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Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en 

utviklingsredegjørelse to ganger per oppnevningsperiode.  

Det heter at «redegjørelsen bør blant annet ta for seg ev. behov for nyetablering, omlegging og 

nedlegging av utdanninger som hører til utdanningsprogrammet rådet har ansvar for. Formålet 

med redegjørelsen er å gi Utdanningsdirektoratet en samlet oversikt over endringer i sektoren 

deres som kan ha betydning for opplæringstilbudet.» 

Faglig råd for Service og samferdsel har tatt utgangspunkt i bakgrunnsmaterialet og 

spørsmålene fra Utdanningsdirektoratet i denne redegjørelsen.  
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1. Innledning 

 

Utdanningsprogrammet service og samferdsel består av mange lærefag og rekrutterer 

arbeidskraft til flere ulike næringer på arbeidsmarkedet. Elevene sikter seg inn mot et bredt sett 

av stillinger innenfor tjenesteytende sektor, som inkluderer IKT, transport og logistikk, 

sikkerhet, reiseliv, kontor og salg. Utdanningen er delt i 4 programområder og har 8 ulike 

fagbrev. 

Det er relativt få som oppnår yrkeskompetanse i service og samferdsel (ca. 20 % av 2006-kullet), 

samtidig som det er mange som velger påbygg til studiekompetanse (ca. 30 % av 2006-kullet). 

Dette kan gjenspeile dynamikken i arbeidsmarkedet og at elevenes valg er påvirket av det 

arbeidsfeltet programmet retter seg i mot.  Stortingsmelding 20 viser til at 

rekrutteringsmønstrene innen service-næringen har en svak kobling til fag- og 

yrkesopplæringen, samtidig som elevene ofte har et planlagt løp mot påbygg (Meld.st 20 2012-

2013). Undersøkelser viser at 30 % av elevene har bestemt seg for et av fagene innenfor 

programmet når de starter utdanningen. Det er også en høyere andel av elevene i service og 

samferdsel som har planer om en høyere utdanning enn det er hos elever i andre yrkesfaglige 

utdanningsprogram (NIFU 16/2013).  

Denne utviklingsredegjørelsen er resultatet av en bestilling som ble gitt av 

Utdanningsdirektoratet til de faglige råd i april 2013.  Faglig råd for service og samferdsel har 

jobbet i arbeidsgrupper og drøftet problemstillinger for hvert fag. Det er dette arbeidet, samt 

rådets diskusjoner og forslag som er gjengitt i denne utviklingsredegjørelsen.  

Utviklingsredegjørelsen er delt inn i kapitler. I kapittel 2 presenterer Utdanningsdirektoratet 

statistikk og relevant forskning for service og samferdsel. I kapittel 3 gir rådet sine vurderinger 

av de ulike fagene basert på spørsmålene i bestillingen fra Utdanningsdirektoratet. Vi 

anerkjenner at det er et stort spenn i de ulike fagenes problemstillinger. Det betyr at det kan 

være utfordrende å svare generelt på noen spørsmål, eksempelvis når det spørres om fremtidig 

rekrutteringsbehov og internasjonale trender. Faglig råd har derfor konsentrert sine svar på 

fagnivå. Vurderingene som er gjort i kapittel 3 gir grunnlag for et formelt forslag om en revisjon 

av læreplaner i Vg1. Dette forslaget er beskrevet i kapittel 4. Innhold i kapittel 5 skal ikke regnes 

som formelle forslag fra rådet, men inneholder drøftinger som løfter viktige problemstillinger og 

som er grunnlag for videre arbeid. 

Faglig råd for service og samferdsel vil jobbe videre med strukturen i utdanningsprogrammet i 

forbindelse med varslet oppdrag fra stortingsmelding 20 om gjennomgang av tilbudsstrukturen 

i fag – og yrkesopplæring.  
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2. Datagrunnlag 

2.1 Statistikk (Udir) 

Nøkkeltall service og samferdsel 

  2010 2011 2012 2013 

Antall søkere til Vg1 2861 3117 3345 3309 

Antall søkere til program Vg2 4297 4521 4594 4540 

Antall søkere til Vg3 i skole (normalt løp) 

  

  

Antall personer som har søkt om læreplass 1738 2015 2024 2298 

Nye lærekontrakter                   1614 1753 1642   

Løpende lærekontrakter  

   

  

Fagopplæring i skole, antall 35 41 

 

  

Nye opplæringskontrakter 47 58 47   

Avlagte fagprøver, antall 1933 2210 2604   

Andel bestått 96 % 95 % 95 %   

Gjennomføringsprosent (normert tid + 2 år) 58 % 

 

  

Andel oppnådd fag- svennebrev etter fire år  78 %   

Antall påbygg 

 

1248 

 

  

Andel påbygg 34 % 32 %     

 

Mer detaljerte tabeller finner dere ved å klikke dere inn i vedlegget under:  

Vedlegg V Nøkkeltall 
Service og samferdsel.xlsx

 

 2.2 Hovedtrekk  

Service og samferdsel hadde 3309 søkere til Vg1 i 2013. Det er omtrent det samme som i 2012. 

Søkertallet til Vg1 økte jevnt fra 2009 til 2012, fra 2725 til 3345.  Det har vært en tilsvarende 

økning i søkere til læreplass, fra 1738 søkere i 2010 til 2298 i 2013.  

Service og samferdsel har langt flere søkere til programområdene på Vg2 enn til Vg1. I 2013 var 

det 4540 søkere til programområdene på Vg2, det er altså rundt 1500 flere søkere enn til Vg1. 
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De største programområdene er IKT-servicefag med 1541 søkere, og salg, service og sikkerhet 

med 1824 søkere.  

Vi har sett litt nærmere på hvorfor det er så mange flere søkere til Vg2 enn på Vg1. IKT-

servicefag kan tas som kryssløp fra alle Vg1, mens transport og logistikk kan tas som kryssløp 

fra teknikk og industriell produksjon. Når vi ser på filen som viser elever på fag, ser vi at omtrent 

800 elever på Vg2 i service og samferdsel kommer fra Vg1 på andre utdanningsprogrammer. 

Omtrent 350 gikk i Vg2 eller Vg3 året før, mens ca. 350 ikke var registrert i skole året før. 2500 

gikk på Vg1 i service og samferdsel året før. Av de som gikk i Vg1, kom over halvparten fra TIP 

og EL.  

Det har vært en jevn økning i søkertall for programområdet salg, service og sikkerhet på Vg2 

siden 2010. De andre programområdene har hatt stabile søkertall siden 2010.  

Service og samferdsel har en høy andel som velger påbygg etter Vg2. I 2011 var andelen 32 

prosent. Det er godt over snittet på yrkesfag, som er 21 prosent.  

Det totale antallet fag- og svenneprøver innen service og samferdsel har økt fra 1933 i 2010 til 

2604 i 2012. De største fagene er logistikkfaget med 650 prøver, salgsfaget med 530 prøver og 

IKT-servicefaget med 426 prøver (2012). Logistikkfaget har hatt den største økningen, fra 389 i 

2010 til 650 i 2012. Det tilsvarer en økning på 68 prosent.  

Andelen praksiskandidater som avlegger fagprøve i logistikkfaget, er høy innenfor service og 

samferdsel. I 2012 stod praksiskandidater for 50 prosent av fagprøvene. Andelen er høyest i 

logistikkfaget, som har 87 prosent praksiskandidater. 

Antall nye kontrakter har vært relativt stabilt de siste tre årene. 1642 kontrakter ble inngått i 

2012.  

58 prosent av elevene som startet i Vg1 i 2005 (R94 Salg og service), hadde fullført videregående 

opplæring i løpet av normert tid + 2 år.  Det er litt under snittet på yrkesfag, som er 61 prosent.  

 

 2.3 Oppsummering av relevant forskning (Udir)  

Utdanningsdirektoratet har fulgt innføringen av Kunnskapsløftet gjennom ti 

forskningsprosjekter. Sluttrapportene fra prosjektene ble publisert høsten 2012. Alle del- og 

sluttrapportene fra prosjektene kan lastes ned fra Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider1 . 

Tre av prosjektene omhandlet fag- og yrkesopplæringen: 

 NIFU: Struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse 

 Fafo: Evaluering av prosjekt til fordypning i yrkesfag 

 Sintef: Kunnskapsløftet – et løft også for fag- og yrkesopplæringen? 

                                                             

1
 http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av-Kunnskapsloftet/Prosjektene-i-Evalueringen-av-Kunnskapsloftet/   

http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av-Kunnskapsloftet/Prosjektene-i-Evalueringen-av-Kunnskapsloftet/
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I det følgende presenteres relevante funn for utdanningsprogrammet service og samferdsel. 

Evaluering av Kunnskapsløftet. Sluttrapport fra prosjektet «Tilbudsstruktur, gjennomføring og 

kompetanseoppnåelse i videregående opplæring» (NIFU 2012) 

NIFU har undersøkt om den nye tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet har påvirket elevenes 

utdanningsvalg og fått flere til å fullføre videregående opplæring. Service og samferdsel er en 

videreføring av studieretningen Salg og service, men har fått to nye programområder på Vg2-

nivå: IKT-service, som tidligere het IKT-drift og hørte inn under studieretningen Allmenne, 

økonomiske og administrative fag, og Transportfag som tidligere var under studieretningen 

Mekaniske fag. 

Mange elever i service og samferdsel velger påbygg 

Av alle yrkesfagelevene på Vg2 var hver fjerde i påbygg høsten 2010, og denne andelen har 

steget kontinuerlig fra 19 prosent for 2004-kullet. Økningen var der også før Kunnskapsløftet, 

men reformen ser ut til å ha satt ekstra fart på denne utviklingen. Dette er en del av 

akademiseringen som beskrevet blant annet i meld.st. 20. Det er særlig elever fra Helse- og 

sosialfag, Service og samferdsel og Naturbruk som gjør dette valget, men det er samtidig en 

tendens i alle de øvrige utdanningsprogrammene at stadig flere velger slik etter innføringen av 

Kunnskapsløftet.  

Flere jenter enn gutter oppnår kompetanse i service og samferdsel 

I Service og samferdsel er det tilnærmet kjønnsbalanse, men betydelige kjønnsforskjeller i 

gjennomføring. Andelen som oppnår kompetanse er svakt redusert. Mens andelen er 48 prosent 

for jentene etter reformen, er den bare 35 prosent for guttene. Selv om jentene også oppnår 

fagbrev i større grad enn guttene, er det forskjellen i andelen som oppnår studiekompetanse 

som gjør at forskjellen blir så stor. 

Flere elever fra service og samferdsel utenfor utdanning og arbeid fjerde året 

For Service og samferdsel må det tas forbehold når vi sammenlikner situasjonen før og etter 

Kunnskapsløftet fordi utdanningsprogrammet har overtatt IKT-servicefaget fra tidligere 

allmennfaglig studieretning og transportfaget fra Mekaniske fag. Dermed økte elevtallet med 

tolv prosent. Andelen som var i arbeid det fjerde året sank fra 34,5 til 31 prosent, mens antallet 

som studerer var konstant på snaut ni prosent. En særlig høy andel av elevene på dette 

utdanningsprogrammet tar påbygg for studiekompetanse. Andelen i lære sank svakt fra 28,4 

prosent 26,7 prosent, mens andelen i videregående skole var konstant på ca.16 prosent. Andelen 

utenfor utdanning og arbeid økte fra 11,8 til 16,8 prosent. 

Fleksibilitet eller faglighet? En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i 

Kunnskapsløftet (FAFO 2012) 

Med Kunnskapsløftet ble strukturen i videregående endret. Inngangene til lærefagene ble færre 

og bredere. Endringen medførte at avstanden mellom programfagene på skolen og lærefagene 

og yrkene i arbeidslivet ble større. Et viktig formål med prosjekt til fordypning var å redusere 

denne avstanden ved å gi elevene en mulighet til å spesialisere seg tidlig. Fafo har evaluert 

hvordan prosjekt til fordypning har fungert. 
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Mange lærlinger i service og samferdsel er enig i at PTF gjør det lettere å forstå sammenheng 

mellom teori og praksis 

Utdanningsprogrammet service og samferdsel har flest lærlinger (53 prosent) som er helt enige 

i at prosjekt til fordypning gjorde det lettere å forstå sammenhengen mellom teori og praksis. I 

den andre enden av skalaen ligger design og håndverk (22 prosent) og restaurant- og matfag (24 

prosent). I de øvrige programområdene ligger andelen mellom 36 og 44 prosent. 

Mange lærlinger i service og samferdsel er enig i at PTF gjør det lettere å få læreplass  

Det er noen mindre forskjeller mellom utdanningsprogrammene i hvorvidt prosjekt til 

fordypning gjør det lettere å få læreplass. Andelen som er enig i påstanden, varierer mellom 57 

prosent i design og håndverk og 74 prosent i service og samferdsel. Forskjellene gjenspeiler i 

stor utstrekning at noen utdanningsprogram ofte gjennomfører prosjekt til fordypning i skolen, 

mens andre gjennomfører det i arbeidslivet. Innenfor hvert utdanningsprogram er det en tydelig 

sammenheng mellom hvor prosjekt til fordypning gjennomføres og lærlingenes opplevelse av 

om faget har gjort det lettere for dem å få læreplass. 

På de samme stier som før - Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen (SINTEF) 

SINTEF har fulgt innføringen og gjennomføringen av reformen innenfor fag- og 

yrkesopplæringen. Vi gjengir her relevante funn fra Fellessurvey II, som SINTEF har presentert i 

sluttrapporten fra prosjektet. Relevante funn er i denne sammenhengen funn som omhandler 

utdanningsprogrammet for service og samferdsel. 

Forholdvis mange lærlinger innen service og samferdsel kan ikke tenke seg å søke jobb i 

lærebedrift  

Det er ikke noen tydelig kjønnsforskjell blant lærlingene generelt når det gjelder spørsmålet om 

de kunne tenke seg å søke jobb i bedriften som de er lærlinger i. Det er imidlertid ganske stor 

forskjell mellom de ulike utdanningsprogrammene også her. Innen Service og samferdsel oppgir 

33 prosent at de ikke kan tenke seg å søke jobb i samme bedrift. Innen Helse- og sosialfag oppgir 

til sammenligning derimot 80 prosent at de kan tenke seg å søke jobb i samme bedrift. 

Mindre andel lærlinger i service og samferdsel ser gode muligheter for fast jobb 

Lærlingene fra Restaurant- og matfag, Helse- og sosialfag og Service og samferdsel utmerker seg 

ved at det er en mindre andel som ser på mulighetene for fast jobb i bedriften som svært gode. Vi 

ser at bare 18 prosent av lærlingene på Restaurant- og matfag og 24 prosent av lærlingene i 

Helse og sosialfag ser på mulighetene som svært gode, sammenlignet med Bygg- og 

anleggsteknikk der 51 prosent anser mulighetene som svært gode. Rundt 18 prosent av de som 

går Restaurant- og matfag og 9 prosent av dem innen Helse og sosialfag ser på mulighetene som 

svært dårlige. 

Mange lærlinger innen service og samferdsel vil ta høyere utdanning 

Når SINTEF ser på dette på tvers av utdanningsprogram, ser de at innen 

utdanningsprogrammene Service og samferdsel og Elektro er det over 60 prosent som hevder at 

sannsynligheten er svært stor/ ganske stor for å ta høyere utdanning. Innen Bygg og 
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anleggsteknikk og Restaurant- og matfag vurderer lærlingene det som mye mindre sannsynlig at 

de vil ta høyere utdanning de neste ti år. Vi finner ikke store forskjeller mellom regioner på dette 

spørsmålet. 

 2.4  Andre kilder rådet har brukt 

Kunnskapsdepartementet (2013). St.mld 20 På rett vei. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-20-
20122013.html?id=717308  
 
NIFU (2013). Yrkesfagelevers ulike tilpasninger til fagopplæring: En undersøkelse av elever i tre 
yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole.  
http://www.nifu.no/publications/1037028/  
 
NHO Reiseliv (2013). Kompetanse og arbeidskraft 2019. 
http://www.nhoreiseliv.no/kunnskapsbase/kas-2019-kompetanse-og-arbeidskraftbehovet-frem-
mot-2019/  
 
Arbeidsmandsforbundet. Elev- og lærlingundersøkelse.  
http://arbeidsmandsforbundet.no/for-ungdom/elev-og-laerlingeundersokelse/  
 
FAFO (2013) Vilkår for læring i kommunene – En kartlegging av fire arbeidsfelt 
http://www.fafo.no/pub/rapp/20325/20325.pdf  
 

3. Rådets vurderinger 

3.1 Generelt  

Faglig råd for service og samferdsel (FRSS) anser utviklingen som økende fra 2010 og stabilisert 

på cirka 3300 søkere fra 2012. Videre er økt søkertall i Vg2 bemerkelsesverdig. Utviklingen viser 

at flere elever påbegynner Vg2 enn Vg1. Det er naturlig å anta at dette har sammenheng med 

kryssløp fra andre utdanningsprogrammer. I tillegg er det naturlig å fokusere på relevans og 

interesse for Vg1 i Service og samferdsel (se kapittel 4, endringsforslag). 

Antall søkere til læreplasser har økt, mens antall nye læreplasser er relativt stabilt. En slik 

utvikling kan peke mot en begrenset relevans eller behov for næringslivet, men samtidig er 

bildet mer komplekst. Meld. St. 20 (2012-2013) viser til at kjennskapen til lærefagene ikke er 

god nok, og at lærefagene står i forskjellige konkurranseforhold til de andre utdannings- og 

yrkesgruppene. Vi ser også denne utviklingen i sammenheng med de mange elever som velger å 

gå påbygg, i år 2011 var denne andelen på 32 %.  

Utdanningsprogram for service og samferdsel brukes flere plasser i Meld.St.20 (2012-2013) som 

eksempel på et utdanningsprogram som ikke fungerer godt nok når det gjelder rekruttering til 

lærefagene, gjennomføring med fag- og svennebrev eller yrkeskompetanse og rekruttering og 

verdsetting på arbeidsmarkedet. I denne settingen er det på tide med en revisjon/ny læreplan i 

felles programfag på Vg1. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-20-20122013.html?id=717308
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-20-20122013.html?id=717308
http://www.nifu.no/publications/1037028/
http://www.nhoreiseliv.no/kunnskapsbase/kas-2019-kompetanse-og-arbeidskraftbehovet-frem-mot-2019/
http://www.nhoreiseliv.no/kunnskapsbase/kas-2019-kompetanse-og-arbeidskraftbehovet-frem-mot-2019/
http://arbeidsmandsforbundet.no/for-ungdom/elev-og-laerlingeundersokelse/
http://www.fafo.no/pub/rapp/20325/20325.pdf
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3.2  Sikkerhet  

Sikkerhet blir en stadig større del av samfunnsutviklingen, både nasjonalt og lokalt på bedrift. 

Det inkluderer alt fra forebygging til iverksettelse av konkrete sikkerhetstiltak. Faget sikkerhet 

har et stort potensiale da nærmest alle bedrifter i dag har en eller annen form behov for 

sikkerhet og forebygging.  

Vaktbransjen er sterkt økende og trenger et godt omdømme for å videreutvikle seg. 

Sikkerhetsfaget bør gi en god elementær innføring i samfunnsutviklingen og markedets behov. 

Faget bør også løftes og proklameres for å gjøre bedrifter oppmerksomme på at dette kan være 

med å heve statusen for yrker som særlig relateres til sikkerhet. Arbeidsgruppen for sikkerhet 

ønsker at sikkerhetsfaget skal være en del av Vg2 salg, service og sikkerhet, og ikke overflyttes 

til Vg2 transport og logistikk.  

Arbeidsmandsforbundet hadde i 2012 en undersøkelse spesielt rettet mot elever, lærlinger og 

nylig utdannende. 16 av totalt 69 svar kom fra elever\lærlinger innenfor service og samferdsel 

(sikkerhetsfaget) 2. Undersøkelsen ønsket å høre hva elevene selv mente om utdannelsen. 

Svarene fra rapporten pekte på at mange hadde bestemt seg tidlig. Flere av deltakerne ønsket 

mer fokus på eget fag og fordypning, samt mer yrkesretting av allmenne fag. 

Det følgende er et utdrag fra konklusjonen av undersøkelsen: «Når det gjelder svarene til 

deltakerne, så er det praktiskrettet teori som er det som klart skiller seg ut hva de aller fleste har 

svart. Sammenfallende med dette svarer svært mange at de ønsker fordypning i eget fag og 

yrkesretting av allmenne fag. Inntrykket av svarene er at dette er personer som vet hva de ønsker å 

utdanne seg som og ønsker mer fokus på faget de har bestemt seg for.»  

 

3.3 Kontor og administrasjonsfaget  

FAFO har på vegne av Fagforbundet gitt ut en rapport (2013) om voksnes læring. Her 

undersøkes fire kommunale arbeidsfelt; Pleie og omsorg, Barnehage, Vaktmesterarbeid og 

Kontor og administrasjon.  Rapporten er omfattende og beskriver både læringsdeltakelse, 

kompetanseplaner, kartlegging og uformell og formell læring. Rapporten konkluderer blant 

annet med at det ikke finnes store statlige satsinger for kontorfag, og at mye av læringen foregår 

på arbeidsplassene. Rapporten bekrefter at de ansatte lærer mye av hverandre. Kollega-læring 

er utbredt, men ikke alltid verdsatt på en god måte, verken for den enkelte eller for 

virksomhetene. Forskerne fant at tillitsvalgte er lite involverte i spørsmål som har med 

kompetanseutvikling, men at disse har stort potensial til å bli pådrivere. Blant annet er det 

eksempler på at tillitsvalgte har spilt en avgjørende rolle for at ansatte har fått mulighet til å ta 

fagbrev gjennom jobben. 

 

                                                             

2
 http://arbeidsmandsforbundet.no/for-ungdom/elev-og-laerlingeundersokelse/  

http://arbeidsmandsforbundet.no/for-ungdom/elev-og-laerlingeundersokelse/
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3.4  IKT-servicefaget 

Det er ikke registrert problemer med å skaffe elevene plass til prosjekt til fordypning på VG2, 

men det er utfordringer knyttet til antall praksisplasser i IKT- servicefaget.  På landsplan blir det 

gitt lærlingplass til ca. 50 % av elevene. 

Det foregår en enorm teknologisk utvikling ute i samfunnet knyttet til IKT og teknologiområdet. 

I det nedenstående vil vi utgreie for noen av de sentrale utviklingstrekk som har betydning for 

IKT-servicefag. 

På et par år ser vi at mye av arbeidet som tidligere var knyttet til «hardware» (nettverk/lagring 

av informasjon/oppdatering av maskiner) foregikk i stor grad i den enkelte bedrift eller hos det 

enkelte firma. I dag legges eller kjøpes disse oppgavene av større trådløse nettverk, også kalt 

«skyer», som betjener mange firmaer. 

Dette kan illustreres som i figurene nedenfor: 

Nettverk     Trådløst nettverk 

      

 

I 2011 ble 7 % av all data lagret i nettskyen, nå er det tallet 36 % og det finnes nettsky-tjenester 

med ubegrenset lagringskapasitet.3 Nettverkene er svært ofte registrert eller styrt fra utlandet, 

gjerne fra Kina eller India. Det betyr at arbeidsoppgaver knyttet til IKT-servicefag dreies fra å 

operere nettverk til å drive «support» på daglig drift av maskiner og systemer i tillegg til å 

analysere bedriftenes behov for tjenester. 

Kunnskapsnivået når det gjelder IKT og den digitale hverdagen er økende. Det betyr at elevene 

stiller med andre forutsetninger i dag enn tidligere.  Eksempelvis ser vi at en stadig større andel 

av familiene i Norge har tilgang på data. 

 

                                                             

3
 http://www.bestbackups.com/blog/4328/5-nettskytjenester-med-ubegrenset-lagringsplass-i-2013/  

http://www.bestbackups.com/blog/4328/5-nettskytjenester-med-ubegrenset-lagringsplass-i-2013/
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Figur 1: Kilde Statistisk sentralbyrå 

Vi ser også at bruk av IKT og PC blir stadig mer aktuelt helt ned i barnehage og småskole. 

Tidligere fornyingsminister Grande Røys sa det følgende til TV2 i 2009: 

 «Det er helt opplagt at dette er noe som må speiles i viderekompetanseutviklingen til 

førskolelærerne. For dette er en del av hverdagen barna nå møter. Da må barnehageansatte lære 

ungene å bruke disse verktøyene på en god og kreativ måte. Og for å gjøre dette trenger de 

voksne kurs og kompetanse på dette. (…)Ungene lærer jo alt det andre de skal. De er fortsatt ute 

og leker. Forskjellen fra før er at nå kommer de inn igjen og laster ned bilder de har tatt i 

akebakken. Så med riktig bruk, ser jeg ingen problemer med data i barnehagen»  

Det har også vært et prosjekt med navn OLPC («one laptop per child») som har vært forsøkt i 

norske kommuner. «For barnehager og lavere trinn i barneskolen kan disse OLPC (PCer) være et 

interessant redskap», sa seniorrådgiver Øystein Johannessen i kunnskapsdepartementet i 2008. 

Læreplanene i Kunnskapsløftet stiller krav til digitale verktøy, og i videregående skole er bruk av 

dette obligatorisk. Sammenlignet med resten av Europa, har norske skoleelever ingen grunn til å 

klage over dårlig datautstyr, ifølge den internasjonale IKT-studien ESSIE fra EU. Lærere og 

elever på 4., 8. og 11. trinn i 27 europeiske land ble spurt. Ser man alle trinnene under ett har 

Norge flest PC-er pr. elev, raskest internett og flest digitale kameraer.  Alt i alt er Norge landet 

der flest elever går på «godt digitalt utrustede skoler» og har et «virtuelt skolemiljø». 

Vi viser også til Ole Hatlevik fra Senter for IKT i utdanning sin presentasjon om bruk at IKT i 

opplæringen. 

 

3.5 Behov for framtidig arbeidskraft 

3.5.1 IKT-servicefaget 

En utfordring med tanke på behovet for arbeidskraft innenfor IKT-servicefag er at en rekke 

bedrifter og offentlige virksomheter etterspør høgskole/universitetskompetanse innen IKT. I 
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tillegg er innholdet og kjennskap til faget og den kompetansen som fagarbeiderne har for lite 

kjent. 

En gjennomgående trend er at mye av IKT-virksomheten blir outsourcet, og at antall ansatte 

som jobber med rene IKT-oppgaver har blitt færre i bedriftene. De nye arbeidsoppgavene ligger i 

all hovedsak i de firmaene som leverer helhetlige dataløsninger. 

Det er også tegn som tyder på endringer fordi det kan ligge en kost/nytte effekt av å ha egne 

IKT- servicemedarbeidere.  Sagt på en annen måte – ikt-servicedriftmedarbeidere kan fjerne 

mye stress i en bedrift knyttet til daglige problemer med maskinparken. 

Følgende sitat er hentet fra IT-selskapet Intility sine hjemmesider: 

«Vi tar et totalt ansvar for IT-miljøet og IT-hverdagen til alle dine ansatte og lover at du blir 

fornøyd og produktiv! Vi lover deg også en moderne IT-løsning med garantert utviklingstakt slik at 

du får tilgang på nye versjoner, tjenester og funksjonalitet på en rask og effektiv måte. Brukerens 

IT-opplevelse avhenger av at alle komponentene, i en lang kjede, fungerer hver for seg og sammen 

med hverandre.»4 

Med økende internasjonalisering av arbeidsfordeling er det viktig at kommunikasjon på engelsk 

blir gitt oppmerksomhet. 

 

3.5.2 Reiseliv 

Rapporten Kompetanse og arbeidskraftsbehov 2019 (NHO Reiseliv) viser at reiselivsnæringen 

innehar betydelige behov for kvalifisert arbeidskraft. Dette til tross for økonomisk krise i 

Europa. Næringen kan, til tross for krisen, vise til positiv utvikling. Ved en fremtidig forbedret 

økonomisk situasjon i Europa er det sannsynlig at turismen øker ytterligere. Behovene for 

kvalifisert arbeidskraft vil derfor øke ytterligere.  

 

3.6  Betydning av teknologisk utvikling 

Den generelle teknologiske utviklingen påvirker utdanningsprogrammet Service og Samferdsel. 

Bruk av sosiale medier har for eksempel innvirkning på fagene markedsføring og salg.  IKT- 

servicefaget påvirkes i særlig grad av teknologien. Se innspill nedenfor fra arbeidsgruppen for 

ytterligere utgreiinger.  

3.6.1  IKT-servicefag 

I løpet av de siste årene har det skjedd store nyvinninger i den digitale hverdagen. Bruk av 

Facebook og Twitter har blitt daglig for de fleste bedrifter. Det produseres «app’er» til ethvert 

bruksområde. Nettbrett/Mediebrett og smarttelefoner er nesten mer i bruk i dag enn vanlige 

datamaskiner.  TNS Gallups InterBuss-undersøkelse for tredje kvartal i 2011 viser at over en 

halv million nordmenn over 15 år nå har tilgang til nettbrett. Nettbrettene er ikke bare en 

                                                             

4
 http://www.intility.no/om?gclid=CO7Jr_zIz7kCFa93cAod00sAhA#solution_responsibility  

http://www.intility.no/om?gclid=CO7Jr_zIz7kCFa93cAod00sAhA#solution_responsibility
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midlertidig «trend», ifølge forsker ved institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, Jo 

Herstad.5 Dette må utdanningen i IKT-servicefag ta høyde for.  

Selv om bruk av nettbrett og lignende blir mer vanlig er det gjort noen undersøkelser om 

hvordan brettene blir brukt. Som forventet er det mange som bruker nettbrett hovedsakelig til 

spill og til å lese e-poster, men mer overraskende er det at nettbrett også blir brukt på kjøkkenet, 

i forbindelse med oppskrifter og matlaging. Interessant er det også å se i hvilke sammenhenger 

nettbrett blir brukt. Over halvparten av deltakerne brukte for eksempel nettbrett mens de så på 

TV, og hevdet at de utvidet aktiviteten for eksempel gjennom å finne mer informasjon om 

programmet. Mange av deltakerne brukte imidlertid bare TV som «bakgrunnsstøy» mens de 

sjekket e-post eller gjorde andre ting som ikke var relatert til TV-titting.6 

Disse nyvinningene tar ikke bort behovet for grunnleggende kunnskap om systemforståelsen. 

Når bedriftene i langt større grad tar i bruk nye digitale verktøy i sin interne og eksterne 

kommunikasjon, blir det viktig at faget legger stor vekt på presis og riktig skriftlig formidling av 

kunnskap og informasjon. 

Den digitale hverdagen stiller strenge krav til sikkerhet og vern av informasjon. Dette er et 

område som bør fokuseres mer på. Mulighetene for å øke sikkerheten når det gjelder data er 

mange. 7 

 

3.7 Betydning av nasjonal og internasjonal trender og lovgivning 

Viser til punkt 3b vedrørende økende outsourcing og internasjonalisering innenfor IKT 

sektoren. 

3.7.1 Sikkerhetsfaget 

Samfunnet har satt sikkerhet i fokus, både i offentlige virksomheter og i små og store bedrifter. 

Dette kan ses i lys av rapporten fra 22.juli-kommisjonen.  

Det må komme en god utdanning som kombinerer teori og praktisk sikkerhetsarbeid i 

skoleverket på en god måte. I Vg1 og Vg2 i Service og Samferdsel har vi noen få kapitler i 

lærebøkene og en mulighet for elever til å gå i lære innen sikkerhetsfaget. Men dette er ikke godt 

nok. 

3.7.2 Reiseliv 

Ved en fremtidig forbedret økonomisk situasjon i Europa er det sannsynlig at turismen øker 

ytterligere. Behovene for kvalifisert arbeidskraft vil derfor øke ytterligere i reiselivsnæringen. 

                                                             

5
 http://tablet.dagbladet.no/2011/11/11/tema/teknologi/tekno/data_og_teknologi/nettbrett/18987269/  

6
 http://itpro.no/artikkel/16858/nettbrett-mest-brukt-i-sofaen-og-i-sengen/  

7
 Se eksempelvis http://www.norsis.no/, http://www.nettvett.no/   

http://tablet.dagbladet.no/2011/11/11/tema/teknologi/tekno/data_og_teknologi/nettbrett/18987269/
http://itpro.no/artikkel/16858/nettbrett-mest-brukt-i-sofaen-og-i-sengen/
http://www.norsis.no/
http://www.nettvett.no/
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4.  Endringsforslag 

4.1 Oppsummering av forrige toårs-periode 

Nedenfor er en oversikt over formelle forslag rådet har sendt til Utdanningsdirektoratet i 

perioden 1.1.2011 til 1.4.2013 og status i direktoratets saksbehandling av forslaget/forslagene. 

Oversikten gjelder kun forslag som berører læreplanene og/eller tilbudsstrukturen. 

FRSS har fremmet tre forslag i løpet av denne perioden. 

 Brev til Utdanningsdirektoratet om utvidelse av 10- ukeskurset i yrkessjåførfaget 

(se vedlegg I). Kunnskapsdepartementet godtok utvidelsen ref. brev d. 7.1.2014 

(vedlegg II) 

 Endringsforslag til læreplaner i yrkessjåførfaget (VG2 og VG3).  Saken er 

behandlet hos Utdanningsdirektoratet. En tilbakemelding er sendt rådet (se 

vedlegg III) og følgende vedtak ble gjort i rådsmøte 28.11.2013: «Faglig råd for 

service og samferdsel foreslår endringer i læreplanene innen transport og logistikk 

og yrkessjåførfaget i samsvar med arbeidsgruppas forslag og 

Utdanningsdirektoratets anbefaling». 

 Endringer i læreplaner for IKT-servicefaget – Utdanningsdirektoratet har bedt 

rådet om ytterligere konkretiseringer (saken ligger hos rådet) (se vedlegg IV) 

 

4.2 Revisjon av Vg1 læreplan 

Læreplanen for programfagene på Vg1 Service og samferdsel ble laget til innføringen av 

Kunnskapsløftet i 2006 og har ikke vært endret siden. Både samfunnsutviklingen og den 

teknologiske utviklingen innen våre fagområder de siste årene gjør det nødvendig med en 

revisjon/fornying av denne læreplanen nå. Økt digitalisering av hverdagen vår gjør mye med 

våre yrkesgrupper og utøvelsen av yrket, noe læreplanen ikke har tatt høyde for. 

Utdanningsprogram for Service og samferdsel blir sett på som et program med mye teori. Dette 

fordi læreplanen i veldig liten grad vektlegger ferdigheter. Dette gjør at lærebøkene også preges 

av teoretiske emner. Lærebøkene er gammeldagse. De ble laget til Studieretning for salg og 

service som ble opprettet i 2001 med tilpasning til Kunnskapsløftet i 2006. Selv om det er 

læreplanen som skal styre opplæringen, vet vi at læremidlene er med på å prege det som skjer i 

skolen fordi det er disse læremidlene elevene får utdelt.  

Forskning har vist at det som påvirker undervisningen mest, er eksamen. Etter det kommer 

læremidlene og først på 3. plass kommer læreplanen. Læreplanen påvirker hvordan 

læremidlene skal se ut. Dermed er det viktig at det lages nye læreplaner som kan påvirke 

læremidlene, som igjen kan påvirke det som skjer i utdanningen. 

For å få til mer praksisretting av programfagene er det nødvendig med en grundig gjennomgang 

og modernisering av kompetansemålene i læreplanen. Det samme gjelder de grunnleggende 

ferdighetene og spesielt grunnleggende digitale ferdigheter. 
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Service og samferdsel har blitt svært teoretisk etter gjeldende læreplan, men vi kan legge til 

rette for mer praksisretting ved å gjøre flere mål til ferdighetsmål. 

Felles programfag er i dag strukturert i 3 programfag: 

1. Planlegging 

2. Drift og oppfølging 

3. Kommunikasjon og service 

Problemet med denne strukturen er at disse begrepene oppleves intetsigende av elevene. De 

beskriver ikke fag som elevene kan kjenne seg igjen i, og forbindes ikke med noe som 

kjennetegner det utdanningsprogrammet og de yrkene elevene skal utdanne seg til. Dette er 

heller ikke begreper som er beskrivende for arbeidslivet og fagmiljøene. Fagnavnene gir ikke 

noen hint om hva de inneholder, derfor blir det intetsigende for bedriftene som skal ha elevene i 

praksis og senere som lærlinger. Navnet planlegging f.eks. sier ingenting om at faget inneholder 

bl.a. kalkyler, forretningsplan og etablering. 

Planlegging, Drift og oppfølging og Kommunikasjon og service er begreper som ikke har 

tilknytning til spesielle utdanningsområder. De kan brukes innen nær sagt alle yrkesområder. 

Dette gjør at elevene ikke får noe forhold til programfagene. De skjønner ikke forskjellen på 

fagene og ser ikke de faglige sammenhengene mellom f.eks. budsjett og regnskap, som ligger i 

hvert sitt fag. Siden disse begrepene ikke forbindes med Service og samferdsel spesielt, skaper 

de ikke identitet og stolthet. Forvirringen forsterkes ved at læreplanmål som forbindes med 

kjente fag som økonomi og markedsføring, finnes både i Planlegging og Drift og oppfølging. Dvs. 

læreplanmål som elevene forbinder med ett fag for eksempel markedsføring, er tema i flere av 

dagens programfag. Dette er meget forvirrende for elevene. Det er i dag vanskelig å se en faglig 

og/eller pedagogisk begrunnelse for denne inndelingen. 

Faglig råd for Service og samferdsel har i møte med lærere på Service og samferdsel på sine 

fylkesbesøk, gjentatte ganger blitt oppfordret til å bidra til en endring av navnene på 

programfagene på Vg1. Begrunnelsen er gitt ovenfor. 

Nye programfag 

Felles programfag struktureres i 3 «nye» programfag. Programfagene utfyller hverandre og må 

sees i sammenheng. 

1. Økonomi og administrasjon  

2. Praktisk markedsføring 

3. Salg og kundebehandling 

Dette er fag som er karakteristiske for fagområdet og yrkene innen utdanningsprogrammet.  

Beskrivelsen av programfagene må endres og moderniseres i tråd med de nye fagene.  
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For ytterligere å styrke programfagene bør det igjen bli en tverrfaglig muntlig/praktisk eksamen 

på Vg1. Dette vil heve statusen til fagene hos elevene. Det vil også gjøre det lettere for 

kryssløpselever og elever som benytter 1 + 3–modellen å gjennomføre sitt løp fram til fagbrev. 

5. Rådets diskusjoner (ikke formelle forslag) 

 

Yrkessjåførfaget: Utvidelse av 10-ukerskurset 

Arbeidsgruppen arbeider med utvidelsen av 10-ukerskurset jamfør påstartet dialog med 

Utdanningsdirektoratet (ref. 2011/1437).  Arbeidsgruppen arbeider med ytterligere innspill til 

Utdanningsdirektoratet. 

Det vi ser som er viktigst for Yrkessjåførfaget, er at vi snart får på plass en helhetlig utdanning 

som er i takt med de krav som moderne transport stiller. Vi må få en rask avklaring på 

yrkessjåførutdanningen og tidsressursen. Får vi 19 uker må vi starte arbeidet med å fylle opp 

læreplanen (Vg3) med relevant stoff. 8Dette betyr igjen at vi muligens må gjøre endringer i Vg2 

læreplanen. 

Vi må sikre at vi får de riktige elevene inn på yrkessjåførfaget, og da kan utvidelse av kryssløpet 

være aktuelt. Dette kan på sikt også føre til at vi må vurdere dagens fagbrevordning. 

Det har vært diskutert plassering av sikkerhetsfaget innen Vg2 Transport og logistikk. Her har vi 

løselig pratet om det og det spriker litt med synet på dette. Tror de fleste heller mot at dette bør 

være et helt eget fag, men at det kan tas inn enkelte moment fra dette faget inn i Vg2 transport 

og logistikk. 

 

Reiselivsfaget (Vg2) 

Det har vært diskusjoner om å slå reiselivsfaget sammen som en del av salg og service på VG2. 

Rådet har konkludert med følgende vedtak (19.april 2013): Forslag om Reiseliv som en del av 

Salg og service bortfaller. Neste fase for rådet angår innhold, altså læreplanarbeid. 

Vedtak fra rådsmøte 13.juni 2013 

Faglig råd for Service og samferdsel støtter at det arbeides videre med forslaget [om 

studiespesialisering]. 

Virke og NHO Reiseliv er i kontakt med utdanningsdirektoratet om prosessen videre. Saken 

angår studiespesialisering og faller utenfor rådets mandat. Virke og NHO Reiseliv er derimot 

åpne for innspill dersom dette er ønskelig. 

                                                             

8
 KD har godkjent utvidelsen av 10-ukerkurset jmf. brev datert 07.01.2014 (vedlegg II), og arbeidsgruppen 

fortsetter dialogen med Utdanningsdirektoratet om læreplanene. 
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Sikkerhetsfaget (Innspill fra Arbeidsmandforbundet v/ Ulf Terje Eliassen) 

 Vg1: Felles programfag vg1 bør tillegges punktet sikkerhet. Det handler om å få en 

sterkere tilhørighet til faget, slik at de elevene tidlig kjenner seg igjen mot løpet de har 

bestemt seg for.  

1. Planlegging 

2. Drift og oppfølging 

3. Kommunikasjon og service endres til «kommunikasjon, service og sikkerhet». 

Vi foreslår å tillegge et nytt punkt slik at det blir hetende «kommunikasjon, service og 

sikkerhet». Dette innbefatter å gjøre rede for sikkerhetsbegrepet, og å vurdere hvordan trusler 

overfor personer og bedrifters verdier kan håndteres ved bruk av forebyggende 

sikkerhetsløsninger og beredskapsplaner. Noe kan kanskje overflyttes fra «planlegging». Det 

innebefatter også å se sammenhengen mellom service og sikkerhet.  

 

 Vg1, drift og oppfølging: innebefatter å forklare og vurdere fysiske, tekniske og 

administrative sikkerhetstiltak og beredskap for å sikre data, dokumenter og eiendeler i 

en virksomhet. 

- gjøre rede for prinsippene for hvordan kontorstøtteverktøy lagrer data og utføre 

grunnleggende sikkerhetsrutiner knyttet til egne data  

- gjøre rede for gjeldende regelverk som regulerer personvern, helse, miljø og sikkerhet på 

arbeidsplassen  

  Vg2 og Vg3 bør ha mer fordypning innen vekterjuss.  

 

Sikkerhetsfaget: Innspill fra Utdanningsforbundet ved Per Ove Grannes 

Det er svært viktig at sikkerhetsfagets teori utvides på bekostning av andre fag i Vg2 (f. eks salg 

& markedsføring, økonomi og regnskap). Pensum fra vekterskolen som i dag drives av de 

forskjellige vekterselskapene må legges inn i utdannelsen (jfr. den orientering Faglig Råd fikk 

om dette i Trondheim). 

Forslag: Det opprettes en egen utdanning i yrkesfagretningen service og samferdsel for 

«Sikkerhet og beredskap», gjerne i Vg2.  Ny læreplan må utarbeides og en moderne, fleksibel 

opplæringsordning må kunne tilbys elevene. 

 

Innspill fra arbeidsgruppen IKT-Servicefag 

1. Intet grunnlag for å legge ned faget 

2. Overgang til IKT – service fag bør medføre klarere avgrensning til elektrofaget 
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3. Systemforståelse er grunnleggende 

4. Åpne kompetansemål er nødvendig for regional tilpasning 

5. ”kompetanseplattformen ”- ideer til tolkning av læreplan - bør gjenoppstå 

Konklusjon: Det er behov for faglig oppdatering av læreplanen 

 

Utdanningsforbundet v/ Ellinor Tande 

Opplæringen i norsk og engelsk bør styrkes for elever som skal inn i serviceyrkene. Dette kan 

endres ved at man går bort fra fellesfag- og timefordeling i fellesfagene på de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene. 

 

Referat fra arbeidsgruppemøte salg, service og sikkerhet 24.oktober 

1. Overordnet diskusjon 

Arbeidsgruppen startet opp med å diskutere en del overordne problemstillinger knyttet til 

programområdet. Vi konstaterte at søkningen er stabil, med en liten økning, men utfordringene 

er knyttet til overganger mellom skole og arbeidsliv. I henhold til stortingsmelding 20 (2012-

2013) På rett vei er det kun ca. 20 % som gjennomfører med fagbrev.  

Arbeidsgruppen mener rådet bør starte en diskusjon med hensyn til å legge til rette for 

muligheter til fordypning. Spesielt innen salgsfaget anser nok arbeidslivet at faget er for bredt og 

ikke relevant for virksomhetene. Både i Danmark og Tyskland er det langt større grad av 

spesialisering i det enkelte fag. For eks. har Danmark ulike spesialistspor i 

detaljhandelsutdannelsene. Det samme har kontorutdanningene.  

2. Arbeidsgruppen diskuterte forslaget i utviklingsredegjørelsen om nye programfag på 

Vg1. Vi slutter oss til det innsendte forslag. 

3. Arbeidsgruppen ser ikke behov for å endre strukturen på Vg2 utover de konsekvensene 

endringene på Vg1 medfører. Det bør også legges til rette for fordypning på Vg2 for eks. 

når det gjelder norsk og språk 

4. Arbeidsgruppen ønsker å invitere partene og utvalgte opplæringskontorer for å 

diskutere hvordan rådet kan legge til rette for utprøving av ulike vekslingsmodeller, og 

for å drøfte hvordan bransjenes internopplæring kan integreres.  

5. Det er ønske om at UDIR avsetter midler i budsjettet til en studietur enten til Danmark 

eller Tyskland for å se på fagopplæringen i salgsfaget og kontor og administrasjonsfaget. 
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6. Vedlegg 

 

Vedlegg I - Utvidelse av 10-ukerskurset i yrkessjåførfaget 

Vedlegg II - Brev fra KD d.7.1.2014 

Vedlegg III - Tilbakemeldinger fra Utdanningsdirektoratet yrkessjåførfaget 

Vedlegg IV - Tilbakemeldinger fra Utdanningsdirektoratet IKT-servicefaget 

 

 
 
Faglig råd Service og samferdsel 
 
 
 
 
Karin Lund       Eddy Kjær 
Leder        nestleder 
 



Vår saksbehandler: Merethe Fagernæs Vår dato:
11.10.2011
Vår
referanse:
2011/1437

Deres dato:

Deres 
referanse:

Utdanningsdirektoratet

Utvidelse av 10 – ukerskurset for yrkessjåfører til 12 uker

Fagutvalget for yrkessjåførfaget har kommet med en anbefaling til Faglig råd for service og samferdsel 
vedrørende saken om utvidelse av det obligatoriske tiukerskurset. De mener at ti uker ikke er 
tilstrekkelig for å få tatt de nødvendige førerkortklassene. Fagutvalget foreslår å utvide dagens 
tiukerskurs ved landslinjene med minst to uker, men ønsker primært en utvidelse til 19 uker. 

Faglige råd for service og samferdsel behandlet saken på rådsmøtene 25.08.11 og 23.09.11. Rådet 
sluttet seg til fagutvalgets vedtak om utvidelse av det obligatoriske tiukerskurset til tolv uker, primært 
for å dekke kravet om 20 kjøretimer fra yrkessjåførforskriften (§16 og §49) .Rådet understreker at 
denne opplæringen på sikt bør være19 uker. Det er viktig for rådet at elever i det ordinære 
videregående opplæringsløpet får fortrinn ved opptak til kurset så lenge de tilfredsstiller 
opptakskravene. 

Elever i ordinært opplæringsløp gjennomfører sin førerkortopplæring og yrkessjåføropplæring ved de 
skoler som har landslinjeordning. For mange elever blir opplæringstiden for knapp til å få tatt 
nødvendige førerkortklasser og fagkurs. Fagutvalget for yrkessjåfører legger vekt på behovet for 
tilstrekkelig tid til gjennomføringen av opplæringen slik at elevene får den nødvendige kompetansen 
som yrket krever. Det har vist seg i mange tilfeller at ti uker ikke er tilstrekkelig tid for å få 
gjennomført en tilfredsstillende opplæring. Flere landslinjer har derfor, på eget initiativ, utvidet 
opplæringstiden. 

Faglig råd for service og samferdsel ber Utdanningsdirektoratet om å gjøre Kunnskapsdepartementet 
og landslinjene oppmerksom på behovet for en utvidelse av tiukerskurset til tolv uker. 

Vennlig hilsen

Karin Lund Merethe Fagernæs

Leder av Faglig råd for service og samferdsel sekretær
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Postboks 9359 Grønland 
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Deres ref Vår ref Dato 

2013/713 06/1112-     07.01.14 

 

Endring av landslinjetilbudet for yrkessjåførfaget 

Vi viser til brev av 30. oktober 2013 der dere redegjør for at det er behov for endringer av 

landslinjetilbudet for yrkessjåførfaget. Dere tilrår i brevet at: 

1. Dagens ordning med 10 ukers kurs for lærlinger på landslinjene for yrkessjåførfaget 

endres til 19 ukers kurs.  

2. Landslinjene for yrkessjåførfaget endres slik at de omfatter elever som blir tatt inn 

under Statens Vegvesens prøveprosjekt ”Opplæring i persontransport for elever fra 18 

år.”  

 

Dere redegjør i brevet for at endringene ikke vil ha økonomiske og administrative 

konsekvenser utover de rammene som gjelder for landslinjeordningen. Endringene vil 

imidlertid sannsynligvis føre til at kapasiteten ved landslinjetilbudene for yrkessjåførfaget 

utnyttes bedre. Dermed vil driftstilskuddet bli økt noe på bekostning av tilskuddet til utstyr.  

 

Departementet godkjenner at dagens ordning med 10 ukers kurs for lærlinger på landslinjene 

for yrkessjåførfaget endres til 19 ukers kurs. Departementet godkjenner også at landslinjene 

for yrkessjåførfaget omfatter elever som blir tatt inn under Statens Vegvesens prøveprosjekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 2 

 

Forutsetningen er at total kapasitet ved de aktuelle landslinjene videreføres på samme nivå, 

slik at endringene ikke får budsjettmessige konsekvenser. Fylkeskommunene må selv vurdere 

elevinntaket i lys av dette. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ann Helen Elgsæther (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Bodil Hafsås 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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www.utdanningsdirektoratet.no
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2012/6853
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Til
Faglig råd for service og samferdsel

Kommentarer til endringsforslag i læreplanene; vg2 transport og logistikk og
vg3 yrkessjåførfaget

Bakgrunn og direktoratets behandling av saken
Faglig råd for service - og samferdsel satte ned en gruppe for å foreslå endring er i lære planen for Vg2
transport og logi stikk og læreplanen for vg3 yrkessjåførfaget.

Utdanningsdirektoratet har vurdert endringsforslagene og ønsker et møte med
representanter fra det faglige rådet om enkelte av endringsforslagene.

De fleste endrings forslag er tatt til følge, noen er ikke tatt til følge og direktoratet ønsker en
ytterligere begrunnelse for enkelte av forslagene. Vedlagt brevet ligger

- Gjeldende læreplan som link
- Forslag til revidert læreplan fra faglig råd, med justeringer fra direktor atet. Justeringer fra oss

er markert med rødt

Om oppbygging av læreplanene
Formålet i læreplanen skal beskrive fagets hensikt ut fra et samfunnsmessig og individrettet
perspektiv. Beskrivelsen skal gi retning og premisser for opplæringen i faget.

Beskrivelsen av hovedområdene skal inneholde de mest sentrale funksjoner og/eller
innholdselementer som faget er delt inn i. Beskrivelsene skal ikke være mer detaljerte enn
kompetansemålene .

Grunnleggende ferdigheter skal være integre rt i kompetansemålene, og skal forklare på hvilken måte
de inngår i kompetansemålene.

Kompetansemålene skal beskrive hva elever og lærlinger skal kunne mestre etter endt utdanning,
men ikke være så detaljert at det begrenser muligheten for lokale valg av innho ld og arbeidsmåte.
Kompetanse målene skal være konkrete om hva som forventes og beskrives med verb.
Kompetansemålene skal ikke beskrive lærestoff eller aktiviteter i opplæringen.

Elever og lærlinger skal kunne bli vurdert på bakgrunn av kompetansemålene som beskriver forventet
fagkompetanse. Målene skal ikke overlappe, foru tsette eller være over - eller underordnet hverandre.
Det skal heller ikke skilles mellom teori og praksis. Kompetanse er teori og praksis integrert i
hverandre .

Endringsforslag som ikke er tatt til følge

Vg3 yrkessjåførfaget
I programfaget planlegging og drift er det foreslått å erstatte begrepet gjeldene regelverk med
aktuelle regelverk. Utdanningsdirektoratet tar ikke dette til følge da begrepet «gjeldende regelverk»
er brukt i alle læreplanene. Begrepet «aktuelle» kan gi inntrykk av at en kan velge hvilket regelverk
som skal følges.

Videre anbefaler UDIR å ikke bruke begreper som f eks «riktig» i kompetansemålene dersom det ikke
er nødvendig.
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Kompetansemålet «gjøre rede for oppbygging og organisering av en transportbedrift med sine
forskjellige funksjoner» anbefales endret til «gjøre rede for oppbygging og organ isering av en
transportbedrift» . Uttrykket «sine forskjellige» har liten funksjon i kompetansemålet.

I programfaget planlegging og drift er kompetansemålet knyttet til bedriftens plass i verdikjeden lite
presist og utdanningsdirektoratet foreslår følgende formulering:
«Gjøre rede for yrkessjåførens rolle fra produksjon til gjenvinning» for et enklere og mer presist mål.

Endringsforslag som kr ever presisering og begrunnelse

Læreplan for Vg2 Transport og logistikk
Kvalitetssikringsarbeid og økonomi er foreslått tatt ut som eksemplifisering av grunnleggende
ferdigheter i læreplanen . Hva er begrunnelsen for dette?

I programfaget «Transport og logistikk» er det foreslått å erstatte kom petansemålet: «utføre arbeide i
henhold til de krav Internkontrollforskriften stiller til transport og logistikk» med «utføre arbeid i
henhold til internkontrollfors kriften.» På hvilken måte er dette en presisering?

Det er foreslått et nytt kompetansemål i Vg2 læreplanen for transport og logistikk som inkluderer
grunnleggende kjøreferdigheter. Vi forstår dette som at elevene skal tilbys trafikalt grunnkurs og få
begynnende kjø reopplæring som vil være kostnadskrevende for skolene. Utdanningsdirektoratet
ønsker, i samarbeid med rådet , å belyse konsekvensene av dette forslaget .

Læreplan for Vg3 yrkessjåførfaget
I formålet for faget foreslås det å erstatte begrepet internasjonalt regelverk for kjøreopplæring med
europeisk regelverk. Dette foreslås også i et kompetansemål i programfaget planlegging og drift.
Utdanningsdirektoratet ønsker begrunnelse for hvorfor transportoppdrag utenfor EU-området ikke skal
inkluderes i læreplanen.

Det faglige rådet foreslår å erstatte henvisningen til gjeldene regelverk for helse, miljø og sikkerhet
med en henvisning til manualer og gjeldende regelverk. Utdanningsdirektoratet ber om en mer
utfyllende begrunnelse for ikke å henvise til HMS i dette punktet.

I programfaget «Transport» foreslår faglig råd et nytt kompetansemål om å utføre transport av farlig
gods. Utdanningsdirektoratet ønsker å diskutere formuleringer i læreplanen som krever en spesiell
sertifisering som skal gjelde for alle bedrifte r. Det er en mulighet for at det kan begrense lokale valg
av innhold og arbeidsmåte. I dette tilfelle dreier det seg om ADR-kompetansebevis. En alternativ
målformulering kan være:

«gjøre rede for regelverket som gjelder for transport av farlig gods ».

Det blir også foreslått å henvise til CE/DE førerkort i et kompetansemål i programfaget transport, noe
som innebærer at lærlingen må få opplæring i stor tilhenger. Dette vil stenge for muligheten for å ta
fagprøve etter §3 -5 for mange yrkesutøvere. Videre vi l det også stille større krav til opplæring for
yrkessjåfør på buss enn læreplanen tilsier i dag. Utdanningsdirektoratet ønsker en ytterligere
konsekvensutredning av dette forslaget.

Vi gjør oppmerksom på at endringer i læreplanen e skal på offisiell høri ng.

Vennlig hilsen

Eli-Karin Flagtvedt Unni Teien
Avdelingsdirektør rådgiver

Dok umentet er elektronisk godkjent

Kopi til: Hafsa Nadeem
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Læreplan for Vg2 Transport og logistikk

Læreplan for Vg3 Yrkessjåfør

PROGRAMOMRÅDE FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK
LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG2

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26.
september 2005 fra Utdannings - og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61
om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra 1. august 2007.

Formål

Programfagene i transport og logist ikk skal bidra til å utvikle kompetanse innen logistikk, planlegging
og transport av varer og personer . Programområdet representerer et bredt spekter av yrker som
sammen skal bidra til en bærekraftig og sikker gods - og persontransport . Programfagene skal legge
grunnlaget for miljøvennlige og effektive transport - og logistikktjenester, som virker i samsvar med
gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Opplæringen skal utvikle den enkeltes kunnskap om betydningen av forskjellige transportmidler,
interne og eksterne rammebetingelser, og de bestemmelser nasjonale og europeiske myndigheter har
fastsatt. Opplæringen skal legge grunnlaget for teoretisk kunnsk ap og bidra til å utvikle den enkeltes
praktiske kjøreferdigheter for førerkort klasse B. Sentralt i opplæringen ser også håndtering og
transport av varer med truck. Opplæringen skal bidra til å sikre skadesteder, og å utføre livreddende
førstehjelp.

Oppl æringen skal bidra til å begrense miljøbelastninger transport - og logistikknæringene kan medføre.
Forståelse for verdikjeden fra produsent og frem til behandling av gjenvinnbare sluttprodukter skal stå
sentralt i opplæringen. Utvikling av kompetanse til br uk av transportteknisk utstyr og hjelpemidler,
sikker og miljøvennlig håndtering av ulike typer varer, betjening av kunder og passasjerer og bruk av
moderne informasjons - og kommunikasjonsteknologi inngår i opplæringen. Samarbeid, selvstendig
arbeid og pra ktisk anvendelse av kunnskap i profesjonell yrkesutøvelse skal vektlegges.
Opplæringen skal gi kjennskap til etablering av egen virksomhet.

Struktur

Programområdet for transport og logistikk består av to programfag. Programfagene utfyller hverandre
og må ses i sammenheng.

Oversikt over programfagene:
Årstrinn Programfag

Vg2 Bransjeteknikk Transport og logistikk

Beskrivelse av programfagene

Bransjeteknikk
Bransjeteknikk omfatter krav som stilles til bruk av utstyr og transportmidler i transport - og
logistikknæringen. Livreddende førstehjelp og opptreden på skadesteder inngår i programfaget. Helse,
miljø og sikkerhet skal vektlegges i opplæringen.

Transport og logistikk
Transport og logistikk omfatter næringens rammebetingelser, kommunikasjon, servic e og
kundebehandling. I faget inngår nasjonale og internasjonale forskrifter og lover som omhandler
næringen. Persontransport og transport av varer fra innkjøp og fram til forbruker, og videre til
gjenvinning, står sentralt. Programfaget omhandler oppbygg ing av transportsystemer, prosedyrer for
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sikker og god håndtering av gods og passasjerer, flyten gjennom gods - og personterminaler og
prosedyrer for befordring av gods og personer over landegrenser. Bruk av dokumenter og
informasjonssystemer, ekspedisjonsa rbeid, lagerhold, interntransport, emballering og oppbygging av
forsendelser inngår i programfaget.

Timetall

Timetall er oppgitt i 60 -minutters enheter.

Vg2

Bransjeteknikk 140 årstimer
Transport og logistikk 337 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del
av fagkompetansen. I transport og logistikk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i transport og logistikk innebærer å kommunisere med kunder, kolleger
og andre samarbeidspartnere for å levere sikre og effektive tjenester.

Å kunne utrykke seg skriftlig i transport og logistikk innebærer å utforme rapporter, svare på
henvendelser, utarbeide skriftlige planer og dokumentere arbeidsprosesser som ledd i virksomhetens
kvalitetssikringsarbeid.

Å kunne lese i transport og logistikk innebærer å samle inn og forstå informasjon som grunnlag for
god kommunikasjon, og å kunne orientere seg i faglitteratur som grunnlag for problemløsni ng.

Å kunne regne i transport og logistikk innebærer å forstå tallstørrelser i tilknytning til beregning av
mål og vekt, foreta fraktberegning og utarbeide enkle kalkyler for vurdering av transportoppdrag, og å
kunne beregne transporttid og avstander.

Å kunne bruke digitale verktøy i transport og logistikk innebærer å bruke informasjonsteknologi
tilpasset bransjens behov for å effektivisere informasjons - og arbeidsprosesser.

Kompetansemål

Etter Vg2

Bransjeteknikk
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

� utføre livreddende førstehjelp, sikre skadestedet ved ulykker og slukke mindre branntilløp
� håndtere og transportere varer med truck i henhold til gjeldende forskrifter
� bruke og vedlikeholde vanlige tekniske hjelpemidler ved transport og logistikkoppdrag
� planlegge og beskrive utføringen av en transport med farlig gods i henhold til gjeldende

regelverk
� dokumentere gjennomført opplæring i obligatorisk sikkerhetskurs på bane og vei, og

obligatoriske veiledningstimer for førerkort klasse B i henhold til gjeldende bestemmelser

Transport og logistikk
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

� ha kjennskap til norsk samferdselspolitikk utviklingstrekk og rolle
� gjøre rede for kvalitetskrav næringen arbeider etter, både når det gjelder ansatte og andre

bedrifter.
� Yte service og kundebehandling ved å kartlegge kundens behov og ønsker, og betjene kunder

før og under transportoppdrag
� utføre arbeid i henhold til de krav Internkontrollforskriften stiller til transport og logistikk
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� bruke transportfagli ge begreper ved nasjonale og internasjonale transportoppdrag
� planlegge og gjennomføre transportoppdrag i henhold til gjeldende lovverk og avslutte

oppdraget med nødvendig dokumentasjon
� gjøre rede for hvordan trafikksikkerheten ivaretas ved gjennomføring av transportoppdrag
� gjøre enkle økonomiske beregninger for kostnader ved et transportoppdrag
� vurdere hvilke faktorer som har betydning for prisfastsettelsen av transportoppdrag
� gjøre rede for de mest sentrale forsikringsordningene for gods - og persontrans port og for

personell og utstyr
� gjøre rede for vareflyten gjennom virksomheten og fram til sluttbrukerne
� emballere og merke varer, og klargjøre varer for forsendelse
� bruke ulike teknikker for sikker lasting og lossing av transportenheter
� sikre last etter gjeldende forskrifter
� håndtere gods og betjene personer på en terminal
� forklare bruksområder for påbygg på lastebiler og busser
� anvende og utnytte manuelle og digitalt arbeidsutstyr innen faget
� gjøre rede for hvordan persontransportsystemer er bygd opp lokalt, regionalt og nasjonalt
� bruke tekniske og servicerelaterte hjelpemidler ved persontransport
� gjøre rede for prosedyrer ved transport av varer og personer over landegrenser
� bruke manuelle og elektroniske betalingssystemer innen gods - og persontranspor t
� forklare hvordan transporttilbudet innen gjenvinning er bygget opp, og hvilke produkter som

gjenvinnes

Vurdering
Vg2 Transport og logistikk

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering
Programfag Ordning

Bedriftsteknikk
Transport og logistikk

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av
programfagene.

Eksamen for elever
Programfag Ordning

Bedriftsteknikk
Transport og logistikk

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de
felles programfagene inngår.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister
Programfag Ordning

Bedriftsteknikk
Transport og logistikk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av
programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en
tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene
inngår.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Gjennomført obligatorisk sikkerhetskurs på bane og vei og obligatoriske veiledningstimer for førerkort
klasse B inngår ikke i standpunkt - og eksamensvurderingen, me n skal dokumenteres særskilt i
henhold til gjeldende bestemmelser.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.
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LÆREPLAN I YRKESSJÅFØRFAGET
VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26.
september 2005 fra Utdannings - og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61
om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra 1. august 2008.

Formål

Yrkessjåførfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen transport av personer og varer. Faget
skal bidra til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme
transpor ttjenester. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan håndtere et mangfoldig
og krevende trafikkbilde under skiftende vei - og føreforhold.

Opplæringen skal fremme kompetanse på transportmidler og utstyr som benyttes i bransjen. Videre
skal opplæringen fremme kunnskap om interne og eksterne rammebetingelser, om nasjonalt og
internasjonalt regelverk knyttet til transportbransjen og om faktorer som kan påvirke lønnsomheten i
et transportoppdrag. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetans e på enkelt vedlikehold og sikker
bruk av teknisk utstyr og hjelpemidler. Videre skal opplæringen vektlegge sikker, forsvarlig,
hensynsfull og økonomisk håndtering av transportmidler uten unødvendige miljøbelastninger.
Opplæringen skal fremme den enkeltes ferdigheter i bruk av digitale og elektroniske hjelpemidler.
Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens teoretiske og praktiske kompetanse i samsvar
med nasjonale og internasjonale regelverk for kjøreopplæring. Opplæringen skal bidra til å utvi kle
kunnskap om det å drive egen transportvirksomhet.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen gjennom praktiske arbeidsoppgaver kan utvikle
kompetanse til å møte bransjens krav til kvalitet service og profesjonell kundebehandling.
Opplæringen skal legge til rette for selvstendig arbeid ved planlegging, gjennomføring og
dokumentasjon av transportoppdrag i tråd med gjeldende regelverk

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er yrkessjåfør.

Struktur

Yrkessjåførfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i
sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn Hovedområder

Vg3 / opplæring i
bedrift

Planlegging og drift Transport

Beskrivelse av hovedområdene

Planlegging og drift
Hovedområdet omfatter hvordan en transportbedrift er organisert. Videre inngår planlegging av
transporttjenester i samsvar med bestilling og bedriftens krav til lønnsomhet. Hovedområdet omfatter
samhandling internt i bedriften, og med kunder og eksterne samarbeidspartnere. I hovedområdet
inngår gjeldende regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester.

Transport
Hovedområdet omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og transport av personer og varer i samsvar
med gjeldende regelverk. Hovedområdet omfatter også miljøvennlig behandling av gods og
kundebehandling. Hovedområdet omfatter valg og forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler
som kan forebygge skade på personer, gods og miljø. Det inngår enklere vedlikehold av utstyr og
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hj elpemidler knyttet til transportoppdrag. Hovedområdet omfatter bruk av manuelt og elektronisk
verktøy til behandling av transportdokumenter, kommunikasjon og effektiv utføring av
transportoppdrag.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del
av fagkompetansen. I yrkessjåførfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i yrkessjåførfaget innebærer å formidle infor masjon til og kommunisere
med kunder og kollegaer som grunnlag for gjennomføring av arbeidsprosesser, kundebehandling og
service.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i yrkessjåførfaget innebærer å utforme rapporter, utarbeide skriftlige
planer og dokumentere aktuelle arbeidsprosesser.

Å kunne lese i yrkessjåførfaget innebærer å samle inn og forstå informasjon som grunnlag for
kommunikasjon med kollegaer og kunder. Videre betyr det å kunne orientere seg i faglitteratur.

Å kunne regne i yrkessjåførfaget inne bærer å bruke og forstå tall som inngår i et transportoppdrag.
Videre betyr det å beregne framføringstid, mål og vekt.

Å kunne bruke digitale verktøy i yrkessjåførfaget innebærer å bruke IKT -verktøy i bransjens
arbeidsprosesser. Videre betyr det å kommuni sere digitalt internt i virksomheten og med kunder.

Kompetansemål

Etter Vg3

Planlegging og drift
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

� planlegge transportoppdrag i samsvar med bestilling, bedriftens rutiner og krav til sikker,
miljøvennlig, ef fektiv og lønnsom drift

� planlegge transportoppdrag med tyngre kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk og
bedriftens produksjon

� gjøre rede for oppbygging og organisering av en transportbedrift
� gjøre rede for hvordan interne og eksterne rammebetingelser påvirker effektivitet, sikkerhet,

miljø og lønnsomhet
� Gjøre rede for yrkessjåførens rolle fra produksjon til gjenvinning
� planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk

for helse, miljø og sikkerhet
� forstå aktuelle nasjonale og internasjonale transportdokumenter
� bruke bedriftens betalingssystemer
� arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i yrkessjåførfaget

Transport
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

� gjennomføre og dokumentere teoretisk opplæring for tyngre kjøretøy med tilhenger i samsvar
med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon

� gjennomføre og dokumentere transportoppdrag med tyngre kjøretøy med tilhenger uten
unødvendige miljøbelastninger i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon

� opptre forsvarlig og hensynsfullt i trafikken under transportoppdrag med skiftende vei - og
føreforhold

� gjennomføre transportoppdrag i samsvar med de kravene som bransjen og bedriften stiller
� utføre service og kundebehandling i henhold til bedriftens krav
� benytte digitale og elektroniske hjelpemidler i kommunikasjon med kunde og transportør
� utføre effektiv og sikker lasting og lossing av gods i samsvar med gjeldende regelverk og

bedriftens kvalitetsk rav
� gjøre rede for regelverket som gjelder for transport av farlig gods.
� velge utstyr og metode som skal sikre last og personer i kjøretøy i samsvar med gjeldende

regelverk
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� bruke kjøretøyets tekniske utstyr og hjelpemidler i tråd med gjeldende regelverk fo r helse,
miljø og sikkerhet.

� gjøre rede for kjøretøyets konstruksjon og virkemåte
� utføre enkelt vedlikehold og klargjøring av kjøretøy, utstyr og hjelpemidler knyttet til

transportoppdrag
� følge bedriftens rutiner ved driftsstans, sykdom, ulykker og andre uønskede hendelser
� utføre arbeidsoppgaver på en helsemessig forsvarlig måte
� beskrive næringens krav til ansatte og bedrifter og hvilke etiske normer næringen arbeider

etter

Vurdering
Vg3 yrkessjåførfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Fagprøve
Hovedo mråder Ordning

Planlegging og drift
Transport

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal
gjennomføres innenfor en tidsramme på tre
virkedager.

I tillegg til fagprøven må kandidaten avlegge en
prøve i henhold til § 16 i yrkessjåførforskriften
(FOR 2008 -04 -16 nr 362).

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

+47 23 30 12 00 
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Org.nr.: 
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Saksbehandler: Jostein Kvisterøy 
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Deres referanse: 
 

 

 

Faglig råd for service og samferdsel 

 

 

   

Att. Hafsa Nadeem 

 

 

Forslag til endringer i læreplaner for IKT-servicefag 
 

Vi takker for de innsendte forslagene til endringer i læreplaner for IKT-servicefag. 

 

Sammen med forslagene til to endrede læreplaner har dere sendt inn en god overordnet 

begrunnelse til hvorfor dere har ønsket å endre læreplanene.  

 

Det er ikke skrevet inn begrunnelser for de enkelte endringene gjort i læreplanen, og de 

kan kun leses i lys av den overordnede begrunnelsen. Vi mener at dette ikke gir oss nok 

informasjon til å vurdere om endringene skal iverksettes. Vi ønsker i tillegg til den 

overordnede begrunnelsen til endringene også en begrunnelse for hver enkelt endring i 

planene.  

 

For eksempel endrer dere et kompetansemål i Vg3 IKT-servicefaget til: 

 gjøre rede for virksomhetens mål, oppgaver, struktur, prosesser og 

teknologiorganisering og produksjon 

 

På hvilken måte henger dette sammen med de overordnede begrunnelsene? Hva er 

bakgrunnen for at dere valgte å se på dette kompetansemålet? Dette ønsker vi informasjon 

rundt ved alle endringene. 

 

 

Vi ser frem til et nytt godt forslag til endringer. 

  

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Eli Karin Flagtvedt Jostein Kvisterøy 

avdelingsdirektør rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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