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DAGSORDEN  
 
 

1.2.14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: 

Godkjent 

 

2.2.14 Godkjenning av referat fra rådsmøte 8. mai 2014 

Forslag til vedtak: 

Godkjent 

 

 

 

3.2.14 Orienteringssaker 

 Følgende innspill er sendt fra FRNA etter forrige rådsmøte:  
o Kryssløp Vg1 TIP og Vg1 Elektrofag til Vg2 Akvakultur – innspill sendt til Udir (se 

vedlegg) 

o Innspill om praksisbrev sendt til arbeidsgruppen KD/Udir (se vedlegg) 
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o Godkjenning av praksis for praksiskandidater – innspill sendt til Udir (se vedlegg) 
 Innspill fra FRNA til Udir om tilskuddsordning for lærlinger og lærekandidater med 

særskilte behov, jfr. vedtak sak 3.2.14, Korrespondansen mellom faglig råd for restaurant- 

og matfag og KD og Udir vedr. tilskuddsordning for lærlinger og lærekandidater med 

særskilte behov – ikke utarbeidet 
 Ny nettside for faglige råd klar til bruk: http://fagligerad.no/  
 Status Greenkeeper  

 Status endringsforslag læreplanen Vg3 skogsoperatør  

 Seminaret om fordypningsmuligheter i fag- og yrkesopplæringen er utsatt – nytt 

tidspunkt: 19. august, kl 12-15. 

 Fellesmøte på Maarud gård 27.-28. august 2014 
 Meld St. 22 (2012-2013). Verdens fremste sjømatnasjon: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-22-

20122013.html?regj_oss=1&id=718631  

 Delrapport 3 «Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – Fokus på opplæring i bedrift» er 

publisert: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Kvalitet-i-

bedriftsopplaringen/   

o Et gjennomgående funn er at ulike fagtradisjoner skaper ulikhet i opplæring, ulike 

vurderingspraksiser og ulik organisering av opplæringskontorene. De ulike 

fagtradisjonene gir også lærlingene ulike utgangspunkt ved endt opplæring. 

o Si i fra hvis noen vil ha trykte versjoner  

 

Forslag til vedtak: 

Informasjon tas til orientering.  

  

 

4.2.14 Høringer og bestillinger  

 

Utvidet utprøving av vekslingsmodeller  

På forrige rådsmøte ble FRNA orientert om fremdriften i den utvidede utprøvingen av 

vekslingsmodeller: 

 I 2. oppdragsbrev til Udir om oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser, ber 

KD om at Udir inviterer fylkeskommuner til å prøve ut vekslingsmodeller med oppstart fra 

skoleåret 2014/2015. Invitasjon til fylkene ble sendt 25.04.14.  

 Fylkene har frist 25. mai til å søke om deltakelse i den utvidede utprøvingen av 

vekslingsmodeller.  

 I søknadsbehandlingen vil Udir be om en anbefaling fra aktuelle faglige råd. Rådene vil få 

en kort svarfrist til å avgi en anbefaling og anbefaler derfor at saken behandles på et 

prinsipielt grunnlag i rådene innen utgangen av mai.  

På rådsmøtet 8. mai ble det gjort følgende vedtak: «FRNA er på prinsipielt grunnlag positive til 

vekslingsmodeller. Rådet ønsker allikevel å få eventuelle søknader til behandling. Rådet er for 

øvrig kritiske til så korte frister».  

 

Udir har nå mottatt søknader om utprøving av vekslingsmodeller og ber om at aktuelle faglige råd 

gir en tilbakemelding på hvorvidt de anbefaler utprøving innenfor de fag som hører til deres 

utdanningsprogram (se vedlegg). Innen naturbruk har det blitt søkt om utprøving innen Heste- 

og hovslagerfaget. Søknaden kommer fra Finnmark fylkeskommune.  Svarfrist til Udir var 

egentlig 5. juni, men FRNA har fått innvilget utsatt frist til 6.juni, slik at saken kan behandles på 

rådsmøtet.  

 

Vedlagt følger søknaden fra Finnmark fylkeskommune om utprøving av vekslingsmodell innen 

Heste- og hovslagerfaget. Da Udir i første omgang kun ønsker en tilbakemelding på om rådet 

anbefaler utprøving i faget, er det ikke nødvendig å «finlese» søknaden. 

Vedtak:  

 

 

http://fagligerad.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-22-20122013.html?regj_oss=1&id=718631
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-22-20122013.html?regj_oss=1&id=718631
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Kvalitet-i-bedriftsopplaringen/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Kvalitet-i-bedriftsopplaringen/
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Spørring til fylkene om læreplasser våren 2014 

Hver vår gjennomføres det en spørring til skoler og skoleeiere - Spørsmål til Skole-Norge (se 

vedlegg). Undersøkelsen gjennomføres av NIFU. Et av kapitlene i vårens undersøkelse tar for seg 

læreplassituasjonen. Hensikten med undersøkelsen er å gi et grunnlag for iverksetting av 

eventuelle tiltak til høsten for å bidra til at søkerne får læreplass. Rapporten er foreløpig ikke 

publisert. Den vil, sammen med en vurdering av lærlingsituasjonen, bli lagt fram av 

beredskapsgruppa for SRY 17. juni.   

 

De faglige rådene inviteres til å komme med eventuelle kommentarer og innspill. Disse vil bli 

oppsummert og forelagt SRY i møtet. 

 

Kommentarer og innspill sendes kma@udir.no innen 15.6.2014.  

Vedtak: 

 

 

 

 

Kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon og elektrofag til Vg2 akvakultur  

FRNA sendte 9. mai et innspill til Udir vedr. søknaden om kryssløp fra Vg1 TIP og Vg1 Elektrofag 

til Vg2 Akvakultur (se vedlegg). FRNA har nå fått en ny henvendelse fra Udir:  

 

«Til Faglig råd for naturbruk 

 

Vi viser til deres brev av 09.05.2014 om kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon og 

elektrofag til Vg2 akvakultur. Dere skriver at dere ikke tilråder forsøk med dette kryssløpet, men 

uten å komme nærmere innpå årsaken til dette. Utdanningsdirektoratet savner en faglig 

begrunnelse for hvorfor rådet ikke tilråder dette kryssløpet. I retningslinjene for endringer av 

tilbudsstrukturen heter det under kryssløp at: 

 

Et nasjonalt kryssløp innebærer at elever kan tas inn på et programområde eller et lærefag som 

bygger på et annet utdanningsprogram eller programområde enn det eleven har fullført.  

En forutsetning for å kunne innføre et nytt kryssløp er at det er så mange felleskomponenter 

mellom læreplanene at elevene har de nødvendige forutsetningene for å følge opplæringen i det 

programområdet eller lærefaget han eller hun er inntatt. 

 

Utdanningsdirektoratet kan ikke se at det foreligger noen faglig begrunnelse fra Faglig råd for 

naturbruk om å ikke skulle tillate dette kryssløpet. Det virker mer som at rådet er prinsipielt i mot 

kryssløp, også uten at dette er begrunnet. 

For å kunne behandle saken videre, ber vi om at rådet sender oss: 

- En faglig begrunnelse om hvorfor rådet er i mot kryssløp 

- En faglig begrunnelse om hvorfor kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon og 

elektrofag til Vg2 akvakultur ikke tilrådes, det vil si en faglig begrunnelse som omtaler 

hvorfor grunnlaget for kryssløp (se utdraget fra retningslinjene) i dette konkrete tilfellet 

ikke er oppfylt. 

 

 

Videre ser vi at det faglige rådet omtaler saken som et forsøk, mens det fra søkerne ikke er søkt 

om et forsøk, men et nasjonalt kryssløp. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Aina Helen Bredesen, 

Rådgiver 

mailto:kma@udir.no
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Avdeling for fag- og yrkesopplæring» 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående 

opplæring 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven § 

1-3. - fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing-om-forskriftsendringer---

Fleksibilitet-i-fag--og-timefordelingen-i-videregaende-opplaring/ 

 

Endringene innebærer et nytt tredje ledd i forskrift til opplæringsloven § 1-3 hvor det blir åpnet 

for fleksibilitet i fag- og timefordelingen.  

 

Høringen omfatter forslag til fleksibilitet i fag- og timefordelingen for:  

• Studieforberedende utdanningsprogram (SF)  

• Yrkesfaglige utdanningsprogram (YF)  

• Vg3 påbygging til generell studiekompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogram  

 

Frist 10. august 2014.  

 

Saken stod på agendaen på rådsmøtet 8. mai, og her ble det vedtatt at saken skulle opp på neste 

rådsmøte, og at rådet ble oppfordret til å sette seg inn i saken.  

Vedtak:  

 

 

 

 

Høring – kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om å opprette kryssløp fra Vg1 helse- og 

oppvekstfag til Vg2 aktivitør: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-

horing/Horing--krysslop-fra-Vg1-helse--og-oppvekstfag-til-Vg2-aktivitor/  

Begrunnelsen er at aktivitørfaget er nær ved å forsvinne, til tross for at det er stort behov for 

denne type kompetanse i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Kryssløp fra Vg1 helse- og 

oppvekstfag er en måte å øke søkningen til faget på. Sekretariatet antar at saken har mest 

relevans for faglig råd for helse og oppvekstfag. De faglige rådene vurderer selv om de ønsker å 

uttale seg til saken. 

Høringsfristen er 19. august 2014. 

Vedtak:  

 

 

Høring – Formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram 

Utdanningsdirektoratet har sendt ut høring om etablering av formgiving som eget 

studieforberedende utdanningsprogram: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-
horing/Horing-om-etablering-av-formgiving-som-eget-studieforberedene-utdanningsprogram/ 

Det vises til behandling av Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei der det ble besluttet å etablere 
formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram. 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing-om-forskriftsendringer---Fleksibilitet-i-fag--og-timefordelingen-i-videregaende-opplaring/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing-om-forskriftsendringer---Fleksibilitet-i-fag--og-timefordelingen-i-videregaende-opplaring/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--krysslop-fra-Vg1-helse--og-oppvekstfag-til-Vg2-aktivitor/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--krysslop-fra-Vg1-helse--og-oppvekstfag-til-Vg2-aktivitor/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing-om-etablering-av-formgiving-som-eget-studieforberedene-utdanningsprogram/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing-om-etablering-av-formgiving-som-eget-studieforberedene-utdanningsprogram/


   Side 5 av 5 

 

 

Utdanningsdirektoratet sender ut forslag til fag- og timefordeling. Videre ønsker direktoratet 

tilbakemelding på om de felles programfagene kan videreføres i det nye studieforberedende 
tilbudet, forslag til nye valgfrie programfag, faglig innhold og eventuelt navn på disse.  

Høringsfristen er 20. september 2014. 
Vedtak:  

 

 

5.2.14 Ny dato for rådsmøte i oktober  

Viser til sak 13.2.14 og 15.2.14 i referatet fra forrige rådsmøte. FRNA hadde planlagt å ha et 

rådsmøte i Trondheim i oktober i tilknytning til Yrkes-NM, 28-30. oktober. Det har i ettertid blitt 

besluttet at de faglige rådene ikke får ha rådsmøter i tilknytning til Yrkes-NM i Trondheim.  

 

På rådsmøtet 8. mai ble det gjort følgende vedtak: «AU skal komme opp med en ny dato for det 

rådsmøtet som nå utgår.»  

Vedtak: 

 

 

 

6.2.14 Arena for kvalitet i fagopplæringen i Tromsø  

Viser til tidligere utsendt e-post (se vedlegg). Påmeldingen til den nasjonale yrkesfagkonferansen 

Arena for kvalitet er nå åpnet. Konferansen dekkes av Utdanningsdirektoratet, men 

reisekostnader må dekkes av den enkelte. Direktoratet dekker imidlertid reisekostnader for inntil 

3 medlemmer fra hvert faglige råd.   

 

Konferansen finner sted på Radisson Blu Hotel, Tromsø fra 11-12.september 2014.  

 

FRNA må diskutere hvilke medlemmer som skal få dekket sine reisekostnader.  

Vedtak:  

 

 

 

 

7.2.14 Eventuelt 

 



 

 

Vår saksbehandler: Ragnhild Skarholt Bølviken 
Direkte tlf: 23 30 27 10 
E-post: rsk@udir.no 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår dato: 
09.05.2014 
Vår 
referanse: 
2014/19 
 

 
Deres dato: 
Deres 
referanse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Til 
Utdanningsdirektoratet 

 
 

Søknad om forsøk med kryssløp fra Vg1 TIP og Vg1 Elektrofag 
til Vg2 Akvakultur   
 
Utdanningsdirektoratet mottok høsten 2010 en søknad fra Fiskeri og havbruksnæringens 

landsforening (FHL) om kryssløp fra Vg1 TIP (Teknikk og industriell produksjon) og Vg1 
Elektrofag til Vg2 Akvakultur. Saken ble først lagt på is fordi SRY stoppet behandlingen 

av kryssløpsaker i påvente av en forskningsrapport om feltet. Da direktoratet gjenopptok 
behandlingen av slike saker, ble Faglig råd for naturbruk (FRNA) bedt om å behandle 
søknaden. Rådet avventet først å behandle saken til etter dialogkonferansen for «blå 

sektor» som ble avhold i mai 2012. Da saken så ble behandlet på rådsmøtet 31. august 
2012 ble det gjort følgende vedtak:  

 
Rådet anbefaler ikke å åpne for foreslått kryssløp nå og avviser dermed saken. Saken 

oversendes imidlertid det nye rådet for videre behandling. Faglig råd for naturbruk 

anbefaler det nye rådet å ta opp problemstillingen igjen etter behandling av 

konferansematerialet. Dette vedtaket er i tråd med vedtaket fra vinteren 2011 om 

kryssløp i grønn sektor.  

 

Faglig råd for naturbruk har i april 2014 behandlet søknaden på nytt. Rådet står fast ved 
sitt tidligere vedtak, og tilråder ikke forsøk med kryssløp fra Vg1 TIP og Vg1 Elektrofag 

til Vg2 Akvakultur. FRNA mener at det for enkeltelever er tilstrekkelig med handlingsrom 
for kryssløp i dagens læreplan. Rådet viser derfor til de mulighetene som ligger i 

systemet.  
 
FRNA mener man generelt sett bør være restriktive med søkbare kryssløp, men at det 

særlig er viktig å avvente denne typen strukturelle endringer til gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen er ferdig, jfr. Meld. St. 20.  

 
 
Med vennlig hilsen  

faglig råd for naturbruk  
 

Petter Nilsen 
leder faglig råd for naturbruk  
 



 

 

Vår saksbehandler: Ragnhild Skarholt Bølviken 
Direkte tlf: 23 30 27 10 
E-post: rsk@udir.no 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår dato: 
20.05.2014 
Vår 
referanse: 
2014/19 
 

 
Deres dato: 
Deres 
referanse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Til  
arbeidsgruppen som jobber med praksisbrevet (KD og Udir) 

 
 
 

Innspill til videre arbeid med praksisbrev  
 
I Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei, er det foreslått å gjøre praksisbrevet til en 
permanent ordning i den forstand at fylkeskommunene skal kunne tilby dette. Den nye 

regjeringen har i sin politiske plattform skrevet at den ønsker å utvide 
praksisbrevordningen, med mål om at alle fylker skal tilby dette. I oppfølgingen av 

Stortingets behandling av meldingen, samt politisk plattform for Solberg-regjeringen, 
ønsker en arbeidsgruppe fra KD og Udir innspill fra de faglige råd på spørsmål 
vedrørende praksisbrevordningen.  

 
I dette brevet har faglig råd for naturbruk (FRNA) forsøkt å besvare de spørsmål som 

arbeidsgruppen har stilt, i tillegg til å gi noen generelle kommentarer. 
 

 Hvordan bør praksisbrevkandidater etter to år sikres rett til fullført 

videregående opplæring? 
 

Dette vil fordre tilpassing i dagens regelverk, slik at de basert på gjennomført 
fulltidsopplæring er kvalifisert for videre fulltidsopplæring. Basert på dagens regelverk vil 
de fort bli deltidselever, da koblingen til fulltidsopplæring er knyttet til fullført og bestått 

vg1. Det vil kreve fleksibilitet i den aktuelle videregående skolen. Videre kan det være at 
det er mer krevende for lærebedriften å hente ut verdiskaping - altså at det blir en 

høyere andel opplæring i forhold til verdiskaping. Det kan gjøre at det vil være mer 
krevende å finne læreplasser til disse, enn til ungdom som følger normal 
opplæringsordning i faget. 

 
Dette vil også avhenge av hvor innføringen av praksisbrev hjemles. Hvis det knyttes til 

Forskrift til Opplæringslova § 6A-7c, må vel vedtaket ved tegning av 
praksisbrevkontrakten også vise til fylkeskommunens forpliktelse til mulighet for 
fullføring av løpet? Videre må det vel alltid ligge til skolen å sørge for at etterslep, eks 

fellesfag, blir sikret? Det bør vurderes i hvor stor grad det er påkrevet å hente opp alt, 
særlig innen fellesfag, jfr. mulighet for fritak ved gjentatt stryk. Det bør også vurderes 

om en kan gi fritak uten å gå veien om x antall stryk for å få fagbrev. 
 

Alle bør sikres rett til fullføring som lærling eller lærekandidat.  
 
 Hvilke elever skal kunne omfattes av ordningen?  

 
Denne elevgruppen vil i hovedsak være de som kan, men ikke har fått det til. Elever 

som har mye fravær/manglende grunnlag, men som vurderes til å ha en reell mulighet 
med et praktisk tilrettelagt løp. Enkelte rådsmedlemmer har erfaring med at det er 
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vanskelig å spesifisere gruppen, og at det er de som trenger både sosialpedagogisk og 

faglig tilrettelegging. 
 
 Hvordan skal inntakskriteriene fastsettes?  

 
Det ligger i sakens natur at denne elevgruppen vil være mangfoldig, og at det derfor vil 

være vanskelig å lage enkle kriterier. OT, rådgivingstjeneste mv må foreta individuelle 
vurderinger. Også disse vurderingene må imidlertid være forankret i noen kriterier; skal 

tilbudet primært være knyttet til forhold ved ungdommen, deres motivasjon, 
livssituasjon og læreforutsetninger, eller skal tilgangen til læreplass også være med på å 
styre en slik mulighet for tilrettelegging? 

 
 Er det etter deres vurdering arbeidsområder i bedrifter og virksomheter der 

praksisbrev vil kunne erstatte eventuell ufaglært arbeidskraft i dag? 
 
Kandidater med praksisbrev er nok ikke mer attraktive i seg selv, men de har vært i et 

firma i 2 år og forhåpentligvis bygd en god relasjon. Dette er et godt grunnlag for videre 
samarbeid enten det gjelder jobb eller læreplass som lærling eller lærekandidat.  

 
FRNA har ikke et tilstrekkelig grunnlag for å uttale oss om dette basert på det lille 
omfanget av forsøket med praksisbrev i anleggsgartnerfaget, men vi antar at hvis 

utformingen av et praksisbrev er tilstrekkelig forankret hos arbeidsgivere, kan det 
erstatte eventuell ufaglært arbeidskraft. 

 
De som etter "fullført" praksisbrev går over i et 2-årig opplæringsløp i bedrift vil ikke 
være noe problem, da de ender ut med en beskrevet kompetanse. Alle bør være sikret 

rett til å fullføre løpet som lærling eller lærekandidat.  
 

 Hvordan har forsøkslæreplanene fungert, og er det behov for endringer av 
disse? 

 

Dette er det for tidlig å si noe om, da det kun er 3 personer som har prøvd praksisbrevet 
innen anleggsgartnerfaget.  

 
 Ser dere behov for nye læreplaner i andre fag enn de 16 som har blitt 

utviklet i forsøkene? 

 
Det er en ordning som bør passe de fleste fag. Det bør utarbeides flere nasjonale 

læreplaner i konkret samarbeid med aktuelle arbeidsgivere. Dette slik at 
fylkeskommunen i samarbeid med næringa tar stilling til hva som er aktuelt og deretter 
behovet for å utvikle læreplaner. 

 
 Generelt: 

 
Det bør avklares hvordan praksisbrevordningen skal vurderes i forhold til andre 

ordninger, eksempelvis lærekandidat, omvalgsmuligheter og (individuelle) kryssløp. 
FRNA er også opptatt av at mange ulike ordninger gjør forankring hos 
lærebedriftene/bransjene vanskeligere. 
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Med vennlig hilsen  

faglig råd for naturbruk  
 
Petter Nilsen 

leder faglig råd for naturbruk  



 

 

Vår saksbehandler: Ragnhild Skarholt Bølviken 
Direkte tlf: 23 30 27 10 
E-post: rsk@udir.no 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår dato: 
21.05.2014 
Vår 
referanse: 
2014/19 
 

 
Deres dato: 
Deres 
referanse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Til  
arbeidsgruppen som jobber med praksisbrevet (KD og Udir) 

 
 

Innspill til videre arbeid med praksisbrev  
 

Viser til «Forespørsel til de faglige råd om videre arbeid med praksisbrev» datert 
10.03.2014, hvor en arbeidsgruppe fra KD og Udir ber om innspill vedrørende 
praksisbrevordningen og videreføringen av denne. Grunnet kort behandlingstid i Faglig 

råd for naturbruk (FRNA), er ikke innspill fra MEF tatt med i rådets svar til 
arbeidsgruppen. Dette ettersendes derfor her, som et frittstående vedlegg. 

 
MEF Skog er i utgangspunktet positive til praksisbrevordningen slik det er gjennomført i 
forsøkstiden, jf. anleggsgartnerne. For året registrerer vi i Skogfaget, med sine 30-35 

løpende lærekontrakter, flere henvendelser hvor det ytres ønske om slik formalisering av 
«beste minste kompetanse», gjerne motivert ut fra tariff/ lønnsforhold i skogen. MEF 

ønsker derimot ikke et «søkbart» valg til praksisbrev, det vil si at elever selv kan søke 
via VIGO til dette.  
 

MEF ønsker en ordning hvor praksisbrev styres fra skole/fylke mot de elever man ser 
kan passe inn i dette opplegget. Vi må ikke legge opp til en søkbar alternativ løsning til 

et fagbrevløp, men la praksisbrevordningen være en bistand/løsning som det offentlig 
kan bruke mot enkeltelever som de ser passer inn i de kriterier som ligger til grunn for 
ordningen. 

 
Praksisbrevordningen bør kunne ordnes innenfor alle de lærefag som ønsker dette. 

Praksisbrev vil neppe være like relevant for særløpsfag, i og med at disse kun har ett år 
på skole før bedrift. 
 

 
 

Vennlig hilsen  
MEF Skog 
 

Einar Østhassel 
Medlem i Faglig råd for naturbruk for MEF Skog  



 

 

Vår saksbehandler: Ragnhild Skarholt Bølviken 
Direkte tlf: 23 30 27 10 
E-post: rsk@udir.no 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår dato: 
14.05.2014 
Vår 
referanse: 
2014/19 
 

 
Deres dato: 
Deres 
referanse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Til 
Utdanningsdirektoratet 

 
 
 

Godkjenning av praksis for praksiskandidater – oppdrag til de 
faglige råd 
 

På bakgrunn av sak vedrørende godkjenning av praksis i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget mener SRY at det kan være behov for en presisering og en 

gjennomgang av prosedyrene for godkjenning av praksis i alle fag. De faglige råd har 
derfor fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å se nærmere på temaet, og deriblant 
gjøre rede for sine erfaringer med dette.  

 
Faglig råd for naturbruk (FRNA) diskuterte saken på rådsmøtet 8. mars 2014. Rådet 

kjenner seg i liten grad igjen i SRYs beskrivelse, og er i hovedsak tilfreds med dagens 
ordning. FRNA er i og for seg enige i at godkjenning av praksis for praksiskandidater er 
vanskelig, men er skeptiske til om innføring av retningslinjer for nasjonal standard vil 

bedre dette. Opprettelse av nasjonale retningslinjer vil redusere de skjønnsmessige 
vurderingene som eksisterer i dag, vurderinger FRNA i hovedsak mener er positive.  

 
Dette til tross, er FRNA opptatt av problemstillingene, og vil komme tilbake til temaet 

hvis rådet får ytterligere henvendelser eller innspill om at ordningen ikke fungerer.  
 
Når det gjelder de konkrete spørsmålene rådene blir bedt om å besvare, sitter ikke FRNA 

med entydige erfaringer knyttet til dette. Rådet finner det derfor vanskelig å besvare 
disse spørsmålene.  

 
 
Med vennlig hilsen  

faglig råd for naturbruk  
 

Petter Nilsen 
leder faglig råd for naturbruk  
 



Fra: Monika Thollefsen 
Sendt: 26. mai 2014 17:39 
Til: Rådsforum 
Kopi: Anne Katrine Kaels 
Emne: Utprøving av vekslingsmodell innen heste- og hovslagerfaget 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Til de faglige råd 
 
Vi viser til tidligere utsendt informasjon til de faglige råd om utvidet utprøving av vekslingsmodeller.  
Utdanningsdirektoratet har nå mottatt søknader om utprøving fra fylkeskommunene, og ber om at  
aktuelle faglige råd gir en tilbakemelding på hvorvidt de anbefaler utprøving innenfor de fag som 
hører til deres utdanningsprogram. Svarfrist 5. juni.  
 
Det er søkt om utprøving innen følgende program:  
 
Bygg- og anleggsteknikk –  Vg2 anleggsteknikk, Vg2 klima, miljø og energi og tømrerfaget 
Søknadene har kommet fra Sogn og Fjordane, Oppland og Hordaland 
 
Teknikk og industriell produksjon – bilfaget, lette kjøretøy, CNC-maskineringsfaget og  
industrimekanikerfaget   
Søknadene kommer fra Finnmark, Oslo, Oppland og Hordaland 
 
Service og Samferdsel – Vg2 Salg, service og sikkerhet, Vg2 Transport og logistikk og reiselivsfaget 
Søknadene kommer fra Møre og Romsdal, Østfold, Hordaland, Aust-Agder og Telemark 
 
Design og håndverk – Frisørfaget og kjole- og  draktsyerfaget 
Søknadene kommer fra Hedmark, Hordaland og Oslo 
 
Medier og kommunikasjon – Mediegrafiker 
Søknaden kommer fra Hedmark 
 
Helse- og oppvekstfag – Helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Søknadene kommer fra Møre og Romsdal, Nord Trøndelag, Oppland og Hedmark 
 
Naturbruk – Heste- og hovslagerfaget  
Søknaden kommer fra Finnmark  
 
På grunn av kort saksbehandlingstid har vi ikke mulighet til å gi et sammendrag av søknadene, men vi 
kan oversende aktuelle søknader i sin helhet til de rådene som ønsker det. I denne omgang er det 
kun nødvendig med en overordnet anbefaling, rådene skal først og fremst gi begrunnede 
anbefalinger til hvorvidt vekslingsmodeller bør prøves ut eller ikke innenfor de ulike fagene.  
 
Alle faglige råd som har fag som blir med i den utvidede utprøvingen, vil bli invitert til å delta med en 
eller flere representanter i nettverket for deltakende fylkeskommuner og delta i nettverkssamlinger 
gjennom utprøvingsperioden.  
 
 
 
Vennlig hilsen  



 
 
Monika Thollefsen  
rådgiver 
 
Avdeling for fag- og yrkesopplæring  
Utdanningsdirektoratet  
Postboks 9359 Grønland 
0135 Oslo 
Telefon 23302704 
www.utdanningsdirektoratet.no  
 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/


Viser til invitasjon for utprøving av vekslingsmodeller, datert 25.04.2014

Finnmark fylkeskommune søker med dette om: 
200 000 kroner pr år til utprøving av vekslingsmodeller ved Tana videregående skole
200 000 kroner pr år til utprøving av LOSA modellen som vekslingsmodell. 

Oversendelsesbrevet ettersendes. 

Vedlagt er de to søknadene. 

Mvh
Hilde S. Bersvendsen 

Fra: Monika Thollefsen [mailto:Monika.Thollefsen@utdanningsdirektoratet.no] 
Sendt: 21. mai 2014 13:23
Til: Bersvendsen, Hilde Skjerven
Emne: Veksling - invitasjon med vedlegg

Viser til telefonsamtale, se vedlegg. 

Monika Thollefsen               
rådgiver

Avdeling for fag- og yrkesopplæring 
Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo
Telefon 23302704
www.utdanningsdirektoratet.no

Side 1 av 1

26.05.2014file://oslhk-i078/pdf/EPHORTE/581691_FIX.HTML



Søknad	om	utprøving	av	vekslingsmodeller	ved	Tana	videregående	

skole,	Finnmark	fylkeskommune

Bakgrunn:
Tana videregående skole driver opplæring innenfor Naturbruk (landbruk). Skolen har eget gårdsbruk 

med stall, verksted, kantine, elevhjem, kontor og bibliotek. Alle skolens arenaer brukes på ulike 

måter, til opplæring; 

o gårdsbruket til elever og fra neste høst, til lærlinger i landbruk

o stallen til elever og lærlinger innenfor heste- og hovslagerfaget

o kantina til praksis for elever med tilrettelagte opplæringsløp og for lærlinger i 

institusjonskokkfaget

o verkstedet til praksis for elever med tilrettelagte til lærlinger i landbruksmaskinmekanikerfaget

o hele skolen til lærlinger i renholdsoperatørfaget

I tillegg har skolen i samarbeid med nav, hatt inne ungdommer til praksis innenfor barne- og 

ungdomsarbeiderfaget og vi har hatt personer til utprøving innenfor kontorfaget.

Skolen har faglige ansvarlige innenfor flere fagområder og har «alltid» hatt lærlinger også fra tida før 

Naturbruksutdanningen ble 3-årig i 1989. Lengst kontinuerlig erfaring utfra dagens læreplaner er 

hestefaget og institusjonskokkfaget. Her har vi jevnlig hatt lærlinger siden slutten av -90-tallet (R-94 

læreplanene).

Skolen har for tiden ansvar for opplæringen i fellesfagene for elever som går etter en 1+3 modell i 

barne- og ungdomsarbeiderfaget. Denne utprøvingen gjennomføres i samarbeid med 

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark. Det vurderes en utvidelse av denne satsingen 

kommende skoleår med lærlinger innenfor arbeidsmaskiner / anleggsmaskiner og 

renholdsoperatørfaget i et 0+4 løp. Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark har lærlinger 

innenfor en rekke ulike fagområder og jobber også med å gi Helsefagarbeidere opplæring etter 1+3 

modellen.

Utprøving	av	ulike	vekslingsmodeller ved	Tana	videregående	skole

Skolen ønsker å prøve ut to ulike hovedmodeller. 

I den ene modellen er skolen tenkt både som opplæringsarena og som lærebedrift de første 3 årene. 

Bakgrunn for det er avstander og begrensinger i antall lærebedrifter i nærområdet. Skolen kan være 

læreplass det 4. året også, men her tenker vi at det kan være bra for lærlingen å se et annet system 

også. Skolen har et formalisert samarbeid med flere staller både i Øst- og Vest-Finnmark og vil bruke 

nettverket også de første 3 årene i læretida for å gi en bred innføring i faget.

I den andre modellen tar skolen ansvar for fellesfagene gjennom samlinger på skolen. Opplæringen i 

programfagene gjennomføres via videostudio / skype eller annet media. Fokuset i den teoretiske 



opplæringen er fagbrevet de er i gang med. Det innebærer trolig at det må søkes forsøk etter 

opplæringslovens § 1-4. Hvordan dette skal organiseres – eks at elevene fra Tana møter på skolen en 

dag pr uke for oppfølging av programfagene og elevene i andre kommuner møter i studio der de er, 

må vurderes utover høsten.

Skolen samarbeider med Opplæringskontoret for offentlig sektor I Finnmark. De følger opp lærlinger 

innenfor en rekke ulike fagområder i hele Finnmark. Opplæringskontoret har det formelle 

arbeidsgiveransvaret for lærlingene. På den måten har våre ungdommer tilgang til læreplasser i de 

fleste kommunene og til fylkeskommunens læreplasser.

Utprøving	1:	Vekslingsmodell	for	elever	innenfor	hestefaget	og	hovslagerfaget:

Forutsetninger for modellen:

 Fagene – programfag og fellesfag, fordeles på 1.-3. år. 

 I snitt blir det en dag med fellesfag pr uke gjennom alle 3 årene.

 Læretida fordeles på alle 4 årene. Siste året er ungdommen i lære på full tid.

 Programfagene yrkesrettes, og gir fokus på hestefag fra starten. Sammen med PTF og læretid, får 

elevene mulighet til å ha fokus innenfor eget fagområde fra dag 1 på skolen.

 Skolen er lærebedrift hele læretida (årsak avstander mellom lærebedrifter). I tilfeller der vi finner 

lærebedrifter i nærområdet kan ungdommen være i bedrift utenfor skolen gjennom hele løpet. 

 Siste året av læretida kan ungdommen velge å bytte til en annen læreplass enn skolen om de 

ønsker det. Da er hele skoledelen av løpet ferdig vurdert og dokumentert.

o Ulemper med det er at skolen ikke får «utnyttet» verdiskapningstida og at ungdommen 

ved bytte av læreplass vil trenge noe tid til å bli kjent med rutiner i ny stall

o Fordeler – spesielt for hovslagerfaget, er at det kan blir lettere å få læreplass i ett år om 

vi sikrer at ungdommen har brukt tida i lære og i PTF på å smi hestesko. Det er under 20 

lærlinger innenfor dette fagområdet årlig. Hovslageren er ofte en enkeltmannsbedrift. 

Det å smi sko utgjør ca halve læreplanen og fagprøven. Det å bli god på jobben 

forutsetter mye trening, noe hovslageren ikke har råd til å bruke tid på med en lærling. 

Skolens forutsetning for oppfølging av lærlingene:

 skolen har faglærere innenfor heste- og hovslagerfagene

 skolen har egne faglige ledere som er godkjent innenfor begge fagområdene

 gjennom at vi har vært lærebedrift for lærlinger i hestefaget gjennom ca 10 år har skole et stort 

kontaktnett av staller / potensielle lære- og praksisplasser både i og utenfor fylket vårt



Utprøving	2:	Vekslingsmodeller	for	ulike fagområder

Skolen har egne lærlinger og samarbeid med ulike bedrifter om å gjennomføre fellesfag og 

programfag innenfor ulike fagområder. Eksempler på områder vi er i gang med er:

- Renhold på 4 år (0+4)

- Barne- og ungdomsarbeid (1+3)

- Arbeidsmaskiner / anleggsmaskiner (1+3)

- Andre fagområder der vi kan skaffe læreplasser

Forutsetninger for modellen:

- Opplæringen i fellesfag og yrkesfag organiseres i bolker / samlinger med fellesfag og programfag.

- Der vi kan gjøre jobben / har kompetanse selv gjennomføres yrkesteorien på samlinger. 

Samlingene relateres til praksisen ute i bedriften. Der skolen ikke har egen kompetanse kjøpes 

fagteorien fra skole som har kompetansen. Elevene får yrkesteorien via videostudio / Skype eller 

tilsvarende. Denne følges jevnlig gjennom hele utdanningsløpet.

Vg1 Naturbruk / Vg2 heste og hovslagerfaget / Vg3 hestefaget og Vg3 hovslagerfaget

Timer fag 1. år 2. år FF / PTF 3. år PF 4. år lærling

140 Engelsk 84 56

112 Kroppsøving 38 38 38

112 Norsk 56 56

56 Naturfag 56

84 Matematikk 42 42

84 Samfunnsfag 84

140 Naturbasert aktivitet 140

337 Naturbasert produksjon 337

141 Aktiviteter med hest Vg2 141

168 Hest og hestehold Vg2 168

168 Stalldrift Vg2 168

421 Prosjekt til fordypning 100 100 221

Lærling - oppstart læretid 1 dag pr uke 1 dag pr uke 3 dager pr uke 5 dager pr uke

1963

ca 25 timer pr uke = 5 timer pr dag pr uke 769 797 399 1965

20 21 11

Totalt antall dager med direkte yrkesfokus: 4 4 4 5

Felles programfag

Prosjekt til fordypning

Fellesfag



Avklaringer (gjelder	både	utprøving	1	og	2)	
Utfra invitasjonsbrevet måtte følgende punkter avklares i søknaden (punkt 4.3 i vedlegget):

Rettigheter	til	elever	som	ikke	får	læreplass

Siden elevene er i lære inne på skolen er ikke det problematisk. Utfordringen er større om eleven 

dropper ut av skolen halvveis, uten å fullføre fag. Ungdommen kan ikke helt uten videre begynne i et 

ordinært løp da noen av fagene vil mangle.

Samarbeid	skole	/	lærebedrift:

Tanker om vekslingsmodeller ved TVG

Diverse programområder - barne g ungdomsarbeider / anleggsmaskiner / renhold mm

Timer fag 1. år 2. år FF / PTF 3. år PF 4. år lærling

140 Engelsk 84 56

112 Kroppsøving 38 38 38

112 Norsk 56 56

56 Naturfag 56

84 Matematikk 42 42

84 Samfunnsfag 84

477 Vg1 477

477 Vg2 477

421 Prosjekt til fordypning 100 100 221

Lærling - oppstart læretid 1 dag pr uke 1 dag pr uke 3 dager pr uke 5 dager pr uke

1963

ca 25 timer pr uke = 5 timer pr dag pr uke 769 797 399 1965

20 21 11

Totalt antall dager med direkte yrkesfokus: 1 dag pr uke 1 dag pr uke 3 dager pr uke 5 dager pr uke

Fellesfagene 1. år'

Samlinger - 

pr år

Timer pr 

samling

192 8 24

Fellesfagene på Vg2

220 9 24

Fellesfagene på Vg3

178 7 25

Fellesfag

Felles programfag

Prosjekt til fordypning



Siden skolen er «hovedlærebedriften» og allerede har et godt etablert forhold til opplæringskontoret 

bør det ikke være noen store utfordringer i samarbeidet.

Elev	eller	lærling

Det er ved inngåelsen av avtalene viktig å gjøre ungdommen klar over hvilke dager som defineres 

som læredager og hva som er skole. Avlønning i læretida vurderes i hvert enkelt tilfelle, men for 

ungdommene som er full tid inne på skolen reguleres det at HTA. Kanskje bør lærlingelønna de 3 

første årene legges opp med flat lønn (35 % av fagarbeiderlønn) og siste året som tariffen tilsier hhv 

50 % og 80 % lønn.

Et annet spørsmål som må avklares er hvordan ferier organiseres. 5 uker som en ordinær lærling eller 

en mellomting mellom skoleferie og lærlingferie?

Påbygging	til	generell	studiekompetanse

Siden det nå åpnes for (og allerede er vedtatt i Finnmark) at det skal være en rettighet å få ta 

påbygging etter fullført fagbrev bør ikke noen vekslingsmodeller medføre utfordringer for 

ungdommer som fullfører løpet. 

I den første modellen vi har skissert, kan elever som ønsker generell studiekompetanse oppnå det på 

to måter:

1. Innenfor ordinær tid gjennom å bruke PTF timer 1. og 2. år til fellesfag (men da faller vel egentlig 

noe av grunnlaget for organiseringen bort?)

2. Gjennom å begynne på påbygging etter 3. skoleår – da alle «skolefagene» er ferdig

Læreplanene

I den første modellen vi har skissert er det ikke behov for endring i læreplanene.

I den andre modellen kan det være nødvendig å søke avvik fra læreplan og la ungdommen få lov å 

fokusere på faget han / hun har valgt – i stedet for å måtte bruke tid på å kjenne til hele bredden av 

fag innenfor fagområdet. I praksis er det kanskje slik det i praksis foregår i skolene allerede. I de 

tilfeller faglærer har bakgrunn fra et fagområde, er det nærliggende å tenke seg at undervisningen 

relateres til dette.

Moduler

Den praktiske opplæringen kan evalueres utfra læreplanmålene og vi kan tenke oss at hvert 

læreplanmål er en modul. I praksis går de ulike målene over i hverandre i det daglige arbeidet. Men 

dagens lærlinger gjennomfører 7 underveisprøver i læretida, dvs en hvert kvartal. Disse er relatert til 

de ulike læreplanmålene og fungerer som en trening i gjennomføring av fagprøven. Siden våre 

ungdommer gjennomfører det første læreåret fordelt på 3 år vil det være naturlig å gjnnomføre 

underveisvurderingen relatert til læreplanmålene hvert halvår. Prøvingen / vurderingen må 

samkjøres med evaluering i programfagene.

Vurdering

To av skolens faglige ledere er også faglærer i hestefaglige tema, så vurderingen i læretida ivaretas 

allerede som forutsatt.
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SØKNAD OM UTPRØVING AV LOSA – VEKSLINGSMODELL, FINNMARK FYLKESKOMMUNE

I Finnmark har vi hatt LOSA modellen siden 2005. LOSA står for «Lokalt tilpasset Opplæring i 

Samarbeid med Arbeidslivet». LOSA tilbys i dag til elever i kommuner som ikke har videregående 

skoler i nærheten. I denne modellen får ungdom opplæring på tre ulike arenaer:

- teoretisk opplæring via internett (distribuert opplæring)

- teoretisk opplæring i klasserom (samlinger ved Nordkapp maritime fagskole og videregående 

skole) 

- praktisk opplæring i lokale bedrifter

LOSA er et distanseundervisningstilbud, men med tett oppfølging av elevene gjennom lokal veileder, 

i hver kommune som er kontaktlærer og knutepunkt mellom hovedskolen og elevene. Elevene er 

fysisk tilknyttet grunnskolen i hver av kommunene, og har klasserom, videokonferanse studio og 

veileder tilgjengelig på stedet. Det som skiller LOSA fra ordinær opplæring er at lærerne ikke befinner 

seg i klasserommet, men elevene følger likevel en ordinær timeplan selv om lærer sitter fysisk et 

annet sted. Lærerne er tilgjengelig i sine oppsatte timer på videokonferanse, fronter, Skype, telefon 

eller andre kommunikasjonskanaler. Fronter benyttes som læringsplattform. All kommunikasjon med 

ukeplaner, prøver, innleveringer, oppgaveløsinger og meldinger foregår i Fronter.

LOSA har til nå kun hatt tilbud på vg1 nivå. Slik at når LOSA elever begynner på vg2 må de flytte fra 

hjemstedet og bo på hybel. Denne overgangen er for enkelte elever vanskelig. Ved å tilby LOSA som 

en vekslingsmodell håper vi at frafallet skal gå ned. 

LOSA har siden oppstart hatt ca 700 elever, med en gjennomføringsgrad (på vg1) 87 %. Frafallet har 

vært på ca 2 – 3 %. 

Vi ønsker derfor å prøve ut LOSA som en vekslingsmodell som fører fram til fag-/svennebrev. 

Beskrivelse av LOSA vekslingsmodell

Modellen innebærer at eleven:

Første året: Gjennomfører et ordinært LOSA tilbud, som innebærer en veksling mellom 

opplæringsarenaen internett – klasserom – bedrift. 

Andre og tredje året: Gjennomfører teori fra vg2 over to år, og er resten av opplæringstiden i 

lærebedriften. Lærekontrakten tegnes ved start av det andre året. Tiden i bedrift utgjør om 

lag 50 % av tiden. Dvs lærekontrakten tegnes for 50% de to første årene. 

Fjerde året: Verdiskaping i bedrift. Tiden i bedrift utgjør 100 % av tiden. 

Tilbudet gis i følgende fag: 

 Helse og oppvekstfag

 Elektrofaget

 Teknikk og industriell produksjon 

Oppstart er planlagt kommende skoleår 2014/ 2015.
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Årsplan for 4 opplæringsår: 

Vg1 1. år lære 2. år lære 3. år lære
(verdiskaping)

SUM

Norsk 56 56 0 0 112

Matematikk 84 0 0 0 84

Engelsk 84 0 56 0 140

Naturfag 56 0 0 0 56

Samfunnsfag 0 0 84 0 84

Kroppsøving 56 56 56 0 168

PTF 168 127 126 0 421

Programfag 477 238 239 0 954

I bedrift ca 50 % praksis ca 50 % lære ca 50 % lære 100 % lære

SUM 981 timer 477 timer 561 timer

Rekruttering

Elever som begynner på vg1 LOSA kan velge om de året etter vil fortsette i en vekslingmodell, eller gå 

over til et ordinært vg2 tilbud. 

Alle kommuner som har tilbud om LOSA, vil også få tilbud om å delta i vekslingsmodellen. Dette 

gjelder Måsøy, Gamvik, Lebesby, Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Hasvik og Loppa. 

I enkelte kommuner vil det være utfordrende å få tak i lærebedrifter, særlig innen elektrofag og TIP. 

Tilgangen på lærebedrifter vil blant annet være avhengig av konjunkturer. 

Samarbeid med arbeidslivet. 

Gjennom LOSA ordningen har Nordkapp Maritime fagskole og videregående skole avtale med ca 160 

bedrifter i de 8 kommunene som har LOSA tilbudet. Det har ikke vært problematisk å få det lokale 

arbeidslivet til å tilby utplassering. I disse kommunene er også en del av bedriftene godkjent som 

lærebedrift. 

Det er en målsetting for prosjektet at flere av de 160 kontrakts bedriftene i LOSA systemet, skal bli 

lærebedrifter. 

Lærekontrakten tegnes med lærebedrift det andre året. Utgangspunktet er en kontrakt som tilsvarer 

den ordinære 2+2 modellen. Det vil si at tilskuddet er det samme som i 2 + 2 modellen, bare spredt 

over 3 år. 

Muligheter med modellen

LOSA vekslingsmodell gir et reelt og fullverdig tilbud til elever som ikke har videregående skole i sitt 

nærområde. I modellen brukes flere ulike opplæringsarenaer (internett, klasserom, bedrift), og en er 

ikke avhengig av å ha en videregående skole i nærheten. For ungdom som ikke er «klare» for å bo på 

hybel, og ønsker å ta fagutdanning er dette et godt tilbud. 

Dagens LOSA modell innebærer stor grad av veksling mellom opplæring i bedrift, og 

klasserom/internett. Vi har gode erfaringer med modellen, og ønsker å videreutvikle den. 
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Avklaringer

Læreplass. Elever tegner lærekontrakt på slutten av det første året. Dersom det ikke lykkes med å 

tegne lærekontrakt må elever gå over i et ordinært 2 + 2 løp. Dette er uproblematisk fordi eleven har 

gjennomgått alle læreplanmål fra vg1. 

Samarbeid med bedrifter. Gjennom LOSA modellen er det etablert et utstrakt og tett samarbeid med 

bedrifter i de aktuelle kommunene. Dette nettverket vil bli benyttet for å skaffe lærebedrifter. I 

tillegg vil det i fylkeskommunen bli etablert et tett samarbeid mellom de ulike skoler om prøver ut 

vekslingsmodellen, samt opplæringsavdelinga. Det er også nødvendig å videreutvikle samarbeidet 

med arbeidslivet for å lykkes med vekslingsmodellen. 

Elev og lærlingestatus. Elevene som deltar i vekslingsmodellen har de siste tre årene både lærling og 

elevstatus. Sannsynligvis vil elevene være annenhver uke i bedrift og skole. Den uken de er i skole har 

de elevstatus, og vil ikke motta lønn fra bedriften. Tilskuddet som bedriften mottar tilsvarer basis 1 

tilskuddet. 

Påbygg. Elevene har etter det tredje året gjennomført alle programfag og fellesfag. Dersom de velger 

det kan de etter det tredje året i vekslingsmodellen søke påbygning til generell studiekompetanse. 

Vurdering. Programfagene vurderes etter samme prinsipp som i dag, av faglærer. Vurdering i 

bedriftsdelen gjennomføres ved loggføring og veiledning av faglig leder i bedrift, samt 

underveisvurdering av lærebedrift/opplæringskontor. 

Forutsetning for søknaden

Utprøving av LOSA som vekslingsmodell er en strukturendring som krever politisk godkjenning. 

Søknaden sendes derfor med forbehold om politisk godkjenning. Første mulig tidspunkt for et 

politisk vedtak er 17. juni 2014. 
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Spørring til fylkeskommunene om lærlingsituasjonen høsten 2014 
 

Hver vår blir fylkeskommunene bedt om å vurdere læreplassituasjonen for kommende høst. Hensikten 

med undersøkelsen er å gi et grunnlag for iverksetting av eventuelle tiltak for å bidra til at søkere får 

læreplass. Fylkene blir i tillegg spurt om hvilke faktorer som gjør situasjonen for søkerne til læreplass 

usikker, hva som kan bidra til etablering av flere læreplasser og andre forhold relatert til 

læreplassituasjonen. 

De fleste, men ikke alle, fylkeskommunene har besvart undersøkelsen. Rapportens viktigste funn er 

en dempet optimisme i fylkeskommunene foran høstens inntak av lærlinger: Rogaland, Oslo og 

Buskerud skårer høyest i 2014, mens Vestfold, Troms og Oppland skårer lavest. Rapporten viser at 

åtte av fylkeskommunene har en lavere verdi i 2014 sammenliknet med 2013, mens fire har en lavere 

verdi og bare en har en høyere verdi.  

Andre funn er: 

 Arbeidsinnvandring er en viktigere som årsak for at bedrifter ikke tar inn lærlinger 

 Økt lærlingtilskudd er viktigste tiltak for flere læreplasser 

 Det er få bekreftende opplysninger om permitteringer og oppsigelser av lærlinger 

 Det er igangsatt 66 vg3-klasser for 444 søkere som ikke har fått læreplass 

Rapporten viser for øvrig til en rekke problemstillinger fag- og yrkesopplæringen står overfor. Den 

peker på at mangel på læreplasser er en sak, men at mangel på søkere også er et problem. Det peker 

videre på utfordringen med at svært mange elever ikke passer inn selv om de har rett, og at det fører 

til at mange ikke søker. Forskerne mener det er liten bevissthet i næringslivet om samfunnsoppdraget. 

En del bransjer mangler tradisjon for lærlingeordningen og bedriftene etterspør derfor ikke faglært 

arbeidskraft.  

Rapporten er foreløpig ikke publisert, men legges fram for de faglige rådene til orientering og 

kommentar. Kommentarene vil, sammen med beredskapsgruppas anbefaling, bli lagt fram for SRY i 

møte 17-18. juni. Det vil da bli gjort en vurdering av om det bør iverksettes særskilte tiltak som følge 

av konklusjonene.  

De faglige rådene inviteres til å komme med eventuelle kommentarer innen 15.06.2014 til 

kma@udir.no.  

 

Vedlegg: 

NIFU. Spørsmål til Skole-Norge våren 2014. Foreløpig upublisert kapittel om etablering av 

læreplasser. 
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1.1 Etablering av læreplasser 

Utdanningsdirektoratet ønsker å følge med på status for om søkere til læreplass får læreplass og om 

antall læreplasser i Norge påvirkes av den økonomiske krisen i store deler av Europa. Derfor ønskes 

fylkeskommunenes syn på situasjonen foran tildeling av læreplasser i 2014. Hensikten er å få 

kunnskap om i hvilken grad situasjonen i Europa påvirker lærebedriftenes inntak av lærlinger, samt å 

vurdere om svarene gir indikasjoner på en eventuell lavkonjunktur også for Norges del. Det er usikkert 

hvilket omfang konsekvensene av krisen får for nettopp fylkeskommunene og for lærebedriftenes 

inntak av lærlinger i 2014. Utdanningsdirektoratet har stilt en del likelydende spørsmål til 

fylkeskommunene siden våren 2009. 

1.2 Arbeidsinnvandring viktigere som årsak for at bedrifter ikke 

tar inn lærlinger  

De første spørsmålene som ble stilt fylkeskommunene gjelder tre ytre forhold som kan tenkes å 

redusere inntaket av lærlinger. Disse spørsmålene ble stilt første gang i 2012. Dette gjelder 

arbeidsinnvandring, midlertidige ansettelser og økt bruk av vikarbyråer. Ettersom det med ett unntak 

er de samme fylkeskommunene som har svart på spørsmålene begge år, skal svarene være 

sammenliknbare. 

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

 Ingen 
betydning 

En del 
betydning 

Stor 
betydning 

Sum 

Arbeidsinnvandring 3 (7) 8 (8) 4 (1) 15 (16) 
Midlertidige ansettelser 4 (7) 9 (7) 2 (2) 15 (16) 
Økt bruk av vikarbyråer 6 (10) 8 (4) 1 (1) 15 (15) 

 

Ingen av de tre forholdene anses å ha stor betydning for redusert inntak av lærlinger, bare inntil fire av 

fylkeskommunene tillegger dem slik vekt. Likevel er det en tendens til at flere tillegger forholdene vekt i 

2014 enn i 2013. Midlertidige ansettelser, økt bruk av vikarbyråer og arbeidsinnvandring tillegges en 

del betydning av over halvparten av fylkeskommunene. Er det så de samme fylkeskommunene som 

tillegger disse forholdene vekt? Tabell 6.2 viser at åtte av fylkeskommunene tillegger alle tre forhold 

vekt, mot bare tre i 2013. Bare to mener at ingen av forholdene har betydning for redusert inntak av 

lærlinger, mot fire et år tidligere. I mellom dette ligger ulike kombinasjoner. Det er ingen som peker på 

vikarbyråer alene. Det er heller ingen tydelige geografiske mønstre i svarfordelingen. Ingen landsdeler 

peker seg ut med særlig vekt på en eller flere av de nevnte årsakene til redusert inntak av lærlinger 

(vises ikke i tabell). Hovedinntrykket er at arbeidsinnvandring tillegges større betydning for redusert 

inntak av lærlinger i 2014 enn i 2013. 

Tabell 6.2 Forhold som kan ha betydning for redusert inntak av lærlinger? 

Alle tre forhold 8 (3) 
Arbeidsinnvandring og midlertidige ansettelser 2 (3) 
Arbeidsinnvandring og vikarbyråer 1 (1) 
Midlertidige ansettelser og vikarbyråer 0 (1) 
Bare arbeidsinnvandring 1 (2) 
Bare midlertidige ansettelser 1 (2) 
Bare vikarbyråer 0 (0) 
Ingen av forholdene 2 (4) 

Sum 15 (16) 

 



På direkte spørsmål om fylkeskommunen i løpet av de siste to årene har hatt kontakt med 

lærebedrifter som ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger, svarer 13 av 15 fylkeskommuner bekreftende, 

mot 14 av 16 et år tidligere. De som svarer bekreftende er bedt om å presisere nærmere hva de tror er 

årsaken til dette (tabell 6.3). NIFU har for øvrig gjennom flere prosjekter diskutert og analysert behov 

og etterspørsel etter læreplasser i ulike fylker og på tvers av sektorer/fag, blant annet i Høst, Skålholt 

og Nyen (2012). 

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

 Ja Nei Sum 

Har fylkeskommunen i løpet av de siste to 
årene hatt kontakt med lærebedrifter som 
ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger? 13 (14) 2 (2) 15 (16) 

Årsaker: Ja Nei Sum 

Ungdom ønsker ikke læreplass 6 (5) 7 (9) 13 (14) 
Tar heller inn voksenlærlinger 5 (4) 8 (10) 13 (14) 
Mangler oppdrag/bestillinger 11 (9) 2 (5) 13 (14) 
Mangler ansatte som kan ta på seg å være 
instruktør/faglig leder 6 (10) 7 (4) 13 (14) 
Leier heller inn utenlandsk arbeidskraft fordi 
det er billigere 6 (4) 7 (10) 13 (14) 
Leier heller inn utenlandsk arbeidskraft fordi 
det gir bedre kvalitet 2 (1) 11 (13) 13 (14) 
Annet 4 (3) 9 (11) 13 (14) 

 

Den årsaken som flest nevner er mangel på oppdrag og bestillinger, slik det også var i 2013. Flere 

nevner dessuten det. Mangel på ansatte som kan være instruktører ser derimot ut til å være et 

problem for færre. Spesielt for små bedrifter må dette kunne sies å være tungtveiende årsaker 

ettersom de vil være mindre fleksible i forhold til endringer i ordretilgang og kompetanse og kapasitet i 

bedriften. Vi merker oss dessuten at seks fylkeskommuner mener at manglende interesse for 

læreplass blant de unge påvirker bedriftenes vilje til å ta lærlinger. Dette kan kanskje henge sammen 

med at de opplever å ha få kandidater å velge mellom. Fem fylkeskommuner har møtt på bedrifter 

som heller velger å satse på voksne lærlinger, mens seks heller leier inn billig utenlandsk arbeidskraft. 

To fylkeskommuner peker dessuten på bedre kvalitet hos utenlandsk arbeidskraft. Det er ingen 

fylkeskommuner som peker på samtlige oppgitte årsaker til at bedrifter ikke lenger tar inn lærlinger, 

men tre peker på fem av årsakene.  

1.3 Dempet optimisme foran høstens inntak av lærlinger 

Hvert år siden 2009 har fylkeskommunene tatt stilling til tre påstander om hvordan de tror formidlingen 

av læreplasser kommer til å gå. Den første påstanden gjelder om de kvalifiserte søkerne vil få plass 

og 11 av de 15 fylkene som har besvart spørsmålet mener at påstanden passer svært godt eller 

ganske godt. I forhold til svarene i 2013 synes det å råde en mindre grad av optimisme ettersom alle 

fylkeskommunene da syntes påstanden passet svært godt eller ganske godt. Tidligere, og spesielt i 

2009, har det si\om i 2014 vært fylkeskommuner som synes påstanden passer dårlig. Svarmønsteret 

for den andre og tredje påstanden ligner mer på hva vi har sett tidligere, selv om vi også her kan ane 

en noe mindre grad av optimisme sammenliknet med fjoråret. Den fjerde påstanden var ny i 2013, og 

også den bekrefter en redusert grad av optimisme. 



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

 Passer 
svært 
godt 

Passer 
ganske 

godt 

Passer 
ganske 

dårlig 

Passer 
svært 
dårlig Sum 

Vi antar at de fleste kvalifiserte søkerne vil få 
læreplass 2 (7) 9 (7) 4 (0)  15 (14) 
Vi vil bare kunne skaffe læreplass til søkere 
med opplæringsrett 1 (0) 4 (3) 7 (8) 3 (3) 15 (14) 
Vi er svært bekymret for situasjonen til 
elever som søker læreplass 2 (2) 4 (2) 7 (8) 2 (3) 15 (15) 
Lærebedrifter ser på det som aktuelt å si opp 
eller ta inn færre lærlinger 2 (0) 3 (2) 9 (8) 1 (4) 15 (14) 

 

Ut fra svarene i tabell 6.4 kan vi lage en indeks for grad av optimisme. Hvis man svarer «passer svært 

godt» på det første utsagnet og «passer svært dårlig» på de tre neste, vil dette gi et samlet uttrykk av 

maksimal optimisme og en gjennomsnittsverdi på 4,0.«Passer svært dårlig» på det første utsagnet og 

«passer svært godt» på de tre øvrige vil bety maksimal pessimisme og en gjennomsnittsverdi på 1,0. I 

figur 6.1 har vi plassert de fylkeskommunene som har besvart alle fire utsagn og rangert dem etter 

grad av optimisme.  

 



Figur 6.1 Gjennomsnittlig grad av optimisme 

Rogaland. Oslo og Buskerud skårer høyest i 2014, mens Vestfold, Troms og Oppland skårer lavest. Vi 

ser at åtte av fylkeskommunene har en lavere verdi i 2014 sammenliknet med 2013, mens fire har en 

lavere verdiog bare en har en høyere verdi. 

1.4 Fylkeskommunene iverksetter egne tiltak 

Fylkeskommunene er bedt om å ta stilling til sju påstander knyttet til hvilke tiltak som gjennomføres for 

å skaffe flere læreplasser. Alle fylkeskommunene jobber med dette hele tiden og det inngår i dere 

daglige arbeid. 14 av 15 fylkeskommuner mener utsagnet om at de iverksetter egne tiltak passer 

svært godt eller ganske godt, mens 14 av 15 har konkrete planer om å skaffe flere læreplasser. Åtte 

av 15 fylkeskommuner ansetter egne medarbeidere for dette formålet, og dette antallet er betydelig 

lavere enn i 2013. Ni av 13 planlegger informasjonskampanjer. Avsetting av penger til egne tiltak ved 

en eventuell krise gjelder seks av fylkeskommunene, mens åtte peker på utvikling av 

fylkeskommunale mål for inntak av lærlinger. Vi finner vesentlige likhetstrekk med situasjonen et år 

tidligere, bortsett fra den markerte nedgangen i antallet som ansetter egne medarbeidere for å bidra til 

at søkere får tilbud om læreplass. Dessuten er det færre som mener at det første utsagnet, om 

iverksetting av egne tiltak for å skaffe læreplasser, passer svært godt, mens tilsvarende flere mener at 

utsagnet passer ganske godt.   

  



Tabell 6.5 Vil fylkeskommunen gjennomføre egne tiltak for å skaffe flere læreplasser? Ta 
stilling til hvor godt beskrivelsene nedenfor passer på situasjonen i fylket. 

 

Passer 
svært 
godt 

Passer 
ganske 

godt 

Passer 
ganske 

dårlig 

Passer 
svært 
dårlig Sum 

Vi har iverksatt egne tiltak for å skaffe 
læreplasser 6 (11) 8 (3) 1 (1)  15 (15) 
Vi har konkrete planer om å rekruttere flere 
lærebedrifter 7 (9) 7 (4) 1 (1)  15 (14) 

Vi arbeider hele tiden med å skaffe 
læreplasser. Dette inngår i det daglige 
arbeidet 8 (9) 7 (6)   15 (15) 

Vi vil gjennomføre en egen 
informasjonskampanje for å skaffe flere 
læreplasser 4 (4) 5 (5) 6 (4)  15 (13) 

Vi ansetter egne medarbeidere for å bidra til 
at søkere får tilbud om læreplass 3 (5) 5 (8) 3 (0) 4 (2) 15 (15) 
Vi har satt av penger til egne tiltak ved en 
eventuell krise 3 (3) 3 (4) 6 (4) 3 (4) 15 (15) 

Vi har utviklet fylkeskommunale mål for 
inntak av lærlinger på de enkelte fagområder 
(jf. samfunnskontrakten) 5 (3) 3 (4) 7 (7) 0 (1) 15 (15) 

Andre tiltak fylkeskommunen har iverksatt. 
Beskriv tiltakene i boksen nedenfor 12 (11)    12 (11) 

 

12 fylkeskommuner har oppgitt andre tiltak enn de sju som er gitt som alternativer i tabell 6.5 og 

tiltakene er som følger: 

 Vi oppretter Vg3 i skole for søkere som ikke får læreplass. Har slike tilbud først og fremst på 

elektro og helsearbeiderfag. Alle vgs har en formidlingsansvarlig som bl.a skal rekruttere flere 

lærebedrifter og stimulere elever til å søke læreplass. PTF brukes aktivt. 

 

 Vi gjennomfører besøk i samtlige kommuner i fylket for å oppfordre til økt inntak av lærlinger.  

Møter mellom Y-nemnd, opplæringskontorer og politikere. Innhenting av intensjonsavtaler fra 

lærebedrifter. Systematisk samarbeid mellom skole og arbeidsliv (Lærings- og utviklingsteam). 

Økt samarbeid mellom rådgivningstjeneste i fylkeskommunal og kommunal 

rådgivningstjeneste - ledes av koordinator i hver region.  Møter med regionråd i alle regioner 

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

 Kvalifiserende tiltak for de som ikke får læreplass 

 Aktiv mot læreplass. Kurstilbud i samarbeid med NAV for 75 ungdommer som ønsker 

læreplass. De tar opp fellesfag som de har strykkarakter i og får praksis som er relevant i inntil 

6 mnd. 

 Opprettet Vg3 tilbud i skole for søkere uten tilbud om læreplass 

 Oslo kommunes lærlingprosjekt «Oslostafetten» - kampanje for flere lærebedrifter 

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

NHO og LO. 

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



 Særskilt tidlig oppfølging av kandidater som utpeker seg som vanskelige å få formidlet 

(negative/dårlige karakterer, høyt fravær mm) 

 Tidlig formidling, fra elev til lærling, hospitering 

 Målrettet arbeid gjennom «Prosjekt til fordypning» 

Vi har også for disse utsagnene laget en indeks som kan gi et mer generelt inntrykk av aktivitetsnivået 

i fylkeskommunene. På denne indeksen kommer Vest-Agder og Oslo ut med de høyeste verdiene, 

mens Rogaland har den laveste. I forhold til 2013 har ni fylkeskommuner en lavere verdi, mens fire har 

en høyere verdi. 

 

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

1.5 Flere etterlyser initiativ fra sentralt hold 

Også i denne spørringen er fylkeskommunene bedt om å ta stilling til hvilke sentrale tiltak som bør 
iverksettes for å bidra til inntak av lærlinger og hvilken viktighet de ulike tiltakene tillegges. 
Sammenliknet med 2013 ser vi en markert økning i antall fylkeskommuner som vektlegger 
betydningen av økt lærlingtilskudd som tiltak. Det samme gjelder en nasjonal database for ledige 
læreplasser og nasjonale informasjonskampanjer. . 
 

  



Tabell 6.6 Har fylkeskommunen forslag til tiltak som bør iverksettes på statlig nivå for å bidra til 
inntak av lærlinger? Ta stilling til viktigheten av tiltakene nedenfor. 

 Svært 
viktig 

Ganske 
viktig 

Mindre 
viktig 

Ikke 
viktig Sum 

Økt lærlingtilskudd 7 (1) 7 (9) 1 (4) 0 (1) 15 (15) 
Flere kryssløp 2 (3) 6 (7) 5 (5) 1 (0) 14 (15) 
Nasjonale informasjonskampanjer 5 (3) 6 (5) 2 (6) 1 (0) 14 (14) 
Nasjonalt lærlingtorg (database) for 
registrering av ledige plasser og søkere 3 (1) 6 (3) 2 (8) 3 (2) 14 (14) 
Bedre vern av lærlinger i lovverket under 
permisjon / oppsigelse 0 (1) 3 (4) 9 (6) 2 (2) 14 (13) 
Målrettede krisepakker som kan styrke 
lærebedriftene 4 (3) 5 (9) 5 (2)  14 (14) 
Andre forslag til tiltak. Beskriv tiltaket i 
boksen nedenfor 7 (5) 1 (1)   8 (6) 

  
Målrettede krisepakker tillegges mindre vekt i 2014 enn i i 2013. Flere kryssløp tillegges sammen 

betydning som året før. Bedre oppsigelsesvern er fortsatt det tiltaket som færrest peker på som viktig. 

Også i tilknytning til disse spørsmålene er fylkeskommunene bedt om å spesifisere nærmere hvilke 

andre tiltak de vil foreslå. 

Dette er svært komplisert. Mangel på læreplasser er en sak, mangel på søkere en annen. Utfordringen 

er at svært mange elever ikke passer inn selv om de har rett. Det påvirker også at mange ikke søker. 

Det er liten bevissthet i næringslivet om samfunnsoppdraget. En del fag har ikke tradisjon for 

lærlingeordningen og bedriftene etterspør heller ikke faglært arbeidskraft. Brutalt sagt: Vi flikker på et 

system i krise. Det store frafallet er på yrkesfag og frafall i læretida er et underkommunisert problem. 

Fylkeskommunen arbeider meget hardt med disse spørsmålene og har få virkemidler. Troen på at 

penger hjelper er overvurdert. Bedriftene ønsker flinke, modne ungdommer som kan gå rett inn i 

verdiskapingen. Dessverre er ikke alle ungdommer der i 17 -årsalderen, men de fleste har stort 

potensiale. 

 Vi ønsker at partene i arbeidslivet tar større ansvar for opprettelse av flere læreplasser - 

spesielt at KS følger opp Samfunnskontraktens mål ved å øke måltallet i den enkelte 

kommune. Offentlig sektor tar altfor lite ansvar for lærlingordningen! 

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

 Alle elever i bedrift i «Prosjekt til fordypning».  Aktivisering av søkere når de er elever i vgs.  

Tiltak som bedrer karakterer og minsker fraværet til søkerne. 

 Pålegge regionale statlige foretak og virksomheter til å ta inn lærlinger med ungdomsrett. 

Bedre ordninger for de med særlige behov/lav evne til verdiskapning 

 Bruke lærlingeklausul ifm offentlige oppdrag i stat og kommune Sterkere og mer synlig satsing 

på bedriftenes samfunnsansvar for å ta imot lærlinger. 

 Styrking av lokal innsats mot bransjer og bedrifter 

 Kommunene må ansette lærlinger, bransjene må forplikte seg på å ta inn lærlinger 



1.6 Få bekreftende opplysninger om permitteringer og 

oppsigelser av lærlinger 

Bare fem
1
 av 15 fylkeskommuner oppgir at det har blitt oppsagt eller permittert lærlinger etter 1. 

oktober 2013, mens ni fylkeskommuner svarer benektende på dette og en vet ikke. Vi er usikre på om 

et benektende svar betyr at oppsigelser eller permitteringer faktisk ikke har forekommet, eller om det 

kan tolkes som at fylkeskommunen ikke kjenner til eller ikke har oversikt over om dette har 

forekommet. Omfanget av fylker som oppgir antall oppsagte og permitterte innenfor ulike fag er lavere 

enn i 2013, da det var økning i antallet sammenliknet med tidligere år, spesielt for rørleggerfaget. Det 

må tas forbehold for at tallene er små og at vi mangler bekreftende opplysninger fra 14 

fylkeskommuner, som også kan ha hatt permitterte eller oppsagte lærlinger å fortelle om. Vi har til 

sammen opplysninger om 37 oppsagte eller permitterte lærlinger, hvorav 31 er oppsagte. Våren 2013 

var tallene 91 oppsagte og 32 permitterte, 2012 henholdsvis 70 og 27. Vi finner det svært 

overraskende at årets samlede antall er bare 30 prosent av fjorårets. Samtidig kan vi konstatere at de 

15 fylkeskommunene som har besvart undersøkelsen ser ut til at ha gjort dette på en svært 

samvittighetsfull måte, noe vi vil se i det følgende når det gjelder opprettelse av Vg3-tilbud. 

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

 Permitterte Oppsagte Sum 

Tømrerfaget 4 4 8 

Helsearbeiderfaget  5 5 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2 2 

Elektrikerfaget 1 5 6 

Rørleggerfaget  1 1 

Kokk-servitør  5 5 

Sveisefaget 1  1 

Platearbeiderfaget  2 2 

Frisørfaget  1 1 

Industrimontørfaget  1 1 

Institusjonskokkfaget  1 1 

Logistikkfaget  1 1 

Produksjonselektronikerfaget 2 2 

Hjulutrustningsfaget  1 1 

Sum 6 31 37 

 

1.7 Opprettelse av Vg3-tilbud 

Alle 15 fylkeskommuner som har besvart undersøkelsen oppgir at de har opprettet alternative Vg3-

klasser for søkere som ikke fikk læreplass høsten 2013. Dette omfatter til sammen 444 elever i 32 

forskjellige fag. Omfanget av elever i slike tilbud er høyere enn det som har vært registret. I 2013 var 

tallet 329 elever. Antallet klasser er 66, men dette tallet inkluderer en del tilfeller av enkeltelever der 

begrepet «klasse» ikke gir mening. 

                                                      
1 Oslo, Oppland, Aust-Agder, Hordaland og Sør-Trøndelag. 



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

 Klasser Elever 

Industrimekaniker 7 64 

Bilfaget - lette kjøretøy 5 62 

Helsearbeiderfaget 5 48 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 4 43 

Elektrikerfaget 4 37 

Tømrerfaget 3 35 

IKT-servicefaget 6 28 

Kjole- og draktsyerfaget 5 25 

Salgsfaget 2 14 

Motormannsfaget 1 13 

Landbruksmaskinmekanikerfaget 1 12 

Billakkererfaget 1 7 

Matrosfaget 1 7 

Kontor og administrasjonsfaget 1 7 

Rørleggerfaget 1 5 

Kokk-servitør 1 4 

Sveisefaget 1 4 

Konditor/baker 1 3 

Gullsmedfaget 2 3 

Billakkererfaget 1 3 

Reiselivsfaget 2 3 

Sikkerhetsfaget 1 3 

Børsemaker 1 3 

Murerfaget 1 2 

Kulde- og varmepumpeteknikk 1 2 

Møbelsnekkerfaget 1 1 

Anleggsmaskinfører 1 1 

Mediegrafiker 1 1 

Platearbeider 1 1 

Elektroreparatørfaget 1 1 

Betongfaget 1 1 

Resepsjonsfaget 1 1 

Sum 66 444 

 

Det er flest Vg3-elever i industrimekanikerfaget, slik det også var i 2013 og tallet har økt fra 55 til 64. 

Bilfaget – lette kjøretøyer har en økning fra 43 til 62, mens helsearbeidefaget har omtrent samme 

antall Vg3-elever som året før. For barne- og ungdomsarbeiderfaget er det en fordobling. For 

tømrerfaget har tallet økt fra 10 til 35 og IKT-servicefaget fra 8 til 28. For elektrikerfaget er tallet 

redusert fra 49 til 37, og dette faget utgjør dermed et unntak fra en generell trend mot flere Vg3-elever. 

Det samme gjelder gullsmedfaget som har en reduksjon fra 16 til bare tre Vg3-elever. Den generelle 

trenden mot flere Vg3-elever utfyller det bildet vi har vist tidligere med en økt grad av bekymring i flere 

fylker når det gjelder overgangen fra skole til bedrift for yrkesfagelevene. 

Av de 15 fylkeskommunene som oppgir at de gir Vg3-tilbud, er det sju som gir tilbud over ett år, tre gir 

tilbud over to år mens fem varierer lengden mellom tilbudene. Dermed er det en tendens til at det gis 

flere tilbud med en varighet ut over ett år. 12 av 15 fylkeskommuner oppgir at det foreligger planer om 

Vg3-tilbud for søkere som ikke får læreplass høsten 2014, mens to svarer benektende på dette 

spørsmålet og en vet ikke.  

1.8 To hovedhensyn når tilbudet planlegges 

Fylkeskommunene er også bedt om å vurdere viktigheten av seks ulike forhold når den planlegger sitt 

opplæringstilbud. Søkernes valg og arbeidslivets behov for fagarbeidere tillegges størst viktighet, 



mens kompetansen til lærerne ses på som minst viktig. Vi ser en tydelig økt vektlegging av 

arbeidslivets behov siden 2013.  

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

 Svært 
viktig 

Ganske 
viktig 

Mindre 
viktig 

Ikke 
viktig 

Sum 

Søkeres valg 8 (8) 6 (5) 1 (1)   15 (14) 

Arbeidslivets behov for fagarbeidere 10 (6) 3 (7) 2 (1)  15 (14) 

Yrkesopplæringsnemndens vurdering 4 (5) 8 (8) 3 (1)  15 (14) 

Næringslivsstruktur 6 (4) 6 (8) 3 (2)  15 (14) 

Økonomiske hensyn 1 (2) 8 (8) 4 (3) 1 (1) 14 (14) 

Kompetansen til lærerne 3 (2) 7 (5) 3 (6) 1 (1) 14 (14) 

 

Det er særlig to forhold som lett kan komme i konflikt med hverandre og hvor fylkeskommunenes 

vektlegging vil kunne variere. Dette gjelder søkernes valg og næringslivsstrukturen i fylket. Disse to 

forholdene er negativ korrelert og figur 6.3 viser hvordan fylkeskommunene plasserer seg i forhold til 

hverandre. Fem av 14 fylker tillegger begge forhold like stor vekt. Vest-Agder og Oppland mener 

begge forhold er svært viktige når opplæringstilbudet skal planlegges, mens Sogn og Fjordane, Møre 

og Romsdal og Sør-Trøndelag mener de er ganske viktige. De andre ni fylkeskommunene tillegger 

forholdene ulik vekt. Buskerud, Oslo og Hordaland mener søkernes valg er svært viktig, mens 

næringslivsstrukturen er mindre viktig. Rogaland inntar den motsatte holdningen ved at 

næringslivsstrukturen ses på som svært viktig mens søkernes valg er mindre viktig. I Troms, Aust-

Agder og Akershus er søkernes valg svært viktig, mens næringslivsstrukturen er ganske viktig. 

Endelig mener Telemark, Nordland og Hedmark at næringslivsstrukturen er svært viktig, mens 

søkernes valg er ganske viktig. 

 

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

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

tilbudet: 



 Søkernes ønsker skal oppfylles 

 Tilgang på læreplasser 

 Regionale hensyn – geografi 

1.9 Forsøket med praksisbrev 

Fem av de 15 fylkeskommunene som har besvart undersøkelsen oppgir at de har deltatt i ordningen 

med praksisbrev. I tillegg vet vi at Vestfold har vært med i forsøket. De fem øvrige er Akershus, 

Hedmark, Oppland, Rogaland og Møre og Romsdal. Til sammen oppgir de fem fylkeskommunene at 

97 elever har deltatt i forsøket til nå. Dette virker lite rimelig, med tanke på at et tilsvarende spørsmål i 

2013 ga i alt 172 praksisbrevkandidater som resultat. Selv om Vestfold ikke er med nå, mens Møre og 

Romsdal har kommet til, forklarer ikke det dette resultatet. Det kan ligge en misforståelse her ved at 

respondentene har oppgitt antallet kandidater som er med i ordningen nå, mens det er det samlede 

antallet til nå vi har bedt om. Siden tallene er beheftet med så stor sikkerhet, gir det ikke mening å 

gjengi dem i mer detalj eller fordelt på ulike fag. 

Møre og Romsdal har ikke besvart spørsmålene om hvor mange praksisbrevkandidater som har 

fullført opplæringen og hvor mange som har fått tilbud om læreplass etter fullført med praksisbrev. 

Summen for de fire øvrige fylkeskommunene er henholdsvis 61 fullførte og 34 lærlinger. Alle fem 

fylkeskommuner ønsker å videreføre ordningen. 

1.10 Oppsummering 

Det er foretatt kartlegginger blant fylkeskommunene av situasjonen foran inntak av lærlinger hver vår 

siden 2009. Undersøkelsen våren 2014 viser en tydelig svekket optimisme i forhold til den stemningen 

som rådet et år tidligere. Flere ser arbeidsinnvandring som en viktig årsak til at det er vanskelig å 

skaffe alle søkere læreplass og færre ser på det som sikkert at de fleste av søkerne får læreplass. 

Fylkeskommunene iverksetter egne tiltak for å skaffe flere læreplasser, selv om aktivitetsnivået ser ut 

til å være litt lavere enn det var våren 2013. Av sentrale tiltak for å øke inntaket av lærlinger er det 

flere som peker på økt lærlingtilskudd nå enn året før. 

Bare fem av 15 fylkeskommuner oppgir at det har blitt oppsagt eller permittert lærlinger etter 1. 

oktober 2013, mens ni fylkeskommuner svarer benektende på dette og en vet ikke. I forhold til 

sitasjonen i 2012 er det en reduksjon på 70 prosent i antallet permitterte og oppsagte. Det er imidlertid 

usikkert om disse tallene er dekkende for situasjonen. 15 fylkeskommuner oppgir at de har opprettet i 

alt 66 alternative Vg3-klasser for søkere som ikke fikk læreplass høsten 2012 med til sammen 444 

elever i 32 forskjellige fag. Dette er det høyeste antallet Vg3-elever som er registrert siden våren 2009. 

Fylkeskommunene er bedt om å vurdere viktigheten av seks ulike forhold når den planlegger sitt 

opplæringstilbud. Søkernes valg og arbeidslivets behov for fagarbeidere tillegges størst viktighet, 

mens kompetansen til lærerne ses på som minst viktig. Det er en klar tendens til polarisering mellom 

fylkene når det gjelder vektlegging av søkernes valg og næringslivsstrukturen i fylket når det 

planlegges. Mens Rogaland legger stor vekt på næringslivsstrukturen og mindre vekt på søkernes 

valg, er det motsatte tilfelle i Oslo, Buskerud og Hordaland. 

Fem fylker har fulgt forsøksordninger med praksisbrev; Akershus, Hedmark, Oppland, Rogaland og 

Møre og Romsdal. I tillegg vet vi fra tidligere undersøkelser at Vestfold har vært med. Tallene for hvor 

mange elever som har vært med, hvor mange som har fullført med praksisbrev og hvor mange som er 

tilbudt læreplass etter å ha tatt praksisbrev er imidlertid usikre. 
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Emne: Påmelding til Arena for kvalitet 2014 
 

Til medlemmer og varamedlemmer i Faglig råd for naturbruk 
 
Påmeldingen til den nasjonale yrkesfagkonferansen Arena for kvalitet er nå åpnet (se under).  
Konferansen dekkes av Utdanningsdirektoratet, men reisekostnader må dekkes av den enkelte. Udir  
dekker imidlertid reisekostnader for inntil 3 medlemmer fra hvert faglige råd.  Hvilke FRNA- 
medlemmer som skal få dekket sine reisekostnader kan diskuteres på rådsmøtet i København neste 
uke.  
 
Påmeldingen skjer via linken nedenfor. 
 
Vennlig hilsen 
Ragnhild 
 
Ragnhild Skarholt Bølviken 
Førstekonsulent  
Avd. for fag- og yrkesopplæring  
Utdanningsdirektoratet 
Tlf: 23 30 27 10 / 92 44 30 69 
rsk@udir.no  
http://www.utdanningsdirektoratet.no/ 
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Påmelding åpnet for Arena for kvalitet i fagopplæringen i Tromsø! 
Tema 2014: «Relevant kompetanse for arbeidslivet» 
 
På årets Arena for kvalitet i fagopplæringen vil vi diskutere relevant kompetanse for arbeidslivet. Hva  
gjør vi og hva kan vi gjøre for at vi i fremtiden skal ha den kompetansen som samfunnet trenger? Kan 
vi gjøre noe med fagarbeiderens status?  
Tid: Torsdag 11.september kl. 10.30 til fredag 12.september kl. 13.00 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
Se hele programmet på konferansens nettsider http://ccnorway.no/fagopplaering/program/  
  
Registrer din påmelding her http://www.ccnorway.no/fagopplaering/registrering_+_hotell/   
  
Velkommen til Tromsø! 
 
Vennlig hilsen 
Utdanningsdirektoratet og samarbeidsaktører i Troms 
http://www.utdanningsdirektoratet.no  
http://www.facebook.com/Utdanningsdirektoratet  
http://www.twitter.com/udir  
  
Arena for kvalitet er en årlig nasjonal konferanse for alle som er involvert i fag- og yrkesopplæring i  
Norge. Konferansen er en arena for dialog og erfaringsutveksling med utgangspunkt i 
kvalitetsvurdering. Det er mange forhold som kan påvirke kvaliteten i fagopplæringen og 
konferansene har fokus på ett eller flere kvalitetsområder. 
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