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Vedlegg 1, FRDHs Utviklingsredegjørelse 

Sammendrag av relevante forskningsrapporter 
Utdanningsdirektoratet har bestilt og andre kilder 

1. Evalueringen av Kunnskapsløftet 

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 herfra: http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-

avKunnskapsloftet/Prosjektene-i-Evalueringen-av-Kunnskapsloftet/ 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? 

1.1 NIFU: Struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse 

(for DH: se spesielt delrapport 4 - 
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Forskningsrapporter/NIFU/Gir-Kunnskapsloftet-
bedregjennomforing/ ) 

NIFU har undersøkt om den nye tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet har påvirket elevenes 
utdanningsvalg og fått flere til å fullføre videregående opplæring. I dette kapittelet presenteres funn 
som gjelder utdanningsprogrammet design og håndverk. 

Design og håndverk er videreføringen av studieretningen formgivingsfag, men uten tegning, form og 
farge. Design og håndverk overtok en del småfag fra studieretningen trearbeidsfag. Det nye tilbudet 
design og trearbeid er en arv fra studieretning for trearbeidsfag, som ble nedlagt i forbindelse med 
innføringen av Kunnskapsløftet. En del mindre fag kommer fra andre studieretninger, slik som 
børsemaker, som kommer fra mekaniske fag og Båtbygger som kommer fra trearbeidsfag. 

Med Kunnskapsløftet mistet utdanningsprogrammet design og håndverk det populære tilbudet 
tegning, form og farge. Dette var et fleksibelt fag hvor elevene kunne utsette hovedvalget mellom 
studiekompetanse og yrkeskompetanse helt til det siste året. Høsten 2007 og 2008 var elevtallet på 
det nye Vg2 formgivingsfag innenfor studiespesialisering henholdsvis 50 og 40 prosent av opprinnelig 
elevtall på tegning, form og farge, slik det var før reformen. Konsekvensen av dårlig søkning til det 
nye tilbudet, og til utdanningsprogrammet design og håndverk generelt, er at stadig flere skoler 
legger ned tilbud. 

Rekrutteringsmønster 

Det er i stor grad stabilitet i søkermønstrene til videregående opplæring, med unntak av økningen i 
medier og kommunikasjon og nedgangen i søkningen til restaurant og design og håndverk, og denne 
startet før reformen. Det er fortsatt sterk kjønnsdeling i søkningen.  
Design og håndverk og restaurant- og matfag sliter med rekrutteringsproblemer, og dette er del av 
en trend som har vart i noen år. Hovedforklaringen for problemene i design og håndverk ser ut til å 
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være at utdanningsprogrammet mistet det svært populære tilbudet tegning, form og farge. En av tre 
Vg2-elever fra design og håndverk går til påbygg for studiekompetanse, mens dette gjelder en av fem 
av Vg2-elevene fra restaurant- og matfag.  
Design og håndverk (FO/DH) er sterkt jentedominert, med 87 prosent jenter før reformen og 91 
prosent etter.  

Søkning til Vg1 

Det er en generell nedgang i søkningen til design og håndverk. Det er en nedgang i antall skoler som 
tilbyr formgivningsfag/design og håndverk, fra 162 skoler i 2004 til 131 skoler i 2008. Dette kommer 
nok dels av at programmet ble delt ved innføringen av Kunnskapsløftet, ved at deler av faget i dag 
finnes som en gren under studiespesialisering. Men det kan også tenkes at det har sammenheng med 
nedgangen i antallet søkere: når færre søker programmet, tilbys det også på færre skoler. 

Design og håndverk er et program hvor andelen med innfridd førsteønske har gått ned. Mens 
andelen for innfridd førsteønske for formgivningsfag var på ca 80 prosent i 2006, er den gått ned 
nesten 5 prosentpoeng hvis vi sammenlikner med design og håndverk. Frisørfaget er stort innenfor 
dette området, og her har bare 72 prosent fått sitt førsteønske innfridd. Man har også mistet 
tegning, form og farge, som hadde en høy førstevalgsinnfrielse. 

Søkning til Vg2 

Design og håndverk er det utdanningsområdet som har flest Vg2 programområder, henholdsvis 
tretten. Bare to av programområdetilbudene tilbys i alle fylker (frisør og interiør- og 
utstillingsdesign). 

Design og tekstil ble tilbudt i 18 fylker i 2007-2008 og 17 i 2010-2011. Det er bare Finnmark som ikke 
gir noe tilbud i dette programområdet begge de to skoleårene. Vest-Agder hadde tilbud om design 
og tekstil i 2007-2008, men har redusert tilbudet sitt og tilbyr ikke dette programområdet i 
20102011. I tillegg er det åtte fylker som har redusert tilbudet i design og tekstil.  

Antall fylker som tilbyr design og trearbeid, er redusert fra 13 fylker i 2007-2008 til bare seks fylker i  
2010-2011, og det betyr at tilbudet i fylkene er mer enn halvert. Det er bare Akershus, Østfold og 
Oslo som har hatt stabilitet i tilbudene sine for design og trearbeid. Utover en skole i Sør-Trøndelag, 
er det nå bare skoler på Østlandet som gir tilbud om dette. 

Det har vært endringer i tilbudene i de små programområdene som hører inn under 
utdanningsprogrammet design og håndverk. Dette gjelder nasjonale, landsdekkende tilbud eller 
landslinjer. Tilbud om utdanning til børsemaker gis i ett fylke, Sør-Trøndelag. Det ble gitt tilbud om 
utdanning i båtbyggerfaget i Hordaland i 2007-2008, tre år senere er tilbudet lagt ned. Aust-Agder 
har gått motsatt vei. I 2007-2008 hadde ikke fylket tilbud i båtbyggerfaget, men tilbyr dette i 
20102011. De nasjonale tilbudene børsemaker, design og duodji, og design og gullsmedhåndverk kan 
alle  
tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon. Design og duodji er også et lite 
programområde, det gis tilbud om denne utdanningen i Finnmark. I Nord-Trøndelag ble dette 
tilbudet lagt ned i 2010-2011. 

Design og trearbeid kan tas som kryssløp fra både Vg1 teknikk og industriell produksjon og Vg1 bygg 
og anleggsteknikk. Tilbud om pianostemming og pianoteknikk ble i 2010-2011 lagt ned i Akershus, og 
dermed finnes det ikke noe tilbud i dette programområdet. Buskerud opprettet i 2010-2011 tilbud 
om utdanning i ur- og instrumentmaker, som også er et nasjonalt tilbud. Oppland tilbyr som eneste 
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fylke smedutdanning, mens Sør-Trøndelag er alene om å tilby børsemaker. Samisk Videregående 
skole i Kautokeino har en landsdekkende linje i duodji. 

Den laveste andelen som søker videre i forhold til normalprogresjon, er i naturbruk og restaurant og 
matfag, samt design og håndverk. Andelen som søker kurs på Vg1-nivå andre året, det vil si gjør et 
omvalg, er størst i programmene Restaurant og matfag og Design og Håndverk, der 18 respektive 16 
prosent av elevene i begge kullene gjør et omvalg. 

Reduksjonene i antall skoler som tilbyr programområdene på Vg2 avspeiler på en tydelig måte 
endringer i søkernes preferanser til Vg1. Sterkest rammet er design og håndverk, restaurant- og 
matfag og bygg- og anleggsteknikk, som nettopp er de utdanningsprogrammene som har opplevd 
sterkest svikt i søkningen de siste årene. Man kan derfor med støtte i disse tallene si at 
tilbudsstrukturen er styrt av ungdommens preferanser. Samtidig kan nedlegging av tilbud ved stadig 
flere skoler få enda flere til å styre unna bestemte tilbud. Det er særlig grunn til å være oppmerksom 
på de små tilbudenes skjebne i denne sammenheng. 

Vg3 

Hoveddelen av elevene på yrkesfaglige programmer søker seg videre til tredjeåret, enten det er i 
skole eller i lære. Det er imidlertid noen studieretninger som skiller seg ut med forholdsvis mange 
elever som velger å gå om, eller søke et program på VK1/Vg2 nivå eller lavere. Disse er hotell- og 
næringsmiddelfag, mekaniske fag og trearbeidsfag i kullene før reformen, og teknikk og industriell 
produksjon, restaurant- og matfag og design og håndverk etter reformen. Mer enn 10 prosent gjør et 
omvalg etter andre studieåret. Felles for elevene på alle disse studiene er at de har relativt sett svake 
karakterer fra grunnskolen. Snittkarakteren i design og håndverk er 3,5-3,6, hvilket er 0,2 
karakterpoeng dårligere enn snittkarakteren på formgivningsfag (Frøseth m.fl. 2008:59). 

Nesten en av fire elever i design og håndverk er forsinket ved oppstarten av det tredje året. Snaut 30 
prosent av disse går om igjen på design og håndverk, mens de som har gjort et omvalg, særlig går til 
helse- og sosialfag. Utdanningsprogrammet har også mistet noen elever til helse- og sosialfag ved at 
de har valgt et kryssløp til Vg2 barne- og ungdomsarbeider. Summen av frafall, forsinkelser og 
overgang til andre utdanningsprogram og til påbygging for studiekompetanse blir at bare 26 prosent 
av de opprinnelige Vg1-elevene på design og håndverk har brukt normert tid og er på vei mot 
yrkeskompetanse i sitt opprinnelige utdanningsprogram ved starten av det tredje opplæringsåret. Til 
sammenlikning gjelder dette 52 prosent av elevene fra elektrofag. 

Gjennomføring 

Det er et betydelig høyere frafall innen det nye utdanningsprogrammet design og håndverk i 
2006kullet (19,5 prosent), sammenlignet med frafallet innen den gamle studieretningen 
formgivningsfag (henholdsvis 11,7 og 10,9 prosent).  Endringen fra det gamle formgivning til det nye 
design og håndverk forklares av at det studiekompetansegivende løpet tegning, form og farge innen 
formgivning ble flyttet til studiespesialisering etter Kunnskapsløftet, og at det nye 
utdanningsprogrammet i tillegg til at det bare består av yrkesfaglige løp, i gjennomsnitt består av 
elever med svakere skoleprestasjoner enn den gamle studieretningen gjorde. Analyser av 
gjennomsnittskarakteren fra ungdomsskolen i denne gruppen støtter denne antagelsen.  

Tidligere undersøkelser har vist at karakterer fra grunnskolen har stor betydning for  
gjennomstrømning og kompetanseoppnåelse i videregående (se for eksempel Byrhagen m.fl. 2006, 
Markussen m.fl. 2008, Støren m.fl. 2007). Det kan derfor tenkes at endringer i frafallet innenfor en 
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studieretning over tid kan ha sammenheng med endringer i elevsammensetningen med tanke på 
karakternivå fra grunnskolen mellom kullene. 

Effekter av Kunnskapsløftet 

Forutsetningen for det nye formgivingsfaget var at det skulle finnes i alle fylker. Allerede etter ett 
skoleår var denne forutsetningen brutt ved at Finnmark ikke lenger tilbød formgivingsfag. Flere andre 
fylker hadde svært dårlig søkning, slik at tilbud ble lagt ned ved 25 skoler mellom 2007 og 2010. 
Ifølge NIFU kunne man registrere noe som lignet en dominoeffekt da tegning, form, farge ble 
nedlagt. Det man trolig ikke hadde forutsett var at nedleggelsen innebar en betydelig svekking av det 
nye utdanningsprogrammet design og håndverk i forhold til studieretningen formgivingsfag, slik at 
søkningen sank til flere av Vg2-tilbudene, med nedlegging av en rekke tilbud og svekking av 
fagmiljøet som konsekvens. Kritikken mot denne siden av reformen kom tidlig fra fylkeskommunene. 
De ga uttrykk for at denne tilbudsendringen ville gå ut over elever som var orientert mot formgiving, 
men som ikke hadde bestemt seg for om de ville ta sikte på yrkes- eller studiekompetanse til slutt. 
Fleksibiliteten i tegning, form, farge var noe av det som gjorde tilbudet aller mest attraktivt i elevenes 
øyne, samtidig som tilbudet på mange måter utgjorde en del av ryggraden i den tidligere 
studieretningen. Dette forutså man ikke da den nye strukturen ble planlagt. Det kunne man ha 
kanskje ha gjort dersom man hadde vært mer lydhør overfor fagmiljøene og dersom man hadde 
undersøkt elevenes preferanser mer nøye før man tegnet ferdig strukturkartet. 

Tilbudsstrukturen vil også i stor grad reflektere søkernes preferanser. Dette er veldig tydelig for en 
del av Vg2-tilbudene som har sviktende søkning over tid. Det legges ned tilbud ved et betydelig antall 
skoler i design og håndverk, restaurant- og matfag og bygg- og anleggsteknikk. Det er en fare for at 
dette kan få en selvforsterkende effekt. Når omfanget av Vg2-tilbud innenfor elevens eget fylke 
reduseres, kan Vg1 framstå som lite interessant. 

Å flytte det populære tilbudet tegning, form og farge til utdanningsprogrammet studiespesialisering, 
førte ikke bare til en halvering av elevtallet i dette tilbudet, men svekket også fagmiljøet ved det nye 
utdanningsprogrammet. Effekten av reformen var svak søkning både til det nye tilbudet om 
formgivingsfag på studiespesialisering og til design og håndverk, som i sin tur førte til at tilbud ble 
nedlagt. Dermed førte en ny struktur til et brudd med tradisjonene, og ifølge NIFU er det ikke 
usannsynlig at utdanningsprogrammet design og håndverk er påført et banesår. 

1.2 Fafo: Evaluering av prosjekt til fordypning i yrkesfag 

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. Fafo benyttet både kvalitative og kvantitative metoder i datainnsamlingen.  

Den overordnede problemstillingen i Fafos delprosjekt er: 

I hvilken grad, på hvilken måte og under hvilke betingelser bidrar innføringen av prosjekt 
til fordypning til økt kompetanseoppnåelse i fag- og yrkesopplæringen? 

I evalueringen følger vi det første kullet gjennom det fireårige opplæringsløpet. I delrapport 1 ble 
hovedvekten lagt på ulike modeller for gjennomføring av prosjekt til fordypning og på endringene i 
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skoledelen av opplæringsløpet. I rapporten er søkelyset rettet mot overgangen fra skole til lære og 
på opplæringen i bedrift. 

Fire fag valgt ut for den kvalitative delen av evalueringen: 

• tømrerfaget 
• helsearbeiderfaget 
• kokkfaget 
• bilmekanikerfaget, lette kjøretøy 

Fafos evaluering viser at det er vanligst at elevene har praksis i skolen (skoleprosjekter) det første 
året. Inntrykket var at skolene i liten grad stimulerer eller legger til rette for utplassering på Vg1.. På 
Vg2 er det derimot vanlig med utplassering i arbeidslivet. Avtalene mellom skole og arbeidsliv er i 
liten grad formalisert. Det er i første rekke bedriftenes aktiviteter som bestemmer innholdet i 
elevenes praksisperiode, men lærerne stiller krav til at elevene skal ha variert praksis og ikke bli satt 
til forefallende arbeid. Bedriftene er i første rekke opptatt av eget rekrutteringsbehov og ser at det å 
gi varierte oppgaver til elever i utplassering, er viktig dersom de ønsker å tiltrekke seg de beste 
lærlingene. Elevene har i hovedsak positive erfaringer med prosjekt til fordypning, enten de har 
jobbet på skoleprosjekter eller vært utplassert i bedrift. 

Fafo slår fast at PTF i bedrift er en særlig viktig måte å rekruttere lærlinger. Spørreundersøkelsen til 
instruktører bekrefter at praksisperioder i prosjekt til fordypning er en vanlig måte å rekruttere 
lærlinger på i mange bedrifter. Det gjelder særlig i elektrofag, design- og håndverksfag, restaurant- og 
matfag og bygg- og anleggsfag. 

Utplassering gjennom prosjekt til fordypning er en måte å rekruttere lærlinger på i ganske mange 
bedrifter (en av fire i alt), særlig i elektrofag, design- og håndverksfag, restaurant- og matfag og 
byggog anleggsfag. Et flertall av bedriftene som har elever på utplassering, har rekruttering som et 
motiv for å ta imot elevene, men også andre grunner nevnes. 

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.  

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

Sintef har fulgt innføringen og gjennomføringen av reformen innenfor fag- og yrkesopplæringen. 
Relevante funn er i denne sammenhengen funn som omhandler utdanningsprogrammet for design 
og håndverk. Sintef har levert tre delrapporter og en sluttrapport. 

Første rapport er i all hovedsak en forventningsstudie som er basert på omfattende datamateriale fra 
sentrale hovedorganisasjoner, fagopplæringsledere i de fleste fylkene i landet og et representativt 
utvalg av ledere for ulike opplæringskontor. 

Sintef valgte å fokusere spesielt på tre lærefagområder. Dette er bilfaget lette kjøretøy, helse- og 
sosialfag samt frisørfaget. 

I delrapport II ser forskerne bl.a. på hvordan Kunnskapsløftet som opplæringspolitisk idé og som 
strukturfor opplæringen materialiseres, eller ikke, i den praktiske opplæringshverdagen i to fylker og 
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innenfor tre lærefag (frisør, bil lette kjøretøy og helsearbeider). I tillegg til at de ser på 
opplæringshverdagen i frisørfaget, opplæringskontorenes rolle og opplæringsmodeller 

Delrapport III inneholder bl.a. mer om opplæringskontorene organisasjonsform og som 
tjenesteytere. Det er stor forskjell mellom fagområdene, fra 42 prosent i opplæringskontor som 
dekker design- og håndverksfag til 81 prosent i opplæringskontor som dekker elektrofag eller teknikk 
og industriell produksjon. 

Innenfor casene har de intervjuet ulike aktører knyttet til tre opplæringstilbud ved to skoler som har 
opplæringsmodeller innenfor ”normalmodellen”. Disse opplæringsmodellene kjører tradisjonelle 
2+2-løp, hvor elevene først er to år i skole og deretter to år i lærebedrift. I denne gruppen har vi 
frisørfaget i begge casefylkene, og de ser på vurderings- og prøveformer, grupper med særskilte 
behov. 

I sluttrapport ser Sintef på: 

• Effekter av Kunnskapsløftet for fag- og yrkesopplæringen 
• Forventninger til og erfaringer med reformen 
• Fylkeskommunens rolle 
• Elevenes valg 
• Overgangen mellom skole og bedrift  Vurdering, fag- svennebrev. 

2. Econ Pöyrys kartlegging – Status i småhåndverksfag, 2009. 

Bakgrunn for oppdraget 

De små håndverksfagene ble, i forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet, samlet i 
utdanningsprogrammet for design og håndverk, i tillegg til 3 store fag: frisør, blomsterdekoratør og 
aktivitør, og 2 fag som fører frem til yrkeskompetanse - interiør og utstillingsdesign. Totalt var det i 
2008 48 Vg3 lærefag innen utdanningsprogrammet for design og håndverk. 37 av fagene med 2+2 
modell og 11 fag med 1+3 modell (særløp). Av de 49 fagene er 33 fag på listen over små og 
verneverdige fag. 

Små håndverksfag kjennetegnes av at: det er få utøvere i faget, det er behov for et begrenset men 
stabilt antall nye lærlinger, fagene bruker tradisjonelle metoder og materialer som er avgjørende for 
ivaretakelse av vår kulturarv og at utøvelsen i stor grad baseres på videreføring av tradisjonelt 
håndverk. 

KUF etablerte i 1996 et samarbeid med Norsk handverksutvikling (NHU) om opprettelsen av et eget 
sekretariat for små og verneverdige fag.(SSV) Utdanningsdirektoratet fikk overført oppgaven fra KUF 
med å følge opp samarbeidet med SSV og tildele midler til drift etter årlig søknad fra NHU. SSVs 
oppgave har bl.a. vært å forvalte listen over hvilke fag som skal regnes som små og verneverdige. 
Små håndverksfag som er med på lista over verneverdige fag utløser et ekstra tilskudd til 
lærebedrifter. 

Helt siden planleggingen og ved innføringen av Reform-94 er det kommet gjentatte 
tilbakemeldinger fra fagmiljøene i små lærefag, og spesielt i små håndverksfag, og at det er spesielle 
utfordringer i forhold til rekruttering, opplæring og næringsutvikling. 
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Utdanningsdirektoratet ønsket med bakgrunn i dette å se nærmere på om de små håndverksfagene 
generelt står overfor særlige utfordringer i forbindelse med tilbudsstrukturen og nye læreplaner i 
Kunnskapsløftet. 

Det var behov for å innhente informasjon om situasjonen for små håndverksfag, få en oversikt over 
feltet, og danne et bilde av behovene for opplæring i de ulike fagene. 
Samtidig var det et behov for å utrede hva som kjennetegner små håndverksfag, få en oversikt over 
hvilke håndverksfag som er små, hvilke håndverksfag som er i ferd med å forsvinne og hvilke 
muligheter som foreligger for å videreføre fagene.  

En dokumentasjon, analyse og kunnskap om status og eventuelle behov for endringer for denne 
gruppen av lærefag, vil danne et grunnlag for Utdanningsdirektoratets videre arbeid med kvalitet i 
opplæringen for de små håndverksfagene. 

Kort oppsummering av rapporten 
Econ Pöyry fikk oppdraget etter utlysning av anbudet om å kartlegge status for små håndverksfag – 
oppstart 1.12.2007. 

Kartleggingen av status for de små håndverksfagene og Econs rapport har resultert i en god 
dokumentasjon av tilstanden pr 2008. Person-, bedrifts- og fylkesundersøkelsen dokumenterer noen 
av de sentrale utfordringene denne faggruppen har og som kan være et grunnlag for videre 
prioriteringer av tiltak for Udir/KD. Dette er sentrale utfordringer knyttet til tilrettelegging av 
opplæring og dimensjonering, næringsvirksomhet, om det offentliges rolle i forhold til 
næringsutvikling og videreføring av kulturarven knyttet til små håndverksfag. Econ anbefaler bla et 
økt samarbeid mellom utdannings-, nærings- og kulturmyndighetene med bakgrunn gjeldende 
tilbudsstruktur i videregående opplæring, dagens liste over små og verneverdige fag, støtteordninger 
og videre arbeid med Stortingets ratifikasjon av Unesco konvensjonen om immateriell kulturarv.  
(Unescos konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle 
kulturarven, www.unesco.org) 

Andre sentrale funn: 

• Det er ikke mulig å verne om den immaterielle kulturarven som gamle håndverkstradisjoner 
representerer, uten at samfunnet er villig til å betale en viss pris. 

• Markedet vil neppe ivareta de gamle tradisjonene i det omfanget som samfunnet og 
vernemyndighetene ønsker. Samtidig er det viktig å prioritere tiltak etter antatt gevinst og 
kostnad. 

• Tiltakene som bør iverksettes for å bevare og videreutvikle gamle og tradisjonsbærende fag, 
håndverk og teknikker må strekke seg utover utdanningssektoren. 

• Utdanningssektoren kan ikke alene ta ansvaret for vern av denne delen av den immaterielle 
kulturarven. Kultur- og næringsmyndighetene må ta sin del av ansvaret. 

• Listen over små håndverksfag bør være dynamisk. 
• Sett fra kultursektorens side ville det være nyttig med en større gjennomgang av gamle 

håndverkstradisjoner for å definere hvilke tradisjoner som bør vernes, respekteres, 
anerkjennes og samarbeids om internasjonalt. (ref Unesco konvensjonen) 

• De små og verneverdige håndverksfagene omfatter i dag fag som både representerer norsk 
og internasjonal kulturarv. Men de dekker likevel ikke hele den norske håndverksarven. 

• De fleste forslagene til tiltak er av økonomisk karakter, og i stor grad på linje med forslag 
fremmet i andre utredninger. 
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c) Andre kilder: 

Stortingsmelding 20131 
Kap. 6 Relevans og fleksibilitet i videregående opplæring s. 104 til 116 

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen  NIFU/FAFO 21/2013 Håkon 
Høst2Her kan man se viktigheten av at opplæringen for at yrkesfag/håndverksfag foregår på 
verksteder og med reelle oppgaver i produksjon. Det vil si tydelig strukturert opplæring som har 
røtter fra yrkesfaglig arena. Dette er viktig informasjon i forhold til motivasjon og opplæring for 
elever/ungdom som har valgt et praktisk fagområde. De som har hatt praktiskopplæring har i større 
grad gått videre mot utdanning inne faget. Det er også lettere og motiver med PTF i bedrift enn for 
de fag som ikke har tradisjon for opplæring i bedrift. En annen faktor som er viktig er også lærernes 
kompetanse på område om de underviser i. Om lærerne har yrkesfagligbakgrunn eller om de kun er 
skolefaglærte har også stor betydning for pedagogikken som blir brukt i undervisningen. S.7 til 10 

NIFU/ FAFO 10/2012 Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger 
Håkon Høst med fler:   

Undersøkelser viser at innen håndverks- og servicebedrifter er det 40 % som 
ønsker å ta inn lærlinger s.65. Ansvarsfordeling, informasjon og mindre 
formelle krav er bedriftenes ønsker for å ta inn flere lærlinger s.63 Over 50% 
av de mener også at lærlingene ikke konkurrerer med nyutdannede i 
forhold til ansettelse. 

Punkter tatt rett ut av undersøkelsen: 
Innenfor design og håndverk er frisørfaget blant de største fagene. Selv om det finnes private 
friskoler, står lærlingordningen og faglærte sterkt i dette yrket (Folkenborg og Jordfald 2003:30). 
Fortsatt er frisørfaget et av de største fagene, med rundt 800 nye lærlinger årlig. 

Oppsummert kan man si at man har tre hovedtyper av ”matching” mellom fagopplæringen og 
arbeidsmarkedene, eller tre hovedtyper av overganger mellom fagopplæring og arbeidsliv (Olsen, 
Høst og Michelsen 2008; Hagen, Nadim og Nyen 2008). For det første er det områder der hvor 
fagopplæringen leder fram til yrkesbaserte arbeidsmarkeder, hvor fagopplæringen foretrekkes eller 
til og med kan være en forutsetning for ansettelse i yrket. Industri og håndverk har eksempler på 
slike fag16. 

16 Man kan her skille mellom to underkategorier; én kategori som er i utpreget fagspesifikke jobber, 
hvor videre kompetanseutvikling ofte består av ytterligere fordypning og spesialisering på sitt 
område; og en annen kategori hvor fagbrevet har en sterk forankring og er en inngangsport til yrket, 
men hvor videre kompetanseutvikling gjerne skjer i bredden. De første finner man gjerne i design- og 
håndverk og byggfagene, de andre ofte i industrien.   

Årsrapport Utdanningsdirektoratet 20123 

                                                           
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-
2020122013.html?id=717308 

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

3 http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Arsrapport-for-Utdanningsdirektoratet-2010/ 
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Voksnes rett til videregående opplæring forsøk i ulike fylkeskommuner s. 23 – 24 Det er også her tatt 
opp behov for å innhente mer informasjon/kunnskap om fag – og yrkesopplæringen med 
fortolkningen av kompetansemålene og variasjonene i elevers fagkunnskaper etter endt opplæring 
på de ulike skolene/fylkene. S. 27. Det er stor variasjon i opplæringen og lokalelæreplaner som fører 
til at elevene ikke får lik kompetanse etter endt vg1 kurs. Kap. Fag- og yrkesopplæring s.36 til 37 + s. 
47  

Fylkesbesøk og etter samtaler med elever, skoler og lærere og bedrifter 2008 – 2013 
Østfold (2008), Møre og Romsdal (2009), Troms (2010), Sør- Trøndelag (2011), Buskerud (2012) og 
Aust-Agder (2013) 

Innspill fra bransjene 2013  
- Dialogmøte om duodjifagene 25.11.13, se vedlagt program og deltakerliste 
- Spørreundersøkelse til fag/bransjer pr e-post i FRDHs gruppearbeid i utviklingsredegjørelsen 2013, 

Følgende har svart (se vedlegg): 
NHO Håndverk 
Tekstilhåndverkerne, strikk, vev, bunadstilvirker  
Norges kjole og draktsyerforbund 
Kulturringen i Akershus 
Opplæringskontoret for småfag 
Norges Gullsmedforbund 
Aktivitørenes Landsforbund 
Erfaringer utifra Fylkesbesøk. 
Generelt fagmiljøene rundt fagene. 
Blok -Blomsterdekoratørfagets Opplæringskontor 
Skilt og Dekorforeningen  
BLOK 
Tresenter øst opplæringskontor 
Norsk Trevare 
Midtnorsk opplæring 
Nettverksgruppa for lærere innen Interiør og utstillingsdesign 
Morten Hiorth Møbelsnekker 
Oslo Snekkermesterlaug 

NHO håndverk 
Fagforbundet 

Møter med Sametinget ved opplæringsavdelingen, Samisk VGS i Kautokeino og 
Opplæringskontoret for reindrift og duodji. 

FRDH har hatt dialogmøte med aktører innen duodjiopplæring i Kautokeino 25.11.3013. 
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Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 

0135  OSLO 

Svar – Organisering av faglige råd i perioden 2012-2016 

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) viser til Utdanningsdirektoratets brev  
av 8.11.2011  Organisering av faglige råd i perioden 2012 - 2016 . 

Utdanningsdirektoratet inviterer de faglige rådene og partene i arbeidslivet til å  
komme med forslag til endringer, bl.a. i sammensetting av de faglige rådene,  
rådsstruktur og mandat for arbeidet. Det er fire punkter som ønskes besvart i  
tillegg ønsker direktoratet innspill utover disse punktene som kan bedre  
partssamarbeidet. 

1. Det er oppnevnt ni faglige råd, ett for hvert yrkesfaglig  
utdanningsprogram. Er dette hensiktsmessig? Er det faglige råd som kan  
slås sammen, eller bør det være flere? 

2. Oppleves størrelsen og representasjonen i de faglige rådene som  
hensiktsmessig? 

3. Utdanningsdirektoratet skal fastsette mandat for faglige råd. Direktoratet  
ber om innspill til mandatet. Er det nye oppgaver som de faglige rådene  
bør ivareta? 

4. Bør arbeidsformen i, og mellom, rådene og partene endres? Er det behov  
for andre møteplasser? 

FRDH har diskutert spørsmålsstillingene grundig i to rådsmøter, 7.12.11 og  
. Ut fra dette ønsker rådet å komme med forslag og alternativer i all  20.1.12 

hovedsak knyttet til spørsmål 1 og 2.  

1 .  Svar på spørsmål 1 og  2: 

Er det hensiktsmessig med et faglig råd for hvert yrkesfaglig  
utdanningsprogram? Bør størrelsen og representasjonen endres? 

FRDH har med bakgrunn i erfaring fra saker til behandling i løpet av de to  
oppnevningsperiodene i perioden 2004 – , og etter innføringen av  2012 

Vår saksbehandler: Marianne Westbye 
Direkte tlf: 23 30 13 51 
E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no 

Vår dato:  
1.2.2012 
Deres dato: 

Vår referanse:    
12/192 
Deres referanse:  
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Kunnskapsløftet, diskutert ulike alternativer for mulige endringer av rådsstruktur 
når det gjelder utdanningsprogrammet for design og håndverk: 

1. Opprettholde dagens struktur med ett faglig råd for hvert yrkesfaglig 
utdanningsprogram, med lik representasjon fra organisasjonene som i 
oppnevningsperioden 2008-2012. 

2. Opprettholde dagens struktur med ett faglig råd for hvert yrkesfaglig 
utdanningsprogram, men utvide med antall medlemmer. 

3. Utvide dagens rådsstruktur med ytterligere ett faglig råd.   

4. Opprettholde dagens struktur med ett faglig råd for hvert yrkesfaglig 
utdanningsprogram, men etablere faste fagutvalg. 

Bakgrunnen for at FRDH har kommet frem til ulike alternativer til ny rådsstruktur 
er i all hovedsak knyttet til et ønske om å se på muligheter for å kunne forbedre 
rådets arbeid når det gjelder mandatet: 

Gjennom selvstendig initiativ og oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt 
perspektiv, skal rådene arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og 
utviklingstrekk, slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov 
for kompetanse. 

Utdanningsprogrammet for design og håndverk skal ivareta tilbud om opplæring i 
48 fag (pr 1.1.2012) som skal føre til fag- eller svennebrev. Fagene spenner over 
et vidt felt av ulike yrker. Fra "aktiviserings- og håndverksyrket aktivitør, det 
store skjønnhets- og velværeyrket frisør til små håndverksyrker med få utøvere 
som for eksempel orgelbygger. Utdanningsprogrammet har i tillegg 3 fag som 
fører til yrkeskompetanse, dvs. et 3-årig skoletilbud, pianostemmer, 
interiørkonsulent og utstillingsdesigner. Av de 48 fagene som fører til fag- eller 
svennebrev er 11 særløpsfag, dvs. i en 1+3 modell. 38 av fagene er på listen 
over små og verneverdige håndverksfag. 

Nedenfor beskrives de skisserte alternativene 2,3 og4 over. Alternativ 1 – 
opprettholde dagens struktur med ett faglig råd for hvert yrkesfaglig 
utdanningsprogram, med lik representasjon fra organisasjonene som i 
oppnevningsperioden 2008-2012, tas ikke med da denne ordningen er god kjent. 

1.1  Alternativ 1 - Opprettholde dagens struktur med ett faglig råd for 
hvert yrkesfaglig utdanningsprogram, men utvide med antall medlemmer 
og etablere fagutvalg. 
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Med dette alternativet foreslås en videreføring av dagens struktur men at 
representasjonen fra partene utvides til å inkludere interesseorganisasjonene i 
faglig råd for design og håndverk. På denne måten vil man få et mer dekkende 
råd, spesielt knyttet til saker som angår små håndverksfag uten at det går på 
bekostning av representasjonen fra de store fagene og partene i 
utdanningsprogrammet. Hensikten med en utvidelse er hovedsakelig at flere 
fagmiljøer skal kunne få plass. Her kan man for eksempel sikre at rådet har 
representanter fra hovedgruppene tekstil – metall – tre – små håndverksfag – 
frisør – aktivitør – blomterdekoratør. 

De faglige rådene er pr i dag allerede ulik sammensatt når det gjelder antall 
medlemmer. Årsakene til dette er ikke kjent for FRDH. I oppnevningsperioden for 
2008 – 2012 har FRDH bestått av 11 medlemmer (4 rep. fra arbeidsgiver, 4 rep 
fra arbeidstaker og 3 rep. fra lærerorg) og 1 observatør fra Elevorganisasjonen. 
FRDH foreslår at antall representanter utvides til 20. FRDH må gjenspeile en 
fordeling av representanter for små og store fag. I tillegg foreslår rådet en 
utvidelse av antall observatører. Aktuelle observatører kan være Sekretariatet for 
små og verneverdige fag, relevante departement som Miljøverndepartementet og 
Kulturdepartementet.  

Rådet vil aldri kunne bli så stort at vi kan ivareta alle de faglige utfordringer som 
hvert enkelt fag har. Ved at fagene ikke har parter som kan bidra med slikt, må 
rådet få lov til å opprette fagutvalg i de små fagene som kan gi gode faglige råd 
til FRDH. Dette for å kvalitetssikre våre råd til utdanningsmyndighetene. Rådet 
mener også at det må løses ut midler til disse fagutvalg som vil bestå av 
yrkesaktive personer som er i arbeid og vil ikke få dekket sine kostnader evt. fra 
sin interesse organisasjon. 

1.2  Alternativ 2 - Utvide dagens rådsstruktur med ytterligere ett 
faglig råd.   

Med dette alternativet foreslås en utvidelse av dagens rådsstruktur med 
ytterligere ett faglig råd. Innenfor dette alternativet kan man vurdere to 
modeller: 

• Et eget faglig råd for de små håndverksfagene innen 
utdanningsprogrammet for design og håndverk. 

• Et eget tverrfaglig råd for de små håndverksfagene og særløpsfagene i den 
videregående opplæringen. 
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Utdanningsprogrammet for design og håndverks sammensetning av fag og 
opplæringsmodeller medfører utfordringer for rådets arbeid knyttet til mandatet. 
Rådet skal ivareta beslutninger og råd, og kunne følge med på utviklingstrekk 
som skal gjelde for et bredt spekter av fag og ulike problemstillinger. Det kan 
synes naturlig at de tradisjonelt store fagene som frisør, aktivitør og 
blomsterdekoratør skulle få mye oppmerksomhet i rådets arbeid. Men erfaringene 
tilsier at mye arbeid konsentreres om de små håndverksfagenes utfordringer. Er 
dette hensiktsmessig? Er det tilfredsstillende? Hva kan konsekvensene av dette 
bli?  

Rådet fikk for eksempel i rådsmøte (7.12.11) kjennskap til aktivitørfagets 
utvikling. Over tid, og etter innføringen av Kunnskapsløftet, har faget fått et 
dramatisk redusert opplæringstilbud på landsbasis. Antall Vg2 aktivitør tilbud er 
redusert fra 15 til 5 på få år. Det tradisjonelt store lærefaget blomsterdekoratør 
opplever noe av det samme. I frisørfaget er det flere og flere elever som velger 
private skole tilbud – hva er årsakene til dette? Disse utviklingstrekkene har i 
liten grad vært til diskusjon i FRDH. Når det gjelder de små håndverksfagene har 
for eksempel rådet i hele oppnevningsperioden for 2008 – 2012 vært bekymret 
over at et offentlig Vg2 smed ikke er etablert, uten at dette har medført 
endringer. 

Hvilken av de to modellene som skal velges innen for dette alternativet til endring 
av rådsstruktur bør diskuteres grundig i det videre, eventuelt om man vurderer 
en prøveordning for oppnevningsperioden 2012 – 16. 

Utgangspunktet for en deling fra ett til to råd er at man håper at det blir økt fokus 
på hvert av rådene og de problemstillinger som er direkte relevant for mandatet 
til de faglige rådene: Gjennom selvstendig initiativ og oppgaver i et nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv, skal rådene arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og 
se trender og utviklingstrekk, slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og 
samfunnets behov for kompetanse. 

Ett Faglig råd for design og håndverk som ivaretar de fagene som har et Vg1 og 
Vg2 skoletilbud og Vg3 i skole eller i bedrift (0+3 og 2+2), vil for eksempel kunne 
diskutere og være ”tettere på” problemstillinger knyttet til: 

- Prosjekt til fordypning 
- Dimensjonering av tilbud - utviklingstrekk 
- Faglig fordypning 
- Programfag Vs fellesfag - yrkesretting 
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Ett faglig råd som ivaretar de små håndverksfagene, både de som har et Vg1 og 
Vg2 tilbud i skole og er særløpsfag med 1+3, vil for eksempel kunne diskutere og 
være ”tettere på” problemstillinger knyttet til: 

- Dimensjonering av skoletilbud – landsdekkende, landslinjer, nasjonale 
sentre 

- Voksne søkere 

- Hvilke fag hører inn under små og verneverdige fag og kriterier for dette 
- Opplæring i bedrift  
- Fag, teknikk, kulturarv, tradisjon, videreføring 

Om dette rådet bør være et tverrfaglig råd, det vil si med representanter for de 
tre utdanningsprogrammene BA, DH og TIP, bør diskuteres grundig i det videre 
arbeid. Alle tre utdanningsprogrammene har pr i dag lærefag i en særløpsordning, 
som vi antar har mange fellestrekk og like utfordringer. Et eget råd som kan løfte 
sentrale problemstillinger for små fag vil kunne bidra til et bedre og mer 
gjennomgående og helhetlig arbeid knyttet til de faglige rådenes mandat med å 
utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk, slik at de dekker 
arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse. 

1.3  Alternativ 3 - Opprettholde dagens struktur med ett faglig råd for 
hvert yrkesfaglig utdanningsprogram, men utvide med fagutvalg 

Rådet har pr i dag mange fag de skal følge med på – det bør være en grense for 
hvor mye hvert faglig råd får ansvar for – hvordan dette kan løses bør utredes 
nærmere. En deling kan være et av alternativene. Et annet alternativ er at det 
etableres egne fagutvalg som kan diskutere og gi råd til det faglige rådet for 
eksempel i saker knyttet til gjennomgang av læreplaner, deling/sammenslåing av 
fag, søknader om nye fag, nedleggelse av fag, endring av opplæringsmodell osv. 

2.  Svar på spørsmål 3 og 4: 

Innspill til mandatet. Er det nye oppgaver som de faglige rådene bør 
ivareta? Bør arbeidsformen i, og mellom, rådene og partene endres? Er 
det behov for andre møteplasser? 

Når det gjelder spørsmål 3 og 4 mener FRDHs rådsmedlemmer at mandatet til 
rådene er ambisiøst, men at det ikke bør endres da trepartssamarbeidet fungerer 
meget godt. Det skal være partene i arbeidslivets råd til utdanningsmyndighetene 
som er det viktigste i oppdraget for faglig råd.  
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Rådet er tilfreds med arbeidsformen og møteaktivitetene slik den har vært i de 
tidligere oppnevningsperiodene, men ønsker faste årlige fellesmøter med alle de 
faglige rådene. FRDH har i løpet av oppnevningsperiodene i tillegg arrangert egne 
dialogmøter hvor man har kunnet invitere interesseorganisasjoner og 
bransjerepresentanter til egne diskusjoner – det ønsker vi å ha muligheten for å 
kunne gjøre videre. 
Oppgaven med å ta initiativ til egne saker og å kunne se trender og 
utviklingstrekk pr fag er avhengig god statistikk for kunne gi rådet et bedre 
grunnlag for å gi gode råd til utdanningsmyndighetene. Dette antar FRDH vil bli 
bedre for neste oppnevningsperiode. 

3. Annet 
 Lærling-/elevrepresentasjonen har det fungert? Skal ordningen videreføres? 

Er Elevorganisasjonen riktig instans å innhente forslag fra? Lærlingene er 
langt oftere organiserte i forbund under LO og YS. 

I FRDH har Elevorganisasjonens deltakere/ observatører vært varierende til stede 
i oppnevningsperioden 2008 -2012. Det er beklagelig, da elevenes/ lærlingens 
stemme er viktig!  

Rådet foreslår å endre til ”ungrepresentant”, som fortrinnsvis skal være lærling 
når oppnevningen foretas. Lærlingerepresentanten bør bli en fast representant 
med et valgt varamedlem. Forslag til representant bør komme både fra 
organisasjonene og Elevorganisasjonen. 

4. Oppsummering og anbefaling 

FRDH ønsker en utredning i samarbeid med Utdanningsdirektoratet i forhold til 
hvilket alternativ som kan gagne de ulike fagene og arbeidet med saker til 
behandling i rådet i den fremtidige rådsstrukturen for utdanningsprogrammet 
design og håndverk.  

Med vennlig hilsen 



7 

Morten Klemp 
leder 



  



 



ALFs begrunnelse for forslag om endringer i Læreplan vg2 
Aktivitør. 
ALF har ut fra endrede samfunnsforhold og endrede planer for framtidas helsetjenester vurdert å be 
om at læreplanen for Aktivitørfaget får en gjennomgang med endringer og tilføyelser. 

Forslag til ev. endringer og begrunnelse: 

Grunnleggende ferdigheter bør få følgende tilføyelser: 

Å utrykke seg muntlig i aktivitørfaget -  innebærer 

- å kunna ta ordet i forsamlinger, og lede grupper i ulike arrangement og aktiviteter. 

Å kunne bruke digitale verktøy- innebærer  

- at en behersker bruk av sosiale medier i aktivitetssammenheng 
- finner lovverk som berører arbeidsstedet og tjenestemottakerne 
- gjøre markedsføring via nett, 
- generelle kunnskaper i Ikt til bruk både som aktivisering, underholdning og annet. 

 

Med begrunnelse i at aktivitørens arbeidssituasjon har endret seg i de siste årene ønsker ALF å ta inn 
ett nytt fag: Aktivitetsledelse. 

 Dette faget bør ha hovedfokus på tre temaer 

• Kommunikasjon og motivasjon 
• Veiledningskompetanse 
• Koordineringskompetanse 

Til alle tider har aktivitørene jobbet mye med konkrete håndverksaktiviteter, fysiske og sosiale 
aktiviteter.  I dag dreier fokus seg stadig mer over på forebyggende og rehabiliterende aktiviteter, 
samt arbeidstrening, selvrealisering og velvære. Det handler om å skape meningsfulle hverdager og 
gi mestringsfølelse for de personene en jobber med. Mange aktivitører jobber som koordinatorer der 
det er viktig for dem å ha kunnskap om dette, tørre ta ordet i en forsamling, lede en sosial 
sammenkomst osv. Andre jobber med opplæring av personer som skal ha tilrettelagt arbeid og 
trenger veiledningskompetanse. Det er mange aktivitører som jobber innen attførings- og 
vekstbedriftene.  Aktivitørene som jobber rundt omkring i kommunene trenger å dekke et større 
spekter enn tidligere, og det å koordinere ulike instanser som er med på å skape aktivitet er blitt en 
del av jobben.  

 

En fellesnevner for all aktivitet er kommunikasjon og motivasjon, dette må aktivitørene kunne noe 
om når de skal bistå brukerne/deltakerne i møte med ulike aktiviteter/arbeidstrening. Dette må 
henge tett sammen med kartleggingsdelen under aktiviseringsfaget. Men viktigheten av teori om 
temaene, avgjør hvor god kartleggingskompetansen blir, og hvordan resultatet blir.  En aktivitør er en 



veileder. Du veileder i den aktiviteten/arbeidstreningen du legger til rette for og du veileder andre 
faggrupper i forhold til oppfølging. Dette er et viktig område også når det jobbes i tverrfaglige team 
og det er derfor viktig med veiledningskompetanse. 

 

Koordineringskompetanse trengs i forhold til at i dag fungerer aktivitøren ofte som et bindeledd 
mellom frivillige organisasjoner, institusjoner, forskjellige yrkesgrupper og andre aktivitører for å 
samhandle for skape bedre tilbud. Det er flere Aktivitører som går i aktivitetskoordinatorstillinger. 
Derfor ønsker ALF at læreplanen tar høyde for å gi elevene kunnskap også på dette viktige området. 

Helse og omsorgskomiteen merknad til St.m 29 viser til at det er behov for styrking av mange 
profesjoner i den kommunale pleie- og omsorgssektoren, men vil i denne sammenheng 
spesielt fremheve behovet for flere ergoterapeuter, fysioterapeuter og aktivitører. Komiteen 
vil understreke at faglig omstilling i tjenestene nødvendiggjør en faglig omstilling av 
utdanningsløpene, og ser frem til at dette skjer som oppfølging av Meld. St. 13 (2011–2012) 
Utdanning for velferd.  

Komiteen vil presisere at en faglig omlegging også vil innebære en endring i måten å 
organisere tjenesten på. Det vil være behov for mer individuelt tilrettelagte tjenester, mer 
samarbeid med pårørende og frivillige, mer samarbeid på tvers i kommunene og økt 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten.  

ALF mener at disse endringene i læreplanen kan gjøre Aktivitører, som yrkesgruppe, bedre i stand til 
å gi en så optimal aktivitørtjeneste som mulig og levere en enda bedre innfrielse av målene i planene 
om de kommende Helse- og attføringstjenestene. 

ALF mener derfor det er viktig å få en gjennomgang av læreplanen for faget nå. 

 

Hilsen  

Karina Sandnes 

Aktivitørenes Landsforbund i Delta. 

 

 


	vedlegg 1, forskning og kilder
	Sammendrag av relevante forskningsrapporter Utdanningsdirektoratet har bestilt og andre kilder
	Rekrutteringsmønster
	Søkning til Vg1
	Søkning til Vg2
	Vg3
	Gjennomføring
	Bakgrunn for oppdraget
	Kort oppsummering av rapporten


	vedlegg 2, notat fra arbeidsgruppen
	vedlegg 3, organisering av faglige råd
	3. Annet
	4. Oppsummering og anbefaling

	vedlegg 4, forslag til ny modell i utdanningsprogrammet
	vedlegg 5, begrunnelse for endring av Vg2 læreplan i aktivitørfaget

