for these young people receiving training. The
Federal Employment Agency is expanding its advisory
services for young people interested in receiving training
by providing detailed advice not only for the young per-
son’s main career interest, but also for the second or third
interest, and will provide information about training
places outside the region and the related mobility assis-
tance. Also, in future applications for and approvals of
vocational training grants from the Federal Employment
Agency will be able to take place online.

The Federal Employment Agency will expand the assis-
tance available for certain trainees. All young people
who need this support in order to take up and successful-
ly complete their training will be able to obtain it in fu-
ture. The Federal Government initiate legislation to
achieve this.

The new instrument of assisted training particularly aims
to support small and medium-sized enterprises which
offer training to lower-achieving young people. In order
to ensure that assisted training meets with a high take-up
rate, the detailed concept of this programme is being
coordinated by the Federal Employment Agency with the
business community and the trade unions.

The business community and the trade unions will
promote the assisted training concept in the compa-
nies.

We believe that the instrument of assisted training is a
good way to encourage more young people to obtain a
vocational qualification and to support the young people
as they receive their training. We now want to roll out
the assisted training programme. In a first step, we aim to
offer up to 10,000 places for assisted training in the
2015-16 training year. The funding for the assisted train-
ing comes from the budget of the Federal Employment
Agency and, in the case of young people covered by the
subsistence allowance for job-seekers, from the integra-
tion budget of the job centres. The partners in the Alli-
ance also wish to put the assisted training scheme on a
permanent footing. In 2015, they will take a joint deci-
sion on the expansion and its funding from the 2016-17
training year. The Federal Government will launch legis-
lation for the instrument of assisted training.

The partners in the Alliance will evaluate the experience
made with assisted training, other training-related sup-
port and the career entry support programme.

In order to stop people dropping out of training, the Fed-
eral Government and the Länder want to continue or build

on programmes like “VerA” (preventing drop-outs and
strengthening young people receiving vocational train-
ing), “QuABB” (qualified vocational pedagogical support
for training in vocational schools and companies) and
“Stark für Ausbildung” (strong for training). The partners
in the Alliance want to see greater use being made of the
support available for people receiving training.

Help is to be given to young people from abroad who
receive training via the MobiPro-EU programme (Spe-
cial Programme for Promotion of Occupational Mobility
of Young People Interested in Vocational Training and
of Unemployed Professionals from Europe) in order to
prevent them from dropping out of training, via the exist-
ing possibilities to offer professional and closely meshed
support and appropriate language teaching.

In the case of young people who do not immediately
commence vocational training, the business community
will provide 20,000 “introductory training” (EQ) places a
year as a bridge into vocational training. The business
associations and the trade unions will encourage compa-
nies to provide introductory training places for disadvan-
taged young people (EQ Plus) and for young people with
migration-related problems. The introductory training
courses are to be particularly focused on these target
groups. In order to increase the take-up of EQ and espe-
cially of EQ Plus places, chambers and trade unions will
provide young people with information about this option.
Companies issue documents of confirmation for those
who successfully complete their introductory training
courses. On this basis, the chambers will issue certificates
in response to an application from the young person or the
company.

The Federal Employment Agency will encourage em-
ployers to take on more disadvantaged young people and
young people with migration-related problems under the
EQ and EQ Plus schemes. The Länder will guarantee the
right for all EQ participants to attend a vocational school
course.

Vocational training in companies will continue to be the
priority in future. Young people seeking a training course
will receive training outside companies on a cooperative
basis only if the individual in question did not receive any
offers from a company. In this way, where individuals
have problems, the services on offer to them can be close-
ly related to the companies, and this can facilitate their
entry into the world of work. These services will be or-
ganised by the Federal Employment Agency on an indi-
vidual basis in coordination with the other regional part-
ners in the Alliance.
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The business community is prepared to take more young
people receiving cooperative training outside the compa-
nies and to integrate them into in-company training after
the first year of training. In order to achieve this, false
incentives to remain in training courses outside the com-
panies are to be reduced.

Various Länder measures offer some possibilities to
catch young people in danger of falling through the sys-
tem; here, again, the aim is to be to transfer these people
into in-company training.

People with no vocational qualification bear by far the
greatest risk on the labour market. In the group of 25-34-
year-olds, approximately 1.4 million people do not have
a vocational qualification. The Federal Government and
the Länder are sticking to the promise made at the Dres-
den education summit and wish to reduce the ratio of
young people without any training from roughly 13% at
present to 8% in 2018. The partners in the Alliance agree
to motivate and attract these people into vocational train-
ing as a “second chance”. To this end, the Federal Em-
ployment Agency will work together with the Federal
Government, the business community and the trade un-
ions to develop the measures further.

Improving the attractiveness and the quality

The partners in the Alliance wish to improve the quality
and the attractiveness of dual vocational training.

The training on offer has to be of high quality at both
places of instruction - in the company and in the voca-
tional school - if young people are to find it an attractive
option and they and their parents are to choose it.

To achieve this, the following measures are planned:

• The partners in the Alliance want to make dual voca-
tional training more attractive by offering additional
services. These include the expansion of the availa-
bility of combined initial and further training courses,
periods spent abroad, and additional qualifications.
The intention is to attract more high-achieving school
students into the dual vocational training system.

• The partners in the Alliance will work together to
make significantly more part-time training courses
possible in future. The business community and the
Länder, which are responsible for the vocational
schools, agree that the training environment needs
to be made more family-friendly, whilst taking ac-
count of the needs of the companies. The aim is to
achieve an equally weighted reduction in the time

spent receiving instruction in vocational schools
and in companies.

• The Länder want to maintain the availability of voca-
tional school services at reasonable distances. This
includes the retention of the “specialised class” prin-
ciple and the development of concepts to attract qual-
ified specialised instructors and to ensure that the vo-
cational schools can keep pace with advances in
technology. The Länder will ensure that the quality
of the vocational schools is maintained by undertak-
ing regular assessments. The demographic develop-
ment offers scope for this.

• The business community and the trade unions are
joint advocates of high-quality in-company training.
Together, they will disseminate examples of good
training.

The works councils are also doing more in the
companies to promote good training. The chambers
are fulfilling their mandate to ensure the quality of
training in the companies.

• The business community and the trade unions will
work together to develop a low-threshold complaints
management system and will test it out on a pilot ba-
sis in selected regions so that young people experi-
encing problems with the quality of the training can
receive better support. The umbrella associations of
the business community and the trade unions would
like the vocational training committees to focus regu-
larly on the question of quality.

• The business community and the trade unions want
to reduce the number of contracts being terminated
without an alternative on offer.

• The Federal Government will continue to work with
the business community and the trade unions to foster
the cross-border mobility of the trainees.

Strengthening advanced vocational training

Vocational and academic training are of equal value.
They are two good ways into the world of careers and
work, and both open doors towards further qualifica-
tions and career opportunities. The partners in the Alli-
ance support the equality of vocational and academic
training. They want to increase the permeability be-
tween the educational systems in both directions and to
get this message across much more strongly. The fol-
lowing is agreed:
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• The Länder will work to ensure that the higher edu-
cation institutions open themselves up more to people
with vocational qualifications (including appropriate
integrational measures). This will particularly involve
a further reduction in barriers to people who have
completed their vocational training (entry examina-
tions, periods of professional experience, trial semes-
ters, etc.).

• The Länder want a transfer of credits to be possible
between higher education institutions for selected oc-
cupations and related degree courses.

• The partners in the Alliance want to target those
dropping out of higher education and attract them in-
to initial and further vocational training. The Federal
Government and the Länder will back private-sector
activities, and particularly those of the chambers,
with corresponding measures.

• All the partners in the Alliance want the opportunities
to receive upgrading training and the funding availa-
ble for this to become better known.

• In close cooperation with the business community
and the trade unions, the Federal Government will
launch legislation to adapt the Upgrading Training
Assistance Act.

• In the field of further vocational training, the partners
in the Alliance particularly want to focus on “second
chance” training for employees without a qualifica-
tion. They want even more use to be made of the pos-
sibilities to provide support, and to develop these
possibilities further so that young adults without vo-
cational training in particular can obtain a vocational
qualification.

• From 2015, the business community and the trade
unions will, with support from the Federal Govern-
ment, implement measures to promote further train-
ing in practice under the “ESF social partner guide-
lines on securing skills: offering further training and
promoting equality”. The partners in the Alliance will
take advantage of the findings from the implementa-
tion of this programme and will examine the ways to
roll out good practice across the country.

Acting together

The changed situation on the labour market necessitates
networked and transparent action by all stakeholders at
Federal, Länder and municipal level. Support is given to
structured approaches in the Länder. The partners in the
Alliance will make use of the practical experience made
by the companies providing training. An ongoing analy-
sis of the challenges forms the basis for a review of the
policies and the funding conditions. This is the only way
to ensure that people interested in receiving training go
straight into companies for that training, and that no-one
is “lost” after they leave general school. The Alliance for
Initial and Further Training takes a partnership-based
approach. Each partner makes its own substantive con-
tributions. All of the stakeholders in the Alliance will
regularly assess (in terms of quality and quantity) the
agreed targets and contributions. Where necessary, they
will bring them into line with the current developments
on the training market.

Further indicators are to be developed jointly in the first
year. To this end, better data are to be obtained on the
number of vocational training places available and the
number of companies willing to provide training.

The Alliance has two bodies: a high-level steering group
and a working-level committee. The working-level
committee will undertake a regular assessment of the
ongoing activities of the Alliance and will pinpoint cur-
rent challenges on the training market. Also, the commit-
tee will hold workshops with practitioners in the field of
initial and further training. It will prepare the meeting of
the steering group in which the leaders of the partners in
the Alliance will exchange views. This will take place
each spring.

The Alliance for Initial and Further Training will run
until the end of 2018.
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sekretariatet i samråd med leder og nestleder 
SRYs innspill til saken. 

  

Bakgrunn for saken 
Kunnskapsdepartementet jobber med en større satsing på yrkesfaglærere. Målet med satsingen er: 
  

• Å øke kvaliteten på opplæringen gjennom å bidra til rekruttering av fagarbeidere med relevant 
kompetanse  

• At yrkesfaglærere skal delta i gode etter- og videreutdanningstilbud,  
• At yrkesfaglærere ha godt utviklede samarbeid med regionalt arbeidsliv.  

 
For at satsingen skal treffe best mulig ønsker vi innspill fra aktører med verdifull erfaring og kunnskap 
fra sektoren.   
 
Departementet vet at rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere er en utfordring. Det er stor 
mangel på kvalifiserte lærere i noen fag, og det utdannes for mange lærere i andre fag.  Mange 
yrkesfaglærere ansatt i skolen mangler formell lærerutdanning. Samtidig er det nødvendig å rekruttere 
flere fagarbeidere til læreryrket. Det er fagområdene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk 
og industriell produksjon som har størst rekrutteringsutfordringer nå, og størst rekrutteringsbehov 
framover. Det er på disse fagområdene vanskeligst å tiltrekke seg kvalifiserte søkere – både til 
lærerutdanning og til stillinger i videregående skole. 
 
Arbeidslivets behov er skiftende og yrkesfaglærere deltar i liten grad i etter- og videreutdanning. Store 
og raske endringer i arbeidslivet medfører et stort behov for regelmessig faglig oppdatering og god 
kontakt med lokalt arbeidsliv og bransjene. Yrkesfaglærere deltar i liten grad i etablerte 
videreutdanningstilbud som Kompetanse for kvalitet, og vi trenger mer kunnskap om hva dette 
skyldes. Mulige forklaringer kan være kvalitet i tilbudene, yrkesfaglæreres vilkår for å delta i etter- og 
videreutdanning eller kultur for læring blant yrkesfaglærere.   
 
Satsingen vil omfatte nye tiltak, men også videreføring av eksisterende tiltak som:  

• Stipend til kvalifiserende lærerutdanning for yrkesfaglærere som er ansatt i skolen men 
mangler pedagogisk utdanning.  

• Kompetansehevingstiltak for yrkesfaglærere.  Faglige samarbeid mellom skoler og 
virksomheter som skal øke yrkesfaglærernes kompetanse i fagene de underviser i.  

• Hospiteringsordninger  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Spørsmål til SRY:  
Vi ønsker å diskutere følgende spørsmål med SRY: Hva bør en statlig kompetansesatsing på 
yrkesfaglærere inneholde? Hvordan kan vi best treffe målgruppen og samtidig svare på arbeidslivets, 
lærernes og skolenes behov?  
 
I innspillene kan SRY gjerne ta utgangspunkt i følgende spørsmål:  
 

• Den gode yrkesfaglæreren og hvilke faktorer som påvirker kvaliteten på lærerne. 
• Hvordan bør vi innrette yrkesfaglærerutdanningene og systemet for etter – og videreutdanning 

slik at lærerne kan gi opplæring som er tilpasset ulike elevgrupper og arbeidslivets skiftende 
behov?  

• Hvordan kan vi legge til rette for fleksible og desentraliserte tilbud som svarer på skoleeiers 
behov? 

• Hvordan tilrettelegge for samarbeid med arbeidslivet om etter- og videreutdanning for lærere? 
 

Forslag til vedtak 
Basert på diskusjonen oversender sekretariatet i samråd med leder og nestleder SRYs innspill til saken.  
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Dato: 11.06.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler 
  
SRY-orienteringssak Gjennomgang av tilbudsstrukturen 
Dokument Til orientering 
Innstilling SRY tar saken til orientering 
Vedlegg 1. Bestilling av utviklingsredegjørelse 

2015 
2. Mandatet for yrkesfaglige utvalg 1-4 
3. Mandat for yrkesfaglig utvalg 5 
4. Program startkonferansen 26.mai 
5. Oversikt over medlemmer i de 

yrkesfaglige utvalgene. NB! ettersendes 

Bakgrunn for saken 
Utdanningsdirektoratet vil med dette orientere SRY om status i arbeidet og vi tar utgangspunkt i 
hva som har skjedd siden SRY-møtet i mars i år. Vi beskriver hvilket oppdrag de faglige rådene 
har fått tilsendt, mandatet og oppnevningen av de yrkesfaglige utvalgene og gjennomføringen av 
startkonferansen 26.mai. Til slutt beskriver vi kort veien videre. 

Oppdrag og startpakker til de faglige rådene 
I arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen har Utdanningsdirektoratet gitt de faglige rådene 
oppdrag i å skrive en utviklingsredegjørelse hvor hovedtemaet er tilbudsstrukturen. 
 
Bestillingen med startpakker ble sendt til de faglige rådene 20.mars. Bestillingen er skreddersydd 
til de ulike utdanningsprogrammene, og består av 1) en kort oppsummering av forrige 
utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til det faglige rådet og 2) en startpakke med 
statistikkoversikt for hvert lærefag/yrkeskompetansefag og spørsmål angående fagenes relevans. 
 
Direktoratet har bedt de faglige rådene om å levere utviklingsredegjørelsen i to deler. Frem mot 
fristen for levering av delrapport 1 den 15.oktober 2015, ber vi rådene vurdere samtlige 
lærefag/yrkeskompetansefag og besvare spørsmålene i startpakken. Den andre delrapporten skal 
leveres innen 1.april 2016. I denne rapporten skal rådene beskrive behov i bransjene og gi sine 
endelige anbefalinger knyttet til tilbudsstrukturen. Rådene skal herunder vurdere innspillene til de 
yrkesfaglige utvalgene som leverer sine rapporter 1.mars.  
 
Rådene er oppfordret til å samarbeide med andre faglige råd hvor det er nødvendig og 
hensiktsmessig. Rådene har spilt inn sitt behov for ekstra midler knyttet til dette oppdraget, og 
sekretariatet har behandlet disse søknadene fortløpende.  
 
Se vedlegg 1 for den generelle bestillingen. Alle bestillingene og statistikknotatene kan lastes ned 
fra faglig råd sine nettsider, fagligerad.no.  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Oppnevning av de yrkesfaglige utvalgene 
Utdanningsdirektoratet har i april og mai jobbet videre med mandat og sammensetning av de 
yrkesfaglige utvalgene. Utkast til oppdrag og mandatet for utvalgene ble diskutert med 
representanter fra samtlige ni faglige råd i uke 16 og 17. Innspillene fra faglige råd ble 
innarbeidet så langt som mulig, og oppdrag og mandatet for utvalg 1-4 ble ferdigstilt 24. april, se 
vedlegg 2. Mandat for utvalg 5 ble ferdigstilt 27.april, se vedlegg 3. 
 
På møte i SRY 8. mai om hovedorganisasjonenes representasjon i utvalgene, ble mandatet kort 
presentert og forslag til sammensetning diskutert. Konklusjonen fra møtet var at 
hovedorganisasjonene gir innspill på fageksperter innen de ulike bransjer og sektorer på lik linje 
med faglige råd. Hovedorganisasjonenes innspill til kandidater skal ikke representere 
hovedorganisasjonene. 
 
Utdanningsdirektoratet har mottatt innspill på kandidater til utvalgene fra hovedorganisasjonene i 
SRY, de faglige rådene, FFU og Sametinget. Direktoratet jobber p.t. fortsatt med oppnevningen 
av utvalgene, og er straks i mål. På startkonferansen 26. mai ble fire av lederne som er bekreftet 
presentert. Dette er: 
 

- Jan Grund, leder i utvalg 1 om helse, oppvekst og velvære  
- Ansgar Gabrielsen, leder i utvalg 2 om handel, kontor og service 
- Hege Dillner, leder i utvalg 4 om bygg, elektro og industri 
- Kirsti Kolle Grøndahl, leder i utvalg 5 om immateriell kulturarv og verneverdige fag 

 
Leder for utvalg 3 om reiseliv, matproduksjon og primærnæringen er foreløpig ikke avklart. En 
komplett presentasjon av medlemmene i de yrkesfaglige utvalgene vil ettersendes i forkant av 
SRY møtet 11. juni (vedlegg 5). 

Startkonferansen 26.mai 
Starten på arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen ble markert med en konferanse på Kuben 
yrkesarena i Oslo 26.mai. Det var over 130 påmeldte deltakere, og ca. 115 oppmøtte. Faglig råd 
var sterkt representert, men også flere ledere og medlemmer i de yrkesfaglige utvalgene var til 
stede. 
 
Konferansen hadde et faglig program (vedlegg 4) med innledere fra blant annet Innovasjon 
Norge, Miljøstiftelsen Zero og lærebedriftene Kværner og Nortura. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen 
var til stede og fortalte blant annet om sine forventinger til dette arbeidet. Benedicte Sterner 
holdt et innlegg på vegne av SRY. NIFU/Fafo presenterte forskningsrapporten «Yrkesutdanninger 
med svak forankring i arbeidslivet». Forskerne fulgte opp med programvise workshops etter 
lunsj. 

Veien videre 
Utdanningsdirektoratet vil den nærmeste tiden fullføre oppnevningen av de yrkesfaglige 
utvalgene. Vi tar sikte på at utvalgene har sitt første møte i midten av august og vi vil i samråd 
med utvalgene planlegge aktiviteter for utvalgene inklusive dialogmøter. 
 
De faglige rådene skal levere første del av utviklingsredegjørelsen 15.oktober. Dette vil være et 
viktig tema på fellessamlingen som skal være på Maarud Gård 26.-27.august. 
Utdanningsdirektoratet vil også legge opp til at noen av medlemmene fra utvalgene kan delta på 
deler av samlingen. 

Forslag til vedtak 
SRY tar saken til orientering 



                                 
                                                                                                 

Utviklingsredegjørelse 2015  
 
Punkt 4 i mandatet for de faglige rådene slår fast at hvert råd skal levere inn en 
utviklingsredegjørelse to ganger per oppnevningsperiode. Redegjørelsen bør blant annet ta for seg 
ev. behov for nyetablering, omlegging og nedleggelse av fag. Formålet med redegjørelsen er å gi 
Utdanningsdirektoratet en samlet oversikt over endringer i en sektor som kan ha betydning for 
opplæringstilbudet. Våren 2014 leverte de faglige rådene inn utviklingsredegjørelser for første gang. 
 
Utdanningsdirektoratet oversender herved bestillingen av utviklingsredegjørelse for 2015. 
Bestillingen har følgende deler: 
 
1. kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til det faglige rådet 
2. startpakke med statistikkoversikt for hvert lærefag/yrkeskompetansefag og spørsmål angående 
fagenes relevans 
 
I år er gjennomgangen av tilbudsstrukturen hovedtemaet for redegjørelsen, men dere står naturligvis 
fritt til å ta opp andre saker dere er opptatt av. 
 
Fremdriftsplan 
Som kjent skal fem tverrfaglige arbeidsgrupper også delta i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. For 
å sikre god informasjonsflyt mellom de faglige rådene og arbeidsgruppene, ber vi dere om å levere 
utviklingsredegjørelsen i to deler. Frem mot fristen for levering av delrapport 1 den 15. oktober 
ønsker vi at dere skal vurdere samtlige lærefag/yrkeskompetansefag (Vg3) og besvare spørsmålene vi 
har ført opp i startpakken. Hvis dere rekker det, ber vi dere om også å besvare 
oppfølgingsspørsmålene vi har til den forrige redegjørelsen. Arbeidsgruppene vil bruke delrapport 1 
fra de faglige rådene i sitt arbeid.  

Den andre delrapporten skal leveres innen 1.april 2016. I denne rapporten skal dere beskrive behov i 
bransjene og endringer i teknologi eller andre rammebetingelser, foreslå nye fag etc. Dere vil få 
tilgang til rapporter fra de tverrfaglige arbeidsgruppene i god tid før leveringsfristen 1. april, og vi ber 
dere om å vurdere funn og anbefalinger i disse rapportene som angår fagene i 
utdanningsprogrammet deres.  Vi ber dere også om å se på strukturen innen eget 
utdanningsprogram, herunder om enkelte programområder eller fag er for brede eller for smale.  
Hvis dere ikke har rakk å besvare oppfølgingsspørsmålene våre i del 1, ber vi dere om å besvare disse 
spørsmålene i delrapport 2.  

Vi oppfordrer dere til å samarbeide med andre faglige råd når det er nødvendig og hensiktsmessig.  

 

 

 



Husk dokumentasjon! 

Dere må begrunne og dokumentere alle endringsforslag dere fremmer i utviklingsredegjørelsen. 
Myndighetene og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har tidligere blitt enige om hvilke 
dokumentasjons- og utredningskrav som skal stilles til dem som ønsker å sende inn endringsforslag. 
Alle endringsforslag skal så langt det er mulig inneholde: 

• problembeskrivelse som omfatter 
o hva problemstillingen består i 
o antall mennesker som er berørt av problemet/problemene 
o refleksjoner rundt årsaker (struktur/prosess) 
o grunnen til at dere ønsker å ta saken videre til myndighetene  

• vurdering av alternative løsninger 
• analyse og vurdering av antatte vesentlige konsekvenser av endringen dere foreslår 
• økonomiske og administrative konsekvenser for statlig og fylkeskommunal forvaltning samt 

for private (næringsvirksomhet og enkeltpersoner) 
 

En beskrivelse av kravene finner dere i retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene 
og Udir. 
 

Bistand fra sekretariatet 
Rådssekretæren deres vil bistå dere i arbeidet med å ferdigstille utviklingsredegjørelsen. Vi 
oppfordrer dere til å bruke tiden i rådsmøtene frem til oktober på å fylle ut skjemaene i startpakken. 
Leder og nestleder kan i samarbeid med rådssekretæren lage forslag til utfylling av skjema for et 
utvalg lærefag i forkant av hvert rådsmøte. 
 
Arbeidet med delrapport 2 vil medføre mer skrivearbeid enn arbeidet med delrapport 1. Vi 
oppfordrer rådet til å oppnevne minst to rådsmedlemmer som både kan skrive tekster til 
redegjørelsen og gi tilbakemelding på det andre har skrevet. Rådsekretæren deres kan også bidra 
med skrivehjelp.   
 
En detaljert fremdriftsplan for arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen finner dere i 
notatet «Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen» av 18.3.2015. I dette 
notatet finner dere også mer informasjon om ressursene direktoratet har satt av til gjennomgangen. 
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Oppdrag til yrkesfaglige utvalg   
 
Regjeringen har som målsetting at de yrkesfaglige opplæringstilbudene skal bli mer 

relevante for arbeidslivet. Vi må sikre at fag- og svennebrevene er godt tilpasset 

virksomhetenes behov for kvalifiserte fagarbeidere – både i dag og tiden som kommer. 

Derfor oppretter Utdanningsdirektoratet nå fem yrkesfaglige utvalg. Utvalgene får i oppdrag 

å vurdere hvordan endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen, og å 

komme med forslag til tiltak som kan bidra til å gi fremtidsrettede opplæringstilbud.  

 
Mandat for yrkesfaglige utvalg 

Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere.  

 

Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer en vurdering av løsninger 

som kan bidra til at bransjen eller sektoren investerer i lærlingordningen og at flere 

gjennomfører fag- og yrkesopplæringen med en relevant kompetanse. Opplæringstilbudene 

skal bli mer attraktive både for elever og bedrifter, og overganger videreutvikles. 

 
Utvalgene skal vurdere og foreslå løsninger til utfordringer i bransjen eller sektoren knyttet 

til: 

 

 rekruttering og verdsetting av fagarbeidere 

 framtidig og udekket kompetansebehov og hvorvidt dette kan dekkes av 

fagarbeidere  

 behovet for omstillingsdyktige fagarbeidere, herunder smal eller bred 

kompetanse 

Utvalgene skal vurdere utviklingstrekk i samfunnet og arbeidsmarkedet som vil kunne få 

betydning for fag- og yrkesopplæringen på kort og lang sikt.  

 

Avhengig av bransje/sektor vil flere tema kunne være relevante, for eksempel: 

 

 ny teknologi, økt digitalisering, omlegging til miljøvennlige løsninger  

 konjunktursvingninger, konkurranse fra utlandet, effektivisering, endret 

forbruksmønster, endring i regelverk og økte krav til sikkerhet 

 økt bruk av ufaglært arbeidskraft og innleid og/eller utenlandsk arbeidskraft 

 økt sentralisering av virksomhetsstruktur, geografiske forskjeller, 

kjønnstradisjonelle valg og demografi  

 systemer for internopplæring 
 økt akademisering 

 

Rammer for arbeidet 

De yrkesfaglige utvalgene skal vurdere behov i bransjen uavhengig av hvordan 

utdanningstilbudene i dag er organisert med ni yrkesfaglige utdanningsprogram. Utvalgene 

er derfor sammensatt med utgangspunkt i nærstående bransjer og sektorer, eller i bransjer 

og sektorer som har like utfordringer knyttet til rekruttering, gjennomføring og verdsetting 

av fagarbeidere. Utvalgene kan bestå av representanter fra næringslivet, 

hovedorganisasjonene i arbeidslivet, fylkeskommune, forskere eller øvrige ressurspersoner.  
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De fem yrkesfaglige utvalgene er delt inn på følgende måte: 

Gruppe 1 Helse, oppvekst og velvære 

Gruppe 2 Kontor, handel og service 

Gruppe 3 Reiseliv, matproduksjon og primærnæringen 

Gruppe 4 Bygg, industri og elektro 

Gruppe 5 Immateriell kulturarv og verneverdige fag 

 

I arbeidet med å gjennomgå utdanningstilbudene har Utdanningsdirektoratet også gitt et 

oppdrag til de ni faglige rådene. De faglige rådene, ett for hvert utdanningsprogram, er 

rådgivende organ for myndighetene i spørsmål om fagopplæring. Oppdraget til de faglige 

rådene er todelt. I første del av oppdraget fram til oktober 2015 vil rådene vurdere det 

enkelte lærefagets relevans. I andre del vil rådene bli bedt om å vurdere behov for konkrete 

endringer i dagens tilbud av fag. Utvalgenes innspill skal supplere de faglige rådenes arbeid. 

 

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for utvalgene og vil utarbeide grunnlagsmateriale til 

utvalgene, blant annet basert på utviklingsredegjørelser fra de ni faglige rådene, 

forskningsrapporter, utredninger og statistikk. Utvalgene kan hente inn kunnskap fra 

relevante fagpersoner ved behov. Utdanningsdirektoratet vil tilrettelegge for møteplasser 

underveis i arbeidet mellom utvalgene, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), og de ni 

faglige rådene. Utvalgenes rapporter leveres til SRY, de faglige rådene og 

Utdanningsdirektoratet. Mandatet over gjelder utvalg 1-4, mens utvalg 5 vil få et eget 

mandat. 

 

 

Bakgrunn for arbeidet  
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å styrke kvaliteten på 

og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå utdanningstilbudet på 

videregående nivå i samarbeid med partene i arbeidslivet. Utviklingstrekk i samfunnet 

påvirker arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft, og opplæringen må tilpasses disse 

endringene. 

 

Fagopplæringen bygger på lange håndverkstradisjoner og fagarbeidere representerer en 

kompetanse som samfunnet trenger. Ifølge framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå vil 

Norge mangle 90.000 fagarbeidere i 2025. En grunnleggende forutsetning for 

velfungerende lærefag er at de gir merverdi og har en tydelig plass i virksomhetenes 

arbeidsdeling. Stortingsmelding 20 (2012-13) På rett vei viser at fag- og 

yrkesopplæringen i stor grad gir en kompetanse som verdsettes på arbeidsmarkedet. 

Likevel ser vi at ikke alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fungerer like godt når 

det gjelder rekruttering til lærefagene og tilknytningen til arbeidslivet. Det er forskjeller 

på i hvilken grad næringene rekrutterer arbeidskraft gjennom lærlingordningen. I tillegg 

gjennomfører elevene i for liten grad videregående opplæring med fag/svennebrev eller 

yrkeskompetanse. For mange elever faller fra underveis i opplæringen eller velger påbygg 

til generell studiekompetanse.  

 

Gjennomgangen skal bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme elevers og 

arbeidslivets behov. Vi må sikre at fag- og svennebrevene er godt tilpasset 

virksomhetenes behov for kvalifiserte fagarbeidere – både i dag og tiden som kommer. 

Målet er at opplæringstilbudene skal bli mer relevante for arbeidslivet, at rekrutteringen 

er i tråd med arbeidslivets behov og at elevene i større grad skal fullføre med 

fag/svennebrev eller yrkeskompetanse.  
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Oppdrag til yrkesfaglige utvalg  
 

Regjeringen har som målsetting at de yrkesfaglige opplæringstilbudene skal bli mer 

relevante for arbeidslivet. Vi må sikre at fag- og svennebrevene er godt tilpasset 

virksomhetenes behov for kvalifiserte fagarbeidere – både i dag og tiden som kommer. 

Derfor oppretter Utdanningsdirektoratet nå fem yrkesfaglige utvalg. Utvalgene får i oppdrag 

å vurdere hvordan endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen, og å 

komme med forslag til tiltak som kan bidra til å gi fremtidsrettede opplæringstilbud.  

 

Et eget utvalg skal ha fokus på den immaterielle kulturarven og de små verneverdige 

fagene i et framtidig perspektiv. Dette arbeidet bør sees i sammenheng med øvrige og 

relevante etaters oppdrag med å følge opp nasjonale satsninger knyttet til kulturminnevern, 

kulturarv, kulturlandskap, mattradisjoner, kultur som næring og reiseliv.  

 

Mandat for yrkesfaglige utvalg - Immateriell kulturarv og verneverdige fag  

De fem utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere.  

 

Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer en vurdering av løsninger 

som kan bidra til at bransjen eller sektoren investerer i lærlingordningen og at flere 

gjennomfører fag- og yrkesopplæringen med en relevant kompetanse. Opplæringstilbudene 

skal bli mer attraktive både for elever og bedrifter, og overganger videreutvikles. 

 

Utvalget om immateriell kulturarv og verneverdige fag skal gjennomgå og komme med 

anbefalinger til hvordan man kan forbedre tilbudsstrukturen knyttet til de verneverdige 

fagene i videregående opplæring. I denne gjennomgangen skal både utdannings- kultur- og 

næringspolitiske hensyn legges til grunn. Det er primært tre hovedoppgaver for dette 

utvalget i denne gjennomgangen: 

 

1. Vurdere dagens kriterier for om et fag er verneverdig og ved behov foreslå 

endringer 

2. Vurdere og foreslå mulige løsninger knyttet til å etablere en mer tydelig og enhetlig 

utdanningsstruktur for de små verneverdige fagene  

3. Foreslå varig en ordning for forvaltning av de små verneverdige fagene 

 
I tillegg vil det være aktuelt for utvalget å belyse utfordringer knyttet til: 

 Arbeidslivsrelevans i små fag med liten elevgruppe og hvorvidt 

bransjene/virksomhetene/kultursektoren har behov for denne kompetansen på 

videregående nivå. 

 Offentlig og private opplæringstilbud 

 Utfordringer knyttet til rekruttering av fagarbeidere 

 Bransjens/virksomhetene/kultursektoren behov for fleksible opplæringsmodeller 

 Politiske insitament og satsninger som omhandler immateriell kulturarv, 

kulturminnevern, videreføring av fag og yrker og fremtidens behov for kompetanse 

o Er det flere fagområder som kan være aktuelle å inkludere i en framtidig ny 

opplæringsstruktur for kulturfagene/ de tradisjonelle håndverksfagene? For 

eksempel innen mattradisjoner, bygningsvern, fartøyvern, naturvern, 

kulturlandskap, kulturminnevern og reiseliv?  
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 Er det mulig å etablere en enhetlig utdanningsstruktur for de tradisjonelle 

håndverksfagene/ kulturfagene? 

o Bør opplæring videreføres som tilbud i videregående opplæring, eller bør det 

være en tilpasning til en annen opplæringsmodell for noen av fagene? 

 Utfordringer knyttet til koordinering på etterspørselssiden, og hvordan utvikle 

grunnlaget for et mer robust arbeidsmarked for de tradisjonelle håndverksfagene 

/verneverdige fagene? 

o Hvilke virkemidler finnes i dag som kan bidra til å øke etterspørselen? 

o Hvilke virkemidler kan utvikles for å øke etterspørselen? 

o Hvordan kan de ulike virkemidler koordineres på måter som bidrar til å 

ivareta statens forpliktelser når det gjelder den immaterielle kulturarven? 

Rammer for arbeidet 

De yrkesfaglige utvalgene skal vurdere behov i bransjen uavhengig av hvordan 

utdanningstilbudene i dag er organisert med ni yrkesfaglige utdanningsprogram. Utvalgene 

er derfor sammensatt med utgangspunkt i nærstående bransjer og sektorer, eller i bransjer 

og sektorer som har like utfordringer knyttet til rekruttering, gjennomføring og verdsetting 

av fagarbeidere. Utvalgene kan bestå av representanter fra næringslivet, 

hovedorganisasjonene i arbeidslivet, fylkeskommune, forskere eller øvrige ressurspersoner. 

For utvalget som skal gjennomgå den immaterielle kulturarven og de små verneverdige 

fagene kan i tillegg utvalget bestå av representanter fra kultursektoren, forbund og 

foreninger. 

 

De fem yrkesfaglige utvalgene er delt inn på følgende måte: 

Gruppe 1 Helse, oppvekst og velvære 

Gruppe 2 Kontor, handel og service 

Gruppe 3 Reiseliv, matproduksjon og primærnæringen 

Gruppe 4 Bygg, industri og elektro 

Gruppe 5 Immateriell kulturarv og verneverdige fag 

 

I arbeidet med å gjennomgå utdanningstilbudene har Utdanningsdirektoratet også gitt et 

oppdrag til de ni faglige rådene. De faglige rådene, ett for hvert utdanningsprogram, er 

rådgivende organ for myndighetene i spørsmål om fagopplæring. Oppdraget til de faglige 

rådene er todelt. I første del av oppdraget fram til oktober 2015 vil rådene vurdere det 

enkelte lærefagets relevans. I andre del vil rådene bli bedt om å vurdere behov for konkrete 

endringer i dagens tilbud av fag. Utvalgenes innspill skal supplere de faglige rådenes arbeid.  

 

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for utvalgene og vil utarbeide grunnlagsmateriale til 

utvalgene, blant annet basert på utviklingsredegjørelser fra de ni faglige rådene, 

forskningsrapporter, utredninger og statistikk. Utdanningsdirektoratet vil tilrettelegge for 

møteplasser underveis i arbeidet mellom utvalgene, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 

(SRY), og de ni faglige rådene. Utvalgenes rapporter leveres til SRY, de faglige rådene og 

Utdanningsdirektoratet.  

 

Utvalget skal selv vurdere behovet for mer kunnskap, og skal legge til rette for at 

representanter fra relevante organisasjoner, offentlige myndigheter og fagmiljøer kan legge 

frem sine synspunkter og problemstillinger, f.eks. i dialogmøter. Utvalget skal ikke gå 

igjennom hvert enkelt fag som i dag betegnes som lite og verneverdig, det vil faglig råd for 

design og håndverk vurdere og ut fra Sekretariatet for små og verneverdige fags 

yrkesbeskrivelser. 

 

Se mer informasjon knyttet til hovedoppgavene for utvalget og kunnskapsgrunnlag i 

vedlegg. 
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Bakgrunn for arbeidet  

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å styrke kvaliteten på og 

relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå utdanningstilbudet på 

videregående nivå i samarbeid med partene i arbeidslivet. Utviklingstrekk i samfunnet 

påvirker arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft, og opplæringen må tilpasses disse 

endringene.  

 

Gjennomgangen skal bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme elevers og arbeidslivets 

behov. Vi må sikre at fag- og svennebrevene er godt tilpasset virksomhetenes behov for 

kvalifiserte fagarbeidere – både i dag og tiden som kommer. Målet er at opplæringstilbudene 

skal bli mer relevante for arbeidslivet, at rekrutteringen er i tråd med arbeidslivets behov og 

at elevene i større grad skal fullføre med fag/svennebrev eller yrkeskompetanse. 

Gjennomgangen er også knyttet til de små verneverdige fagene. 

 

Departementet legger i meldingen vekt på at de små og verneverdige fagene i videregående 

opplæring har utfordringer blant annet knyttet til det relativt store antallet fag og lave 

antallet søkere. Dette er utfordrende for tilrettelegging av opplæringen og for muligheten til å 

bevare fagene. Det er lite koordinering på etterspørselssiden, noe som svekker grunnlaget for 

et mer robust arbeidsmarked for lærefagene.  

 

I Norge tilbys opplæring i flere tradisjonelle håndverksferdigheter, blant annet gjennom 

lærefag i videregående opplæring. Flere av fagene omfattes av Unescos konvensjon om vern 

av den immaterielle kulturarven. Fagenes kjennetegn er blant annet bruk av tradisjonelle 

teknikker, materialer og metoder. Fagene har et begrenset og jevnt rekrutteringsbehov. Per i 

dag er det 42 fag som er omfattet av ordningen med verneverdige fag1.  
 

I politisk plattform for Solbergregjeringen er det lagt vekt på mål for kulturfeltet som også 

omfatter forvaltning og vedlikehold av kulturarven. Regjeringen vil blant annet: 

 Gjennomgå bevilgningene på kulturfeltet for å sikre fornuftig ressursbruk og kvalitet. 

 Utarbeide en plan for rehabilitering og vedlikehold av nasjonale kulturinstitusjoner. 

 Vektlegge kultur som næring i større grad og styrke mulighetene for entreprenørskap i 

kultursektoren. 

 Styrke kulturminnearbeidet i Norge 

 

Norge ratifiserte Unescos 2003-konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven i 2007. 

At Norge har ratifisert konvensjonen betyr at de har tatt på seg en internasjonal forpliktelse, 

også når det gjelder å verne tradisjonelt håndverk. «Vern» betyr tiltak for å sikre den 

immaterielle kulturarvens levedyktighet, herunder det å kartlegge, dokumentere, forske, 

bevare, verne fremme, styrke, videreføre, særlig gjennom formell og uformell utdanning, 

samt gjenopplive de ulike sidene ved denne arven. 
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Vedlegg 

 
Mer utfyllende informasjon knyttet til hovedoppgavene for utvalget 
 

1. Revidere kriterier for krav på vern  
Det er behov for en gjennomgang av kriteriene for at et fag blir betegnet som verneverdig. Pr i dag er 
det slik at bedrifter og virksomheter som utøver et av de verneverdige fagene, og som tar imot en 
lærling får et ekstra tilskudd for denne opplæringen1.  
 
Basert på blant annet kulturarv og potensialet for verdiskaping og etterspørsel, kan det være ulike 
kriterier og virkemidler som er aktuelle for ulike fag. For eksempel støtteordninger, om det er en del av 
den immaterielle kulturarven, den samiske kulturarv og hva som definerer at et fag er verneverdig.  
 
Flere forhold vil være førende i gjennomgangen:  

 Potensialet for verdiskaping og etterspørsel  

 Om faget er en del av den immaterielle kulturarven  

 Skillet mellom et fag og en teknikk  

 
Utvalget skal utarbeide en beskrivelse av fordeler og ulemper ved dagens kriterier for at et fag kan 
betegnes som et verneverdige fag2. De gjeldende kriteriene er:  

 Faget er en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller er godkjent som et forsøk.  

 Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på nyrekruttering.  

 Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.  

 Faget har kulturell verdi som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.  

 Når faget overskrider 15 nye kontrakter i løpet av en tre års periode, dvs. i snitt fem nye 
kontrakter pr. år, tas faget ut av lista etter ytterligere et kalenderår. 

Pr i dag er det Utdanningsdirektoratet, etter tilråding fra faglig råd, som vedtar hvilke fag som skal tas 
med på listen over små håndverksfag og dermed utløse høyere tilskudd til lærebedriften.  

 

Se punkt 4 for forslag til kunnskapsgrunnlag 

 
 
2. Vurdere og foreslå en mer tydelig og enhetlig utdanningsstruktur for de små verneverdige fagene, 
inkludert alternative opplærings- og finansieringsmodeller  
 
Det er viktig at det ikke kun er dagens fag som betegnes verneverdige fag i videregående opplæring som 
inkluderes i drøftingen til utvalget. Politiske insitament og satsninger som omhandler immateriell 
kulturarv, videreføring av fag og yrker og fremtidens behov for kompetanse bør også vurderes i denne 
sammenhengen. Målet med arbeidet er at utvalget skal vurdere hvordan man kan etablere en enhetlig 
utdanningsstruktur for kulturfagene/ de tradisjonelle små håndverksfagene.  
 
Vi ønsker at utvalget utreder mulige alternative opplæringsmodeller og herunder en vurdering av om 
det er flere fagområder som kan være aktuelle å inkludere i en framtidig enhetlig utdanningsstruktur for 
kulturfagene/ de tradisjonelle håndverksfagene. Dette kan for eksempel være innen mattradisjoner, 
bygningsvern, fartøyvern, naturvern, kulturlandskap og kulturminnevern.  

                                           
1 http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Fag--og-yrkesopplaring/Satser-larlinger-og-larekandidater-2015/  
2 http://www.maihaugen.no/no/Norsk-handverksutvikling/Sma-handverksfag/Kriterier-og-kontrakter/  

http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Fag--og-yrkesopplaring/Satser-larlinger-og-larekandidater-2015/
http://www.maihaugen.no/no/Norsk-handverksutvikling/Sma-handverksfag/Kriterier-og-kontrakter/
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Underveis i arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen for små verneverdige fag antar vi at det 
vil komme øvrige endringsforslag som ikke eksplisitt er beskrevet i mandatet. Utvalget står selv fritt til å 
vurdere hva som bør tas med av forslag. 
 
Ut fra om utvalget kommer frem til forslag som beskrives over, bør forslagene inkludere ulike 
finansieringsmodeller avhengig av de alternative opplæringsmodellene.  
 
3. Foreslå varig ordning for forvaltning av de små verneverdige fagene 

 
Avhengig av forslagene utvalget kommer frem til, skal det foreslås en varig ordning for en videre 
forvaltning av de små verneverdige fagene. Momenter som drøftes her kan for eksempel være:  

 En videreføring av dagens opplæringsstruktur for enkelte av fagene og gjeldende 
tilskuddsordning.  

 En ny opplæringsmodell utover videregående opplæring for enkelte av fagene, inkludert en 
vurdering av fagskoletilbud og universitet- eller høyskoletilbud for relevante fagbrev (Y-vei) som 
alternativ til tilbud i videregående opplæring.  

 Nye støtteordninger.  

 En videreføring av gjeldende forvaltningsnivå.  

 Nytt forvaltningsnivå, med for eksempel et varig samarbeid mellom flere myndigheter.  

 
4. Kunnskapsgrunnlag:  

 Rapporten «Små håndverksfag – statusgjennomgang» (Econ 2009) presenterer eksempler på 
kriterier for hva som kan regnes å ha spesiell kulturhistorisk verdi. Rapporten drøfter også 
hvordan ulike fag og teknikker står i forhold til de kriteriene de presenterer. Arbeidet med 
gjennomgangen av de verneverdige fagene bør se til og bygge videre på de vurderingene som er 
gjort i denne rapporten. 

 Rapporter som har relevans til studieforbundenes rolle (se 4.1), for eksempel En ordning, et 
mangfold av løsninger (Oxford Research 2013). Arbeidet med dette forskingsprosjektet har vist at 

studieforbundene samlet sett organiserer en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet, på tvers av 
emner, nivå, geografi og målsetting. Våre funn tyder på at studieforbundsordningen som sådan oppfyller 
målene slik disse er formulert, og at studieforbundene er en ressurs for sine medlemsorganisasjoner 
(sitat). 

 Diverse stortingsmeldinger, NOUer, rapporter og forskningsrapporter relevant for 
kulturminnevern, kompetansebehov, utvikling og videreføring (ref.4.1) 

 Beskrivelse og vurdering av eksisterende tiltak som skal støtte opp om små verneverdige fag. 
For eksempel ekstra lærlingtilskudd, landsdekkende linjer og landslinjer.  

 Yrkesbeskrivelser av fagene (utarbeidet av SSV) 

 Faglig råd for design og håndverks gjennomgang av fagene 
 
4.1 relevante rapporter, stortingsmeldinger og utredninger 

 Econ rapporten: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/Rapport-
om-sma-handverksfag/   

 NOU 2001:1: Fortid former framtid – utfordringer i en ny kulturminnepolitikk  

 NIFU rapport 4/2007: Kultur-retur, fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert 
næringsutvikling  

 ABM utvikling (2010): Immateriell kulturarv i Norge, en utredning om Unescos konvensjonen  

 St. meld 16 (2004-2005) (Miljøvern Dep): Leve med kulturminner  

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/Rapport-om-sma-handverksfag/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/Rapport-om-sma-handverksfag/
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 St meld nr 49 (2008-2009) (KKD): Framtidas museum- forvaltning, forsking, formidling, fornying 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-49-2008-
2009-.html?regj_oss=1&id=573654  

 St meld 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste 
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-35-
20122013/id725021/?docId=STM201220130035000DDDEPIS&ch=1&q=framtid%20med%20fotf
este&redir=true&ref=search&term=framtid%20med%20fotfeste   

 http://www.byggogbevar.no/default.aspx   

 KKD rapport (2008): Kulturhåndverk, avtrykk frå fortiden (…) 
http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Kultur/Rapport_tradisjonelt_haandverk_april2008.pdf  

 En ordning, et mangfold av løsninger, forskningsprosjekt om studieforbund, 2013 
http://oxfordresearch.no/media/187840/en_ordning__et_mangfold_av_l_sninger_-
_forskningsprosjekt_om_studieforbund.pdf    

 NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014, 
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e88e03c840742329b9c46e18159b49c/no/pdfs/no
u201320130004000dddpdfs.pdf  

 Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial (2015), 
Menon Business Economics, 
https://www.regjeringen.no/contentassets/78e603ad6c8e432695d2bca64fe54d3f/verdiskaping
sanalyse-av-reiselivsnaringen-sluttrapport-28--januar-2015.pdf  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-49-2008-2009-.html?regj_oss=1&id=573654
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-49-2008-2009-.html?regj_oss=1&id=573654
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-35-20122013/id725021/?docId=STM201220130035000DDDEPIS&ch=1&q=framtid%20med%20fotfeste&redir=true&ref=search&term=framtid%20med%20fotfeste
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-35-20122013/id725021/?docId=STM201220130035000DDDEPIS&ch=1&q=framtid%20med%20fotfeste&redir=true&ref=search&term=framtid%20med%20fotfeste
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-35-20122013/id725021/?docId=STM201220130035000DDDEPIS&ch=1&q=framtid%20med%20fotfeste&redir=true&ref=search&term=framtid%20med%20fotfeste
http://www.byggogbevar.no/default.aspx
http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Kultur/Rapport_tradisjonelt_haandverk_april2008.pdf
http://oxfordresearch.no/media/187840/en_ordning__et_mangfold_av_l_sninger_-_forskningsprosjekt_om_studieforbund.pdf
http://oxfordresearch.no/media/187840/en_ordning__et_mangfold_av_l_sninger_-_forskningsprosjekt_om_studieforbund.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e88e03c840742329b9c46e18159b49c/no/pdfs/nou201320130004000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e88e03c840742329b9c46e18159b49c/no/pdfs/nou201320130004000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/78e603ad6c8e432695d2bca64fe54d3f/verdiskapingsanalyse-av-reiselivsnaringen-sluttrapport-28--januar-2015.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/78e603ad6c8e432695d2bca64fe54d3f/verdiskapingsanalyse-av-reiselivsnaringen-sluttrapport-28--januar-2015.pdf


STARTKONFERANSE  
For gjennomgangen av de yrkesfaglige 
opplæringstilbudene  

Tid og sted  
26. mai 2015, kl. 9.30-15.30. Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo  

Program  
Utdanningsdirektoratet inviterer til konferanse om fagopplæring og arbeidslivets 
kompetansebehov. Konferansen blir startskuddet for arbeidet med å gjennomgå de 
yrkesfaglige utdanningstilbudene.  

09.00-09.30 Registrering, kaffe og frukt 
09.30-10.20 Velkommen  v/ Anne Katrine Kaels, avdelingsdiretør i Utdanningsdirektoratet 

Fremtidige kompetansebehov – Presentasjon av et pågående prosjekt i KD 
v/ Tone H. Sollien, Avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartmenetet 
Yrkesfagene er avgjørende for verdiskaping og innovasjon i næringslivet 
v/Mona Skaret, direktør for klynger og vekstbedrifter, Innovasjon Norge 

10.20-10.30 Kort pause 

10.30-11.15 Fagbrev for fremtiden 
v/ statsråd Torbjørn Røe Isaksen 
Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet 
v/ NIFU/Fafo 

11.15-11.30 Kort pause 

11.30-12.45 Hvem skal bygge det grønne skiftet? 
v/ Gero Nereng, Miljøstiftelselsen ZERO 
Bedriftsperspektiv 
 v/ Nils Askeland og Leif Ottar Heimro, Kværner 
Innlegg fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)  
v/ Benedikte Sterner, LO 
Norturas satsing på lærlinger  
v/ Petter Kildebo og Petter Agerup, Nortura Sarpsborg 

12.45-13.30 Lunsj  

13.30-15.30 FEM PARALLELLE WORKSHOPS 

 1) Design og håndverk  v/ Anna Hagen Tønder, Fafo – rom 2621, 2.etg 
2) Restaurant- og matfag v/Asgeir Skålholt, NIFU –  lite auditorium, 2.etg 
3) Service og samferdsel v/Kaja Reegård, Fafo – rom rubiks, 2.etg 
4) Helse- og oppvekstfag v/ Håkon Høst, NIFU - teknologisenteret 1.etg 
5) Utfordringer knyttet til kompetansebehov. Med eksempler fra byggebransjen og 
industrien v/ Hanne Shapiro og Øivind Eriksen-Vik – auditorium kjettingen, 1.etg 

 



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: Frode Midtgård 
E-post: fmi@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 41 
 

 
Vår dato: 
26.05.2015 
Vår 
referanse: 
201x/xxxx 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 2 
2015 

 
Dato: 11.06.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratet  
  
SRY- Orienteringssak Tiltak 39 i Meld. St. 20, modeller for 

kvalifisering av elever mellom Vg2 og 
Vg3/opplæring i bedrift  

Dokument Til orientering 
Innstilling Informasjonen tas til orientering. SRY ønsker 

å holde seg oppdatert på erfaringer med 
utprøving av modellene.  

Vedlegg Beskrivelse av modeller for kvalifisering av 
elever mellom Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift 

 

Kort om kvalifiseringstiltakene 
Denne saken ble behandlet i SRY-møte 3 i 2014.  
 
Tiltaket dreier seg om utprøving av ulike modeller for å kvalifisere elever mellom Vg2 og 
Vg3/opplæring i bedrift. 
 
For å styrke elevenes forutsetninger for å bestå videregående skole har fire ulike modeller for 
kvalifisering blitt prøvd ut i 2014 og videreføres i 2015 med noen endringer.    
 
Modell 1 – «Veien til læreplass»  
Gi deltagere økt kompetanse om det å søke læreplass. Gi innsikt i hva bedriftene forventer og 
hvordan disse kravene kan møtes. 
  
Modell 2 – «Læreplasskurs»  
Kvalifisere ungdommer til å få læreplass, øke gjennomføring og systematisere arbeidet med 
formidlingen. Koordinere tiltak med andre aktører.  
 
Modell 3 – «Korte fagkurs», utgår i årets utprøving  
 
Modell 4 – «Forsterket Vg3 påbygg»  
Gi elever som skal gå på Vg3 påbygging til generell studie-kompetanse et utvidet og forsterket 
pedagogisk tilbud med sikte på bedre gjennomføring.  
 
Modell 5 – «Tett på Vg2 yrkesfagelever» (ny modell fra i år) 
Gi utvalgte elever med svake skoleresultater på Vg2 yrkesfag en forsterket pedagogisk og organisatorisk 
oppfølging.  
 
 
Modell 1 og 2 retter seg mot elever som har søkt læreplass og ikke fått. Modell 4 og 5 retter seg 
mot elever som enten skal starte på Vg3 påbygging eller på Vg2 yrkesfag.   
 
 
 
 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Resultatet av utprøvingene i 2014 foreligger i en delrapport fra FAFO og kunnskaper vi har fra et 
erfaringsseminar med fylkeskommunene i desember 2014. Både «Veien til læreplass» (modell 1) 
og «Læreplasskurs» (modell 2) har gitt til dels gode resultater. I modell 1 finnes det ett eksempel 
på at alle fikk læreplass. I modell 2 fikk fra 13–14 % til cirka 50 % læreplass i de fylkene FAFO 
har sett på.  
 
FAFO sier i sin rapport at ingen av fylkene i utvalget vårt har organisert et tilbud etter modell 3 
slik den er beskrevet, noe som kan tyde på at modellen ikke har passet. Resultatene fra tilbudet 
etter modell 4 gjenstår å se når Vg3-kullet 2014–2015 har fullført. Sluttrapporten vil være klar 
høsten 2016. 
 
FAFO sin kartlegging og vår erfaring fra evalueringer tilsier at vi tar ut modell 3 og ønsker en 
utprøving av en ny modell 5. Modell 5 omfatter en tett oppfølging av elever med svake 
skoleresultater og som står i fare for å ikke bestå i et eller flere fag på Vg1 og/eller Vg2. Aktuelle 
tiltak er tett fraværsoppfølging, utvidet rådgiving, forsterket læreroppfølging i enkeltfag etc.  

Fylkeskommunale utprøvinger i 2015 
Vi skal prøve ut fire modeller i 2015. Fylkeskommunene kunne søke om økonomiske midler til 
utprøvingen i perioden 20. februar til 20. mars 2015. Det kom inn søknader fra alle 
fylkeskommunene, totalt ble det søkt om i overkant av 70 millioner kroner. Vi har 18,5 millioner 
kroner til utdeling.  
 

Modeller Søkt om (millioner) Søknader per modell 
Modell 1 2.24 (3.2%) 12 av 19 fylker 
Modell 2 39.88 (56.9%) 19 av 19 fylker 
Modell 4 6.62 (9.5%) 10 av 19 fylker 
Modell 5 21.29 (30.4%) 12 av 19 fylker 

Fordeling av søkte midler  
 
Ut i fra en samlet vurdering av søknadene har Utdanningsdirektoratet foreslått følgende fordeling 
for årets tilskudd.    
 

Modeller Forslag tildeling i mill. (%-vis) 
Modell 1 – kort kurs 1.77 (9%) 
Modell 2 – langt læreplasskurs 9.75 (52%) 
Modell 4 – forsterket Vg3 påbygg 1.76 (9%) 
Modell 5 – tett på Vg2 yrkesfagelever 5.40 (29%) 

Fordeling av midler på de ulike modellene 
 
Det skal avholdes oppstartsseminar den 5. juni hvor alle deltagende fylker er invitert.   
 

Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering. SRY ønsker å holde seg oppdatert på erfaringer med utprøving 
av modellene.   
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