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3. Vedtakssaker

SRY-sak 10-03-2015  Retningslinjer praksiskandidater 
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SRY-sak 12-03-2015 Rapport SRY/URLU  
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1. St meld Livslang læring og utenforskap (LLLU)
2. Prosjektet om fremtidige kompetansebehov- Møte med KD 30.9.15
3. World skills Norway- Prosjekt skolekonkurranser
4. Gjennomgang av tilbudsstrukturen
5. Modeller for overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige
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Referat fra SRY-møte 2 – 2015 
 
Dato: 11.6.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 

Tilstede:  
SRY 
Rolf Jørn Karlsen, LO 
Carl E. Rønneberg, NHO 
Benedicte Sterner, LO 
Roy Venge Tollefsen, KS  
Kjersti Flåten KD 
Kristian Ilner, NHO 
Astrid Moen Sund, Utdanningsforbundet 
Kari Hoff Okstad, Spekter 
Jorunn Teigen Leegaard, KS 
Benjamin Myrstad, EO 
Anne Eggen Lervik, Virke 
Kristin Vik, YS 
 
Observatør 
Kristoffer Hansen, EO 
 
Utdanningsdirektoratet 

Forfall: 
Mette Henriksen Aas, LO 
Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet 
Astrid Moen Sund, Utdanningsforbundet 
Margaret Westgaard, KS 
Yngve Schrøder Tufteland, NFD 
Trude Tinnlund, LO 
Inger Lise Blyverket, Virke 
Siv Andersen, SIU  
Bente Søgaard, YS  
Turid Semb, KMD 
Oddbjørn Tønder 
 

Karl Gunnar Kristiansen 
Aina Helen Bredesen 
 

 

  
 
 

 

  
1. Godkjenning av dagsorden 
Utsettelse av sak 06-02-15 Retningslinjer for dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater 
Sak 06-02-15 Retningslinjer for dokumentasjon av praksis for praksiskandidater ble foreslått 
utsatt til neste SRY- møte. Dette fordi flere av de faglige rådene har bedt om utsatt frist for 
tilbakemelding. Sekretariatet har kun mottatt innspill fra to faglige råd pr. 10.6.2015. SRY får et 
bedre grunnlag for behandling når rådenes uttalelse foreligger.  
 
Vedtak 
Sak 06-02-15 utsettes til neste SRY møte. Dagsordenen ble enstemmig godkjent med endringen.   

 
2. Godkjenning av referat fra møtet 5.3.2015 
Vedtak 
Referatet ble enstemmig godkjent uten merknader. 
 
 
3. Diskusjons- og orienteringssaker  
Merkeordning for godkjente lærebedrifter 
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 

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

 
Vår dato: 
22.6.2015 
Vår 
referanse: 
2015/42 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

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


   Side 2 av 6 

 

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

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

 

bedrifter. I tillegg vil direktoratet etablere et nasjonalt register over slike bedrifter. 
SRY er positive til merkeordningen og mener organisasjonene bør bidra i profileringen. Ordningen 
blir lansert på konferansen «Kvalitet i fagopplæringen» i Bergen 24. – 25. november 2015. 
 
Vedtak 
SRY tar saken til orientering. 
 
Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap 
Regjeringen skal gjennom en ny stortingsmelding utvikle ny politikk for voksne som står i fare for 
å falle utenfor arbeidslivet, eller som har falt ut. 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 presenterte noen skisser til tiltak:  

 Mulig alternativ vei til fagbrev – fagbrev på jobb 
En ordning for voksne med tilrettelagt systematisk opplæring. Problemstillinger som bør drøftes 
videre er eventuelt fritak for fellesfag, eksamensordninger og krav til praksis. 
 
SRY mener man bør tilrettelegge for tilpassede løp for voksne frem mot fag- og svennebrev. 
SRY er delt i synet på om det bør etableres egne modeller eller om man heller bør se på 
muligheten for tilpasninger av etablerte ordninger. SRY vil drøfte denne problemstillingen videre 
når departementet legger frem konkrete modeller. SRY legger til grunn at tilpassede løp for 
voksne ivaretar kvalitet i opplæringen.   

 Mulig modulisering av læreplanene 
Departementet vurderer innføring av moduler i læreplanene for unngå lange opplæringsløp for 
voksne. Målet er at voksne som har kortere ansettelseskontrakter skal kunne opparbeide seg 
praksis og kunnskap innenfor avgrensede moduler. Departementet vil presentere eksempler på 
moduler for SRY underveis i arbeidet. 
 
Vedtak 
SRY ønsker å følge opp saken på neste SRY møte (23. september 2015) og anmoder 
departementer om å oversende skisser til modell for alternativ vei til fag og svennebrev og 
eksempler på moduler i læreplaner som SRY kan behandle. 
 
Orientering om Riksrevisjonens undersøkelse om tilgang på læreplasser 
Riksrevisjonen har besluttet å gjennomføre en hovedanalyse om dette. 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 som ikke tilbys læreplass. 
 
Riksrevisjonen orienterte om gjennomføringen av undersøkelsen. Da detaljene i undersøkelsen er 
unntatt offentlighet omtales ikke disse i referatet.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering.  
 
 
4. Vedtakssaker 
SRY-sak 04-02-2015  Høring – endring av lov og forskrifter om offentlige 
anskaffelser - Lærling klausul i offentlige anbud 
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om endring i lov om offentlige 
anskaffelser. I høringsnotat 2 punkt 2.6.3 foreslår departementet å videreføre bestemmelsen om 
lælingklausul, men i en endret form. Det vises videre til omtale av dette i høringsnotat 1 til 
anskaffelsesloven punkt 3.5. I høringen omtales også «terskelverdier». Samarbeidsrådet for 
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yrkesopplæring (SRY) overlater til partnerne i arbeidslivet å uttale seg om nivået på disse 
verdiene. 
 
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.  
 
Departementet foreslår at kravet om lærlinger bare skal gjelde i bransjer og i geografiske 
områder hvor departementet i forskrift har definert at det er særlig behov for læreplasser. SRY 
mener det på et generelt grunnlag er behov for lærlinger i alle bransjer. En statlig regulering og 
definisjon av behovet for lærlinger gjennom forskrift er et dårlig egnet virkemiddel for å 
imøtekomme utfordringer slik som konjunktursvingninger. Det samme vil gjelde en regulering av 
geografiske områder. 
 
Hensikten med en lærlingklausul i lov om offentlig anskaffelser er å stille krav til arbeidsgivere 
om at de har lærlinger i virksomheten. For at en lærlingklausul skal ha effekt og omfatte de fleste 
virksomheter, mener SRY at det er viktig at terskelverdien for kontrakter ikke settes for høyt. 
Imidlertid mener SRY at partene i arbeidslivet gjennom sine organisasjoner er rette instanser for 
å uttale seg om nivået på terskelverdiene.    
 
Vedtak 
Basert på diskusjonen utarbeider sekretariatet forslag til høringsuttalelse. Uttalelsen oversendes 
organisasjonene for innspill og kommentarer før oversendelse til departementet.  
 
 
SRY-sak 05-02-2015 Nyoppnevning av faglige råd 2016 – 2020  
SRY har tidligere besluttet å drøfte erfaringene og komme med innspill til nyoppnevning av 
faglige råd for perioden 2016- 2020. I arbeidet er det ønskelig at de faglige rådene gir innspill på 
sine erfaringer. SRY mener derfor at følgende spørsmål oversendes de faglige rådene for 
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? 
 

Vedtak 
SRY ber de faglige rådene drøfte spørsmålene til diskusjon. Saken fremmes på i SRY sammen 
med rådenes innspill. 
 
 
SRY sak 06-02-2015 Endring i utdanningsprogrammet for medier og 
kommunikasjon  
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.  
 

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


   Side 4 av 6 

 

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

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

 

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. 
 
Vedtak 
SRY tar beslutningen om endringen til etterretning, og slutter seg til forslaget om å videreføre 
Faglig råd for medier og kommunikasjon ut oppnevningsperioden. 
 
 
SRY sak 07-02-2015 Rapport URLU/ SRY arbeidsgruppe- tiltak og 
støtteordninger som kan bedre funksjonshemmede elevers mulighet til å 
gjennomføre en fagopplæring 
SRY/URLU-arbeidsgruppen, som ble oppnevnt av SRY og URLU senhøsten 2014, startet opp 
arbeidet i februar 2015. Arbeidsgruppen har gjennomført 4 dagsmøter og har nå ferdigstilt sin 
rapport. Leder i arbeidsgruppen Inger Andersen Kise gjennomgikk rapporten og gruppes forslag 
til tiltak. 
 
SRY mener arbeidsgruppen har gjort en god jobb og at rapporten gir et godt innblikk i de ulike 
tilskuddsordningene som finnes. Imidlertid mener SRY at arbeidsgruppens forslag til tiltak er 
svært omfattende og til dels rettet mot temaer og prosesser som allerede er igangsatt. Her kan 
nevnes utprøving av vekslingsmodeller, hospiteringsordninger og rådgivning. Innspill av denne 
karakter bør spilles inn til de respektive prosesser. Videre bør arbeidsgruppen gjøre en 
prioritering av forslag til nye tiltak rettet mot målgruppen.   
 
Vedtak 
SRY ber arbeidsgruppen gjøre en prioritering av forslag til nye tiltak rettet mot målgruppen. Tiltak 
rettet mot allerede pågående prosesser bør spilles inn til relevante fagmiljøer. SRY ber om at 
arbeidsgruppen legger frem saken for ny behandling på neste SRY møte 23. september 2015.    
 
 
SRY sak 08-02-2015 Deltagelse i European Alliance for Apprenticeships 
nettverk for fag- og yrkesopplæring 2015-2018 
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 
 
Deltagelse med en forpliktelse (pledge) vil kunne gi Norge mulighet for:  
- Nettverk– Deltakelse i et europeisk nettverk av eksperter på lærlingeordninger 
- Læring – Mulighet for å dele erfaringer og lære av beste praksis  
- Verktøy – Tilgang til gode retningslinjer, verktøy og ressurser  
- Informasjon – Tilgang til nyheter og invitasjoner til workshops og events  
- Synliggjøring – Potensial for publisitet og synliggjøring av arbeidet dere gjør 
 
SRY ønsker å søke deltagelse i nettverket der informasjon om trepartssamarbeidet og arbeidet 
med samfunnskontrakten kan være SRYS bidrag i nettverket. En deltagelse vil bidra til å følge 
opp SRYs mandat der en av rådets oppgaver er å følge med på utviklingen internasjonalt som har 
betydning for fag- og yrkesopplæringen. Organisasjonene i SRY vil dele på deltagelse i nettverket 
og de forpliktelsene rådet forplikter seg til gjennom pledgen. Kristian Ilner vil være SRYs 
kontaktperson i nettverket. 
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Vedtak 
SRY søker om en pledge til European Alliance for Apprenticeships. 
 
 
5. Diskusjons- og orienteringssaker 
Yrkesfaglærerløftet 
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. 

 
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.  
 
SRY mener at et godt videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere er viktig, særlig med tanke på 
yrkesretting av opplæringen. Etter og videreutdanning er ikke et enten eller prosjekt med både 
og. SRY mener det er viktig å koble etter og videreutdanningstilbud opp mot 
hospiteringsordninger. SRY mener også at dagens PPU tilbud er for lite tilgjengelige. 
 
Vedtak 
SRY tar informasjonen til orientering. 
 
 
Oppfølging av Meld St. 20 Gjennomgang av tilbudsstrukturen 
Utdanningsdirektoratet orienterte kort om status for arbeidet med gjennomgang av 
tilbudsstrukturen. De yrkesfaglige utvalgene ble presentert og direktoratet vil avholde 
oppstartsmøter med lederne for utvalgene i løpet av juni.  
 
Modeller for kvalifisering for elever som ikke får læreplass eller skoleplass 
Saken ble ikke realitetsbehandlet. SRY tar informasjonen i saksfremlegget til orientering. 
 
 
6.  Eventuelt 

• Utsettelse av SRY møte 3-2015 fra 10. september 
LO avholder sin årlige utdanningskonferansen 10. september og har anmodet om at SRY møtet 3-
2015 utsettes. 
 
Vedtak 
SRY møtet flyttes til 23. september 2015.  

 
 

• Samling med tema internasjonalisering 
SRY har tidligere anbefalt at det avholdes en internasjonal konferanse for medlemmer i de faglige 
rådene. SRYs arbeidsgruppe for internasjonalisering har tidligere lagt frem utkast til program for 
et møte med tema internasjonalisering. Etter planen skulle dette gjennomføres vår/ høst 2014. 
Sekretariatet vurderte i samråd med nestleder i SRY den planlagte aktivitet for de faglige rådene 
høsten 2014. Aktiviteten ville bli svært høy med blant annet oppdrag knyttet til gjennomgang av 
tilbudsstrukturen. Det planlagte møtet med de faglige rådene med tema internasjonalisering ble 
derfor utsatt til første halvdel 2015. 
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SIU planlegger en internasjonaliseringskonferansen for grunnopplæringen (IKG15) som skal 
arrangeres 11. og 12. november 2015. Konferansen vil finne sted i Oslo, og SIU vil gjennomføre 
konferansen i nært samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Akershus fylkeskommune. 
Konferansen skal gi faglig oppdatering på internasjonaliseringsspørsmål for hele 
grunnopplæringssektoren: Barnehage, skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring.  
Målgruppen for konferansen er stor og sammensatt: Nasjonale, regionale og lokale 
skolemyndigheter, utdanningspolitiske institusjoner og aktører på alle nivå, skole- og 
barnehageledere, lærerutdannere, rådgivere, lærere, arbeidsliv, interesseorganisasjoner og alle 
andre som arbeider innen utdanning og opplæring. 
 
For å nå både målet og målgruppen for konferansen er det etablert en referansegruppe som skal 
bistå i planleggingen. Fra SRY deltar Kristian Ilner i referansegruppen. 
 
Vedtak 
Med bakgrunn i fortsatt høy aktivitet i de faglige rådene usettes SRYs samling med tema 
internasjonalisering til 2016. SRYs forslag til temaer spilles inn til høstens SIUs konferanse om 
internasjonalisering i grunnopplæringen. 
 

7. Innspill til dagsorden for SRY-møte 23. september 2015 
-    Retningslinjer praksiskandidater 
- St meld Livslang læring og utenforskap (LLLU) 
- Nyoppnevning faglige råd 
- Samfunnskontrakten – veien videre 
- Gjennomgang av tilbudsstrukturen 
- World skills prosjekt- skolekonkurranser 

 
 

8. Evaluering av møtet 
SRY var godt fornøyd med dagens møte.  
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Vår saksbehandler: Knut Maarud 
E-post: kma@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 00 00 

Vår dato: 
10.09.2015 
Vår 
referanse: 

Deres dato: 

Deres 
referanse: 

SRY-møte 3 
2015 

Dato: 23.09.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratet 

SRY-sak 10-03-15 Retningslinjer for vurdering av praksis for 
praksiskandidater 

Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av 
praksis for praksiskandidater  

Til beslutning 

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

Vedlegg Saksdokument m/vedlegg: 
1. Forslag til retningslinjer
2. Uttalelser fra faglige råd
3. Utgått RFA-rundskriv

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
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I tillegg ble det oppnevnt fire representanter fra opplæringsregionene. Direktoratet har i 
samarbeid med referansegruppa utarbeidet vedlagte forslag til retningslinjer. Forslaget er sendt 
de faglige rådene til uttalelse. Seks av ni faglige råd har uttalt seg, og disse følger som vedlegg. 
Direktoratet ønsker kommentarer til forslaget og til problemstillinger som framgår av 
saksdokumentet.  

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



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/ 

 

Retningslinjer for dokumentasjon av praksis for praksiskandidater – oppsummering av tilbakemeldinger fra faglige råd 
Spørs- 
mål: 

Om deltids- 
arbeid skal 
omregnes til 
heltid 

Om det skal 
kunne gis 
dobbel 
godskriving. 
 

Om praksis som 
selvstendig 
næringsdrivende 
skal kunne 
godkjennes 

Om det bør 
utarbeides et 
felles nasjonalt 
formular for 
dokumentasjon 
av praksis. 

Synspunkter på 
behovet for 
omtale av 
praksiskrav til 
enkeltfag i 
retningslinjene. 

Andre tilbakemeldinger 

DH Bør omregnes til 
heltid 

Nei, det bør ikke gis 
dobbel godskriving 

Bør godkjennes Ja Nei FRDH støtter konklusjonene i 
notatet om at kun yrkespraksis fra et 
ordinært arbeidsforhold kan 
godkjennes. 

HO Rådet er delt, uttaler 
seg ikke 

Nei Ingen kommentar Ja Nei, kun vg3-
læreplanen må 
prøves. Evt må 
vg1/vg2 endres. 

Det viktigaste for rådet er at 
kvaliteten på fagbrevet ikkje blir 
redusert eller kan oppfattast å bli 
redusert ved ei eventuell endring. 

NA Tja, men skaper nye 
utfordringer 

Nei Ja Nei Nei FRNA er opptatt av at 
praksiskandidatordningen fortsatt 
skal være en 
dokumentasjonsordning og ikke en 
opplæringsordning.  

RM Nei.  Nei Ja Svarer ikke klart Svarer ikke Det faglige rådet mener at 
praksiskandidatordning og 
godkjenning av relevant praksis ikke 
må uthules. 

SS Relevant praksis skal 
og må omregnes. 

Kan vurderes i 
enkelttilfeller 

Ja Ja, en praksis- 
kalkulator 

Rådet vil se nærmere 
på problemstillingen 

 

EL Må omregnes til hele 
årsverk 

 Nei. Gode HMS-
rutiner må læres best 
sammen med andre. 

Skjema bør 
utarbeides bransjevis 

Spesielle forhold ved 
lovregulerte bør 
omtales 

Rådet mener retningslinjene bør 
avklare om/hvordan praksis fra 
utlandet skal kunne godkjennes 

TIP      Har ikke svart 
BA      Har ikke svart 
MK      Har ikke svart 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Dato:  
09.09.2015 

 
 

Saksdokument til SRY-møtet 23.09.2015 
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 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61%23KAPITTEL_3
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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  
Retningslinjene er sendt på høring til de faglige rådene. Seks av de ni faglige rådene har 
svart. Uttalelsene følger vedlagt, og kan sammenfattes slik: 
 
• Direktoratet ønsker synspunkter på om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, eller 

deltidsarbeid skal likestilles med heltid, og i hvilket omfang. 
Rådene mener i hovedsak at deltidsarbeid skal omregnes til heltid 
 
• Direktoratet ønsker synspunkter på om det skal kunne gis dobbel godskriving. 
Rådene mener det ikke skal kunne gis dobbelt godskriving 
 
• Direktoratet ønsker synspunkter på om praksis som selvstendig næringsdrivende skal 

kunne godkjennes, og hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles. 
Rådene meder praksis som selvstendig næringsdrivende skal kunne godkjennes forutsatt 
tilstrekkelig dokumentasjon fra oppdragsgiver og myndigheter 
 
• Direktoratet ønsker synspunkter på om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular 

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

retningslinjene. 
Rådene er delt i spørsmålet 
 
• Andre tilbakemeldinger  
 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for praksiskandidater 
2. Uttalelser fra de faglige rådene m/oppsummering 
3. RFA-rundskriv 55/92: Generelle retningslinjer til veiledning for vurdering av 

praksis  
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Vedlegg 1: Forslag til retningslinjer for dokumentasjon 
av praksis for praksiskandidater 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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). 
 

7. 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: 

                                                           
1 Jf. brev fra Utdanningsdirektoratet 07.06.13 
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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 
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. 

8. 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. 

9. 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. 
 

http://www.privatistweb.no/
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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 
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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Vedlegg 2: Uttalelser fra de faglige rådene  
 
 

Vår saksbehandler: Marianne Westbye 
 

 
Vår dato: 
25.06.2015 
Vår 
referanse: 
2015/64 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
 
0135 OSLO 
 
 
 
Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater 
 
Faglig råd for design og håndverk (FRDH) viser til Utdanningsdirektoratets 
forslag til nye retningslinjer for dokumentasjon av praksis for praksiskandidater 
og bestilling sendt til de faglige rådene hvor direktoratet ber de faglige rådene 
kommentere utkastet i følgende punkter:  
 
• Om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, eller deltidsarbeid skal likestilles 

med heltid, og i hvilket omfang. 
• Om det skal kunne gis dobbel godskriving. 
• Om praksis som selvstendig næringsdrivende skal kunne godkjennes, og 

hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles. 
• Om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular for dokumentasjon av 

praksis. 
• Synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i 

retningslinjene. 
• Andre tilbakemeldinger  

 
FRDH har følgende synspunkter: 
 
• For de fagene FRDH representerer støtter vi ikke at det skal være omtale av 

enkelt fag i retningslinjene, det bør være like krav for alle fag. Samtidig er 
det viktig at systemet ikke blir for rigid, men at det er rom for en individuell 
vurdering. 
 

• Deltidsarbeid bør omregnes til heltid. Det kan ikke være slik at man kan ta 
den "enkle" veien ved å velge en deltidsstilling, og dermed får totalt sett 
kortere praksistid. Ved å ikke samle praksis på en 100 % stilling, vil man få 
fragmentert opplæringen/praksisen på en slik måte at det kan være behov for 
heller å øke kravet til praksistid totalt. FRDH anbefaler at det samtidig bør 
være en mulighet for en individuell vurdering. 

 
• FRDH støtter ikke at det skal kunne gis dobbel godskriving. 
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• På spørsmålet om praksis som selvstendig næringsdrivende skal kunne 
godkjennes, og hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles mener 
FRDH det er viktig at retningslinjene ivaretar gründere/ de som er selvstendig 
næringsdrivende mulighet for å ta fagbrev. Dette er spesielt viktig innen flere 
av de små verneverdige fagene hvor det er få utøvere og bedrifter. FRDH 
foreslår at dokumentasjonskrav kan være kopi av fakturaer og oppdrag som 
kan dokumentere at man har vært i et arbeidsforhold og hva slags som er 
utført. 

 
• FRDH støtter forslag om at det utarbeides et nasjonalt formular for 

dokumentasjon av praksis. Egenvurdering er viktig. Et nasjonalt formular er 
svært viktig slik at godkjenningsinstansen vurderer dette likt over hele landet. 
I enkelte tilfeller ser man at det vil være behov for å utøve et visst skjønn i 
vurderingen, men det bør allikevel være like rammer. 

 
• I notatet til saken legger FRDH merke til at det har vært drøftet i 

referansegruppen om godkjenning av fritidsarbeid. FRDH støtter 
konklusjonene i notatet om at kun yrkespraksis fra et ordinært arbeidsforhold 
kan godkjennes.  
 
Samtidig mener vi at det også her bør være mulighet for en vurdering i 
forhold til ulønnet «fast» engasjement som er relevant. Det kan være 
kandidater som jobber ulønnet for å få relevant praksis og kandidater som 
jobber innen frivillig sektor. For eksempel er det mange som gjør en stor 
innsats med frivillig barnearbeid i forskjellige foreninger. Når det er vanskelig 
å få jobb, er dette et initiativ noen tar for å kunne få praksis. Denne praksisen 
må selvfølgelig være dokumentert med innhold og tid. 

 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Marianne Monsrud 
leder 

 

  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder  
 
Kopi til: 
Knut Maarud    
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Vår saksbehandler: Knut Maarud 
 

 
Vår dato: 
09.06.2015 
Vår 
referanse: 
2015/68 
 

 
Deres dato: 
«R 
Deres 
referanse: 
KMA 

 
    

Utdanningsdiretoratet 
 
 
 
 
 
Utkast til retningslinjer for vurdering av praksis for 
praksiskandidater 
 
I samsvar med §3-5 i opplæringsloven er det anledning til å ta fag/svenneprøve på 
bakgrunn av praksis. Det er fylkeskommunen som godkjenner praksisen. Direktoratet 
har i samarbeid med en referansegruppe bestående av representanter fra SRY og 
fylkeskommunene utarbeidet forslag til retningslinjer. Direktoratet ber de faglige rådene 
kommentere utkastet, og ber om at tilbakemelding innen 15. juni 2015. Faglig råd for 
elektrofag behandlet saken i møte onsdag 3. juni 2015. Rådet gjorde følgende 
enstemmige vedtak: 
 
Vedtak: 
Generelt om praksiskandidatordningen 
Faglig råd for elektrofag mener i utgangspunktet at kravene for å kunne gå opp til 
fagprøve som praksiskandidat bør gjennomgås. Det kreves ikke fellesfag for 
praksiskandidater som skal avlegge fagprøve. Alle andre som skal avlegge fagprøve må 
dokumenter kunnskaper i fellesfag. 
I elektrofagene er gode kunnskaper i fellesfag avgjørende for å være en god fagarbeider. 
For eksempel et gode matematikkunnskaper avgjørende for å kunne beregne ethvert 
strømførende anlegg.  
Praksiskandidatordningen er et særnorsk fenomen som bidrar til at svært å voksne 
tegner lærekontrakt. Mens 1/3 av lærlingene i Danmark er over 25 år, er andelen i Norge 
under 10%. Faglig råd for elektrofag mener behovet for fellesfag gjelder alle fagarbeidere 
innen elektrofag. Når det nå utvikles yrkestette læreplaner i fellesfag for hvert 
utdanningsprogram vil behovet økes ytterligere. Rådet mener derfor det er grunn til å 
gjennomgå praksiskandidatordningen med sikte på å styrke fellesfagenes posisjon og 
legge til rette for at flere voksne kan tegne lærekontrakt. 
 
Synspunkter på de foreslåtte retningslinjene: 
I påvente av en gjennomgang av ordningen har rådet følgende kommentarer til 
retningslinjene: 
 

1. Mens det er omfattende kvalitetssikring av lærlingenes opplæring før fagprøve 
(godkjenning av lærebedrift, faglig leder, underveisvurdering, tilsyn fra 
opplæringskontor), er godkjenningen av praksis og yrkesteoretisk prøve 
eneste kvalitetssikring før fagprøven for praksiskandidater. Det er derfor viktig 
at denne godkjenningen holder en høy kvalitet. De foreslåtte retningslinjene 
kan bidra til dette. 

2. Læretiden i elektrofagene er angitt som hele årsverk. Evt deltidsarbeid må 
derfor omregnes til hele årsverk.  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61%23KAPITTEL_3
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3. Elektrofagene er lovregulerte, hvor det vil være ulovlig å arbeide som 
selvstendig næringsdrivende uten fagbrev. Rådet mener uavhengig av dette at 
det er problematisk å godkjenne praksis som selvstendig næringsdrivende. 
Holdninger til sikkerhet, samarbeid osv kan ikke læres uten å arbeide sammen 
med andre i faget. 

4. Rådet mener evt nasjonale skjema for dokumentasjon bør utarbeides 
bransjevis. 

5. Rådet mener spesielle forhold knyttet til lovregulerte (elektro)fag bør omtales. 
6. Rådet mener retningslinjene bør avklare om/hvordan praksis fra utlandet skal 

kunne godkjennes 
 
Det faglige rådet ber Utdanningsdirektoratet ta hensyn til synspunktene i det videre 
arbeid med retningslinjene. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
 

 

  
  
  
Svein Harald Larsen Are Sollie 
leder nestleder 

 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Vår saksbehandler: Ragnhild Skarholt Bølviken 
 

 
Vår dato: 
13.08.2015 
Vår 
referanse: 
2015/80 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Til 
Utdanningsdirektoratet 
 
 
 
 
Godkjenning av praksis for praksiskandidater  
 
Faglig råd for Naturbruk (FRNA) viser til saksdokument fra Utdanningsdirektoratet 20.05.2015 om forslag til 
retningslinjer for dokumentasjon av praksis for praksiskandidater. Her er FRNAs synspunkter/innspill. 
 
Direktoratet ønsker synspunkter på om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, 
eller deltidsarbeid skal likestilles med heltid, og i hvilket omfang. 
Å likestille høy deltid (80% eller mer) med heltid kan være aktuelt i noen fag.  
 
Om det åpnes for at 80% er tilstrekkelig, skaper det nye utfordringer. Vil dette si at en 
lærling på full opplæring i bedrift med 80% stilling i læretiden, som prioriterer prøven for 
praksiskandidater før eksamener i fellesfagene, er direkte kvalifisert til å gå opp som 
praksiskandidat? 
 
Direktoratet ønsker synspunkter på om det skal gis dobbel godskriving. 
FRNA ønsker ikke at det skal åpnes for dobbel godskriving. Et år kan inneholde mer eller 
mindre jobberfaring og kompetanseheving, men ett år er ett år, og man kan bli god eller 
enda bedre. Det må fortsatt være lov å bli en svært god fagarbeider. 
  
Direktoratet ønsker synspunkter på om praksis som selvstendig 
næringsdrivende skal kunne godkjennes, og hvilke dokumentasjonskrav som 
eventuelt skal stilles. 
Praksis som selvstendig næringsdrivende bør kunne godkjennes i enkelte fag. 
Dokumentasjon av registrert firma fra Brønnøysundregistrene må framlegges som 
dokumentasjon. Dette og driftsregnskap er ikke tilstrekkelig i seg selv. Det må også 
dokumenteres hva slags aktivitet/produksjon det er snakk om, og eventuelt med hvilke 
andre godkjenninger oppdrag er utført. Hva som bør framlegges av ytterligere 
dokumentasjon kan variere fra fag til fag.   
 
Direktoratet ønsker synspunkter på om det bør utarbeides et felles nasjonalt 
formular for dokumentasjon av praksis.  
FRNA har liten tro at et felles nasjonalt formular for dokumentasjon av praksis kan sikre 
kvaliteten. Et felles nasjonalt formular kan bidra til sikrere dokumentasjon av periode og 
omfang på praksis, men dokumentasjonen på om praksisen er allsidig relevant i forhold 
til faget vil fortsatt preges av betydelig usikkerhet. 
 
Direktoratet ber om synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til 
enkeltfag i retningslinjene. 
Det vil være ulikheter blant lærefagenes egenart som må gjenspeiles i saksbehandlingen.  
Oppdateringsbehovet vil imidlertid være stort hvis alle fag skal innarbeides i 
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retningslinjene - FRNA tror ikke dette er gjennomførbart. Videre tror ikke rådet at dette 
vil ha noen verdi, da læreplanene allerede ivaretar kravene i det enkelte fag. FRNA 
mener derfor at det ikke er behov for omtale av praksiskrav til enkeltfag i 
retningslinjene.  
 
Andre tilbakemeldinger 
FRNA er opptatt av at praksiskandidatordningen fortsatt skal være en 
dokumentasjonsordning og ikke en opplæringsordning. Videre vil rådet understeke at en 
viktig kvalitetssikring av kandidatenes kompetanse gjøres gjennom den teoretiske 
prøven. Den teoretiske prøven skal bidra til å redusere usikkerheten som kan ligge i 
dokumentasjonen av relevant praksis. 
 
Det er viktig at retningslinjene blir til hjelp for kandidatene, og ikke bidrar til økt 
kompleksitet i fylkeskommunenes rom for rimelig skjønn. 
 
Det er en utfordring at dagens saksbehandling av oppmeldinger for praksiskandidater får 
så stort fokus på å telle måneder, og i liten grad har rom for å vurdere kvaliteten på 
kandidatens praksis. For å trygge kvaliteten på morgendagens fagarbeidere burde 
ordningene med realkompetansevurdering sees i sammenheng med 
praksiskandidatordningen, slik at prøvenemndas sluttkontroll kan bygges på et tryggere 
grunnlag. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Faglig råd for Naturbruk  
 
 
Arvid Eikeland,  
Leder, Faglig råd for Naturbruk  
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Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng 
 

 
Vår dato: 
11.06.2015 
Vår 
referanse: 
2015/31 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Utdanningsdirektoratet 
 
 
 
Oppdrag til de faglige rådene – retningslinjer for dokumentasjon 
av praksis for praksiskandidater  
Faglig råd for restaurant- og matfag viser til oppdrag fra Utdanningsdirektoratet om innspill til retningslinjer for 
dokumentasjons av praksis for praksiskandidater. På grunn av kort tidsfrist, har rådet behandlet saken per e-
post. 
 
Som rådet tidligere har svart i denne saken, er vi ikke kjent med problemer knyttet til ulik vurdering av praksis 
innen fagene i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag. Det faglige rådet mener at 
praksiskandidatordning og godkjenning av relevant praksis ikke må uthules. Det skal ikke bli lettere å oppnå et 
fag- eller svennebrev. Praksis bør godkjennes med utgangspunkt i en reell arbeidssituasjon, om en har tilegnet 
seg denne som ansatt eller som selvstendig næringsdrivende bør sidestilles. 
 
I spørsmålet om en skal kunne godkjenne deltidsarbeid som hele arbeidsår, eller gi dobbelt godskriving, svarer 
rådet nei. For de aller fleste vil det ta tid å tilegne seg kompetanse i et fag. Sannsynligvis vil det ta lenger tid, 
omregnet til hele arbeidsår, for deltidsansatte i små stillingsbrøker å forstå helheten i faget.  
 
Rådet har forståelse for at en innen en del fag, hvor det er tradisjon for deltidsarbeid, er en utfordring å 
opparbeide seg tilstrekkelig dokumentert praksis. Rådet mener en god ordning for realkompetansevurdering 
kan være en bedre løsning for denne målgruppen. Prinsippet for en reell realkompetansevurdering er jo 
nettopp å få vurdert om kandidaten behersker faget, ikke hvor mange timer eller år relevant praksis en har.   
 
I spørsmålet om det er behov for et ensartet system for godkjenning og godskriving av relevant praksis, vil 
rådet anføre at så lenge det finnes kompetent personell som forstår fagutdanningens egenart i 
Fylkeskommunens utdanningsavdelinger, er det en fordel at saksbehandler har mulighet til å utvise godt 
skjønn. En bør tilstrebe å beholde denne type kompetanse i fylkeskommunene.  
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Bjørn Johansen Espen Lynghaug 
leder nestleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Vår saksbehandler: Mari Bakke 
Ingebrigtsen, mari.bakke.ingebrigtsen@utdanningsdirekt
oratet.no  
 

 
Vår dato: 
14.08.2015 
Vår 
referanse: 
2015/88 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

 
Til  
Knut Maarud 
 
Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 
 
0135 Oslo 
 
 
  
Svar på sak til faglig råd – Retningslinjer for dokumentasjon av praksis 
for praksiskandidater 
  
Faglig råd for service og samferdsel støtter det fremlagt forslaget til 
retningslinjer. Rådet har følgende kommentarer til punktene direktoratet ønsker 
tilbakemelding på. 
 

 
• om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, eller deltidsarbeid skal 

likestilles med heltid, og i hvilket omfang. 

Ja, deltidsarbeid skal kunne omregnes til heltid. Rådet mener man må ta hensyn 
til hvordan arbeidsmarkedet er i den bransjen. Relevant praksis skal og må 
omregnes. I noen sektorer får du aldri 100 % stilling, og det er ofte i offentlig 
sektor.  

• om det skal kunne gis dobbel godskriving. 

Rådet mener (med noe delt syn) at det bør kunne vurderes i enkelttilfeller.  

• om praksis som selvstendig næringsdrivende skal kunne godkjennes, 
og hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles. 

Rådets synspunkter er tråd med det referansegruppen har kommet frem til. 

• om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular for dokumentasjon 
av praksis. 

Ja. Rådet foreslår at det her utarbeides et elektronisk formular som også kan 
håndtere en summering av ulik praksis til ulike tider, en «praksis-kalkulator». 
Dette vil være svært nyttig for målgruppen. 

• synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i 
retningslinjene. 

Rådet er klar over problematikken rundt vg2 kompetansemålet for 
truckførerbevis for logistikkfagbrevet, slik det nevnes i covernotatet.  

mailto:mari.bakke.ingebrigtsen@utdanningsdirektoratet.no
mailto:mari.bakke.ingebrigtsen@utdanningsdirektoratet.no
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Skal man ha fagbrev i logistikk bør man ha oppfylt truckførerbeviset. Det foregår 
ulik praksis i fylkene når det gjelder fagbrevet i yrkessjåførfaget og krav til 
truckførerbevis. Rådet er tydelige på at praksiskandidater som går opp i fagbrev 
innen persontransport (buss) ikke skal prøves i vg2 målet om truckførerbevis.  

Rådets arbeidsgruppe for transport og logistikk vil se nærmere på denne 
problemstillingen og hva som kan være løsninger. 

 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
Karin Lund Mari Bakke Ingebrigtsen 
Leder Rådssekretær 

 
Dokumentet er godkjent av rådets leder 
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Vedlegg 3: Utgått RFA-rundskriv 55/92: Generelle 
retningslinjer til veiledning for vurdering av praksis  
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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. 
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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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• Udirs statusrapport til KD 1.6.15, med 
foreløpige anbefalinger 

• Referat fra oppfølgingsgruppens møte 
4.6.15 

• Brev fra Kunnskapsministeren til 
partene i arbeidslivet om samarbeid 
etter 2015 

1. Bakgrunn for saken 
 
Perioden for Samfunnskontrakt for flere læreplasser utgår 31.12.15. Det er et ønske om at 
samarbeidspartene for kontrakten i tiden før den utløper drøfter veien videre etter 2015. 
 
Kunnskapsministeren vil i brev til partene i arbeidslivet invitere til møte for å diskutere et nytt 
samarbeid etter 2015.  Formålet med møtet er å oppsummere status for nåværende 
samfunnskontrakt og hva som skal være vår felles innsats for å øke antall læreplasser. 
 
Siste status i direktoratets arbeid med Samfunnskontrakten og oppdragsbrev 04-13 og 09-14 ble 
rapportert til KD 5. juni 2015. KD ba i denne rapporteringen i tillegg Udir om en foreløpig 
vurdering av effekt av tiltakene og om kontrakten bør videreføres etter 2015. 
 
De åtte tiltakene direktoratet er bedt om å følge opp er: 
 
1. Utføre sekretariats arbeid for Samfunnskontrakten 
2. Utvikle indikatorsystem for oppfølging av kontrakten 
3. Prøve ut alternativer på Vg3 for elever som ikke får læreplass 
4. Prøve ut vekslingsmodell som alternativer til 2+2-modellen 
5. Videreføre hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen 
6. Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar fag- og svennebrev 
7. Stimulere til økt samarbeid mellom skoleeier og regionalt arbeidsliv 
8. Vurdere nye tiltak som kan bidra til at flere unge og voksne fullfører fag- eller svennebrev 
 
Rapporten til KD er tre delt (se vedlegg). Del 1 en kort status i tiltakene og utprøvingene i de to 
oppdragsbrevene. Del 2 en vurdering av behov for nye tiltak som kan bidra til flere læreplasser 
og til at flere unge og voksne fullfører fag- eller svennebrev. Her inngår oppfølgingsgruppens 
foreløpige synspunkter om en videreføring fra drøfting i møte 23.2.15. I del 3 kommer 
direktoratet med noen foreløpige anbefalinger. Direktoratet har gjort noen foreløpige vurderinger 



   Side 2 av 3 

 

av hva som skal til for å øke antall læreplasser ytterligere, og hva som kan være alternativer til 
Samfunnskontrakt for flere læreplasser fra 2016.   
 
Sekretariatet foreslår at SRY tar utgangspunkt i denne rapporten og drøfter noen spørsmål som 
fremkommer under punkt 4 i dette covernotatet. 
 
Den partssammensatte oppfølgingsgruppen til Samfunnskontrakten fulgte opp drøftingene fra sitt 
møte 23.2.15 i møtet 4.6.15 og skal drøfte saken på nytt i siste møtet i november. Referat fra 
4.6.15 er vedlagt, se sak 4. 
 
 
2. Erfaringene fra 2012-2015 
Samfunnskontrakten hadde en målsetting om 20 % økning i antall læreplasser fra 2011 til 2015. 
Vi ligger nå på om lag 5 % økning nasjonalt. Det har vært stor oppmerksomhet om økningen i 
antall læreplasser.  
 
Til tross for at en rekke ulike strategiske grep er tatt siden partene i arbeidslivet og 
utdanningsmyndighetene ble enige om Samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2012, har 
økningen i antall nye læreplasser og lærekontrakter vært relativt lav. Det har mange og ulike 
årsaker, men en av dem mener vi er at Samfunnskontrakten trolig ikke er en viktig del av 
bevissthetsgrunnlaget i det daglige arbeidet i lokale bedrifter og fylkeskommuner flest. 
Samfunnskontrakten applauderes prinsipielt av alle aktuelle parter, men vi mener at satsingen 
ikke har vært konkret, spisset og synlig nok til å framskaffe flere læreplasser. 
 
Direktoratets vurdering er at erfaringene med Samfunnskontrakten viser at det er viktig med en 
god forankring hos partene for å få til en god dynamikk i oppfølgingen av tiltakene og 
forpliktelsene. 
 
Samfunnskontrakten har hatt 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 

 
Ett av tiltaket er knyttet til flere læreplasser. Innenfor dette målet er tiltakene direktoratet har 
fått i oppdrag å følge opp vært knyttet til: 

• Lærlingløftet 
• Indikatorarbeidet for å kunne måle utviklingen 
• Være sekretariat for den partssammensatte oppfølgingsgruppen 

Disse tiltakene i seg selv kan ikke sies å hatt en direkte effekt på antall læreplasser i perioden. 

De øvrige tiltakene som hospitering, veksling og forsterket tilbud med Vg3 i skole er knyttet til 
elevenes muligheter for et mer fleksibelt tilbud og bedre gjennomføring. Ut fra rapporteringer fra 
fylkene som deltar i disse tre utprøvingene er det signaler som viser positive effekter. Både for 
lærere som deltar i hospiteringsprosjektet (økt relevans i opplæringen) og elevene som deltar i 
utprøving av vekslingsmodeller og forsterket alternativ Vg3 for dem som ikke får læreplass. 
 
Vurdere nye tiltak som kan bidra til at flere unge og voksne fullfører fag- eller 
svennebrev 
I vurdering av eventuelle behov for nye tiltak mener direktoratet at en videreføring og 
forsterkning av tiltak som er knyttet til økt status for yrkesfaglig utdanning og lærlingordningen 
er avgjørende i tiden som kommer. Her tror vi nyere tiltak som er startet som for eksempel 
merkeordning for lærebedrifter og lærling klausul er gode satsninger. I tillegg omhandles flere 
sentrale vurderinger som blant annet: 

• Fylkenes dimensjonering av tilbud og formidling 
• Skolenes rolle i formidlingsarbeidet 
• Tiltak som i økende grad kan knyttes til offentlig sektor og potensialet for flere læreplasser  

 
Flere tiltak i oppfølgingen av Meld St 20 er også relevante og bør sees i sammenheng med 
oppfølgingen av Samfunnskontrakten, som for eksempel tiltak 39 Kvalifiseringsprosjektet – 
overgangen mellom Vg2 til Vg3. 
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3. Vurdering av en videreføring av Samfunnskontrakten 
I direktoratets vurdering av en videreføring av Samfunnskontrakten mener vi at 
Samfunnskontrakten trolig ikke har vært en viktig del av bevissthetsgrunnlaget i det daglige 
arbeidet i lokale bedrifter og fylkeskommuner flest.  
 
Partenes rolle i arbeidet med å øke antall læreplasser må forsterkes og gjøres mer forpliktende. 
Erfaringene fra perioden 2012-2015 viser at det har vært vanskelig å mobilisere partene sentralt i 
den grad vi så for oss da kontrakten ble undertegnet i 2012. 
 
Direktoratet som sekretariat i arbeidet med oppdragsbrevene knyttet til oppfølgingen av 
Samfunnskontrakten anbefaler at Samfunnskontraktens hovedmålsettinger videreføres, men med 
et særskilt fokus på antall læreplasser. Følgende tiltak er da sentrale: 
 

 Samarbeid som er mer forpliktende for og med partene i arbeidslivet 
 Samarbeid lokalt mellom skole og arbeidsliv 
 Satsing på læreplasser i offentlig sektor 
 Gjøre lærlingordningen mer kjent – en videreføring av Lærlingløftet 
 Gjøre lærlingeordningen mer attraktiv 
 Satsinger knyttet til kvalitetsheving av rådgivingen i ungdomsskolen og 

videregående opplæring 
 
Det er spesielle utfordringer knyttet til voksne i fag- og yrkesopplæringen. Det er en ny 
stortingsmelding under arbeid, «Livslang læring og utenforskap». Direktoratet valgte derfor ikke 
å omtale dette i rapporten. 
 
Avslutningsvis i rapporten gir direktoratet følgende foreløpige hovedanbefaling til KD: 

 
• Samarbeidet med partene om å øke antall læreplasser må fastholdes, forsterkes og gjøres 

mer forpliktende. Vi må finne frem til en form for avtale som i sterkere grad uttrykker 
felles mål og virkemidler og som forplikter mer konkret, systemisk og langsiktig. Vi ser at 
effekten av både nasjonalt og lokalt arbeid med flere av tiltakene i Samfunnskontrakten 
fra 2012 til nå begynner å gi resultater. Innen offentlig sektor har antall flere læreplasser 
økt med 16%. Innen privat sektor med 4 prosent. Å enes om noen felles satsninger videre 
mener vi er viktig og vil ha en effekt for å øke antall læreplasser.  

 
Det presiseres i rapporten at anbefalingene er foreløpige og at direktoratet ønsker å komme 
tilbake med ytterlige vurderinger når evalueringer er gjennomført knyttet til utprøvingen av et 
forsterket Vg3 for elever som ikke får læreplass og utprøving av vekslingsmodeller. Samtidig 
mener direktoratet at det pågående arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen, de 
yrkesfaglige utvalgenes oppdrag og de faglige rådenes nye utviklingsredegjørelser vil gi viktig 
informasjon som må tas med i det videre arbeidet. 
 
Forslag til vedtak: 
SRY mener at samfunnskontrakten bør videreføres i ny utforming basert på innspill fra 
kontraktens parter. 
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Samfunnskontrakten – oppdragsbrev 04-13 og 09-14, status og 
foreløpig vurdering av videreføring 

 

Vi viser til oppdragsbrev 04-13 og 09-14 om oppfølging av Samfunnskontrakten, og 
rapportering knyttet til disse i perioden 2013-2015. 

1. Bakgrunn  
De åtte tiltakene direktoratet er bedt å følge opp er: 

1. Utføre sekretariats arbeid for Samfunnskontrakten 

2. Utvikle indikatorsystem for oppfølging av kontrakten 

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

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

5. Videreføre hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen 

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

7. Stimulere til økt samarbeid mellom skoleeier og regionalt arbeidsliv 

8. Vurdere nye tiltak som kan bidra til at flere unge og voksne fullfører fag- eller 
svennebrev 

Status knyttet til de åtte deloppdragene er beskrevet i vedlagte rapport. Vi velger her å 
trekke frem noen av vurderingene omtalt i del 2 og 3 i rapporten, da vi antar at dette vil 
være av særlig interesse for departementet i denne rapporteringen. 

2. Vurdering 
Samfunnskontrakten går ut i 2015. Kontrakten hadde en målsetting om 20 % økning i 
antall læreplasser fra 2011 til 2015. Vi ligger nå på om lag 5 % økning nasjonalt.  
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Til tross for at en rekke ulike strategiske grep er tatt siden partene i arbeidslivet og 
utdanningsmyndighetene ble enige om Samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2012, har 
økningen i antall nye læreplasser og lærekontrakter vært relativt lav. Det har mange og 
ulike årsaker, men en av dem mener vi er at Samfunnskontrakten trolig ikke er en viktig del 
av bevissthetsgrunnlaget i det daglige arbeidet i lokale bedrifter og fylkeskommuner flest. 
Samfunnskontrakten applauderes prinsipielt av alle aktuelle parter, men vi mener at 
satsingen ikke har vært konkret, spisset og synlig nok til å framskaffe flere læreplasser. 

 

2.1 Om tiltakene direktoratet har forvaltet 

Samfunnskontrakten har hatt 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 omfatter en rekke tiltak der oppfølgingsansvaret er fordelt mellom partene. 

Kun ett av tiltaket er direkte knyttet til flere læreplasser. Innenfor dette målet er tiltakene 
direktoratet har fått i oppdrag å følge opp knyttet til: 

 Lærlingløftet 

 Indikatorarbeidet for å kunne måle utviklingen 

 Være sekretariat for den partssammensatte oppfølgingsgruppen 

Disse tiltakene i seg selv kan ikke sies å hatt en direkte effekt på antall læreplasser i 
perioden. 

De øvrige tiltakene direktoratet har forvaltet som hospitering, veksling og forsterket tilbud 
med Vg3 i skole er knyttet andre delmål i kontrakten: til elevenes muligheter for et mer 
fleksibelt tilbud og bedre gjennomføring. Ut fra rapporteringer fra fylkene som deltar i disse 
tre utprøvingene er det signaler som viser positive effekter. Både for lærere som deltar i 
hospiteringsprosjektet (økt relevans i opplæringen) og elevene som deltar i utprøving av 
vekslingsmodeller og forsterket alternativ Vg3 for dem som ikke får læreplass. 

 

2.2 Nye tiltak som kan bidra til at flere unge og voksne fullfører fag- eller 
svennebrev 

I vår vurdering av eventuelle behov for nye tiltak mener vi at en videreføring og 
forsterkning av tiltak som er knyttet til økt status for yrkesfaglig utdanning og 
lærlingordningen er avgjørende i tiden som kommer. Her tror vi nyere tiltak som er startet 
som for eksempel merkeordning for lærebedrifter og lærling klausul er gode satsninger. I 
tillegg omhandles flere sentrale vurderinger som blant annet: 

• Fylkenes dimensjonering av tilbud og formidling 
• Skolenes rolle i formidlingsarbeidet 
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• Tiltak som i økende grad kan knyttes til offentlig sektor og potensialet for flere 
læreplasser  
 

Flere tiltak i oppfølgingen av Meld St 20 er også relevante og bør sees i sammenheng med 
oppfølgingen av Samfunnskontrakten, som for eksempel tiltak 39 Kvalifiseringsprosjektet – 
overgangen mellom Vg2 til Vg3. 

 

2.3 Vurdering av en videreføring av Samfunnskontrakten 

Vår vurdering er at erfaringene med Samfunnskontrakten viser at det er viktig med en god 
forankring hos partene for å få til en god dynamikk i oppfølgingen av tiltakene og 
forpliktelsene. 

Partenes rolle i arbeidet med å øke antall læreplasser må forsterkes og gjøres mer 
forpliktende. Erfaringene fra perioden 2012-2015 viser at det har vært vanskelig å 
mobilisere partene sentralt i den grad vi så for oss da kontrakten ble undertegnet i 2012. 

Gjennom våre erfaringer som sekretariat og i arbeidet med oppdragsbrevene knyttet til 
oppfølgingen av Samfunnskontrakten, mener vi at Samfunnskontraktens hovedmålsettinger 
bør videreføres, men med et særskilt fokus på antall læreplasser.  

Det er spesielle utfordringer knyttet til voksne i fag- og yrkesopplæringen. Det er en ny 
stortingsmelding under arbeid, «Livslang læring og utenforskap», vi velger derfor ikke å 
omtale dette i denne rapporten. 

Vår foreløpige hovedanbefaling til KD er: 

• Samarbeidet med partene om å øke antall læreplasser må fastholdes, forsterkes og 
gjøres mer forpliktende. Vi må finne frem til en form for avtale som i sterkere grad 
uttrykker felles mål og virkemidler og som forplikter mer konkret, systemisk og 
langsiktig. Vi ser at effekten av både nasjonalt og lokalt arbeid med flere av tiltakene 
i Samfunnskontrakten fra 2012 nå begynner å gi resultater. Innen offentlig sektor 
har antall flere læreplasser økt med 16%. Innen privat sektor med 4 prosent. Å enes 
om noen felles satsninger videre mener vi er viktig og vil ha en effekt for å øke antall 
læreplasser.  

Følgende tiltak er da sentrale: 

 Samarbeid som er mer forpliktende for og med partene i arbeidslivet 
 Samarbeid lokalt mellom skole og arbeidsliv 
 Satsing på læreplasser i offentlig sektor 
 Gjøre lærlingordningen mer kjent – en videreføring av Lærlingløftet 
 Gjøre lærlingeordningen mer attraktiv 
 Satsinger knyttet til kvalitetsheving av rådgivingen i ungdomsskolen og 

videregående opplæring 
 

Vi presiserer i rapporten at anbefalingene er foreløpige og at direktoratet ønsker å komme 
tilbake med ytterlige vurderinger når evalueringer er gjennomført knyttet til utprøvingen av 
et forsterket Vg3 for elever som ikke får læreplass og utprøving av vekslingsmodeller. 
Samtidig mener vi at det pågående arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen, de 
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yrkesfaglige utvalgenes oppdrag og de faglige rådenes nye utviklingsredegjørelser vil gi oss 
viktig informasjon som må tas med i det videre arbeidet. 

3.  Økonomi 
Totalt utgjør de to oppdragsbrevene et budsjett på 22,449 mill. for 2015. Dette fordeles 
hovedsakelig på hospitering (8 mill.), utprøving av vekslingsmodeller (4,2 mill.) og 
sekretariat inkl. Lærlingløftet (ca. 5 mill.).  

I 2013 hadde oppdraget en ramme på 24 mill., hvorav 5,476 mill. ble overført til 2014 på 
grunn av at ikke alle tiltakene var kommet i gang. I 2014 var rammen totalt på 43 mill., 
hvor det blant annet ble gjort en utvidelse av utprøvingene av vekslingsmodeller til å gjelde 
flere fag og fylker. 15,8 mill. ble i tillegg avsatt til satsningen for å stimulere til økt 
samarbeid mellom skoleeier og regionalt arbeidsliv.  

Økonomiske konsekvenser av foreløpige forslag til tiltak må vi komme tilbake til når det blir 
aktuelt. 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Anne Katrine Kaels Marianne Westbye 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Status i utprøvingene 
I denne rapporteringen av status inkluderes utprøvingene knyttet til informasjonstiltak og 
Lærlingløftet, hospitering for lærere og instruktører, vekslingsmodeller, forsterket Vg3 for 
elever som ikke får læreplass, samarbeid mellom skoleeier og regionalt arbeidsliv, 
indikatorarbeidet og tiltak knyttet til voksne i fag og yrkesopplæringen. 

 

1.1 Status, informasjonsvirksomhet 

Informasjonsvirksomhet er en del av sekretariatsarbeidet i oppfølgingen av 
Samfunnskontrakten. Etter fjorårets vellykkede satsing med pilotfylke Østfold, som vi har 
fortsatt samarbeidet med, har vi i år utvidet med tre nye fylkeskommuner. På et møte med 
FFU i november 2014 ble fylkeskommunene invitert til å delta i Lærlingløftet 2015. 
Målsettingen er å bistå dem med ulike kommunikasjonstiltak for å mobilisere til flere 
læreplasser. Årets nye pilotfylker er Aust- og Vest Agder og Troms.  

Som i fjor, har vi brukt reklamebyrået Siste Skrik.  De har bidratt under hele prosessen fra 
ide, planlegging, gjennomføring og dokumentasjon i tett samarbeid med fylkeskommunene.  

 

1.1.1Østfold  
«Østfolds største jobbintervju» ble arrangert på Inspiria 18. mars. Alle yrkesfagelever i 
Østfold, over 900, deltok sammen med vel 100 bedrifter og opplæringskontorer. I forkant 
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av speed-datingen gjennomførte fylkeskommunen kurset «Bedre forberedt» for alle 
elevene. 93 prosent av bedriftene som deltok under arrangementet svarte at de ønsker å 
delta neste år. 12 % av bedriftene inngikk avtale om lærekontrakt samme dag, og 56 % sa 
at de trolig ville det i nær fremtid etter arrangementet. Ordførerforum, med representanter 
fra mer enn 20 kommuner, holdt sitt møte samme dag slik at de kunne delta på åpningen 
av arrangementet.  

Nå ønsker Østfold å gjennomføre arrangementet i egen regi i 2016. De er i gang med 
innsalgsmøter, for rådmannens ledergruppe, opplæringskontorene og 
Yrkesopplæringsnemnda, for å få lagt arrangementet inn i egne planer og budsjetter.  

Vi inviterte de utvalgte fylkeskommunene til å observere og delta på speed-datingen på 
INSPIRIA i mars. Erfaringsutvekslingen ga alle verdifulle innspill og motivasjon til videre 
arbeid. Vi ser også at fylkeskommunene har knyttet kontakter og tar direkte kontakt ved 
behov. Det er stor villighet til å dele utarbeidet materiell og relevant informasjon. 

Østfold skal opprette et forum for alle næringsmiddelindustribedrifter. Starten på dette 
arbeidet var signeringen av intensjonsavtale mellom fylkeskommunen og Nortura Østfold, 
der statsråden var til stede. De øker antallet lærlinger fra 8 i fjor til 20 i år. I 2018 skal de 
fire fabrikkanleggene til Nortura ta inn 50 lærlinger.  

Vi har gjennomført en kartlegging av godkjente lærebedrifter uten lærlinger i Østfold. 
Listene som viste seg å være mangelfulle, er nå oppdatert gjennom et samarbeid mellom 
fylkeskommunen og opplæringskontorene. Kartleggingen viste et behov for å rekruttere 
flere godkjente lærebedrifter, et arbeid som har blitt intensivert.    

Samarbeidet med Østfold er i sitt andre år, og vi ser at det er lettere å få til flere tiltak enn 
året før. Prosjektgruppen er motiverte fordi fjorårets innsats ga resultater.  Veien fra ide til 
gjennomføring er mye kortere for Østfold enn fra fylkeskommunene som er i sitt første år.  

 

1.1.2 Aust- og Vest Agder 
Det er et behov for å heve kompetansen rundt lærlinger og lærlingordningen. Derfor er vi i 
gang med å utarbeide presentasjonsmateriell sammen med fylkeskommunen. For å få med 
oss de ulike aktørene har vi vært tilstede på flere samlinger og arrangementer i fylkene, 
blant annet Agderkonferansen i januar og på konferanse i mai for alle opplæringskontorene.   

Vi planlegger speed-dating i Grimstad for utdanningsprogrammet Helse og oppvekst. Dato 
er ikke endelig fastsatt, men det vil mest sannsynlig bli i løpet av juni. I august skal vi være 
til stede med en stand under Arendalsuka, sentralt plassert mellom NHO og LO. Standen 
skal være betjent av Vg2 elever, lærlinger, opplæringskontor og fylkeskommuner.  

 

1.1.3 Troms 
På grunn av den geografiske spredningen av skoler og arbeidsplasser i Troms, er det 
vanskelig å gjennomføre en felles speed-dating for alle elever i alle programfag. Troms 
planlegger derfor ett arrangement for utdanningsprogrammene Helse og oppvekst og Salg 
og service i oktober. De tilpasser også prosjekt til fordypning slik at elever skal lære seg å 
skrive gode CV-er og trene på intervjusituasjoner.  Målsettingen er at hver elev skal 
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gjennomføre intervju med tre ulike bedrifter. Dette vil fungere som deres søknad om 
utplassering til prosjekt i fordypning. De planlegger en større speed-dating til våren 2016.  

 

1.1.4 Film 
Som i fjor, er vi gang med å filme fra de ulike arrangementene og møtene. Filmen skal vises 
i sin helhet på konferansen Arena for kvalitet den 25. november i Bergen. I tillegg vil det i 
år bli utarbeidet ulike versjoner av filmmaterialet til bruk i forskjellige sammenhenger. 

 

1.1.5 Lærlingløftet.no  
I år har vi lagt ut en verktøykasse som er en samling av alt materiell som er utarbeidet i 
forbindelse med tiltak og aktiviteter.  Fylkeskommunene får her en beskrivelse av hvordan 
de ulike tiltakene kan gjennomføres. 

 

1.1.6 Oppsummering /vurdering 
Erfaringene fra Lærlingløftet generelt og samarbeidet med Østfold fylkeskommune spesielt 
viser at det lar seg gjøre å bruke ulike kommunikasjons- og PR tiltak for å få flere 
læreplasser. Med støtte fra direktoratet vil et tett samarbeid mellom lokalt og statlig nivå 
kunne gi en effekt både knyttet til økt engasjement lokalt og for å få til en varig endring. 

 

1.2 Hospitering 

I 2014 ble det satt av 10 millioner totalt til fylkenes utprøving av hospitering for lærere og 
instruktører. 7 millioner ble fordelt etter samme nøkkel som i 2013 og 3 millioner var 
søkbare. Søkekriteriene og utvelgelsen av prosjekter ble utviklet og gjennomført i 
samarbeid med følgegruppa som er oppnevnt av SRY. For 2015 er det satt av 8 millioner 
som fordeles etter nøkkel. 

Videreføringen av hospiteringsordninger blir ikke fulgt av forskningsmiljø, men alle 
fylkeskommuner rapporterer til direktoratet 1. februar i perioden Samfunnskontrakten 
gjennomføres. Vi kan vise til rapporterte tall og en oppsummering på svar vi har fått på 
forskjellige spørsmål vi har stilt fylkeskommunene. 

 

1.2.1 Evaluering 
Alle fylkeskommuner har levert rapport for gjennomføringsåret 2014. Rapportene viser godt 
engasjement og fylkeskommunene kan vise til lokale styringsdokumenter og konkrete 
vedtak i fylkestinget som forteller oss at hospitering som kompetansehevingstiltak er på vei 
til å bli etablert. 

 

1.2.2 Antall hospitanter 2014 
Det var totalt 1032 i 2014 som fordelte seg over målgruppene slik: 
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• Programfaglærere: 646 

• Fellesfaglærere: 123 

• Instruktører/faglige ledere: 185 

• Rådgivere: 78 

 

Vi har ikke tilsvarende tall for 2013, men vi har tall for skoleåret 2013-14. Da var det totale 
725 hospitanter. Tallene kan ikke sammenlignes helt uten videre, men vi ser en tydelig 
økning i antall hospitanter.  

 

1.2.3 I hvilke utdanningsprogram er det hospitanter? 
I tabellen under vises hvilke utdanningsprogram hvor det har vært hospitanter i de 
forskjellige fylkeskommunene.  

 

 

Her ser vi at 18 fylker har hospitanter i utdanningsprogram HO. Over halvparten av fylkene 
har hospitanter i utdanningsprogrammene BA, DH, EL, HO, RM, SS og TIP. Hedmark, Møre 
og Romsdal, Oslo og Rogaland har hospitanter innen syv utdanningsprogram. De prioriterte 
utdanningsprogrammene DH, RM, SS og TIP har hospitanter i henholdsvis 11, 11, 12 og 15 
fylker.  

1.2.4 Nettverksbygging og involvering av partene 
Når vi spør fylkeskommunene om å beskrive hvordan deres nettverk er sammensatt, 
hvordan møtevirksomheten er gjennomført i 2014 og hvordan partene deltar eller er invitert 
i forbindelse med hospiteringsordningen, kan vi oppsummere slik: 

• Alle fylkeskommuner har nettverk i en eller annen form. Begrepet faglige nettverk 
brukes oftest, men for eksempel fagforum er også ofte brukt. 

• Nettverkene er i de fleste fylker delt opp i utdanningsprogram. Det varierer noe hvor 
store nettverkene er og hvor ofte de har møter/samlinger.  

• Fylkeskommunene beskriver også at opplæringskontor, bedrifter, partene og 
yrkesopplæringsnemnda er en del av nettverket/ inviteres ved behov/ er orientert. 
Dette løses veldig forskjellig. 

 

1.2.5 Koblinger til andre tiltak 
Vi har også spurt om koblingen til andre tiltak som initieres fra sentralt eller lokalt hold. 
Evalueringen viser at brorparten av fylkeskommunene har koblingspunkter mellom 
hospitering FYR og til vekslingsmodellen. Av rapportene kan vi også lese at det å gi 
informasjon om hospiteringsmuligheter i forskjellige arenaer hvor flere målgrupper og 
ledernivå er representert, gir effekt. 
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1.2.6 Følgegruppen har gitt råd om ekstra fokusområder: 
Direktoratet har i samarbeid med den partssammensatte følgegruppa valgt å løfte frem 
følgende utfordringer som det er viktig at fylkeskommunene jobber spesielt med fremover: 

• Det må settes i verk tiltak som særlig motiverer lærere og bedrifter innen 
utdanningsprogrammene service og samferdsel, restaurant- og matfag, design og 
håndverk og helse- og oppvekstfag. (Ref. Meld. St.20 På rett vei, side 55 og 56). 

• I utprøvingen og nå videreføringen av hospiteringsordningen har det vist seg at det ikke 
er så lett å få instruktører/faglige ledere til å bli med på denne form for 
kompetanseheving. Fylkeskommunene bør sette inn ekstra tiltak for å få opp antall 
hospitanter i denne målgruppen.  

• Fellesfaglærerne har ikke det nettverket som programfaglærerne har til bedriftene. Å 
hospitere i en bedrift kan derfor oppleves som en stor utfordring. Det er derfor viktig at 
det lages tilrettelagte opplegg for fellesfaglærerne. 

• Det er viktig med en praktisk gjennomføring av lærerhospitering på en slik måte at 
elevenes opplæring ikke blir skadelidende. Ulike modeller for gjennomføring av 
lærerhospitering bør prøves ut, slik at vikarsituasjonen ikke blir en barriere.  

 

Rapportene for 2014 viser at fylkeskommunen har valgt forskjellig strategi for hvordan 
tiltaket skal favne alle målgruppene på en god måte.  

Den største utfordringen er at de fleste fylkeskommunene har vanskeligheter med å få med 
instruktør-/faglige leder inn i hospiteringsordningen. Deretter er det stor variasjon i hvordan 
spesielt skolene organiserer undervisningen når en lærer er ute i hospitering. Her må det 
satses videre for å finne gode og langsiktige løsninger. 

 

1.2.7 Utfordringer i 2014 -2015 
Vi kjenner til at flere fylkeskommuner har hatt utfordringer med å få gjennomført antall 
hospiteringer og andre aktiviteter i 2014. Vi spurte derfor om hva årsaken til dette var, og 
hva fylkeskommunen har tenkt å gjøre i 2015 for å svare på disse utfordringene. Utdrag av 
fylkenes svar: 

• Målgruppene opplever tidspress/stor arbeidsmengde/satt av lite ressurs hverdagen  
• Dårlig forankring i ledelsen hvor hospitering ikke prioriteres 
• Informasjonen forsvinner på veien fra fylkeskommune til aktuelle hospitanter 
• Finner ikke kvalifiserte vikarer 
• Det er for mange nasjonale og lokale tiltak/prosjekter 
• Streiken påvirket hospiteringsplanene 
• Sykefravær  
• For stort fokus på «timetelling» og «læreløse» timer. Vanskeliggjør hospitering 

 

I oppfølgingsspørsmålet Hva vil dere gjøre i 2015 for å svare på disse utfordringene? svarer 
fylkene blant annet: 

• Tett oppfølging fra fylkeskommune og kontaktperson, må sette av mer ressurser. 
Kontaktpersonen ved skolen «bør» være leder 
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• Påvirke og forankre i ledergrupper, samarbeidspartnere og Y-nemnd 
• Flere møter angående hospitering. Spre informasjon i ledelsen, i faglige nettverk og 

til målgruppene spesielt 
• Hospitering må prioriteres mer som kompetansehevingstiltak 
• Fokus på å skape felles forståelse i hele utdanningsløpet (4-årige løp) 
• Regelmessige «hospiteringsutlysninger» og skape gode rutiner 
• Bruke rollemodeller ved egen skole for å rekruttere nye hospitanter 

 

1.2.8 Oppsummering/ vurdering 
Fylkenes rapporteringer for 2014 forteller mye om tiltakets status og hvilke utfordringer de 
har hatt så langt. Vi tror fortsatt at oppsummeringspunktene Fafo løftet frem i sin rapport i 
2010, er like viktig nå som ved tiltakets start: god planlegging, sikre fleksibilitet og 
forankring i ledelsen. 

For å nå målet om en varig hospiteringsordning, må fylkeskommunene sikre at det faktisk 
er god forankring i ledelsen i alle ledd. At det legges korte- og langsiktige planer for 
hospitering i fylket, ved skolene og bedriftene. Gode planer vil kunne gi mulighet for 
fleksibilitet når utfordringer oppstår for den enkelte hospitant og hospiteringssted. 

Direktoratet mener at en videreutvikling av de faglige nettverkene i fylkeskommunene er et 
sentralt virkemiddel for å få hospiteringsordninger til å bli varig og robust. De faglige 
nettverkene vil generelt kunne fungere som sentrale i mange andre sammenhenger i fag- 
og yrkesopplæringen og spesielt i samarbeidet mellom skole og bedrift/virksomhet. 

Direktoratet har i 2014 lagt til rette for at fylkeskommunene skal kunne utvikle 
hospiteringsordninger lokalt ut fra sitt ståsted og sine styringsdokumenter. 
Fylkeskommunene arbeider forskjellig med kortsiktige og langsiktige 
kompetansehevingstiltak for lærere og instruktører. Følgegruppen som ble oppnevnt av SRY 
har gitt råd til direktoratet og bidratt inn i møter med kontaktpersoner i fylkeskommunene. 
Det har vært opp til fylkeskommunene å trekke inn partene i eget fylke etter egne ønsker 
og behov.  

Hospiteringsordningen og ordninger som bygger på denne tenkningen kan både utvikles 
som etterutdanning eller videreutdanning. For eksempel de signalene som nå gis gjennom 
«Etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere – utvikling av nye tilbud» (KD Notat 
19.5.2015) kan på flere måter bygge på denne ordningen.  

 

 

1.3 Veksling 

I utprøvingen som pågår er totalt 13 fylker og 24 skoler med. Det er mulig det er andre 
skoler som også har veksling, men det har vi ikke oversikt over. Hva som skal betraktes 
som veksling er heller ikke helt entydig. Med unntak av ett av fylkeskommunene, tegnes 
lærekontrakt etter Vg1 (i ett fylke i februar på Vg2), og det veksles mellom skole og 
opplæring i bedrift først og fremst i det andre og det i tredje året. I det fjerde året er det 
stort sett veldig lite opplæring på skole. I ett fylke tegnes lærekontrakt etter Vg2, mens det 
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på Vg2 er større grad av utplassering i bedrift i prosjekt til fordypning og i programfag en i 
ordinære Vg2-klasser. 

 

1.3.1 Utprøvinger med oppstart skoleåret 2013-2014 
De seks fylkeskommunene som startet utprøvingen av vekslingsmodeller innen helse- og 
oppvekstsfag i 2013, Troms, Nordland, Hordaland, Oslo, Akershus og Hedmark, leverte siste 
rapport i februar 2015. Vekslingen for disse er godt i gang. Hovedinntrykket fra rapportene 
er stor grad av suksess. Det meldes om tilfredse elever og lærlinger, god tilbakemelding fra 
lærere og lærebedrifter. Stort sett er det ikke frafall eller veldig lite frafall. Fravær er 
redusert, særlig de dagene lærlingene er i bedrift. Det rapporteres om økt engasjement, 
motivasjon, aktivitet og mestringsfølelse. Elever setter pris på muligheten til å ta med den 
praktiske erfaringen fra bedrift til teoriundervisningen på skolen og omvendt. Det 
rapporteres om bedre samarbeid mellom skole og bedrift. 

Av utfordringer er problemer med å skaffe alle elevene læreplass den største. Det ser 
likevel ut til at det stort sett har ordnet seg. (Ett fylke rapporterer at arbeidet med 
vekslingsmodell har ført til flere læreplasser.) For skolen og lærerne er det noen 
organisatoriske utfordringer. Arbeidsbyrden kan bli ujevnt fordelt gjennom året. Dersom 
elever velger seg over til ordinær 2+2-modell fører det til organisatoriske utfordringer og 
økonomiske merkostnader. Den vekslende statusen, at de samtidig er lærling og elev, har 
ført til utfordringer med reglene i Lånekassen.  

 
1.3.2 Utprøvinger med oppstart skoleåret 2014-2015 
De fleste prosjektene følger en modell med ordinært Vg1 og at veksling vil starte på Vg2. 
Lærekontrakt tegnes etter Vg1. De fleste prosjektene er godt i gang med å inngå avtaler 
mellom skoler og deltakende bedrifter, og med informasjon til elever. I Telemark har de 
nylig tilsatt en prosjektleder og har dermed en relativt tynn rapport. Finnmarks prosjekt i 
naturbruk melder om utfordringer med lærekontrakter og søkning i hestefaget og 
hovslagerfaget.  

 

1.3.2 Nettverkssamlinger 
Utdanningsdirektoratet arrangerer årlige nettverkssamlinger for fylkene. Det ble arrangert 
nettverkssamling for utprøvingen av vekslingsmodeller innen helse- og oppvekstfagene 4.-
5. september. Tema for denne samlingen var gjennomgående dokumentasjon, lokalt 
læreplanarbeid og FYR, som fylkene har rapportert at de vil jobbe med i neste periode. 
Første nettverkssamling for utprøvingen av vekslingsmodeller med oppstart skoleåret 2014-
2015 ble arrangert på Kuben videregående skole i Oslo 13. – 14. oktober 2014.  

 

1.3.3 Evaluering av utprøvingen 
Parallelt med utprøvingen skal det foretas en evaluering av hvordan vekslingsmodeller, slik 
de kommer til uttrykk i utprøvingen, er i stand til å løse de utfordringene som er nevnt i 
bakgrunnsdokumentene Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd, Meld. St. 20 På 
rett vei og Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Utdanningsdirektoratet har inngått 
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kontrakt med FAFO om evaluering av vekslingsmodellene. Oppdragstaker skal levere 
delrapport høsten 2015, 2016 og 2017. Endelig sluttrapport vil foreligge 01.12.2018.   

 

1.3.4 Oppsummering/vurdering 
Det er fremdeles for tidlig å mene noe om effekten av utprøving av vekslingsmodeller har 
de ønskede resultatene som ble satt i 2012. Utprøvingen pågår til 2017. 

Men fylkeskommunenes rapporteringer for 2014 generelt og spesielt fra de seks som er 
godt i gang innen helse- og oppvekstfagene gir oss en indikasjon. 

Hovedinntrykket fra rapportene er stor grad av suksess. Det meldes om tilfredse elever og 
lærlinger, god tilbakemelding fra lærere og lærebedrifter, lite frafall og fravær, økt 
engasjement, motivasjon, aktivitet og mestringsfølelse. Det rapporteres om bedre 
samarbeid mellom skole og bedrift. I flere fylker sees denne utprøvingen i sammenheng 
med hospitering av lærere og instruktører. 

Ut fra indikasjonene så langt mener direktoratet at denne utprøvingen og satsning kan gi 
særlige positive resultater på flere områder. Både for den enkelte elevs opplæring og 
gjennomføring, og skolens og opplæringsbedriftenes arbeid med kvalitet i opplæringen.  

 

1.4 Forsterket alternativ Vg3 for de elevene som ikke får læreplass 

Fem fylkeskommuner deltar i utprøvingen: Akershus, Nord-Trøndelag, Telemark, Troms og 
Østfold. Utprøvingen ble igangsatt høsten 2013, og avsluttes i 2015.  

 

1.4.1 Nettverksmøte 
Høsten 2014 ble det arrangert et nettverksmøte for fylkeskommunene i utprøvingen, i 
samarbeid med Fafo (som evaluerer utprøvingen). Her orienterte Fafo om funn i 
delrapporten som ble publisert høsten 2014. Fylkeskommunene diskuterte en rekke 
problemstillinger knyttet til utprøvingen. Blant annet hvordan samarbeidet med arbeidslivet 
om alternativ Vg3 kan organiseres og gjennomføres best mulig og koblinger til andre tiltak i 
fag- og yrkesopplæringen. Fylkeskommunene rapporterte i tillegg på utfordringer i 
utprøvingen så langt, blant annet var dette knyttet til Lånekassen og blant annet om 
elevene har rett på skysspenger. Fylkene understreket viktigheten av god dialog mellom 
KD/Udir og Lånekassen.  

 

1.4.2 Oppsummering av rapporter 1. februar 2015 – status i utprøvingen 
Pr 1. februar 2015 er det 86 elever som deltar i utprøvingen1. Til sammenlikning var 
rammen fra Udir 215 elever, mens det i oktober 2014 var 112 elever i utprøvingen. I 
tidligere rapporter fra fylkeskommunene fremgår det at nedgangen skyldes at noen elever 
har fått læreplass, mens andre har falt helt fra opplæring. Vi har ingen fullstendig oversikt 

                                           
1 89 med Dataelektronikerne i Troms. 
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over årsakene til den ytterligere nedgangen. Det fremgår samtidig av rapportene at enkelte 
elever allerede har vært oppe til fagprøven.  

Det er få endringer når det gjelder organiseringen av tiltaket i fylkeskommunene. Det 
rapporteres om noe tettere samarbeid mellom noen aktører i to fylkeskommuner, og en 
bedrift får nå godtgjøring fra fylkeskommunen utover det som tidligere ble avtalt. I tillegg 
rapporteres det om at en elevgruppe får noe mer praksis enn tidligere.  

De to hovedutfordringene er fortsatt at elever slutter underveis i utprøvingen, og at det er 
vanskelig å få elevene ut i bedrift. Det rapporteres også om at det er vanskelig å motivere 
elevene til å være i praksis i bedrift uten lønn, og at enkelte av elevene har fysiske, 
psykiske, og/eller sosiale vansker. En fylkeskommune melder i tillegg om utfordringer med 
å få elevene til å fullføre. Fylkeskommunene jobber i hovedsak med utfordringene ved å 
være «tett på» elevene, kartlegge den enkeltes kompetanse, og motivere. To 
fylkeskommuner ser utprøvingen i sammenheng med tiltak 39 i Meld St. 20 om modeller for 
kvalifisering til læreplass. 
 
Fylkeskommunene ble i rapporteringen bedt om å gi en foreløpig anbefaling om den 
forsterkede ordningen bør videreføres eller ikke. De er noe delt i sitt syn på dette; noen 
mener ja, noen mener nei, og noen anbefaler en mer fleksibel ordning, hvor det kan være 
variasjon mellom fag og/eller elever.  

 

1.4.3 Oppsummering /vurdering 
Ut fra fylkenes rapporteringer så langt og Fafos første delrapport i evalueringen viser denne 
utprøvingen at elevgruppen som står uten læreplass i overgangen mellom Vg2 og Vg3 er 
sammensatt. Flere av elevene som er kvalifiserte har i denne utprøvingen fått læreplass. 
Elever med svake forutsetninger har også med dette tiltaket utfordringer med å fullføre med 
et fag- eller svennebrev.  
 
Fylkeskommunene skal rapportere på nytt 1.7.2015. De skal også levere en sluttrapport 
innen 1.11.2015. I sluttrapportene vil vi blant annet be fylkeskommunene utdype årsakene 
til nedgangen i antall elever, og be om en anbefaling om den forsterkede ordningen bør 
videreføres eller ikke. 
 
Fafo leverer sluttrapporten om utprøvingen i oktober 2015. Direktoratet vil arrangere en 
sluttkonferanse for fylkeskommunene medio november 2015, hvor bl.a. Fafo vil orientere 
om sluttrapporten. Deretter vil direktoratet gjøre en samlet vurdering av utprøvingen, som 
vil oversendes KD.  
 

 

1.5 Stimulere til økt samarbeid mellom skoleeier og regionalt 
arbeidsliv 

Alle 33 prosjekter har levert en delrapport 15. april, der de beskriver status i prosjektet. De 
prosjekter som fikk færre midler enn det søkte beløpet har vedlagt et revidert budsjett. 
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Som en del av rapporteringen har prosjektene også vedlagt en kopi av egen milepælsplan, 
slik at direktoratet har en oversikt over avholdte og planlagte aktiviteter i prosjektene.  

Alle prosjekter har fokus på samarbeid og nettverksbygging, men det er stor variasjon når 
det gjelder antall samarbeidspartene og omfanget av prosjektet. Noen prosjekter har 
inkludert alle skoler i et fylket, og fagopplæringskontoret i fylkeskommunen er sterk tilstede 
i ledelsen av prosjektet. Andre prosjekter er lokalt forankret i en kommune eller region. 
Disse prosjekter er mer selvstyrte, og fylkeskommunen er ikke en aktiv del av prosjektet, 
men følger prosjektet fra sidelinjen gjennom rapporter og møter.  

Enkelte av prosjektene går på tvers av fylker. Dette gjelder blant annet det prosjektet som 
ledes av Nordland fylkeskommune i samarbeid med Senter for IKT i Utdanning, der et av 
prosjektmålene er å utvikle et digitalt verktøy for samarbeid mellom skole. Et annet 
prosjekt som går på tvers av flere fylker er WorldSkills Norway sitt prosjekt om å etablere 
en samarbeidsarena gjennom skolekonkurranser.  

Det er flere av prosjektene som har fokus på en bedre og mer systematisk bruk av faget 
Prosjekt til fordypning. Et annet tema som går igjen er formidlingsarbeidet på skolene. Det 
er flere fylkeskommuner som ønsker at skolene skal ha et større ansvar knyttet til 
formidlingen av lærlinger, og det er flere fylker som forsøker å løse dette gjennom å ansette 
formidlings- og arbeidslivskoordinatorer på skolene. 

  

1.5.1 Oppsummering /vurdering 
Prosjektene startet opp i januar 2015 og har fått midler for gjennomføring i 2015. 33 ulike 
samarbeidsprosjekter pågår. Det er for tidlig for direktoratet å antyde en effekt av disse 
prosjektene ut fra rapporteringene i april. Men det kan være verdt å merke seg at det er 
flere prosjektkoordinatorer som har gitt uttrykk for at samarbeidspartene ønsker å 
videreutvikle prosjektet, og de etterspør en ny utlysning av stimuleringsmidler.  

Det er planlagt en nettverkssamling i november. Et av formålene med samlingen er å hente 
ut erfaringer fra prosjektkoordinatorer og samarbeidspartene. Et annet viktig formål er å 
sette fokus på de deler av prosjektene som skal bidra til at samarbeidet mellom partene blir 
varig. De fleste prosjekter arbeider med å utvikle års hjul og rutiner for samarbeidet. 
Enkelte prosjekter jobber med å utvikle en veileder. Nettverkssamlingen vil ha fokus på 
disse delene av prosjektplanene. I tillegg vil vi invitere 2-3 av prosjektene til å holde 
innlegg på parallellsesjoner på årets «Arena for kvalitet» konferanse i Bergen, 23.-24. 
november. 

 

1.6 Indikatorarbeidet 

Andre indikatorrapport ble publisert februar 2015. Neste rapport vil vi publisere februar 
2016. Dette blir rapporten som oppsummerer resultatene ved samfunnskontraktens slutt. 

I likhet med i 2014, har Utdanningsdirektoratet denne våren sendt en bestilling til samtlige 
fylkeskommuner om å rapportere et estimat på tilbud av læreplasser i det enkelte fylket. 
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Norgeskartet er tilgjengelig i Utdanningsdirektoratets nye statistikkportal. Portalen er nå i 
ekstern pilot. Alle som var med i referansegruppen i indikatorarbeidet, får tilgang til 
systemet. Full lansering skjer i løpet av 2015. Norgeskartet skal vise hvor stor andel av 
bedriftene som er lærebedrifter (og har lærling) fordelt på bransje i de ulike kommunene og 
fylkeskommunene. 

 

1.6.1 Oppsummering /vurdering 
Indikatorrapporten 2016 vil i utgangspunktet være den siste i det formatet. Flere av 
indikatorene er eller kommer til å bli implementert i Utdanningsdirektoratets ordinære 
statistikk- og publiseringsarbeid. Det vil si at de publiseres i Skoleporten, i 
Statistikkportalen og/eller i Utdanningsspeilet. Vi vil gjøre en vurdering etter at 
prosjektperioden er over om hvilke indikatorer som bør og kan videreføres. 

 

1.7 Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar 
fag- og svennebrev 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle og gjennomføre tiltak som kan bidra til 
at flere voksne tegner lærekontrakt og avlegger fagprøve. Tiltakene skal rettes mot voksne 
arbeidstakere uten videregående opplæring, voksne arbeidssøkere og arbeidsinnvandrere. 

Som rapportert tidligere har tiltak rettet mot voksne vært diskutert i flere møter med KD, 
og i oppfølgingsgruppen.   

For arbeidet i 2015 legger vi vekten på å følge opp implementeringen av «Retningslinjer for 
realkompetansevurdering i videregående opplæring for voksne». Høsten 2015 vil vi 
gjennomføre to bredt anlagte samlinger med realkompetansevurdering som tema, - en for 
fylkesmannsembetene og en for ansatte i fylkeskommunene. Vi ser for oss at dette vil føre 
til en mer kvalitetsbevisst gjennomføring og også at antall realkompetanse-vurderinger vil 
øke.  

 

2. Vurdere nye tiltak som kan bidra til at flere unge og 
voksne fullfører fag- eller svennebrev 
Samfunnskontrakten går ut i 2015. Kontrakten hadde en målsetting om 20 % økning i 
antall læreplasser fra 2011 til 2015. Vi ligger nå på om lag 5 % økning. Det har vært stor 
oppmerksomhet om økningen i antall læreplasser. Direktoratet har gjort noen foreløpige 
vurderinger av hva som skal til for å øke antall læreplasser ytterligere, og hva som kan 
være alternativer til Samfunnskontrakt for flere læreplasser fra 2016. 
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2.1. Vår vurdering av tilstand og forventninger til nylig iverksatte 
tiltak  

Erfaringene med Samfunnskontrakten viser at det er viktig med en god forankring hos 
partene for å få til en god dynamikk i oppfølgingen av tiltakene og forpliktelsene. 

Samfunnskontrakten har tre hovedmål hvor ett av dem er tiltak knyttet til flere læreplasser.  

• 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 omfatter en rekke tiltak der oppfølgingsansvaret er fordelt mellom partene. 

Kun ett av tiltaket er direkte knyttet til flere læreplasser. Innenfor dette målet er tiltakene 
direktoratet har fått i oppdrag å følge opp knyttet til: 

 Lærlingløftet 

 Indikatorarbeidet for å kunne måle utviklingen 

 Være sekretariat for den partssammensatte oppfølgingsgruppen 

Disse tiltakene i seg selv kan ikke sies å hatt en direkte effekt på antall læreplasser i 
perioden. 

De øvrige tiltakene som hospitering, veksling og forsterket tilbud med Vg3 i skole er knyttet 
til elevenes muligheter for et mer fleksibelt tilbud og bedre gjennomføring. Ut fra 
rapporteringer fra fylkene som deltar i disse tre utprøvingene er det signaler som viser 
positive effekter. Både for lærere som deltar i hospiteringsprosjektet (økt relevans i 
opplæringen) og elevene som deltar i utprøving av vekslingsmodeller og forsterket 
alternativ Vg3 for dem som ikke får læreplass.  

Vi har forventninger til det siste iverksatte tiltaket med samarbeid mellom skole og bedrift2 
(Ref. Kap. 1.6) hvor flere skal prøve ut en bedre tilrettelegging og koordinering som kan 
resultere i flere læreplasser. Flere oppretter for eksempel egne koordinatorer på skolene for 
å få et bedre system på praksisperioder og en bedre dialog og kontakt med bedriftene for 
systematisk oppfølging. IKT senteret og Nordland fylkeskommune utarbeider et digitalt 
verktøy for å få en bedre oversikt over potensielle lærebedrifter og bedre matche søkere 
med lærebedrifter.  

Flere tiltak i oppfølgingen av Meld St 20 er også relevante og bør sees i sammenheng med 
oppfølgingen av Samfunnskontrakten, som for eksempel tiltak 39 Kvalifiseringsprosjektet – 
overgangen mellom Vg2 til Vg3. 18 fylker er med i utprøvingen av ulike modeller. 
Suksessen i disse er gjennomgående fokuset på individuell oppfølging av elever som står i 
fare for å falle fra på grunn av manglende læreplass, og manglende beståtte fag etter Vg2. 

                                           
2 http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Artikler/33-prosjekter-far-stotte-til-a-styrke-samarbeidet-
mellom-skole-og-lokalt-arbeidsliv/  

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Artikler/33-prosjekter-far-stotte-til-a-styrke-samarbeidet-mellom-skole-og-lokalt-arbeidsliv/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Artikler/33-prosjekter-far-stotte-til-a-styrke-samarbeidet-mellom-skole-og-lokalt-arbeidsliv/
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2.2 Tilgang på læreplasser 

Det er på fylkeskommunalt - og skolenivå at mobiliseringen av lærlingplasser skjer. 

Gjennom den årlige spørringen til SkoleNorge ønsker vi å følge med på tilgangen til 
læreplasser og hvordan den påvirkes av den generelle økonomiske situasjonen. Dette er 
viktig informasjon for oss og partene vi samarbeider med. Spørsmålene berører en rekke 
temaer knyttet til tilgangen til læreplasser, som hvilke forhold fylkeskommunene mener 
påvirker tilgangen, hvor god tilgangen er, hvilke tiltak fylkeskommunene har iverksatt for å 
sikre tilgangen og om de har opprettet Vg3-klasser til søkere som ikke fikk læreplass. 
Utdanningsdirektoratet har stilt likelydende spørsmål til fylkeskommunene siden 2009. 
Spørsmålene i årets undersøkelse er så å si identiske med de som ble brukt i 2014, og 
svarene fra de to undersøkelsene sammenliknes. En kort oppsummering av undersøkelsen3: 

• Fjorårets undersøkelse viste en svekket optimisme sammenliknet med tidligere år 
når det gjelder tilgangen til læreplasser. Årets undersøkelse tyder ikke på at dette 
har endret seg. Optimismen ligger omtrent på samme nivå som i fjor. 

• 13 fylkeskommuner oppgir manglende oppdrag/bestilling som årsak til at 
lærebedrifter ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger. 

• Når det gjelder tiltak for å skaffe flere læreplasser tyder noen av svarene på at 
fylkeskommunene har økt fokus på dette sammenliknet med i fjor. Dette gjelder i 
særlig grad for påstanden om at fylkeskommunen har iverksatt egne tiltak for å 
skaffe læreplasser 

• Fylkeskommunene mener tiltak som målrettede krisepakker, lærlingtilskudd, 
nasjonale informasjonskampanjer og bedre vern av lærlinger er relativt viktige tiltak 
for å øke inntaket av lærlinger. 

• Alle 17 fylkeskommunene som har svart på spørsmålet oppgir at de har opprettet 
alternative Vg3-klasser for søkere som ikke fikk læreplass høsten 2014. Samtlige 
svarer også at de har planer om å opprette slike plasser høsten 2015. Det er 
opprettet 69 alternative Vg3-klasser for til sammen 613 elever. Tallene er høyere 
enn i fjor og året før der. I 2014 rapporterte fylkeskommunene om alternative 
klasser for 444 elever, mens tallet for 2013 var 329 

• Arbeidslivets behov for fagarbeidere, søkeres valg og næringslivsstruktur er de tre 
forholdene som i særlig grad vektlegges av fylkeskommunene når de planlegger 
opplæringstilbudet. Henholdsvis 12, 11 og 10 fylkeskommuner mener at disse 
forholdene er svært viktige. 

 

2.3 Eventuelle behov for nye tiltak  

Vi mener at en videreføring og forsterkning av tiltak som er knyttet til økt status for 
yrkesfaglig utdanning og lærlingordningen er avgjørende i tiden som kommer. Her tror vi 

                                           
3 Rapporten publiseres medio juni 2015 
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nyere tiltak som er startet som for eksempel merkeordning for lærebedrifter og lærling 
klausul er gode satsninger. 

Fylkenes dimensjonering av tilbud og formidling er sentralt i arbeidet med elevenes 
mulighet til læreplass. Det vil være interessant å følge med på blant annet Troms 
fylkeskommunes arbeid med dette fremover. I en melding administrasjonen skal legge frem 
for fylkestinget i juni ønsker de blant annet å gi skolene et større ansvar for formidling og 
dimensjonering. De foreslår at Yrkesopplæringsnemnda fremdeles skal gi innspill til 
fylkeskommunen om arbeidslivets kompetansebehov, men nemnda har sagt at den ikke 
alltid har detaljert nok kunnskap om dette behovet. Ved å flytte ansvaret ut til skolene og 
gjøre dimensjonering til en sak mellom skolene og bedriftene, håper fylkeskommunen å 
oppnå et bedre samsvar mellom antall skoleplasser og læreplasser. 

Skolenes rolle i formidlingsarbeidet er det flere fylker som nå vurderer. Vi kjenner til at flere 
fylker som deltar i utprøving av ulike kvalifiseringsmodeller i overgangen mellom Vg2 og 
Vg3 har valgt å etablere koordinatorer som har et ekstra ansvar for kontakt mellom elev, 
skole, lærer, instruktør og bedrift. Erfaringer fra dette bør følges videre. Fafo evaluerer 
tiltaket og første delrapport ble publisert 5. mai 20154. Utprøving av vekslingsmodeller og 
tiltak knyttet til tett oppfølging av elevene er i tillegg sentralt både i forhold til robuste 
ordninger som kan sikre elevene en læreplass og mulighet for å fullføre med et fag- eller 
svennebrev. 

Vi mener at tiltak som i økende grad kan knyttes til offentlig sektor og potensialet for flere 
læreplasser her bør forsterkes. Ikke kun innenfor fag som til nå har hatt stor 
oppmerksomhet, som helsefagarbeider og kontorfaget, men også i et bredere perspektiv 
som for eksempel matfag, naturbruk, renhold, bygg- og anlegg osv. 

Det er spesielle utfordringer knyttet til voksne i fag- og yrkesopplæringen. Det er en ny 
stortingsmelding under arbeid, «Livslang læring og utenforskap», vi velger derfor ikke å 
omtale dette i denne rapporten. 

Andre tiltak kan for eksempel være: 

 En ny drøfting av lærlingtilskudd, effekt av økte tilskudd, stimuleringstilskudd 
til nye lærebedrifter og for eksempel behov for differensierte tilskudd til 
lærebedrifter (ref. NOU 2008:18 fagopplæring for framtida, Kap. 6.3.5) 

 Med utgangspunkt i NIFUs rapport om opplæringskontorenes rolle5følge opp 
og vurdere tiltak, for eksempel knyttet til rolle og funksjon, regulering og 
økonomi 

 Større oppdrag går nå på internasjonale anbud, enten ved at utenlandske 
firmaer utfører oppdrag i Norge (f.eks. anleggsarbeid), eller ved at 
produksjonen foregår i utlandet og at produktet importeres til Norge (eks 
skipsskrog). Det bør utredes om anbudsbeskrivelser kan utformes for å bidra 

                                           
4 http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/FAFO/Kvalifisering-av-elever-etter-Vg2-yrkesfag/  
5 http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-
organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/  

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/FAFO/Kvalifisering-av-elever-etter-Vg2-yrkesfag/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/
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til inntak av lærlinger. Dette kan for eksempel skje ved krav om at norske 
lærlinger skal kunne få opplæring på utenlandske firmaers prosjekter i Norge, 
eller ved at norske lærlinger kan få opplæring i firmaer som produserer for 
Norge i utlandet. 

 Det skjer en utstrakt bruk av midlertidig arbeidskraft gjennom vikarbyråer og 
bemanningsselskaper. Disse utgjør anslagsvis 25% av anleggsbransjen, og er 
virksomheter som ikke tar inn lærlinger. Det bør gjøres at arbeid for at disse 
virksomhetene tar et opplæringsansvar, eventuelt at bruken av midlertidig 
arbeidskraft begrenses gjennom lovverket. 

 

2.4 Vurdering av videreføring av Samfunnskontrakten 

Til tross for at en rekke ulike strategiske grep er tatt siden partene i arbeidslivet og 
utdanningsmyndighetene ble enige om Samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2012, har 
økningen i antall nye læreplasser og lærekontrakter vært relativt lav. Det har mange og 
ulike årsaker, men en av dem mener vi er at Samfunnskontrakten trolig ikke er en viktig del 
av bevissthetsgrunnlaget i det daglige arbeidet i lokale bedrifter og fylkeskommuner flest. 
Samfunnskontrakten applauderes prinsipielt av alle aktuelle parter, men vi mener at 
satsingen ikke har vært konkret, spisset og synlig nok til å framskaffe flere læreplasser.  

Direktoratet som sekretariat og i arbeidet med oppdragsbrevene knyttet til oppfølgingen av 
samfunnskontrakten mener at Samfunnskontraktens hovedmålsettinger bør videreføres, 
men med et særskilt fokus på å øke antall læreplasser. Sentrale områder å videreutvikle er: 

 Samarbeid som er mer forpliktende for og med partene i arbeidslivet 

 Samarbeid lokalt mellom skole og arbeidsliv 

 Offentlig sektor 

 Gjøre lærlingordningen mer kjent – en videreføring av Lærlingløftet 

Vi vet ut fra NIFUs rapport6 at potensialet for flere lærebedrifter og læreplasser er stort. I 
indikatorapporten for 2014 vises det til at det i Norge er det registrert over 500 000 
bedrifter. Bare 40 prosent av disse har ansatte. Av de 500 000 bedriftene er omtrent 25 
000 godkjent som lærebedrift. Det betyr at cirka 5 prosent av alle bedrifter er en 
lærebedrift. Å være en godkjent lærebedrift betyr imidlertid ikke at bedriften har lærling. I 
2014 var det omtrent 17 500 godkjente lærebedrifter som hadde hatt lærling i løpet av det 
siste året. Totalt hadde 70 prosent av de godkjente lærebedriftene hatt lærling siste år. 

Ref. vår rapportering til KD september 2014: 

Som nevnt tidligere, det er på fylkeskommunalt - og skolenivå at mobiliseringen av 
lærlingplasser skjer. Det statlige nivået er mindre operativt i dette arbeidet. Erfaringene fra 
Lærlingløftet og piloten i Østfold viser at det lar seg gjøre å bruke ulike kommunikasjons- 

                                           
6 http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Norske-bedrifters-vurdering-av-larlingordningen/  

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Norske-bedrifters-vurdering-av-larlingordningen/
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og PR tiltak for å få flere læreplasser. Med støtte fra direktoratet vil et tett samarbeid 
mellom lokalt og statlig nivå kunne gi en effekt. 

Partenes rolle i arbeidet med å øke antall læreplasser må forsterkes og gjøres mer 
forpliktende. Erfaringene fra perioden 2012-2015 viser at det har vært vanskelig å 
mobilisere partene sentralt i den grad vi så for oss da kontrakten ble undertegnet i 2012. 
Den partssammensatte oppfølgingsgruppen drøftet i sitt møte 23.2 om en videreføring av 
Samfunnskontrakten etter 2015. Kort oppsummert fra denne drøftingen: 

 Positivt at man på nasjonalt nivå har et forum hvor partene møtes for å følge 
utviklingen, YS ønsker å engasjere seg videre 

 Det må være en fortsatt oppmerksomhet. Forsterke det som virker. Når det er så 
stor forskjeller mellom fylkene (ref. NIFU rapport i 4 fylker) må man se på 
dimensjoneringen og hvem som styrere hva (fylkesting, administrasjon i FK, etc.) 
Viktig å styrke det vi tror på og kan ha en effekt. 

 Samfunnskontrakten har en effekt og er et viktig verktøy og har virket samlende for 
å få temaer på agendaen. Men med en fortsettelse eller videreføring bør vi diskutere 
hva samfunnskontrakten skal omfatte. Ting tar tid. Med ref. til SRYs desember møte 
med statsråden er det viktig å avklare om det er en politisk interesse for en 
videreføring.  

 Samarbeidet og indikatorrapporten bør videreføres. Rapporten kan videreutvikles 
ved å for eksempel trekke ut noen aktuelle temaer med et ekstra fokus og der det 
har gitt positive resultater.  

 Samfunnskontrakten har gitt en forpliktelse til organisasjonene, noe som er positivt. 
Ved en videreføring bør det være et eget forum eller en oppfølgingsgruppe. Men vi 
bør være mer konkrete i tiltakene og tettere på. 

 Fordelen med å ha en oppfølgingsgruppe er å ha en løsrevet oppgave i 
partssamarbeidet med et ekstra fokus og et noe mer uformelt forum hvor en kan 
drøfte uten at det blir i konflikt mellom dette og andre saker i partssamarbeidet. 
Viktig at gruppen har et mandat og rolleavklaring og avgrensning mot for eksempel 
SRY. 

 

3. Direktoratets anbefaling 
KD har bedt om direktoratets vurdering og anbefaling av om det bør lages en ny kontrakt 
eller om andre former for samarbeid kan være mer hensiktsmessig.  
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Våre anbefalinger har utgangspunkt i vår sekretariatsfunksjon i samarbeidet med partene, 
denne rapporteringen av status i utprøvingene, siste indikatorrapport, våre vurderinger i 
kapittel 2 ulike relevante forskningsrapporter7.  

3.1 Anbefaling 

Samarbeidet med partene om å øke antall læreplasser må fastholdes, forsterkes og gjøres 
mer forpliktende. Vi må finne frem til en form for avtale som i sterkere grad uttrykker felles 
mål og virkemidler og som forplikter mer konkret, systemisk og langsiktig. Vi ser at effekten 
av både nasjonalt og lokalt arbeid med flere av tiltakene i Samfunnskontrakten fra 2012 nå 
begynner å ta form. Innen offentlig sektor har antall flere læreplasser økt med 16%. Innen 
privat sektor med 4 prosent. Å enes om noen felles satsninger videre mener vi er viktig og 
vil ha en effekt for å øke antall læreplasser.  

 

3.2 Forslag om tiltak som har potensial til å utløse flere nye 
læreplasser  

• Forsterket innsats overfor offentlig sektor som har et relativt stort potensial for å 
tilby flere læreplasser, ikke minst innen kontor- og helse- og oppvekstfagene.  
Mange kommuner trenger både kompetanse og ikke minst en forsterket økonomi for 
å åpne for lærlinger. Kunnskapsdepartementet og Kommunaldepartementet felles 
strategi for å få flere lærlinger inn i statlige virksomheter mener vi er et meget bra 
virkemiddel i dette arbeidet.  
 

                                           
7 «Spørring til Skole Norge våren 2014» og kapitler relevant knyttet til læreplasser 
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/-Sporreundersokelse-blant-skoler-og-skoleeiere-varen-
2014/ ) 

Nifu rapporten om potensialet for flere læreplasser 
(http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Norske-bedrifters-vurdering-av-larlingordningen/ ) 

Nifu rapporten om lærling formidling i tre fylker 
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Studie-om-larlingformidling-i-3-fylker/  

Fafos rapport om hospiteringsordningen 
11.5  (http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/FAFO/Hospiteringsordninger-i-fag--og-
yrkesopplaringen/ ) 

Nifus rapport om opplæringskontorenes rolle 
(http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-
organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/ ) 

De faglige rådenes utviklingsredegjørelse 2013  

 

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/-Sporreundersokelse-blant-skoler-og-skoleeiere-varen-2014/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/-Sporreundersokelse-blant-skoler-og-skoleeiere-varen-2014/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Norske-bedrifters-vurdering-av-larlingordningen/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Studie-om-larlingformidling-i-3-fylker/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/FAFO/Hospiteringsordninger-i-fag--og-yrkesopplaringen/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/FAFO/Hospiteringsordninger-i-fag--og-yrkesopplaringen/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/
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• For å motvirke et negativt arbeidsmarked innen enkelte bransjer bør KD i samarbeid 
med andre departementer være tettere på, spesielt knyttet til svart arbeid og 
utenlandske entreprenører. Kan en lærling klausul være et virkemiddel også her? 
 

• Opplæringskontorenes rolle er sentral i fag- og yrkesopplæringen. Vi mener det ikke 
er behov for større endringer når det gjelder deres organisering og ulik bruk av 
bedriftenes tilskudd for å ha en lærling. Derimot anbefaler vi en gjennomgang av 
hvordan de kan bidra til at flere får læreplass. Her bør partene involveres sammen 
med opplæringskontorene for å drøfte og foreslå endringer/tiltak. Vi må støtte tiltak 
som hjelper aktørene ute, for eksempel bransjeorganisasjoner, opplæringskontor 
innen fag som man mener har et potensiale for flere læreplasser mener vi kan ha en 
langsiktig effekt. 
 

• Det må bli mer attraktivt å være lærebedrift! Vi anbefaler et fortsatt fokus, eventuelt 
gjennom egne «kampanjer», som vil oppvurdere og opprettholde fokus på 
betydningen av fagopplæringen både for bedrifter, elever og samfunnet generelt. 
Både vi og våre medspillere bør delta aktivt i dette gjennom kontinuerlig arbeid. 
Merkeordningen som nå etableres kan bli et sentralt virkemiddel i dette. 
 

 

3.3 Forslag om tiltak som kan bedre elevenes mulighet til å fullføre 
med et fag eller svennebrev 

 
• Både utprøvingen av vekslingsmodeller og hospiteringsordninger er godt mottatt i 

fylkeskommunene og det er tro på at de vil gi gode resultater. Vi vet at det å være 
tettere på elevene, tettere oppfølging og god kontakt med bedriftene, 
nettverksbygging og tidlig praksis har en positiv effekt for unge og voksnes 
muligheter til å kunne fullføre med et fag- eller svennebrev. 
 

• Tiltak som bidrar til å kvalifisere søkerne, (ref. tiltak i overgang mellom Vg2 og Vg3). 
Partene i arbeidslivet har ved flere anledninger hevdet at kvalifiserte søkere har en 
betydelig større mulighet til å få en lærekontrakt. 
 

• Justering av Vg3 i skole-ordningen kan på mange måter sies å være en nødløsning. 
Vi anbefaler å fortsette arbeidet med å forsterke alternativt løp i Vg3 selv om dette 
ikke direkte påvirker eller utløser flere læreplasser. Det kan vurderes å styrke 
utplasseringsbedrifter på ulike måter. Slik styrking kan innebære økonomi, 
opplæringskompetanse, veiledning over tid osv. I tillegg kan man vurdere å etablere 
opplæringsverksteder som på ulike måter er skreddersydde for alternativ 
sluttopplæring i skole, Danmarks etablering av praktikcentre8. Dette er avhengig av 

                                           
8 http://www.eva.dk/nyheder/2015/praktikcentre-styrker-skolepraktikken 

http://www.eva.dk/nyheder/2015/praktikcentre-styrker-skolepraktikken
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arbeidslivets behov for kompetanse og mangel på læreplasser lokalt, regionalt og 
nasjonalt. 
 

• Kompetanseheving for rådgivere i grunnopplæringen er et ofte diskutert tema i norsk 
skole. Mange opplever at elevene ikke tilbys informasjon og rådgiving av høy nok 
kvalitet, særlig om utdannings- og yrkesmuligheter. Rådgivingens rolle i å gjøre 
elever bedre rustet til å gjøre gode valg om utdanning og arbeid knyttes av mange til 
forebygging av feilvalg. Sintef konkluderer i sin undersøkelse for 
Utdanningsforbundet med at rådgiverrollen oppleves som under press med for lite 
ressurs og til dels utilstrekkelig kompetanse i forhold til forventningene9.  
 
Vi anbefaler derfor satsinger knyttet til kvalitetsheving av rådgivingen i 
ungdomsskolen og videregående opplæring.  
 

• Lærlinger har ikke rett til rådgiving gjennom skolens rådgiving. Et bidrag til økt 
fullføring av fag- og svennebrev kan være å tilby lærlinger økt tilgang til rådgiving i 
læretiden. I en slik satsing bør man vurdere å tilby rådgiving til lærlinger på linje 
med elever i videregående opplæring. 

  

Anbefalingene over er foreløpige og direktoratet ønsker å komme tilbake med ytterlige 
vurderinger når evalueringer er gjennomført knyttet til utprøvingen av et forsterket Vg3 for 
elever som ikke får læreplass, og utprøving av vekslingsmodeller. Samtidig mener vi at det 
pågående arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen, de yrkesfaglige utvalgenes 
oppdrag og de faglige rådenes nye utviklingsredegjørelser vil gi oss viktig informasjon som 
må tas med i det videre arbeidet. 

 

 

 

 

                                           
9 Mordal, Siri, Trond Buland og Ida Holth Mathiesen (2015): Rådgiverrollen – mellom tidstyv og grunnleggende 
ferdighet. Trondheim: Sintef teknologi og samfunn. Se s. 115. 



 
 

Referat fra møte i oppfølgingsgruppen – 
samfunnskontrakten, 4. juni 2015 

Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15b., møterom 4, 1.etg. 
Tid: kl 13.00-15.30 
 
Tilstede: 
Anne K. Eggen Lervik 
Kari Hoff Okstad 
Benedicte Sterner 
Jorunn Leegaard 
Bente Søgaard 
Kjersti Flåthen 
Karin Fonn 
 
Udir: 
Marianne Westbye 
 
Meldt forfall: 
Turid Semb 
Fred Arild Gyldenås 
Kristian Ilner 
Åshild Olaussen 
 

Agenda 
 

1. Yrkesopplæringsnemndenes funksjon og rolle 
Anne K. Eggen Lervik orienterte om status i arbeidet til den nedsatte gruppen i SRY som vurderer y-
nemndenes rolle. 

- Arbeidsgruppen går igjennom forslag til eventuelle endringer, spesielt i forhold på innflytelse 
på dimensjonering av tilbud kontra læreplasser og hva slags kompetanse medlemmene skal 
ha 

- Erfaringene så langt viser at Y-nemndene har ulik rolle og praksis i fylkene fra de ble et 
rådgivende organ 

- Arbeidsgruppen skal gjennomføre en egen undersøkelse som skal sendes alle nemndene i 
nær fremtid 

- Arbeidsgruppen skal gjennomføre et studiebesøk til Telemark fylkeskommune 
- Arbeidsgruppen skal komme med en anbefaling til SRY om videre oppfølging 

 
Kommentarer: 
- Hva får vi gjort før nyoppnevningen til høsten? Viktig å få lagt nye retninger innen ny periode 

igangsettes 
- Hvilke muligheter har KD til å styre og «time» eventuelle forslag til endringer? 
- Hvilke handlingsrom har vi egentlig? 
- Det må være muligheter for endringer før det er gått nye fire år (oppnevningsperioden).  
- KS jobber nå med kommunene og deres arbeid med utvalg av representanter for å få med 

kommunesektoren i nemndene 



 
 

- KD hadde en intern workshop om dimensjonering 31.mai, hva kan staten gjøre? 4 
fylkeskommuner ble invitert med representanter fra adm., y-nemnd, opplæringskontor. Y-
nemndenes rolle var et tema, i tillegg til elevenes valg (første valg). KD ønsker å drøfte 
temaet dimensjonering videre med FFU i september og i SRYs arbeidsgruppe om y-
nemndene i august. Partene i oppfølgingsgruppen ønsker at leder av arbeidsgruppen deltar 
på FFU når saken drøftes. 

- Ulik forståelse av dimensjonering? Fylkene ut fra elevenes ønsker og skoleplasser, partene ut 
fra kompetansebehov i arbeidslivet/ tilgang på læreplasser lokalt/ arbeidskraftbehov 

- Spekter ønsker å være representert i flere y-nemnder. Kom med i Agder i siste periode og 
resultatet er blant annet flere læreplasser på lokale sykehus – hva gjør vi med det? 

- Viktig at dimensjonering blir oppfattes likt, men kan ikke forvente at man ikke må ta hensyn 
til elevenes utdanningsvalg 

- Partene lokalt involveres mange steder for sent i dimensjonering- og formidlingsprosessen. 
Partene involveres først når man har oversikt over hvor mange som står uten læreplass. 

- Kan for eksempel SRY oppfordres til å sende ut noen signaler om y-nemndenes rolle både før 
valget og oppnevning av nye nemnder? Innspill til arbeidsgruppen 

- Oppsummering av Anne: mandatet til nemndene er viktig, og innenfor dette er det et stort 
handlingsrom. Opplæringskontorenes rolle har mange steder tatt seg til rette i 
dimensjoneringsspørsmål lokalt, y-nemndene må ta tilbake rollen sin. Mange nemnder får 
saken til behandling når dimensjoneringsprosessen er gjennomført og kun til orientering. Få 
nemnder/parter foreslår egne saker i nemndene. Det er ofte fylkeskommunenes 
administrasjon som foreslår og fremlegger sakene. Avgjørende at medlemmene har god 
kunnskap og kompetanse, hvordan sikre dette? Tydeliggjøre at y-nemndene skal kunne gi råd 
for hele det fireårige opplæringsløpet? Bør representasjon av partene være lik som i SRY? 
Representasjonen bør ikke være en plikt men en mulighet. 

Oppfølgingsgruppen drøftet og vurderte om dette er en sak som bør følges opp videre i gruppen og 
vedtok at det gjør de ikke. Det er arbeidsgruppen i SRY som følger opp dette videre.  

 

2. Voksne og tilskudd 
Sak meldt inn av Anne K. Eggen Lervik  
 

3.  Avviksfag og ulik praksis knyttet til tilskudd i verdiskapningstiden 
Sak meldt inn av Anne K. Eggen Lervik  
 
Sak 2 og 3 ble drøftet under ett. Kommentarer: 

- Hvilke muligheter har vi til å endre på fylkenes praksis og utbetaling av tilskudd? Nasjonal 
kontra lokal handle frihet og rammebevilgning. 

- Partene ønsker å utfordre KD og direktoratet på retningslinjene. Om denne 
oppfølgingsgruppen er rette fora? Kan foreslå sak til SRY? For eksempel til første møte etter 
sommerferien. Gjerne bruke notatet til Virke som et utgangspunkt for bakgrunn til saken. På 
den måten kan KD og sekretariatet til SRY forberede og forankre saken på en god måte. 

- Når saken(e) skal løftes frem i SRY bør de skilles i to saker: 
1. Tilskudd avviksfag 
2. Voksne og tilskudd og praktisering av å godkjenne lærekontrakter uten tilskudd 

- Utfordringen ligger i at tilskuddsordningen følger hovedmodellen 2+2 og at andre modeller i 
tilbudsstrukturen ikke passer inn i dette. Tilskuddene må justeres for å tilpasses fagenes 
behov og ikke om økonomi styrer hvilken opplæringsmodell faget skal ha. For noen fag er det 
behov for 3 år i skole g ett i bedrift. Målet bør være å fremme fagenes behov, elevenes 
mulighet til å fullføre med et fag- eller svennebrev. 

 



 
 

4. Gjennomgang av tiltakene i Samfunnskontrakten og oppdatering av matrisen  
Oppfølging av sak 1 i møte 23.2. Matrisen ble sist gang gjennomgått i møtet 16.juni 2014, det var 
behov for en ny gjennomgang. Matrisen ble gått igjennom i møtet. NHO og LO hadde levert skriftlige 
innspill med oppdateringer i forkant av møtet. Medlemmene fikk en frist for skriftlig oppdatering og 
innspill innen 23.juni. Sendes til sekretær. 
 
Videre drøfting i møtet: Gitt at vi ikke er fornøyd med 5 % økning nasjonalt – hva kan vi gjøre videre? 
 
LO: 

- Erfaringen viser at utvikling skjer der hvor det er stor entusiasme, hvordan få dette mer 
robust og varig? 

- Forholdet mellom LO og NHO og dynamikk i felles satsninger viktig å videreføre. 
- Forholdet mellom sentralt i organisasjonen og lokale ledd (ref. undersøkelsen til LO) viktig 
- Ressurser er ikke ubetydelig, men ikke avhengig for å få til resultater 
- Større fokus lokalt enn sentralt (i LO) 

Virke 
- Idè: Gitt insentiver til y-nemnder om lokale samfunnskontrakter, vil gi bedre lokal forankring i 

den videre oppfølgingen av satsninger 
- Vil være med videre 
- Kanskje enkelte fokusområder på bransjer 

KS  
- Støtter en videreføring i en eller annen form, og vi må finne ut av hvordan man forplikter 

hver fylkeskommune i oppfølgingen 
- Vurdere forpliktelsene til partene og fylkeskommunene (ref. undersøkelsen til Riksrevisjonen 

om oppfølgingen av samfunnskontrakten for perioden 2012-2015) 
- KS kan ikke forplikte noe for fylkeskommunene, da må i såfall hver fylkeskommune forplikte 

seg selv 
YS 

- Viktig å holde et fortsatt fokus, viktig at ny drøfting tas til høsten 
- Vanskelig å måle resultatene når ikke organisasjonene «eier» bedriftene, hvor mye kan vi 

forplikte oss på vegne av bedriftene/ pålegge bedriftene? 
Spekter 

- Viktig med videreføring 
- Kanskje ekstra fokus på noen områder 
- Ser at det er positiv bevegelse i flere bransjer, ting tar tid 

 
 
Eventuelt 

- Riksrevisjonens undersøkelse om tilgang på læreplasser 
YS/ partene i SRY fått et brev fra RR om undersøkelse om tilgang på læreplasser med fem 
spørsmålsstillinger.  Forvaltningsrevisjon av partene i arbeidslivet? Har de hjemmel til det?  
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Dato: 23.9.2015 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY-sak 12-03-2015 Rapport URLU/ SRY arbeidsgruppe- tiltak 

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

Dokument Til beslutning 
Innstilling Forslag til vedtak: 

SRY følger opp anbefalinger og forslag som 
ligger i rapporten. SRY anbefaler videre 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. 

 

Prioritert oversikt over arbeidsgruppas anbefalinger 
 
Anbefalinger til utdanningsmyndighetenes tilskuddsordninger og støttetiltak 
 
 

• 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 

• Det må gjennomføres forskning og jevnlige undersøkelser for å øke kunnskapen om 
opplæringssituasjonen for lærlinger eller lærekandidater med funksjonsnedsettelser. 

• Utdanningsmyndighetene må, sammen med partene i arbeidslivet, gjøre 
lærekandidatordningen bedre kjent og markedsføre denne ordningen tydeligere. 

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

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

• Det bør være en ekspertise på elever med funksjonsnedsettelser på sentralt nivå hos 
utdanningsmyndighetene. 

• Rådgivningstjenesten bør styrkes på det spesialpedagogiske fagfeltet. 
• Kunnskapsdepartementet må sørge for at det utvikles etter- og/eller videreutdanningstilbud 

som styrker rådgivernes kompetanse når det gjelder elever med nedsatt funksjonsevne og 
varig syke elever. 

• Læreplanen for faget «Prosjekt til fordypning» endres slik at skoleeiere får klare føringer på 
at opplæring i bedrift skal prioriteres framfor opplæring i skole. 

• Det bør fastsettes nasjonale kompetansekrav for yrkes- og utdanningsrådgivere basert på 
Utdanningsdirektoratets anbefalte kompetansekrav. 

• Skoleeier eller rektor på den enkelte videregående skole må fra Vg1 pålegges å avholde 
årlige samhandlingsmøter mellom skolen, opplæringskontorene, lokale bedrifter, NAV og 
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andre aktuelle aktører om elever som kan ha særskilte tilretteleggingsbehov dersom de skal 
over i bedrift. 

• Utdanningsmyndighetene må ta hovedansvaret for å utarbeide informasjonspakken. 
Kunnskapsdepartementet bør bl.a. sørge for at det utarbeides en veileder for 
fylkesopplæringskontorene m.fl., og holde denne kontinuerlig oppdatert. Det er viktig at de 
ansvarlige departementer og direktorater samarbeider om å utarbeide informasjon om 
tilskuddsordninger og støttetiltak som kan benyttes for elever med nedsatt funksjonsevne 
og varig syke som ønsker å ta en fagopplæring. 

• Myndighetene, partene i arbeidslivet og de funksjonshemmedes organisasjoner må alle ta et 
ansvar for å formidle denne informasjonen. Aktuell informasjon må gjøres tilgjengelig på 
offentlige virksomheters nettsider selv om den gjelder en annen etat. Informasjon om 
lærlinger og lærekandidater med tilretteleggingsbehov må inkluderes i annen informasjon, 
blant annet på nettstedene Lærlingløftet.no og Vilbli.no. 

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

 
Anbefalinger til NAVs tilskuddsordninger og støttetiltak 
 

• Mentor-ordningen må utvides til å gjelde for opplæring i bedrift. Det må åpnes for å kunne 
benytte NAVs mentorordning til å finansiere bruk av lærere som veiledere inn i 
lærebedrifter. 

• Ordningen med Funksjonsassistanse i arbeidslivet utvides til å gjelde for opplæring i bedrift. 
• Tiltaket «Tidsbegrenset lønnstilskudd» må kunne benyttes for å kompensere overfor 

arbeidsgiver for lavere produktivitet, og sikre lærlingen/lærekandidaten full lønn. Denne 
ordningen gjøres gjeldende for lærlinger og lærekandidater med redusert arbeidsevne. 

• 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 
grunnopplæring i så vel skjermede virksomheter som i ordinære lærebedrifter. 

 
Andre anbefalinger 
 

• Ansvarlige myndigheter i alle sektorer må sørge for å utforme regelverket for offentlige 
anbud slik at kravet om lærlinger også tydelig må gjelde lærlinger med en 
funksjonsnedsettelse. 

• Elever med nedsatt funksjonsevne bør få en mulighet til å prøve ut aktuelle yrker i løpet av 
skoletiden. Dette kan f.eks. skje gjennom et valgfag på ungdomsskolen, i faget «Prosjekt til 
fordypning» i den videregående skolen eller utplassering i bedrift. 

• Det bør innføres en maksimumsgrense på hvor mange elever en rådgiver kan være 
ansvarlig for. 

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. 
 

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.  
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Tegningen i collagen på forsiden er gjengitt med tillatelse fra Unge funksjonshemmede 



3 

 

 

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. 

 

Arbeidsgruppens endelige rapport ble ferdigstilt 24.7.2015, og er oversendt til SRY og URLU. 
I vedlegg 1 beskrives eksisterende tilskuddsordninger og støttetiltak.  
I vedlegg 2 er rapportens anbefalinger framstilt i prioritert rekkefølge innenfor 3 kategorier.  
 
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 1. 

 

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 fra arbeidsgruppa 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 
mye 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 hospiteringsordningen 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. 

 

En 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 fra arbeidsgruppa til tiltak: 
 Det bør 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 bør utarbeide en veileder for fylkesopplæringskontorene m.fl., 
og holde 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. Det bør stilles kompetansekrav 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
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 
praksisbedrifter for lærlinger og lærekandidater 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 bedre og mer 
forutsigbar hverdag når han/hun starter sin praksistid. Det er viktig at det er en bestemt aktør som 
pålegges ansvaret for å innkalle til årlige samhandlingsmøter. Dette kan f.eks. være skolens veileder. 

 
Forslag fra arbeidsgruppa til tiltak: 

 Rådgivningstjenesten bør styrkes på det spesialpedagogiske fagfeltet. 
 Det bør innføres en maksimumsgrense på hvor mange elever en rådgiver kan være 

ansvarlig for. 

 Det bør fastsettes nasjonale kompetansekrav for yrkes- og utdanningsrådgivere 
basert på Utdanningsdirektoratets anbefalte kompetansekrav. 

 Kunnskapsdepartementet må sørge for at det utvikles etter- og/eller 
videreutdanningstilbud som styrker rådgivernes kompetanse når det gjelder elever 
med nedsatt funksjonsevne og varig syke elever. 

 Skoleeier eller rektor på den enkelte videregående skole må fra Vg1 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. 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. Det er også viktig at informasjon blir 
markedsført aktivt av utdanningsmyndighetene, NAV, partene i arbeidslivet, 
bransjeorganisasjonene, funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og av andre relevante 
aktører. Informasjonen må holdes oppdatert på 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%2C%20oppl%C3%A6ringskontor%20og%20bedrift%202013.docx
http://www.udir.no/Utvikling/Etterutdanningsmateriell_FY/Tema-3-Tilpasset-opplaring/
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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 fra arbeidsgruppa til tiltak: 

 Utdanningsmyndighetene må ta hovedansvaret for å utarbeide informasjonspakken. 
Kunnskapsdepartementet bør bl.a. sørge for at det utarbeides en veileder for 
fylkesopplæringskontorene m.fl., og holde denne kontinuerlig oppdatert. 
Det er viktig at de ansvarlige departementer og direktorater samarbeider om å utarbeide 
informasjon om tilskuddsordninger og støttetiltak som kan benyttes for elever med nedsatt 
funksjonsevne og varig syke som ønsker å ta en fagopplæring.  

 Myndighetene, partene i arbeidslivet og de funksjonshemmedes organisasjoner må alle ta 
et ansvar for å formidle denne informasjonen. Aktuell informasjon må gjøres tilgjengelig på 
offentlige virksomheters nettsider selv om den gjelder 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://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 fra arbeidsgruppa til tiltak: 
 Tiltaket «Tidsbegrenset lønnstilskudd» må kunne benyttes for å kompensere overfor 

arbeidsgiver for lavere produktivitet, og sikre lærlingen/lærekandidaten full lønn. 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 fra arbeidsgruppa til tiltak: 
 Det bør være en ekspertise på elever med funksjonsnedsettelser på sentralt nivå hos 

utdanningsmyndighetene. 
 Det må gjennomføres forskning og jevnlige undersøkelser for å øke kunnskapen om 

opplæringssituasjonen for lærlinger eller lærekandidater 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. 



11 

 

 

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 fra arbeidsgruppa til tiltak: 
 Utdanningsmyndighetene må, sammen med partene i arbeidslivet, gjøre 

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 fra arbeidsgruppa til tiltak: 
 Mentor-ordningen må 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 fra arbeidsgruppa til tiltak: 
 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 eller utplassering i bedrift. 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 fra arbeidsgruppa til tiltak: 
 Elever med nedsatt funksjonsevne tidlig må få en mulighet til å prøve ut aktuelle yrker. 
 Læreplanen for faget «Prosjekt til fordypning» endres slik at skoleeiere får klare føringer på 

at opplæring i bedrift skal prioriteres framfor 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 fra arbeidsgruppa til tiltak: 
 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. En slik skjerping i anbudsreglene for offentlige virksomheter   
må også ivareta lærlinger med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. 
Arbeidsgruppen mener en skjerping i anbudsreglementet må innebære at det blir stilt krav til 
bedrifter om at de skal ha lærlinger med nedsatt funksjonsevne, i det minste i anbud som gjelder 
større prosjekter. 

 

Forslag fra arbeidsgruppa til tiltak: 
 Ansvarlige myndigheter i alle sektorer må sørge for å utforme regelverket for offentlige 

anbud slik at kravet om lærlinger også tydelig må gjelde lærlinger med en 
funksjonsnedsettelse.

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 kunnskaps- og finansministre 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 vil 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 1 : Prioritering av arbeidsgruppas anbefalinger   

Vedlegg 2: Oversikt over støtteordninger og støttetiltak fra utdanningsmyndighetene og NAV 

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


Prioritert oversikt over arbeidsgruppas anbefalinger 

Anbefalinger til utdanningsmyndighetenes tilskuddsordninger og støttetiltak 

 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

 Det må gjennomføres forskning og jevnlige undersøkelser for å øke kunnskapen om
opplæringssituasjonen for lærlinger eller lærekandidater med funksjonsnedsettelser.

 Utdanningsmyndighetene må, sammen med partene i arbeidslivet, gjøre
lærekandidatordningen bedre kjent og markedsføre denne ordningen tydeligere.

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

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

 Det bør være en ekspertise på elever med funksjonsnedsettelser på sentralt nivå hos
utdanningsmyndighetene.

 Rådgivningstjenesten bør styrkes på det spesialpedagogiske fagfeltet.

 Kunnskapsdepartementet må sørge for at det utvikles etter- og/eller
videreutdanningstilbud som styrker rådgivernes kompetanse når det gjelder elever
med nedsatt funksjonsevne og varig syke elever.

 Læreplanen for faget «Prosjekt til fordypning» endres slik at skoleeiere får klare føringer
på at opplæring i bedrift skal prioriteres framfor opplæring i skole.

 Det bør fastsettes nasjonale kompetansekrav for yrkes- og utdanningsrådgivere
basert på Utdanningsdirektoratets anbefalte kompetansekrav.

 Skoleeier eller rektor på den enkelte videregående skole må fra Vg1 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.

 Utdanningsmyndighetene må ta hovedansvaret for å utarbeide informasjonspakken.
Kunnskapsdepartementet bør bl.a. sørge for at det utarbeides en veileder for
fylkesopplæringskontorene m.fl., og holde denne kontinuerlig oppdatert.
Det er viktig at de ansvarlige departementer og direktorater samarbeider om å utarbeide
informasjon om tilskuddsordninger og støttetiltak som kan benyttes for elever med
nedsatt funksjonsevne og varig syke som ønsker å ta en fagopplæring.



 Myndighetene, partene i arbeidslivet og de funksjonshemmedes organisasjoner må
alle ta et ansvar for å formidle denne informasjonen. Aktuell informasjon må gjøres
tilgjengelig på offentlige virksomheters nettsider selv om den gjelder en annen etat.
Informasjon om lærlinger og lærekandidater med tilretteleggingsbehov må inkluderes
i annen informasjon, blant annet på nettstedene Lærlingløftet.no og Vilbli.no.

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

Anbefalinger til NAVs tilskuddsordninger og støttetiltak 

 Mentor-ordningen må utvides til å gjelde for opplæring i bedrift. Det må åpnes for
å kunne benytte NAVs mentorordning til å finansiere bruk av lærere som veiledere
inn i lærebedrifter.

 Ordningen med Funksjonsassistanse i arbeidslivet utvides til å gjelde for opplæring
i bedrift.

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

 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 grunnopplæring i så vel skjermede virksomheter som i ordinære lærebedrifter.

Andre anbefalinger 

 Ansvarlige myndigheter i alle sektorer må sørge for å utforme regelverket for
offentlige anbud slik at kravet om lærlinger også tydelig må gjelde lærlinger med en
funksjonsnedsettelse.

 Elever med nedsatt funksjonsevne bør få en mulighet til å prøve ut aktuelle yrker
i løpet av skoletiden. Dette kan f.eks. skje gjennom et valgfag på ungdomsskolen, i faget
«Prosjekt til fordypning» i den videregående skolen eller utplassering i bedrift.

 Det bør innføres en maksimumsgrense på hvor mange elever en rådgiver kan være
ansvarlig for.



Vedlegg 1: 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 stimuleringstilskuddet 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.

file:///C:/SRY_URLUarbeidsgruppe/Rapport/www.udir.no
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 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.

 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.



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: 
9.09.2015 
Vår 
referanse: 

Deres dato: 

Deres 
referanse: 

SRY-møte 3 
2014 

Dato: 23.09.2014 
Sted: Utdanningsdirektoratet 

SRY - Diskusjonssak Livslang læring og utenforskap 
Dokument Til diskusjon 
Innstilling 
Vedlegg • Diskusjonsnotat- Moduler som

opplæringsmodell
• Alternativ vei til fag- og svennebrev
• Innspill til meldingsprosjektet fra

faglige råd

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. 

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 legger med dett frem følgende problemstillinger til drøfting for SRY: 

• Modulstrukturert opplæring for voksne
• Alternativ vei til fag- og svennebrev – fagbrev på jobb

Vedlagt ligger også innspill til meldingsprosjektet fra faglige råd. 

Vedlagt ligger diskusjonsnotat med eksempler fra Kunnskapsdepartementet som grunnlag for 
diskusjon og innspill fra SRY.  
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Informasjon til SRY 23. september 

Hvorfor moduler? 
For å legge til rette for mer fleksible opplæringsveier for voksne vil det bli vurdert å prøve ut 
modulstrukturert opplæring for voksne som skal gjøre det enklere og mer effektivt for voksne 
å bygge opp egen kompetanse. En modulorganisert opplæring skal være fleksibel nok til å 
være reelt tilgjengelig for voksne.  

Moduler som opplæringsmodell 
Modulisering kan være en hensiktsmessig måte å organisere opplæringen på for voksne, fordi 
opplæringen stykkes opp i mindre deler som lar seg gjennomføre på en avgrenset tid.   
Et grunnleggende premiss er at hver modul skal kunne avsluttes med en sluttvurdering. Den 
voksnes dokumentasjon på gjennomført og bestått modul gjør at modulen kan inngå som del 
av et kompetansegivende opplæringsløp - og som kan føre fram til en hel kvalifikasjon.  

Prinsipper og forutsetninger for å kunne innføre en modulbasert og mer effektiv 
opplæringsordning for voksne: 

• En modul er en avgrenset opplæringsenhet i innhold og tid. Det skal være mulig å
gjennomføre modulen på kortere eller lengre tid avhengig av deltakerens muligheter
og forutsetninger.

• Modulen skal beskrive den kompetanse som er forventet at deltakeren har etter
gjennomført modul. Modulene baseres på nasjonale læreplaner, jf. vedlagte utkast til
modulplan for helsearbeiderfaget.

• Et grunnleggende premiss er at det skal kunne gjennomføres realkompetansevurdering
på modulnivå for at voksne kan få kartlagt og godskrevet sin kompetanse før de
innpasses på en evt. videre opplæring.

• Hver modul skal kunne avsluttes med en sluttvurdering og det etableres
vurderingsformer som har kvalitet og tillitt.

• Det avklares hvilke vurderingsuttrykk som kan nyttes i en modulstrukturert opplæring,
eks tallkarakterer, bestått ikke/ bestått eller bare fullført.

• Modulene skal være så fleksible at de kan tilpasses voksnes ulike behov. Hver modul
skal kunne "stå på egne bein”, men modulene skal også kunne bygge på hverandre
(nivåer). Dette kan f eks gjelde språklæringsmoduler, jf. vedlagte modulplan i norsk

• Opplæring skal kunne tilbys og gjennomføres på ulike arenaer (på arbeidsplassen, på
skole, hos studieforbund, nettbasert eller kombinasjoner av disse).



 

Modulplan i norsk (Eksempel på utforming av modulplan i norsk) 

Norsk  Modulbetegnelse Omfang 

Tilsvarer læreplan i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter (samme kompetansemål) 

Norsk språk Nivå 1 Det tar normalt x antall timer/uker å gjennomføre 
modulen 

Tilsvarer nivå 2 i grunnleggende norsk for 
språklige minoritetsspråklige (samme 
kompetansemål) 

Norsk språk Nivå 2 Det tar normalt x antall timer/uker å gjennomføre 
modulen 

 Tilsvarer deler av læreplan i norsk for 10. 
årstrinn  

Norsk språk Nivå 3 Det tar normalt x antall timer/uker å gjennomføre 
modulen 

Tilsvarer deler av læreplan i norsk for Vg1/YF 
Vg2 

Norsk språk Nivå 41 Det tar normalt x antall timer/uker å gjennomføre 
modulen 

 
Hovedområder for nivå 1 og 2 er følgende:  
 
Lytte og tale  
Hovedområdet lytte og tale dreier seg om å forstå norsk tale, utvide ordforråd og begreper og gjøre seg forstått på norsk. Det innebærer å lytte og 
gjenkjenne språklige størrelser som lyder, ord, uttrykk og begreper, og å kunne bruke disse i egen tale. Videre omfatter hovedområdet utvikling av 
kommunikative ferdigheter gjennom muntlig språkbruk i forskjellige situasjoner og i arbeid med ulike temaer. Lese og skrive  

Hovedområdetlese og skrive dreier seg om skriftlig kommunikasjon og om utvikling av lese- og skrivekompetanse. Utvikling og utvidelse av ordforråd og 
begreper i ulike fag og temaer inngår i hovedområdet. Det omfatter videre lesing og skriving av tekster i ulike sjangere og bruk av varierte lese- og 
skrivestrategier. I hovedområdet inngår også bruk av skriftspråket for å innhente informasjon og for å utvikle og strukturere ideer og tanker. 

                                                           
1 Modulene Norsk Nivå 1 og Nivå 2 er strukturert i de de samme hovedområdene som den ordinære læreplanen i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter. Norsk Nivå 3 og Nivå 4 er strukturert i de de samme hovedområdene som den ordinære læreplanen i norsk for grunnopplæringen og 
tilsvarer 10. trinn (Nivå 3) og Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfag (Nivå 4)  
 



 

Språklæring  
Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk. Det omfatter også språk som system og språket i bruk. Et 
sammenlignende perspektiv på eget morsmål og norsk inngår i hovedområdet. Videre dreier det seg om kommunikasjons- og språklæringsstrategier og 
utvikling av språkkompetanse. 
Språk og kultur  
Hovedområdet språk og kultur dreier seg om språkets kulturelle betydning. Ulike måter å bruke språket på og språklig variasjon i Norge inngår i 
hovedområdet. I hovedområdet inngår også norsk språk- og tekstkultur i et historisk, flerkulturelt og internasjonalt perspektiv. 
 
Hovedområdene for nivå 3 og nivå 4 er følgende: 
 
Muntlig kommunikasjon 
Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå 
gjennom å oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evnen til å 
kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere. Muntlig kommunikasjon omfatter også å tilpasse 
språk, uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen. 

Skriftlig kommunikasjon 
Hovedområdet skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk. Opplæringen i lesing skal stimulere lyst og evne til å lese og skrive, og innebærer å 
lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve. Leseopplæringen skal samtidig bidra til å bli bevisst egen utvikling som leser og skriver.Skriving innebærer 
å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene elevene skal 
lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, ferdigheter i tekstbygging, kjennskap til skriftspråklige konvensjoner og evne til å 
tilpasse tekst til formål og mottaker. 

Språk, litteratur og kultur 
Hovedområdet språk, litteratur og kultur handler om norsk språk- og tekstkultur, også med internasjonale perspektiver. Elevene skal utvikle en selvstendig 
forståelse av norsk språk og litteratur, og få innsikt i hvordan språk og tekster har endrer seg 
 
Hvilket nivå i norsk (nivå 1 eller 2) deltakeren skal kunne mestre er en vurdering som gjøres i sammenheng med hvilken 
arbeidsoppgave/funksjon eller lærefag deltakeren skal kunne utføre. Læreplanen  
 
 



 

Modulbetegnelse 
Norsk språk  

Nivå 1   

Kompetansemål 
 

Angir hva deltaker 
skal kunne mestre 
etter endt 
opplæring 

Lytte og tale 
• Forstå enkle beskjeder  
• Uttrykke egne følelser, 

tanker og ønsker 
• Presentere seg selv, stille og 

svare på spørsmål knyttet til 
egen person, familie, 
handlinger, hendelser og 
objekter i nære omgivelser 

• Delta i enkle samtaler, 
spørre hva ting heter og hva 
ord betyr, gi uttrykk for at en 
ikke forstår og be om hjelp 

• Forstå og bruke sentrale ord 
og uttrykk for å dekke 
grunnleggende behov i 
skolen og i fritiden 

• Forstå og bruke vanlige 
høflighetsformer 

• Uttale norske språklyder: 
vokaler, konsonanter, 
konsonantforbindelser og 
diftonger 

• Forstå og bruke tall i 
praktiske situasjoner 

 

Lese og skrive 
• Beherske det norske alfabetet med 

små og store bokstaver 
• Knytte bokstavene til lyder og trekke 

lydene sammen til ord 
• Gjenkjenne navn, tall, logoer og skilt 
• Samtale om sammenhengen mellom 

bilde og tekst i enkle sammensatte 
tekster  

• Lese tilpassede tekster med flyt og 
sammenheng 

• Forstå hovedideen i enkle faglige 
tekster, informasjonstekster og 
beskrivelser  

• Skrive enkle tekster og beskjeder 
med funksjonell håndskrift og digitalt 

• Fylle ut enkle skjemaer med 
personlige opplysninger 

• Finne aktuelle bøker eller tekster på 
biblioteket og på Internett 

 

Språklæring 
• Eksperimentere med språklyder, 

ord og uttrykk, rim og regler 
• Sammenligne språklyder, ord og 

uttrykk på morsmålet og norsk 
• Bruke enkle strategier for 

leseforståelse 
• Gi eksempler på hvordan 

skriftbildet varierer avhengig av 
skriftsystem 

• Samtale om forholdet mellom 
tale og skriftspråk 

• Samtale om eget arbeid med å 
lære det nye språket og bruk av 
ulike læringsstrategier 

Språk og kultur 
• Samtale om innholdet i noen 

eventyr, sanger og dikt 
• Samtale om innholdet i gåter, 

vitser eller andre humoristiske 
tekster 

• Samtale om personer og 
handlinger i tekster fra 
dagliglivet, fortellinger eller 
annen litteratur 
 



 

Vurderingsform 
og 
vurderingsordning 
for modulen 

 

  

 

Modulen avsluttes med individuell vurdering 
Vurderingsform:      
Vurderingsuttrykk: Karakterskala: bestått meget godt, bestått, ikke bestått 
Kompetansebevis utstedes for gjennomført og bestått modul.  

 



 

Modulbetegnelse 
Norsk språk   

Nivå 2 – Grunnleggende norsk    



 

Kompetansemål 
 

Angir hva deltaker 
skal kunne mestre 
etter endt 
opplæring 

Lytte og tale 
• Snakke med tydelig uttale 
• Gi uttrykk for egne meninger 
• Beskrive seg selv, familie, 

venner, fritid, skole, arbeidsliv 
og nærmiljø 

• Ta imot og gi informasjon og 
beskjeder i ulike situasjoner 

• Samtale med og stille 
spørsmål til medelever om 
faglige emner og hendelser i 
hverdagen 

• Samtale om innholdet i filmer, 
dataspill, litterære tekster og 
teaterstykker 

• Lytte til andre og gi respons 
på fortellinger og beskrivelser  

• Gjengi hovedinnholdet i 
dramatiserte eller illustrerte 
muntlige framstillinger og 
fortellinger 

• Forstå og bruke tall og 
størrelser i praktiske 
situasjoner 

 

Lese og skrive 
• Lese og forstå ulike typer tekster 
• Finne frem til og gjengi med egne ord 

informasjon i enkle fagtekster 
• Bruke grunnleggende regler for 

tegnsetting 
• Uttrykke egne følelser og meninger i 

egen skriving 
• Ordne tekster med overskrift, 

innledning og avslutning 
• Gi eksempler på hvordan ord og bilde 

virker sammen i tekster 
• Skrive enkle fagtekster, sammensatte 

tekster, fortellinger og brev 
• Fylle ut relevante skjemaer 
• Bruke digitale medier til å skrive og gi 

hensiktsmessig respons på meldinger 
• Foreta informasjonssøk, skape, lagre 

og hente tekster ved hjelp av digitale 
verktøy 

• lese og forstå tabeller og grafiske 
framstillinger 

 

Språklæring 
 

• Bruke grunnleggende strukturer for 
setningsbygging og tekstbinding 

• Identifisere og beskrive ulike ordklasser 
og funksjonene til disse  

• Beherske ulike strategier for å lære nye 
ord og begreper 

• samtale om kommunikasjon 
• Bruke egne erfaringer til å snakke om 

likheter og forskjeller mellom norsk og 
eget morsmål 

• Beskrive og vurdere egen framgang med 
å lære norsk 

Språk og kultur 
• Samtale om sentrale personer og 

handlinger i et utvalg skjønnlitterære 
tekster og tekster fra dagliglivet 

• Fortelle om noen lokale og sentrale 
norske personer, steder og begivenheter 

• Forklare betydningen av noen faste 
uttrykk, ordtak og språklige bilder 

• Forklare hvordan valg av ord, 
stemmebruk og kroppsspråk kan 
uttrykke forskjellige holdninger 

• samtale om språklig mangfold i Norge 
• sammenligne ulike levesett, tradisjoner, 

omgangsformer og skikker 
• uttrykke egne tanker om personer og 

handlinger i norske TV-programmer, 
filmer og teaterstykker 



 

Vurderingsform 
og 
vurderingsordning 
for modulen 

 

  

 

Modulen avsluttes med individuell vurdering 
Vurderingsform:      
Vurderingsuttrykk: Karakterskala: bestått meget godt, bestått, ikke bestått 
Kompetansebevis utstedes for gjennomført og bestått modul.  

 



 

Modulbetegnelse 
Norsk språk  

Nivå 3  

Kompetansemål 
 

Angir hva deltaker 
skal kunne mestre 
etter endt opplæring 

Muntlig kommunikasjon 
• Lytte til, oppsummere hovedinnhold og 

trekke ut relevant informasjon i 
muntlige tekster 

• Delta i diskusjoner med begrunnede 
meninger og saklig argumentasjon 

• Presentere norskfaglige og tverrfaglige 
emner med relevant terminologi og 
formålstjenlig bruk av digitale verktøy 
og medier 

• Vurdere egne og andres muntlige 
framføringer ut fra faglige kriterier 

 

Skriftlig kommunikasjon 
• Finne, kombinere og vurdere 

relevant informasjon i arbeid 
med faget 

• Skrive fagtekster  
• Planlegge, utforme og 

bearbeide egne tekster 
manuelt og digitalt, og 
vurdere dem underveis i 
prosessen ved hjelp av 
kunnskap om språk og tekst 

• Uttrykke seg med et variert 
ordforråd og mestre ortografi 
og tekstbinding 

• Integrere, referere og sitere 
relevante kilder på en 
etterprøvbar måte der det er 
hensiktsmessig 

Språk, litteratur og kultur 
• Gjenkjenne måter å 

argumentere på 
• Drøfte hvordan språkbruk kan 

virke diskriminerende og 
trakasserende 

• Beherske grammatiske begreper 
som beskriver hvordan språk er 
bygd opp 

• Forklare og bruke 
grunnleggende prinsipper for 
personvern og opphavsrett ved 
publisering og bruk av tekster 

 

Vurderingsform og 
vurderingsordning 
for modulen 

 

  

 

Modulen avsluttes med individuell vurdering 
Vurderingsform:     Kombinert skriftlig/muntlig prøve 
Vurderingsuttrykk: Karakterskala: bestått meget godt, bestått, ikke bestått 
Kompetansebevis utstedes for gjennomført og bestått modul.  

 



 

Modulbetegnelse 
Norsk språk  

Nivå 4 

Kompetansemål 
 

Angir hva deltaker 
skal kunne mestre 
etter endt opplæring 

Muntlig kommunikasjon 
• Lytte til og vise åpenhet for andres 

argumentasjon og bruke relevante og 
saklige argumenter i diskusjoner 

• Bruke norskfaglige kunnskaper og 
begreper i samtaler om tekst og språk 

• Bruke fagkunnskap og fagterminologi 
fra eget utdanningsprogram i samtaler, 
diskusjoner og presentasjoner om 
skole, samfunn og arbeidsliv 

• Kombinere auditive, skriftlige og 
visuelle uttrykksformer og bruke ulike 
digitale verktøy i presentasjoner 

• Mestre ulike roller i samtaler, 
diskusjoner, og presentasjoner 

Skriftlig kommunikasjon 
• Skrive tekster med tema og 

fagterminologi som er tilpasset 
eget utdanningsprogram, etter 
mønster av ulike 
eksempeltekster 

• Tilpasse språk og 
uttrykksmåter til ulike 
skrivesituasjoner i samfunn og 
arbeidsliv 

• Vurdere og revidere egne 
tekster ut fra faglige kriterier 

• Innhente, vurdere og bruke 
fagstoff fra digitale kilder i 
arbeidet med egne tekster, og 
følge regler for personvern og 
opphavsrett 

Språk, litteratur og kultur 
• Beskrive grammatiske særtrekk i 

norsk  
• Beskrive og vurdere hvordan 

språk brukes av ulike 
yrkesgrupper og i ulike sosiale 
sammenhenger 

• Gi eksempler på flerspråklighet 
og drøfte fordeler og 
utfordringer i flerspråklige 
samfunn 

 

Vurderingsform og 
vurderingsordning 
for modulen 

 

  

 
Modulen avsluttes med individuell vurdering 
Vurderingsform:    Kombinert skriftlig/muntlig prøve 
Vurderingsuttrykk: Karakterskala : bestått meget godt, bestått, ikke bestått 
 
Kompetansebevis utstedes for gjennomført og bestått modul. 

 



 

Modulplan i samfunnskunnskap (Eksempel på utforming)1 

Samfunnskunnskap og samfunnsfag Modulbetegnelse Omfang 

Modul 1 Samfunnskunnskap Samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere 

Det tar normalt 50 timer å gjennomføre modulen 

Modul 2 Samfunnsfag Samfunnsfag for voksne  

 

Modul 1: Formål med opplæringen i samfunnskunnskap: 
Etter endt opplæring skal deltakerne kunne:  

• Uttrykke kjennskap til viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold i Norge  
• Uttrykke egne meninger om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet  
• Reflektere over og samtale om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og  

menneskerettigheter  
 

Modul 2  

Denne modulen må utvikles slik at den har relevans for voksnes deltakelse i samfunn og arbeid. Modulen kan ta utgangspunkt i samfunnsfaget 
for grunnopplæringa  

                                                           
1 Modul 1 tilsvarer samfunnskunnskap innenfor læreplan i norsk og samfunnskunnskap for norske innvandrere 



 

MODUL 1 

Kompetansemål 
 
Ny innvandrer i 
Norge 
 
 
Historie, geografi 
og levesett 
 
 
 
Barn og familie 
 

 

 

 

Helse  
 
 
 
 
Utdanning og 
kompetanse 
 
 
 
 

  
 
 
Angir hva deltaker skal kunne mestre etter endt opplæring  
 

• Ha kunnskap om viktige rettigheter, plikter og muligheter som nyankommen innvandrer i Norge  
• Kunne samtale om hvor viktig det er å lære norsk og delta aktivt i det norske samfunnet 
• Kunne samtale om ulike levesett, tradisjoner og syn på religion, og om endringer på disse områdene over tid 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Ha kjennskap til noen av de viktige prosessene som har dannet grunnlaget for framveksten av det moderne Norge 
• Ha kunnskap om hvordan beliggenhet, klima og landskap preger bosetting, arbeidsliv og levesett 
• Ha kunnskap om noen viktige merke- og helligdager, og hvordan disse markeres 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Ha kunnskap om familiemønstre og boformer i det norske samfunnet 
• Ha kunnskap om viktige lover, regler og verdier knyttet til likestilling og barns rettigheter 
• Ha kunnskap om at vold mot barn og andre familiemedlemmer, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er forbudt, og om straffereaksjoner ved   
• Kunne samtale om ulike syn på barneoppdragelse, og om hvordan familier, lokalsamfunn og det offentlige kan bidra til gode oppvekstvilkår f     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Ha kjennskap til hvordan det norske helsevesenet fungerer 
• Ha kunnskap om hvordan en får tilgang til ulike helsetjenester 
• Kunne samtale om ulike syn på fysisk og psykisk helse, og om hvordan en selv kan forebygge sosiale og helsemessige problemer 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ha kunnskap om barn, unge og voksnes rettigheter, plikter og muligheter i det norske utdanningssystemet, og om hvordan utdanning kan fina  
• Ha kunnskap om viktige verdier som det norske skole- og utdanningssystemet bygger på 
• Ha kunnskap om hva som forventes av foreldre i samarbeidet mellom skole og hjem, og om hvordan foreldre kan bidra til å styrke elevenes læ  
• Kunne samtale om ulike utdanningsmuligheter, og om hvordan egen formell og uformell kompetanse kan brukes i arbeidslivet 

 
 

 

• Ha kjennskap til sysselsetting og hovednæringer i Norge 
• Ha kunnskap om jobbsøking og arbeidsformidling, og om rettigheter og plikter som arbeidstaker 



 

 
 
Arbeidsliv 
 

 

 

Demokrati og 
velferdssamfunn   

• Kunne samtale om arbeidslivets kompetansebehov, om hvordan man får og beholder en jobb, og om fagorganisering, medbestemm   
arbeidsmiljø 

• Ha kjennskap til viktige aktører og prosesser i det norske politiske systemet 
• Ha kunnskap om viktige prinsipper for demokratisk deltakelse som stemmerett og ytrings- og organisasjonsfrihet 
• Ha kunnskap om bakgrunnen for den moderne velferdsstaten, og om hva som menes med «skattefinansiert velferd» 
• Ha  kjennskap til noen viktige sammenhenger mellom styreform, rettsstat og grunnleggende menneskerettigheter 
• Kunne samtale om den enkeltes rettigheter og muligheter, og om hvorfor velferdssamfunnet er avhengig av innbyggernes oppslutn    
• Kunne samtale om hvordan man kan påvirke samfunnet gjennom deltakelse i offentlig debatt organisasjoner og partier og ved bru    

Vurderingsform og 
vurderingsordning 
for modul 1  

  
Muntlig  
Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 
Eksempel på forside  
 
Helsefagarbeider 
 
Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. 
Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på 
en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i helse- og sosialtjenesten i 
kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Faget skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, 
fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter.  
 
 
Krav til fullførte og beståtte moduler (se de neste sidene for moduloppsett) 
 
Helsearbeiderfaget  
 

Modulbetegnelse Omfang 

Yrkesfaglige moduler 
 

Helsefremmende arbeid Det tar normalt xx antall timer/uker  å 
gjennomføre modulen 

Kommunikasjon og samhandling  

Yrkesutøvelse  
Norsk språk  Nivå 4  
Samfunnsfag Nivå 1?  
Flere moduler?   

 
 



 

Modulbetegnelse 
Helsefremmende arbeid 
Modulen handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme 
fysisk og psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som 
fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet. I modulen inngår grunnleggende sykepleie, praktiske 
hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre dreier helsefremmende arbeid seg om sammenhenger mellom 
kroppens oppbygning og funksjoner og sykdomslære. Kultur som helsefremmende og mobiliserende tiltak, 
helse, miljø og sikkerhet, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser inngår i hovedområdet. 

Navn på lærefag modulen er en del av 
og NKR nivå 

Helsearbeiderfaget, nivå 4 

Kompetansemål 
 
Angir hva deltaker skal kunne mestre etter 
endt opplæring 

• Tilberede måltider som ivaretar 
brukernes helse og trivsel, og 
begrunne forslagene i tråd med 
norske anbefalinger for ernæring 

• Planlegge, gjennomføre og vurdere 
forebyggende og rehabiliterende 
pleie- og omsorgstiltak 

• Iverksette og begrunne tiltak ved 
sykdom og skade i samarbeid med 
andre yrkesgrupper 

• Utføre grunnleggende sykepleie 
• Pleie alvorlig syke og døende 
• Følge gjeldende regelverk for 

hygiene på arbeidsplassen 
• Planlegge og gjennomføre tiltak som 

fremmer trivsel og bidrar til økt 
livskvalitet 

• Vurdere faktorer som kan fremme 
psykisk helse 

• Planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset 
brukerens funksjonsnivå 

• Bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak 
• Veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler 
• Vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå 

forebyggende tiltak 
• Utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling 
• Observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av 

legemidler 
• Følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen 
• Følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet 

 

 

Modulen avsluttes med individuell vurdering 

Vurderingsform: Presentasjon av sluttmappe kombinert med muntlig  

Vurderingsuttrykk: Bestått meget bra, bestått eller ikke bestått  

 

 

 

 



 
 
 
 

Modulbetegnelse 
Kommunikasjon og samhandling  
Modulen handler om hvordan kommunikasjon med mennesker kan fremme helse og sosial 
utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og 
integritet står sentralt. Videre inngår ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. 
Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern 
inngår i modulen.  

Lærefag modulen er en del av og 
NKR nivå 

Helsearbeiderfaget, NKR- nivå 4 

Kompetansemål 
 
Angir hva deltaker skal kunne mestre 
etter endt opplæring 

• Utføre arbeidet på en måte som vekker 
tillit, skaper troverdighet og positiv 
dialog med bruker, pasient og pårørende 

• Kommunisere med brukere og pasienter 
med ulik kommunikasjonsevne 

• Observere og rapportere den enkelte 
brukers helhetlige behov 

• Følge gjeldende regelverk for 
taushetsplikt og personvern i helse- og 
sosialsektoren 

 

• Veilede brukere, pasienter og pårørende i 
helsefaglige spørsmål 

• Orientere brukere og pårørende om deres 
grunnleggende rettigheter innen helse- og 
sosialtjenesten 

• Bruke ulike strategier for 
konflikthåndtering 

• håndtere aggressive og truende personer 
• utføre arbeidet i tråd med 

miljøterapeutiske målsettinger 

 

Vurderingsform og 
vurderingsordning for modulen 

 

  

 
Modulen avsluttes med individuell vurdering 
Vurderingsform:     Kombinert skriftlig/muntlig prøve 
Vurderingsuttrykk: Bestått meget bra, bestått eller ikke bestått  
Kompetansebevis utstedes for gjennomført og bestått modul.  

 



 
 



 

Modulbetegnelse 
 Yrkesutøvelse 
Modulen handler om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas og planlegging, gjennomføring, 
dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår. Modulen handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske 
retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Videre 
handler modulen om bruk ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring 
av helse-, omsorgs- og sosialtiltak. 
 

Lærefag modulen er en del av og 
NKR nivå 

Helsearbeiderfaget, NKR- nivå 4 

Kompetansemål 
 
Angir hva deltaker skal kunne mestre 
etter endt opplæring 

• Planlegge, gjennomføre, 
dokumentere og vurdere eget arbeid 
og foreslå forbedringstiltak 

• Identifisere underernæring og 
feilernæring og foreslå tiltak for å 
forebygge og behandle disse 

• Yte profesjonell helsehjelp i tråd 
med gjeldende regelverk 

• Utføre arbeidet i tråd med 
yrkesetiske retningslinjer 

• Drøfte etiske problemstillinger 
knyttet til yrkesutøvelsen 

• Utføre arbeidet på en måte som 
ivaretar den enkelte brukers 
selvstendighet, følelse av likeverd og 
tilhørighet 

 

• Følge gjeldende regelverk for bruk av tvang 
• Delta i tverrfaglig samarbeid 
• Ivareta brukermedvirkning 
• Kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og 

Gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren 
• Foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, 

trivsel og stimulerer til et aktivt liv 
• Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og 

arbeidsplassens planer og rutiner 
• Følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for 

medikamenthåndtering 
• Gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere 

 

Vurderingsform og 
vurderingsordning for modulen 

 

  

 
Modulen avsluttes med individuell vurdering 
Vurderingsform: Praktisk oppgave basert på case. Prøven skal ha en form som gjør at 
deltakeren får vise sen evne til å planlegge, gjennomføre, dokumentere eget arbeid og reflektere 
over løsninger og evt. forbedring 
Vurderingsuttrykk: Bestått meget bra, bestått eller ikke bestått  
Kompetansebevis utstedes for gjennomført og bestått modul.  
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SRY 23. september  
 
Alternativ vei til fag- og svennebrev 
 
Bakgrunn: 
Det er en politisk målsetting at flere voksne skal oppnå fag- eller yrkeskompetanse.  
Om lag 550 000 tusen i aldersgruppen 25 til 66 år har grunnskole som høyeste utdannings 
grad. Tatt i betraktning det store frafallet fra yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående 
opplæring vil dette antallet holdes stabilt eller i verste fall øke.  
 
Mange sektorer, som eks helse- og omsorgssektoren og barne- og ungdomssektoren, har 
mange ufaglærte ansatte og et stort behov for faglært arbeidskraft. Men også ifølge NHOs 
kompetansebarometer for 2015 svarer "(…) 60 prosent av bedriftene at de har behov for 
yrkesfaglig kompetanse på videregående nivå og 35 prosent har et stort behov". Videre i 
kompetansebarometeret hevdes det av "Ni av ti bedrifter med udekket kompetansebehov sier 
at de vil dekke behovet ved å heve kompetansen til dagens ansatte."  
 
SRYs innspill til Stortingsmeldingen om livslang læring og utenforskap: 
Et av målene i «Samfunnskontrakten for flere læreplasser» er å øke antallet voksne som tar 
fag- eller svennebrev. Den partssammensatte oppfølgingsgruppen for samfunnskontrakt for 
flere læreplasser har utarbeidet et notat som et innspill til KDs melding om livslang læring og 
utenforskap. Gruppen har hatt oppmerksomhet rundt voksnes muligheter for å ta fag- eller 
svennebrev og temaet har vært behandlet flere ganger i SRY.  
 
I notatet påpeker gruppen fordeler og ulemper med dagens to ordninger for voksnes mulighet 
til å ta et fag- eller svennebrev. Videre argumenteres det for å opprette en alternativ vei til 
fagbrevet for voksne. Det vises også til KDs forsøk i 5 fylkeskommuner og ber om at 
erfaringene derfra benyttes til å etablere en alternativ vei.  
 
Dagens to ordninger for voksne som ønsker å avlegge fagprøven  
Voksne som ønsker å avlegge fag- eller svenneprøven har i dag to muligheter. 

1. Praksiskandidatordningen.  
Dette er en privatist– og dokumentasjonsordning for personer som har 5 års praksis i 
faget. Ordninger gir fritak fra fellesfagene, men den voksne må avlegge en sentralt gitt 
skriftlig prøve på Vg3 nivået for å dokumentere tilstrekkelig kompetanse til å avlegge 
fag- eller svenneprøven.  
 
Denne ordningen er egnet for personer som har lang erfaring fra faget, men den når 
ikke de som har opparbeidet praksis fra ulike fagområder eller som jobber i lave 
deltidsstillinger.                                                                                                                                                           
I overkant av 6 000 kandidater avla fag- eller svenneprøven som praksiskandidater i 
2013. Dette tallet har holdt seg stabilt over flere år.  
                                                                                                                                                                              

2. Lærlingordning for voksne.  
Denne ordningen treffer personer som ikke har erfaring fra arbeidslivet eller 
opparbeidet mye praksis i faget. Lærlingordning for voksne vil imidlertid være 
krevende for mange fordi den kan bli langvarig og fordi den krever at personen går 
over (ned) på lærlinglønn i opplæringsperioden. For personer med andre økonomiske 
forpliktelser kan det bli vanskelig. I skoleåret 2013/14 var det ca. 11 000 voksne (21 år 
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og eldre) som fikk opplæring i bedrift. I 2013 var det i overkant av 4000 som avla fag- 
eller svenneprøve etter denne ordningen.   

 
Forsøk med "Fagbrev på jobb": 
2011 inviterte KD og HOD fylkeskommunen til å delta i forsøk med "Fagbrev på jobb". 
Hovedmålet med forsøkene var å utvikle opplæringstilbud som på sikt kan bidra til at flere 
ufaglærte i helse- og omsorgssektoren og barnehagesektoren tar fagbrev. Prosjektene skulle 
bidra til å utvikle mer brukertilpassede opplæringstilbud og flere veier fram til fagbrev for 
voksne. Det var også et mål å stimulere arbeidsgivere til å tilby sine ansatte opplæring i 
tilknytning til arbeid slik at den enkelte kunne beholde ordinære lønnsbetingelser under 
opplæringen.  
 
Fem fylker deltok. Tre av fylkeskommunene Hedmark, Rogaland og Hordaland søkte om 
dispensasjon fra opplæringsloven (jf. oppl.l. § 1-4) for å prøve ut nye modeller, mens Vestfold 
og Nord-Trøndelag prøvde ut modeller innenfor dagens regelverk innenfor 
praksiskandidatordningen.  
 
Modellene kombinerer daglig arbeid med veiledet opplæring på arbeidsplassen som leder 
fram til fagprøven. Etter KDs vurdering er det ikke en enkelt modell som kan fungere som 
mal i en ny ordning, men det er noen grunnleggende fellestrekk fra forsøkene som Hedmark, 
Rogaland og Hordaland fylkeskommune gjennomførte som det kan bygges videre på for å 
oppnå en mer brukertilpasset opplæringsordning.  
 
KD har ikke de endelige tallene fordi det har blitt tatt opp deltakere underveis i forsøkene men 
vinteren 2015 hadde 170 av 262 deltakere fullført fagbrevet. 28 hadde falt fra pga sykdom, 
svangerskapspermisjon etc., mens 7 ikke hadde bestått fagprøven. Det er grunn til å tro 
forsøkene bidro til at flere ufaglærte tok fagbrev, og at disse ikke ville nådd dette målet 
gjennom eksisterende ordninger. I følge en spørreundersøkelse til deltakerne i forsøkene 
svarer 91 % at de har fått bedre faglig selvtillit, 80 % har fått mer lyst til å påta seg nye 
arbeidsoppgaver. 79 % mener de er blitt bedre til å utføre arbeidsoppgavene sine og 64 % sier 
de er blitt mindre redde for å gjøre feil. Proba Samfunnsanalyse fikk i oppdrag å evaluere 
forsøkene. Rapporten er i ferd med å ferdigstilles.  
 
Skisse til alternativ modell, fagbrev på jobb: 

1. Målgruppe: 
Voksne ufaglærte som har praksis fra arbeidslivet og som er i et ansettelsesforhold. 

 
2. Formelle rammebetingelser til ny modell: 

Har variert praksis fra arbeidslivet  
Har et ansettelsesforhold  
Opplæringsavtale mellom deltaker, virksomhet og fylkeskommunen 
Opplæringen bygger på realkompetansevurdering  
 

3. Innholdet i opplæringen for fagområder som ikke har moduler: 
Læreplanene for vg 3.  
Relevante kompetansemål fra fellesfagene inkluderes i opplæringen. 
Veiledet praksis i virksomheten. 
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4. Innholdet i opplæringen for fagområder som har moduler  
Læreplanene for vg3 
Relevante kompetansemål fra fellesfagene inkluderes i opplæringen. 
Veiledet praksis i virksomheten 
 

5. Vurdering for begge alternativene:  
Det dokumenteres at alle kompetansemål i opplæringe er gjennomført. (dersom ikke 
moduler) 
Moduler avsluttes med en vurdering. 
Ikke skriftlig prøve på vg3 
Ordinær fagprøve. 

 
 
 
 

Skisse til modell: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekruttering 
Inntak
•Ansatt i minst ? % 
stilling
•Minst ett år 
relevant praksis
•Realkompetanse-
vurdering
•Opplæringsavtale

Opplæring
•Læreplan for vg3
•Relevante komp.-
mål fra fellesfag
•Veiledet praksis

Vurdering
•Dokumenteres
at alle 
kompetansemål er 
gjennomført 
•Moduler avsluttes 
med vurdering
•Ikke skriftlig prøve 
vg3

Fag -
svennep

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

Vår dato: 
10.09.2015 
Vår 
referanse: 

Deres dato: 

Deres 
referanse: 

Uttalelser fra faglige råd til Stortingsmelding om livslang 
læring og utenforskap 

Følgende faglige råd har uttalt seg: 

• Faglig råd for elektrofag
• Restaurant og matfag
• Service og samferdsel
• Design og håndverk
• Helse- og oppvekstfag

Uttalelsene følger vedlagt 
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Elektrofag 

Faglig råd for elektrofag
29.04.2015 

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap – innspill fra faglig råd for 
elektrofag 

Rådet viser til orientering gitt i fellesmøtet mellom SRY og faglige råd 22. januar 2015. I 
møtet presenterte Kunnskapsdepartementet v/Annette Skalde meldingsarbeidet. Målet er 
å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne som har lite utdanning, svake 
grunnleggende ferdigheter eller som ikke har anerkjent kompetanse. Problemstillinger 
som vil bli drøftet er: Om 2+2 modellen er tilpasset voksne, praksiskandidatordningens 
krav, og problemene med å få læreplass. Leder av faglig råd for elektrofag er invitert til 
en innspillkonferanse 4. mai 2015. I invitasjonen stilles følgende spørsmål: 

• Hvordan legge til rette for at flere voksne får mulighet til å ta en fag- og
yrkesopplæring?

• Hvordan kan vi gi flere voksne et fleksibelt tilbud om opplæring i grunnleggende
ferdigheter?

• Hvordan kan vi sørge for at innvandrere med liten skolebakgrunn får den
kompetansen de trenger?

• Hva kan gjøres for å forbedre godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning?
• Hvordan kan arbeidslivet, frivilligheten og andre aktører bidra til å gi voksne med

svake grunnleggende ferdigheter bedre opplæringsmuligheter?

Meldingen skal ferdigstilles høsten 2015. 

Generelle kommentarer 
Rådet er opptatt av at det blir etablert gode ordninger for at voksne skal kunne komme 
inn i faget og oppnå norsk fagbrev. Tilrettelegging av for voksne må imidlertid ikke 
svekke kvaliteten på opplæringen og fagbrevet. 

Er 2+2 modellen tilpasset voksne? 
Rådet mener det bør legges bedre til rette for at voksne skal kunne tegne lærekontrakt 
uten tidligere opplæring i faget. Det ordinære løpet til fagbrev med brede vg1, vg2 er lite 
tilpasset voksne. Dette gjelder blant andre voksne som har arbeidet som ufaglært, og 
som ønsker videre opplæring fram til fagbrev. Dette kan for eksempel organiseres i form 
av opplæring i bedrift, samt lærlingskole på dagtid/kveldstid. Voksnes adgang til 
opplæring i fellesfag og programfag (yrkesteori) er fragmentert og uoversiktlig. Det er 
ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for slike opplæringsløp i dag, og det bør legges bedte 
til rette for voksne innenfor gjeldende ordninger. 
Det faglige rådet vil presisere at en slik modell skal forbeholdes voksne. Dagens 
opplæring i elektrofag for ungdom fungerer godt. Rådet ønsker ikke å erstatte denne 
med noen form for vekslingsmodell.  



3 

Praksiskandidatordningens krav 
Meldingsarbeidet skal drøfte praksikandidatordningens krav. I dag kreves det godkjent 
praksis tilsvarende læretiden + 25%, samt bestått yrkesteoretisk prøve for å kunne gå 
opp til fagprøve. Det gis fritak fra fellesfag. Det faglige rådet mener kravene til å avlegge 
fagprøve ikke må reduseres. Det kreves minst tre års opplæring eller fem års praksis for 
å oppnå tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter, samarbeidsevner og identitet til faget. 
Disse kravene kan ikke reduseres. 
Målgruppa for meldingsarbeidet er voksne utenfor arbeidslivet, hvor minoritetsspråklige 
nevnes særskilt. Samtidig gis praksiskandidater fritak for fellesfag. Det faglige rådet 
mener at kunnskaper i f eks fellesfagene norsk og samfunnsfag vil kunne gjøre det 
lettere å komme inn på arbeidsmarkedet.  
Det nå foreslått egne yrkesrettede læreplaner for det enkelte utdanningsprogram, 
foreløpig i matematikk. For elektrofagene er gode matematikkunnskaper en forutsetning 
for å bli en god elektrofagarbeider – også for voksne. Meldingen bør derfor drøfte 
behovet for fellesfag, evt basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), for praksiskandidater.  

Problemer med å få læreplass 
Elektrofagene har god rekruttering, med over 3000 nye lærekontrakter årlig. Det er 
oversøkning både til vg1, vg2 og til ledige læreplasser. De fleste bedrifter rekrutterer 
ansatte gjennom lærlingordningen, slik at det er begrenset behov for å rekruttere voksne 
som står utenfor arbeidslivet inn i faget. Bransjen opplever likevel et press, særlig fra 
utenlandske arbeidssøkere, om å komme inn i faget. Årlig søker over 3000 utenlandske 
statsborgere DSB om videreføring av yrke som elektrofagarbeider i Norge. Det faglige 
rådet mener det bør legges bedre til rette for at voksne kan tegne lærekontrakt i 
elektrofagene. Følgende tiltak kan være aktuelle: 

• Økt tilskudd til bedrifter som tar inn voksne lærlinger
• Gratis «pakkeløsninger» til bedrifter som tar inn voksne lærlinger (lærekontrakt +

tilskudd + yrkesteoritilbud + fagprøve). NAV bør kunne bidra til dette.
• Tilbud i elektrofag om teoriopplæring for voksne lærlinger i alle fylker. Tilbudet

må omfatte fellesfag og programfag/vg3 og føre fram til fagprøve.

Det faglige råde vil gjerne delta å utvikle tiltak som kan bidra til at flere voksne i 
elektrofagene kan få læreplass og oppnå fagbrev. 

Forslag om en tredje vei til fagbrev 
Det faglige rådet er kjent med at den partssammensatte arbeidsgruppa for 
samfunnskontrakten har foreslått utredet en tredje vei til fagbrev. Ordningen skal 
baseres på en kombinasjon av opplæring, praksiskandidatordningen og 
realkompetansevurdering. Blant annet foreslås det at kravet til praksis (vg3) skal kunne 
realkompetansevurderes, at det skal kunne gis fritak for fellesfag, og at det skal gis fritak 
for sentralgitt vg3-eksamen for praksiskandidater. 
Faglig råd for elektrofag mener det kan legges til rette for at eksisterende 
opplæringsmodeller i større grad kan benyttes av voksne utenfor arbeidslivet. Dagens 
modell med lærekontrakt, tilskudd til lærebedrift, faglig leder, underveisvurdering og 
fagprøve er velegnet også for voksne som skal inn i arbeidslivet. 
Lærlingordningen innebærer at det kan gis godskriving for voksne i læretid for 
realkompetanse, tidligere arbeid i faget og relevant skole. Tarifflønn for lærlinger angir 
minstelønn. Voksne lærlinger vil normalt få langt høyere lønn, noe som framgår av 
tariffavtalene. 
Faglig råd for elektrofag frykter for at en slik ordning vil svekke fagbrevets kvalitet og 
omdømme. Et flertall i rådet ønsker derfor ikke at det etableres en tredje vei til fagbrev, 
men ønsker å bidra med tilrettelegging av lærlingordningen slik at den i større grad kan 
benyttes av voksne. 
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Restaurant og matfag 
Vår saksbehandler:  
 

 
Vår dato: 
22.04.2015 
Vårreferanse: 
2015/32 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Utdanningsdirektoratet 
 
 
 
 
 
 
Innspill til rundbordskonferanse om Meld. St. om livslang læring og utenforskap  
Faglig råd for restaurant- og matfag ønsker å gi følgende innspill til Meld. St. om livslang læring og utenforskap. 
Rådet ber de fire representantene fra de faglige rådene som skal delta på rundbordskonferanse om å ta med 
seg disse innspillene. 
 
Det er mange årsaker til at ungdom faller ut av eller ikke får fullført sin videregående opplæring.  Et av 
problemene er at mange ikke klarer å skaffe seg læreplasser. Disse kan grovt deles inn i tre grupper. 

• De som ikke får læreplass på grunn av fysiske eller psykiske utfordringer. 
• De som ikke får læreplass fordi de har for høyt fravær og/eller for dårlige karakterer. 
• Unge voksne som har falt ut av videregående opplæring og har brukt opp ungdomsretten sin.  

For dem som ikke får læreplass på grunn av fysiske eller psykiske utfordringer, må det settes inn gode og varige 
tiltak i samarbeid med NAV. Dette samarbeidet må starte tidlig i skoleløpet slik at søkere har en reell mulighet 
til å få læreplass og få fullført sin utdannelse. 
 
De som ikke har fått læreplass på grunn av høyt fravær og/eller dårlige karakterer må få prøve seg i bedrift. 
Erfaring viser at denne gruppen vil slite i Vg3 og det trengs andre tiltak for at disse skal fullføre og bestå. I disse 
tilfellene kan økt tilskudd til bedriftene være et insentiv for at flere kan ta inn elever som ikke har fått 
læreplass. 
 
Det vil være viktig å la unge voksne som har mistet retten sin få begynne på voksenopplæring tidligere enn 25 
år hvis de ønsker dette. På denne måten unngår vi at de faller mellom to stoler og blir gående lenge uten å 
være hverken i utdanne seg og eller få fast jobb på grunn av manglende utdannelse og liten erfaring i 
yrkeslivet. Samtidig vil vi få flere fagarbeidere i Norge noe det er behov for. 
 
Rådet påpeker at det også er viktig å tilrettelegge opplæring for voksne som er over 25 år med 
norskkunnskaper og som ønsker et fagbrev. Opplæringen må kunne tilpasses den enkeltes livssituasjon, for 
eksempel gjennom modulbaserte kurs i skole og opplæring i bedrift.  
 
En løsning for denne gruppen, og voksne innvandrere som har mangelfulle norskferdigheter og utdanning er at 
det opprettes klasser i voksenopplæringen hvor NAV bidrar økonomisk, for eksempel yrkesrettede kurs som 
varer opptil et år med påfølgende læretid i bedrift. Det er viktig at voksne kan gjøre seg raskt ferdig med 
skoleløpet for å komme ut i lære/ arbeid. 2+2 modellen er ikke tilpasset voksne da de fleste er avhengig av 
inntekt og det er viktig at denne gruppen blir økonomisk selvstendige så fort som mulig. 
 
Her er noen eksempler på hvordan dette kan gjøres: 
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NHO har et samarbeids prosjekt med Oslo VO om voksenopplæring som inkluderer fire dager på skole og en 
dag i bedrift i en toårsperiode. NAV gir midler til livsopphold for deltakerne. De to siste årene går deltakerne ut 
i lære og mottar lærlingelønn.  
 
For de som ønsker å bli kokk eller servitører i Sør-Trøndelag tilbys det et arbeidsmarkedskurs for voksne over 
25 år. Programfagene fra vg1 og vg2 gjennomføres på et år.  
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Bjørn Johansen Espen Lynghaug 
Leder Nestleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Service og samferdsel 

Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen 
 

 
Vår dato: 
22.04.2015 
Vår 
referanse: 
2015/88 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
 
0032 Oslo 
 
 
 
Innspill til melding om livslang læring 
 
De faglige rådene fikk 22.januar i år en orientering om arbeidet med stortingsmelding om 
livslang læring og utenforskap. Faglig råd for service og samferdsel drøftet dette i sitt 
rådsmøte 9.april og ønsker å komme med følgende innspill. 
 
 
Unge voksne som har falt ut av videregående opplæring og ikke har rett til voksenopplæring 
 
Det er mange årsaker til at ungdom faller ut av eller ikke får fullført sin videregående 
opplæring.  Et av problemene er at mange ikke klarer å skaffe seg læreplasser. Disse kan 
grovt deles inn i tre grupper som også kan gli inn i hverandre. 

• De som ikke får læreplass på grunn av fysiske eller psykiske utfordringer. 
• De som ikke får læreplass fordi de har for høyt fravær og/eller for dårlige 

karakterer. 
• Den tredje gruppa er «drop-outs» fra videregående som etter hvert har brukt opp 

retten sin og ikke har anledning til å fullføre utdannelsen sin før voksenretten trer 
inn når de har fylt 25 år.  

 
For dem som ikke får læreplass på grunn av fysiske eller psykiske utfordringer, må det 
settes inn gode og varige tiltak i samarbeid med NAV. Dette samarbeidet må starte tidlig 
i skoleløpet på videregående slik at søkere har en reell mulighet til å få læreplass og få 
fullført sin utdannelse. 
 
De som ikke har fått læreplass på grunn av høyt fravær og/eller dårlige karakterer må få 
prøve seg i bedrift. Erfaring viser at denne gruppen vil slite i Vg3 i skole.  
 
Unge voksne som ikke har fullført videregående opplæring og som har mistet 
ungdomsretten er en viktig gruppe. Det er viktig at NAV også kan støtte disse i 
overgangen til læreplass, da altfor mange blir stående uten skoleløp eller fast arbeid i 
flere år. 
 
Det er også uhensiktsmessig at voksne som står i NAV-systemet må avbryte en 
videregående opplæring fordi de får et jobbtilbud som de er pålagt å ta.  Det må være en 
måte å kombinere dette på, men som likevel er slik at det ikke kan utnyttes. 
 
Gode og målrettede språkopplæringsprogram er viktig for de som trenger det. 
 
Rådet mener også at det er viktig at tilskuddsordningen til VOX, Basiskompetanse i 
arbeidslivet (BKA) videreføres og styrkes. Dette er et veldig nyttig tiltak som har vist 
gode resultater. 
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Vennlig hilsen  
  
Mari Bakke Ingebrigtsen  
Rådssekretær  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Design og håndverk
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Helse- og oppvekstfag 
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SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

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

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

Vår dato: 
9.09.2015 
Vår 
referanse: 

Deres dato: 

Deres 
referanse: 

SRY-møte 3 
2014 

Dato: 23.09.2014 
Sted: Utdanningsdirektoratet 

SRY - Diskusjonssak Fremtidens kompetansebehov 
Dokument Til diskusjon 
Innstilling SRY diskuterer problemstillingene og drøfter 

forberedelser til møte med 
Kunnskapsdepartementet 30. september   

Vedlegg 

Bakgrunn for saken 
Kunnskapsdepartementet opprettet høsten 2013 et treårig prosjekt om fremtidige 
kompetansebehov. Prosjektet om fremtidige kompetansebehov har som mål er å utvikle et 
system for analyse, dialog og formidling av fremtidige kompetansebehov. Økt forståelse om 
fremtidige kompetansebehov vil gi et bedre grunnlag for informerte valg. 

Prosjektet har invitert til gruppevis dialog og SRY er sammen med Utdanningsdirektoratet invitert 
til et fellesmøte 7. september og gruppemøte med tema Fag- og yrkesopplæring 30 september. 

På fellesmøtet 7. september ble deltagerne bedt om å drøfte problemstillingene nedenfor og gi 
tilbakemelding på om disse var dekkende og tydelig nok formulert.  Basert på innspillene vil 
departementet oversende endelige problemstillinger til drøfting forut for møtet 30. september. 

Problemstillinger som ble drøftet på møtet 7. september 

• Hvordan forklarer ulike analyser typisk en udekket etterspørsel etter arbeidskraft med fag- og
yrkesopplæring? Er det andre forklaringer som bør synliggjøres i større grad? 
• Hva skiller kompetansen som fag- og yrkesopplæringen gir fra kompetansen som andre
utdanninger gir. Hvilke kilder brukes og trengs for å svare på dette spørsmålet? 
• Hva vet vi om arbeidsmarkedsutfall etter endt utdanning? Trenger vi mer av slike data?
• Hvilke faggrupper innenfor fag- og yrkesopplæringen kan eventuelt slås sammen for
analyseformål og hvilke må analyseres hver for seg? 
• Hva kan sammenligninger mellom (1) fagfelt i utdanningen og (2) senere konkrete oppgaver i
arbeidslivet fortelle oss? 
• Hvilken rolle spiller arbeidsinnvandringen for kompetansebehovene?
• Hvilke faggrupper kan være utsatt for store endringer på grunn av ny teknologi?

SRY diskuterer problemstillingene og drøfter forberedelser til møte med Kunnskapsdepartementet 
30. september.

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Ifølge liste  
 
 
  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/3786-      04.08.2015 
 

Prosjektet om fremtidige kompetansebehov inviterer til dialog 

Kunnskapsdepartementet opprettet høsten 2013 et treårig prosjekt om fremtidige kompetansebehov. 
Prosjektet inviterer nå til dialog.   

Alle mottakere av dette brevet inviteres til et felles informasjonsmøte mandag 7. september kl. 10–12. 
Her vil det bli gitt informasjon om prosjektet og aktuelle problemstillinger. Dette møtet finner sted i 
Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Plenumsalen. 

Prosjektet inviterer deretter til gruppevise dialogmøter, som finner sted i perioden 17.–30. september 
2015 i Kunnskapsdepartementet, møterom 114. 

 
Møteoversikt (fortsetter på neste side) 

Gruppe og tema Deltakelse Dato for dialogmøtet 

Informasjonsmøte Alle Mandag 7. september kl. 10.00–12.00 

1) Overordnede 
analyser 

SSB, NAV, NIFU, 
NHO, LO og Vox  

Torsdag 17. september kl. 13.30–15.30 

2) Helse og omsorg Spekter, Virke, NHO, 
KS, Unio, LO, 
Akademikerne, YS, 
UHR, SSB og 
Helsedirektoratet  

Torsdag 24 .september kl. 13.30–15.30 
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3) Petroleum, teknologi 
og vekstnæringer 

NHO, LO, Tekna, 
NITO, UHR, Udir, 
NSO, Innovasjon Norge, 
SSB 

Mandag 28. september kl. 10.00–12.00 

4) Fagskole Fagskolerådet, Vox Tirsdag 29. september kl. 13.00–15.00 

5) Fag- og 
yrkesopplæring 

Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring, Udir 

Onsdag 30. september kl. 09.30–11.30 

 
Svarfrist om deltakelse til alle møter er mandag 24. august. Påmelding sendes til prosjektkoordinator 
Ingrid-Bjartveit.Krueger@kd.dep.no. Vi ber også om beskjed dersom din institusjon ikke kan delta. 

Noen aktører er oppført i flere grupper. Til gruppe 1, 2 og 3 ber vi om at dere vurderer om dere vil 
stille med en eller to deltakere. Der det er aktuelt, kan en av to deltakere gjerne også være en elev- 
eller studentrepresentant. Organisasjonene oppført kan eventuelt foreslå for prosjektet å sende 
invitasjonen til andre medlemmer i egen hovedsammenslutning.  

Inndelingen i de fem gruppene gjenspeiler problemstillinger og tematikk som har vist seg å være 
sentrale så langt i prosjektperioden. Prosjektet vil i samarbeid med møtedeltakerne også vurdere et 
senere dialogmøte om regionale analyser. 

Derfor ønsker vi dialog 
Prosjektet om fremtidige kompetansebehov har som mål er å utvikle et system for analyse, dialog og 
formidling av fremtidige kompetansebehov. Økt forståelse om fremtidige kompetansebehov vil gi et 
bedre grunnlag for informerte valg.  

Mer informasjon om prosjektet nettadressen regjeringen.no/fremtiden. 

Innspillene fra møtene i september 2015 skal brukes i prosjektets sammenstilling og formidling av 
kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Aktørene vil bli presentert en foreløpig skisse til denne 
sammenstillingen i november 2015. Dialogen bidrar til forankring og sikrer legitimitet. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Tone H. Sollien (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 Ingrid Bjartveit Krüger 
 prosjektkoordinator/seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
 
  

mailto:Ingrid-Bjartveit.Krueger@kd.dep.no
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Adresseliste 
Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO 
Arbeids- og 
velferdsdirektoratet Postboks 323 0614 OSLO 

Arbeidsgiverforeningen 
Spekter Pb. 7052 Majorstuen 0306 OSLO 

Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO 
Hovedorganisasjonen Virke Boks 2900 Solli 0230 OSLO 
Innovasjon Norge    
KS - kommunesektorens 
organisasjon Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 

Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 OSLO 
forskning og utdanning 
Nordisk institutt for studier av 
innovasjon 

Postboks 5183 Majorstuen 0302 OSLO 

Norges Ingeniør- og 
Teknologorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO 

Norsk studentorganisasjon Holbergs gate 1 0166 OSLO 
Næringslivets 
Hovedorganisasjon P.b. 5250 Majorstua 0303 OSLO 

Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO 
Tekna - Teknisk-
naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli 0201 OSLO 

Unio Stortingsgata 2 0158 OSLO 
Universitets- og høgskolerådet Stortorvet 2 0155 OSLO 
Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO 
nasjonalt fagorgan for 
kompetansepolitikk Vox PB 236 Sentrum 0103 OSLO 

Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO 

 



 

Gruppe 1 
 

• Til hvilke ulike formål kan (1) kortsiktige og (2) 
langsiktige analyser brukes? 
 

• Hvordan kan man tolke beregnet mangel eller 
overskudd på arbeidsskraft i de ulike analysene?  
 

• Hvordan velges hvilke utdannings- eller 
yrkesgrupperinger analysene skiller mellom? 
 

• Hvordan analyseres arbeidsmarkedsrelevans? 
 

• Er det indikasjoner på at arbeidstilbudet skaper sin 
egen etterspørsel?  
 

• Hvilken statistikkilde for arbeidsledighet kan 
brukes til hvilke formål? 
 

• Hvilken rolle spiller arbeidsinnvandringen for 
kompetansebehovene i analysene? 



 

Gruppe 2 
 

• Hva kan fremskrivninger og spørreundersøkelser 
blant bedrifter fortelle om utviklingen i 
etterspørselen etter arbeidskraft med helse- og 
omsorgsutdanning? 
 

• Hvilken rolle spiller tjenesteinnovasjon og ny 
teknologi?  
 

• Kommer flere til å jobbe stadig mer? Hva vil dette 
avhenge av?  
 

• Hvilken rolle spiller urbaniseringstrenden for 
kompetansebehovene?  
 

• Hvilke subsitusjonsmuligheter er det mellom ulike 
yrker innenfor helsesektoren? Hvilke kilder kan 
dokumentere slike substitusjonsmuligheter? 
 

• Hvilken rolle spiller arbeidsinnvandringen for 
fremtidige kompetansebehov? 
 

• Når er det viktig med samspill mellom arbeidskraft 
som har utdanning på ulike nivåer innenfor helse og 
omsorg? 

 



 

Gruppe 3 
 

• Til hvilke ulike formål kan (1) kortsiktige og (2) 
langsiktige analyser brukes for å fortelle om 
kompetansebehovene? 
 

• Hvordan påvirker oljeprissvingninger 
kompetansebehovene? 
 

• Hvilke faggrupper kan være utsatt for store endringer 
på grunn av ny teknologi? 
  

• Hvor stabil er næringsstrukturen? 
 
• Hvilke substitusjonsmuligheter er det innenfor 

ulike tekniske fag? Hvilke kilder kan dokumentere 
slike substitusjonsmuligheter? 
 

• Når er det viktig med samspill mellom arbeidskraft 
som har utdanning på ulike nivåer innenfor tekniske 
fag? 

 
• Hvilken rolle spiller arbeidsinnvandringen for 

kompetansebehovene i petroleumsnæringen? 



 

Gruppe 4 
 

• Hva skiller kompetansen som 
fagskoleutdanningen gir fra kompetansen som andre 
utdanninger gir? Hvilke kilder brukes og trengs for å 
svare på dette spørsmålet? 
 

• Når er det viktig med samspill mellom arbeidskraft 
med utdanning på ulike nivåer innenfor en og samme 
bedrift?  

 
• Hva vet vi om arbeidsmarkedsutfall etter endt 

utdanning? Trenger vi mer av slike data?  
 

• Hvilke faggrupper innenfor fagskoleutdanningen kan 
eventuelt slås sammen for analyseformål og 
hvilke må analyseres hver for seg? 
 

• Hva kan sammenligninger mellom (1) fagfelt i 
utdanningen og (2) senere konkrete oppgaver i 
arbeidslivet fortelle oss? 
 

• Hvilken rolle spiller arbeidsinnvandringen for 
kompetansebehovene?  
 

• Hvilke faggrupper kan være utsatt for store endringer 
på grunn av ny teknologi? 



 

Gruppe 5 
 

• Hvordan forklarer ulike analyser typisk en udekket 
etterspørsel etter arbeidskraft med fag- og 
yrkesopplæring? Er det andre forklaringer som bør 
synliggjøres i større grad?  
 

• Hva skiller kompetansen som fag- og 
yrkesopplæringen gir fra kompetansen som andre 
utdanninger gir. Hvilke kilder brukes og trengs for å 
svare på dette spørsmålet? 
 

• Hva vet vi om arbeidsmarkedsutfall etter endt 
utdanning? Trenger vi mer av slike data?  
 

• Hvilke faggrupper innenfor fag- og yrkesopplæringen 
kan eventuelt slås sammen for analyseformål og 
hvilke må analyseres hver for seg?  
 

• Hva kan sammenligninger mellom (1) fagfelt i 
utdanningen og (2) senere konkrete oppgaver i 
arbeidslivet fortelle oss?  
 

• Hvilken rolle spiller arbeidsinnvandringen for 
kompetansebehovene?  
 

• Hvilke faggrupper kan være utsatt for store endringer 
på grunn av ny teknologi?  
 



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: 
9.09.2015 
Vår 
referanse: 

Deres dato: 

Deres 
referanse: 

SRY-møte 3 
2014 

Dato: 23.09.2014 
Sted: Utdanningsdirektoratet 

SRY - Orienteringssak World skills Norway 
Dokument Til orientering 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 
Vedlegg Tildelingsbrev til WorldSkills Norway 

Bakgrunn for saken 
Kunnskapsdepartementet har bevilget 5 millioner kroner til WorldSkills Norge til et prosjekt for å 
støtte bruk av konkurranser i yrkesfag.  

World Skills Norway har lang erfaring med å planlegge og arrangere yrkeskonkurranser. 
Organisasjonen er et samarbeidsorgan hvor arbeidslivets organisasjoner, opplæringskontor og 
fylkeskommuner er medlemmer. Departementet ønsker derfor å bidra til å finansiere World Skills 
Norways nasjonale prosjekt, som skal øke bruken av yrkeskonkurranser i skolen. 

WorldSkills Norway vil presentere prosjekt skolekonkurranser på SRY møtet. 

Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Postadresse Kontoradresse Telefon Opplæringsavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* Karin Hårstad Fonn 

 0032 Oslo Org no.  

postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842   

 

 

 

 

WorldSkills Norway 

Elisabeth Lange 

c/o Norsk industri P.B 7072 Majorstuen  

0306 Oslo 

  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 12/4222 25.8.2015 

 

 

Statsbudsjettet 2015 –kap. 226 post 21 utbetaling til WorldSkills Norway.  

 

Det vises til brev av 25.03.2015 med søknad om midler til World Skills Norway.  

 

På statsbudsjettets kap. 226 post 21 er det satt av midler til en satsning på yrkesfag, jf. Prop. 

1 S (2014 –2015). Midlene skal bidra til økt kvalitet, relevans og fleksibilitet i fag- og 

yrkesopplæringen. Gjennom Samfunnskontrakt for flere læreplasser har partene i arbeidslivet 

og staten forpliktet seg til å jobbe for samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Å bruke 

yrkeskonkurranser som metode i fag- og yrkesopplæringen vil på sikt skape flere arenaer 

for samarbeid med næringslivet og flere læreplasser. Variert metodebruk vil øke kvaliteten i 

opplæringen og kan inspirere og motivere elevene slik at flere fullfører sin fagutdanning.  

World Skills Norway har lang erfaring med å planlegge og arrangere yrkeskonkurranser. 

Organisasjonen er et samarbeidsorgan hvor arbeidslivets organisasjoner, opplæringskontor 

og fylkeskommuner er medlemmer. Departementet ønsker derfor å bidra til å finansiere 

World Skills Norways nasjonale prosjekt, som skal øke bruken av yrkeskonkurranser i 

skolen.    

Kunnskapsdepartementet tildeler WorldSkills Norway et tilskudd på kr. 5 000 000,- i 2015, 

over kap 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa, post 21 Særskilte driftsutgifter. Midlene vil 

bli overført World Skills Norway på kontonummer 6034 05 29890, merket "Tilskudd til 

nasjonalt prosjekt for å øke bruken av yrkeskonkurranser som metode i skolen". 

Formålet med tilskuddet er bedre kvalitet og relevans i fag og yrkesopplæringen, tettere 

samarbeid med arbeidslivet og at det nasjonale prosjektet fører til at yrkeskonkurranser tas i 

bruk som metode i skolen, også etter at prosjektperioden er avsluttet.  
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Vilkår: 

 Midlene skal benyttes til dekning av utgifter til å arrangere yrkeskonkurranser, 

jf. mottatt søknad og oversendt budsjett. 

 Evalueringen av prosjektet skal gjøres offentlig og oversendes departementet 

når denne er ferdigstilt. Regnskap for prosjektet skal oversendes departementet 

som dokumentasjon for bruken av tilskuddsmidlene på e-post 

postmottak@kd.dep.no innen 31.12.18.  

 Eventuelle ubrukte midler skal ved ferdigstillelse av prosjektet tilbakeføres til 

departementet. 

 

Dersom World Skills Norway ikke bruker tilskuddet etter forutsetningene, eller det er 

gitt feil opplysninger som kan ha hatt betydning for tilskuddet, kan departementet 

kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt. 

 

Departementet gjør oppmerksom på at departementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at 

midlene er brukt i tråd med forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 1, annet ledd og 

Lov om Riksrevisjon § 12. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Christine Meling (e.f.)    

Avdelingsdirektør    

   Karin Hårstad Fonn 

   rådgiver 

 

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

 

Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen/Benedicte 
Bergseng  
E-post: bbe@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 27 68 
 

 
Vår dato: 
10.09.2015 
Vår 
referanse: 
14/2309 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 3 
2015 

 
 
Dato: 23.09.2015 
Sted:  
  
SRY - Orienteringssak Status i arbeidet med gjennomgang av 

tilbudsstrukturen 
Dokument Til orientering 
Innstilling SRY tar saken til orientering.  
Vedlegg Vedlegg 

1: http://fagligerad.no/tilbudsstruktur/ 
 

1. Bakgrunn for saken 
 
Utdanningsdirektoratet vil her orientere SRY om status i arbeidet med gjennomgang av 
tilbudsstrukturen. Vi tar utgangspunkt i hva som har skjedd siden SRY-møtet 11. juni i år. Vi 
beskriver status for arbeidet med utviklingsredegjørelser i de faglige rådene og status i arbeidet 
til de yrkesfaglige utvalgene. 
 

2. Status i arbeidet med utviklingsredegjørelser i de faglige rådene 
 
I henhold til mandatet for de faglige rådene skal hvert råd levere en utviklingsredegjørelse for sitt 
utdanningsprogram to ganger i løpet av oppnevningsperioden. Redegjørelsene skal blant annet 
beskrive utfordringer for de enkelte lærefagene. Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er 
hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen for 2015/2016, som rådene nå er i gang med å skrive. 
Bestillingen fra Utdanningsdirektoratet er todelt.  
 
I del 1 av utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 ber vi de faglige rådene om å vurdere samtlige 
lærefag innen det enkelte utdanningsprogram opp mot kriterier knyttet til relevans og verdsetting 
i arbeidslivet. Fristen for levering er 15. oktober. Direktoratets vurdering er at de faglige rådene 
vil levere innen fristen.  

I del 2 av utviklingsredegjørelser vil rådene jobbe videre med sine vurderinger og gi sine endelige 
anbefalinger. Denne delen har frist 1.april 2016. På grunn av påske vil direktoratet se på om 
fristen bør skyves et par uker. Direktoratet vil følge opp med å gi en spisset bestilling 
(tilbakemelding) til hvert råd, denne vil basere seg på de vurderingene rådene gjør i del 1.  

På Fellesmøtet mellom SRY og ledere og nestledere i faglige råd på Maarud gård drøftet 
møtedeltakerne status for arbeidet med utviklingsredegjørelsene, og Utdanningsdirektoratet 
presenterte fremdriftsplanen for det videre arbeidet med redegjørelsene. Direktoratet oppfatter at 
det ble gitt tilslutning til prosessen og fremdriften som forelagt.  

3. Status i arbeidet med de yrkesfaglige utvalgene 
 

Som del i arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen, har Utdanningsdirektoratet opprettet fem 
yrkesfaglige utvalg. Utvalgene har fått 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. De yrkesfaglige utvalgene med ledere er:  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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1. Helse, oppvekst og velvære, leder Jan Grund  
2. Handel, kontor og service, leder Ansgar Gabrielsen 
3. Reiseliv, matproduksjon og primærnæringen, leder Nina Sundkvist 
4. Bygg, elektro og industri, leder Hege Dillner 
5. Immateriell kulturarv og verneverdige fag, leder Kirsti Kolle Grøndahl 

De fem yrkesfaglige utvalgene ble komplett i august, og medlemslisten er tilgjengelig under fanen 
«Tilbudsstruktur» på fagligerad.no, se vedlegg 1 (link). Utdanningsdirektoratet sikter på å legge 
ut mer informasjon om møtene i de yrkesfaglige utvalgene på denne nettsiden.  
 
Utvalgene gjennomførte sine første møter i uke 34. Utvalgene fikk her startet sitt arbeid, og de 
har jobbet med å spisse mandatet til utfordringer som gjelder de enkelte bransjer og sektorer.  
Utvalgene fikk presentasjoner om det norske fagopplæringssystemet og flere av utvalgene brukte 
første møter til å diskutere kunnskapsgrunnlaget for arbeidet. Utdanningsdirektoratets vurdering 
er at utvalgene vil bruke noe tid til å forstå oppdraget og finne sin rolle. Flere av utvalgene 
uttrykte at de ønsket dialog med de faglige rådene, særlig for å unngå overlapp mellom arbeidet i 
utvalgene og i de faglige rådene.  
 
Utdanningsdirektoratet har etter dialog med partene i arbeidslivet blitt enige om å tilrettelegge 
for møtepunkt mellom de yrkesfaglige utvalgene og de faglige rådene underveis i arbeidet. 
Representanter fra utvalg 1-4 deltok på dag to av samlingen på Maarud gård. Her møttes 
representanter fra de yrkesfaglige utvalgene, SRY og de faglige rådene i fire grupper. Hensikten 
var informasjonsutveksling og dialog om arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen det neste 
året. De faglige rådene presenterte hovedutfordringene i de enkelte utdanningsprogrammene og 
bransjene/sektorene fra sitt ståsted, mens de yrkesfaglige utvalgene gjennomgikk status for 
deres arbeid. Utvalgene skal i løpet av høsten invitere de relevante faglige rådene inn til sine 
møter for å fortsette dialogen. 
 

 
4. Veien videre 

 
Til tross for forsinkelser i arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen i vår, går arbeidet nå 
som planlagt. Utdanningsdirektoratet vil holde SRY orientert.  
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1. Bakgrunn for saken 
I Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei skriver Kunnskapsdepartementet (KD) «at strukturen på 
videregående opplæring bør være så fleksibel at elever på studieforberedende 
utdanningsprogrammer kan få mulighet til å velge seg over til et yrkesfaglig 
utdanningsprogram». Med henvisning til tilbudet om Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 
skriver departementet videre at «det er ingen grunn til at bare elever på yrkesfag skal ha 
mulighet til å velge overgang uten å tape tid». 
 
Utdanningsdirektoratet er, på oppdrag fra KD, i gang med et utviklingsarbeid der vi ser på 
muligheten for å gjøre det lettere for elever å gå over fra studieforberedende til yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer uten å tape tid.  
 
Utdanningsdirektoratet skal  
• utrede ulike modeller og konsekvensene av dem i samarbeid med relevante parter, for 

eksempel SRY, faglige råd og fylkeskommuner  
• i dialog med departementet vurdere å sette i gang en avgrenset modellutprøving i et 

utvalg fylkeskommuner og til ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammer  
• når utprøvingen er gjennomført, vurdere om overganger fra studieforberedende til 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer bør legges inn i tilbudsstrukturen 
 
SRY fikk en orientering om dette oppdraget i mars 2015. Utdanningsdirektoratet har startet 
arbeidet med å utrede ulike modeller for overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer. I den anledning ønsker vi å orientere SRY om arbeidet og et forestående 
møte der vi vil invitere representanter fra de faglige rådene til en diskusjon om mulige modeller 
og konsekvenser av disse. 

2. Kartlegging av overganger 
Utdanningsdirektoratet har fått kartlagt omfanget av overganger fra studieforberedende til 
yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Kartleggingen viser at det i praksis bare er noen få 
fylkeskommuner som har hatt elever som har gått fra studieforberedende til yrkesfag. I hovedsak 
har elevene gjort dette ved at de begynner på nytt i Vg1 (omvalg), bruker muligheten til kryssløp 
eller går rett ut i lære som «voksenlærlinger».  
 
Utdanningsdirektoratet ba de faglige rådene om innspill til saken høsten 2014. De faglige rådene 
er i hovedsak positive til ordninger som gjør det mulig å gå fra studieforberedende til yrkesfaglige 
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utdanningsprogrammer. Noen råd ønsker å legge en slik ordning inn i tilbudsstrukturen (FRSS, 
FRHO, FRTIP og FRDH), andre ønsker at det er en ordning for enkeltelever (FRRM). Det er også 
ulike syn på om det skal være en rettighet eller en mulighet for elevene (FREL). To faglige råd 
ønsker ikke denne muligheten for sine utdanningsprogram (FRBA og FRNA). 
 
Rådene ser flere fordeler med overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer; det vil gi et mer fleksibelt opplæringsløp, elever kan rette opp feilvalg 
uten å tape tid, det kan øke elevenes sjanse til å gjennomføre videregående opplæring og det 
kan øke statusen til yrkesfagene. Samtidig mener rådene at det er en rettferdig ordning, som 
utgjør en viktig del av likestillingen mellom utdanningsprogrammene. 

Det de faglige rådene trekker fram som en utfordring er at overganger fra studieforberedende til 
yrkesfaglige utdanningsprogrammer vil være svært ressurskrevende for skoleeier og de 
videregående skolene. Dette fordi det vil være enkeltelever som benytter slik mulighet. På store 
skoler er det kanskje mulig å samle disse elevene i fellesklasser, men på små skoler må det 
tilpasses enkeltelever. Flere faglig råd er usikre på om elevene får den yrkesfaglige kompetansen 
de må ha for å kunne starte i Vg2 eller i lære dersom de ikke får kompensert dette før de starter i 
hhv Vg2 og lære. 

3. Utfordringer vi ønsker å diskutere med fylkeskommuner og faglige råd 
Før Utdanningsdirektoratet ferdigstiller arbeidet med å utrede ulike modeller for overganger fra 
studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer ønsker vi å invitere representanter fra 
de faglige rådene og representanter fra tre fylkeskommuner til et møte der vi diskuterer mulige 
modeller og konsekvenser av disse. Det vil vi gjøre med bakgrunn i følgende utfordringer: 
 
Hvilke modeller ønsker vi og hva gjør vi med manglende kompetanse fra Vg1? 
Når en elev går fra Vg1 studieforberedende til Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram har eleven 
normalt fullført fellesfagene, men ikke hatt de yrkesfaglige programfagene og prosjekt til 
fordypning (ptf). Den kompetansen eleven mangler (477 timer) kan kompenseres ved å 
komprimere innholdet fra programfagene i Vg1 og legge dem til de frigjorte fellesfagtimene (196 
timer) på Vg2. Dersom eleven skal ta igjen alle de 477 timene i programfagene fra Vg1 kan man 
bruke i ptf i tillegg til de frigjorte fellesfagtimene. Dette kan være en mulighet i de fagene Vg2 
ikke bygger direkte på kompetansen fra Vg1 (f.eks. design og håndverk). Det kan derimot være 
vanskelig der kompetansen fra Vg1 er en forutsetning for å følge opplæringen fra starten av i Vg2 
(f. eks. elektro). I begge tilfeller vil eleven få færre timer i ptf i løpet av Vg1 og Vg2. 
 
En ordning for enkeltelever? 
I 2012-2013 gjorde 1272 elever omvalg fra Vg1 studiespesialisering til et nytt Vg1 
(studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram). 42 elever gikk fra Vg1 
studiespesialisering til Vg2 IKT-servicefag. Det var ingen elever som benyttet 
kryssløpsmuligheten til Vg2 laboratoriefag. På bakgrunn av disse tallene er det vanskelig å si 
eksakt hvor mange elever som vil velge å gå fra et studieforberedende til et yrkesfaglige 
utdanningsprogram der de ikke taper tid. Men ser vi på antall elever som gjør omvalg og øker 
antallet noe ved å innføre en slik mulighet, vil det likevel ikke være snakk om et stort antall 
elever. Det betyr at det vil være enkeltelever som velger en slik løsning.  
 
Søkbart eller ikke søkbart og rettighet eller mulighet? 
Overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan legges i 
tilbudsstrukturen, og være søkbart for alle elever. Eller det kan være en individuell ordning. Slike 
overganger kan være en rettighet for elevene, eller det kan være en mulighet som det legges til 
rette for. 
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