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Saksliste for SRY- møte 2 

26. april 2018 
 

 
Sted: Utdanningsdirektoratet. Møterom i Tolldirektoratet. Fremmøte i Udir 1. etg. 
Møteramme: 09.00 – 13.00  

 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

  
Vedtakssaker 
 
SRY- sak V3-02-18 Godkjenning av referat fra SRY møte 15.2.2018  
 
SRY- sak V4-02-18 Oppfølging av SRYs arbeidsplan for perioden 2018 – 2021 
 
SRY- sak V5-02-18 Nytt arbeidslivsrettet valgfag på ungdomstrinnet og faget  
    Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet 
               
 
Diskusjons og orienteringssaker 
 
SRY- sak D6-02-18 KD informerer om saker og prosesser innenfor fag- og  
    yrkesopplæringsfeltet 

 
SRY- sak D7-02-18  Ny tilbudsstruktur og oppnevning av faglige råd 
  
SRY- sak D8-02-18 Status for arbeidet i læreplanprosjektet 
 
SRY- sak D9-02-18 Orientering til SRY om det europeiske rammeverket for  
    lærlingeordninger – SRYs internasjonale gruppe  
 
SRY- sak D10-02-18 Foreløpig evaluering av ordningen med vurdering av  
    utenlandsk utdanning  
 
SRY- sak D11-02-18 Nasjonale aktiviteter planlagt under Skills Week 2018  

 
     Eventuelt 
 
Evaluering av møte 
 
Lunsj serveres i Udir kantine ca. Kl. 12.00 
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Referat fra SRY-møte 1, 2018 
 
Dato: 15.2.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
Godkjent: 

Tilstede:  
SRY 
Trude Tinnlund, LO 
May-Britt Sundal, LO 
Knut Øygard, LO 
Kristian Ilner, NHO 
Jorunn Leegaard, KS 
John Arve Eide, KS 
Astrid Moen Sund, UDF 
Turid Semb, KMD 
Bente Søgaard, YS  
Kari Hoff Okstad, Spekter 
Sture Berg Helgesen, KD 
Madeleine Fallang, EO 
Anne K. Eggen Lervik, Virke 
 
Observatør 
Tone Horne Sollien, KD 
Carina Normann, praksisstudent NHO 
Siri Halsan, KS 
Carl Endre Espeland, SIU 
 
Utdanningsdirektoratet 

Forfall: 
Ole Erik Almlid, NHO 
Ingeborg Marie Østby Laukvik, NHO 
Terje Skyvulstad, UDF  
Anne- Cathrine Hjertaas, KS 
Stian Sigurdsen, Virke 
Marianne Røgeberg, NFD 
Ellen Marie Hollfjord, NFD  
Siv Andersen, SIU  
 

Karl Gunnar Kristiansen 
Per Kristian Larsen Evjen 
 

 

 
 

 

 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Vedtak 
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. 
 
 
 
 
2. Godkjenning av referat fra SRY møte 14.12.2017 
Vedtak 
Referat enstemmig godkjent. 
 
 
 
 
 

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

 
Vår dato: 
9.3.2018 
Vår 
referanse 
2018/12989 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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3. Behandling av vedtakssak 
 
SRY- sak V2-01-18 Vg3 i skole- Rett til skolebasert opplæring og 
konsekvenser av muligheten til å ta fagbrev etter et års opplæring 
SRY mener at dagens utdanningsmodeller med kombinasjon av opplæring i skole og 
lærebedrift er god. En utfordring i modellene er å skaffe et tilstrekkelig antall 
læreplasser til kvalifiserte søkere. SRY mener Vg3 i skole er og skal være en nødløsning 
for elever som ikke blir formidlet til lærekontrakt. I stedet for å innføre et krav om 
læretid etter fullført Vg3 i skole anbefaler SRY at det heller blir rettet fokus på 
dimensjoneringsarbeidet i fylkeskommunene og arbeid med flere læreplasser gjennom 
samfunnskontrakten. SRY konstaterer at utviklingen av antall læreplasser samlet sett 
har vært positiv de siste årene. Et mål må være at alle kvalifiserte søkere får tilgang til 
læreplass.  

SRY anbefaler således ikke at det settes krav om læretid for elever som har fullført Vg3 i 
skole før avleggelse av fag- og svenneprøve.   

Vedtak 
SRY vil understreke at hovedmodellen i fag- og yrkesopplæringen er opplæring i skole og 
opplæring i bedrift (2+2 modellen). Alternativt Vg3 i skole er og skal være et alternativt 
opplæringstilbud for elever som ikke får lærekontrakt, uten at dette skal redusere 
kvaliteten på et fagbrev. SRY forutsetter at den enkelte fylkeskommune prioriterer 
formidling av elever til ordinær læreplass og at alternativt Vg3 i skole unntaksvis tilbys 
for elever som ikke får lærekontrakt. Det er av avgjørende betydning at alternativ Vg3 
ikke blir et foretrukket alternativ til ordinært lærlingløp.  
SRY har vurdert innspillene fra de faglige rådene. Tilbakemeldingen fra rådene pekte på 
at man ikke hadde nok informasjon og kunnskap om praktiseringen av VG3 i de ulike 
fylkeskommunene.  SRY anbefaler ikke at det innføres krav til læretid etter gjennomført 
alternativt Vg3 i skole. SRY mener imidlertid tilbakemeldingene fra de faglige rådene 
viser at det er behov for å innhente informasjon fra fylkene. Gjennomgå og sammenfatte 
funn og problemstillinger i eksisterende kunnskapsgrunnlag knyttet til Vg3 i skole. SRY 
anbefaler at departementet ber UDIR følge opp vedtaket og legge frem for SRY for ny 
behandling.      

 
4. Diskusjons og orienteringssaker 

 
SRY- sak D3-01-18 Prosjektet nye læreplaner på yrkesfag 
Kunnskapsdepartementet fastsetter ny tilbudsstruktur på de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene vinteren 2017-18. Som en følge av det skal 
Utdanningsdirektoratet endre mange eksisterende læreplaner og utvikle noen nye.  

Arbeidet med å utvikle læreplaner starter høsten 2018. For å sikre sammenheng mellom 
de prosessene og sørge for god framdrift i utviklingen av læreplaner, har 
Utdanningsdirektoratet etablert et prosjekt som en forberedelse til dette arbeidet. SRY er 
representert med tre representanter i styringsgruppa. Prosjektperioden går fra 
november 2017 til juli 2018. I den perioden skal direktoratet planlegge og gjennomføre 
prosjektet i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom SRY og de faglige rådene. Siri 
Halsan (SRY) som sitter i styringsgruppa for prosjektet orienterte om arbeidet og de 
ulike hovedleveransene for prosjektet. 
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SRY tilbakemeldte i møte at de er godt fornøyd med informasjon og representasjon i 
styringsgruppa. 

Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 

 

SRY- sak D4-01-18 KD informerer om saker og prosesser innenfor fag-  
    og yrkesopplæringsfeltet 

• Ny tilbudsstruktur på yrkesfag  
• Ny regjeringsplattform og ny organisasjon i KD  

 
Kunnskapsdepartementet informerte om at politisk ledelse i departementet har besluttet 
at offentliggjøring av ny tilbudsstruktur på yrkesfag vil skje i begynnelsen av mars 2018. 
Den nye tilbudsstrukturen vil bli iverksatt fra året 2020/ 2021. SRY og de faglige rådene 
vil bli informert om den nye strukturen i forbindelse med offentliggjøringen. 
Utdanningsdirektoratet vil i etterkant av offentliggjøringen få oversendt et oppdragsbrev 
for videre oppfølging og tilrettelegging av implementering av strukturen. 

Kunnskapsdepartementet informerte videre om den nye regjeringsplattformen og 
endringene i politisk ledelse i departementet. Kunnskapsdepartementet har i forbindelse 
med endringene i regjeringens sammensetning overtatt ansvaret for integreringsfeltet. 
Departementet går nå inn i en prosess med å konkretisere de ulike målsetningene i 
regjeringsplattformen og vil komme tilbake til SRY med informasjon om det videre 
arbeidet.  

SRY tar den nye regjeringsplattformen til etterretning og er spesielt fornøyd med at 
regjeringen vil gi partene større innflytelse over innholdet i yrkesopplæringen. SRY 
merker seg også at regjeringen vil åpne for flere tilpassede utdanningsløp. SRY er 
bekymret for at flere tilpassede opplæringsløp kan utfordre kvaliteten og nivået på 
fagbrevet. SRY vil derfor anmode regjeringen om ikke å innføre ordninger som svekker 
nivået på dagens fag- og svennebrev.    

Videre informerte departementet om at avdelingsdirektør Tone Sollien Horne vil overta 
departementets representasjon i SRY.   
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 

 

SRY- sak D5-01-18 Orientering om opplæringslovutvalgets arbeid og videre 
prosess 
Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal se på regelverket for 
grunnopplæringen og foreslå en ny opplæringslov. Utvalget skal blant annet vurdere 
behovet for regulering av skolen, det skal se på hvordan loven og forskriften kan gjøres 
enklere og mindre detaljert, samtidig som en skal ta vare på og beskytte de rettighetene 
elevene har. Utvalget skal også foreslå overordna prinsipp for regelstyring. 

Utvalgsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum orienterte om opplæringslovutvalgets arbeid 
på møtet. På dette stadiet er utvalget særlig opptatt av hva som er utfordringene med 
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dagens regelstyring av grunnopplæringen. Utvalget håper at SRY kan være en viktig 
diskusjonspartner og ønsker innspill fra SRY underveis i arbeidet. Det er særlig viktig å 
få innspill til hvordan dagens reguleringen av fag- og yrkesopplæringen i 
opplæringsloven med forskrifter fungerer og om det er utfordringer og mangler ved 
dette regelverket. I tillegg er utvalget interessert i synspunkter om hva som vil være 
gode prinsipper for regelstyring. 
Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2019. 

SRY er skeptiske til at opplæringslovsutvalget er oppnevnt uten representanter fra 
partene i arbeidslivet. Av temaer som SRY mener utvalget bør se nærmere på kan 
nevnes gjeldende godskrivningsregler samt opplæringskontorene og 
Yrkesopplæringsnemndenes rolle. SRY mener også det er viktig å involvere elever og 
ungdom i gjennomgangen.  

Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 

 

SRY- sak D6-01-18 Plan for SRYs arbeid i perioden 2017 – 2021. Status for 
organisasjonenes arbeid med temanotater. 
Basert på tidligere diskusjoner i SRY er organisasjonene ansvarlig for å utarbeide 
bakgrunnsnotater for temaer til SRYs arbeid i perioden 2017 – 2021. Status for arbeidet 
er at alle organisasjonene har utarbeidet notater for sine respektive ansvarsområder. 

Ledelsen i SRY vil frem til neste møte vurdere og innplassere temaene i fireårsperioden. 
Saken legges frem for SRY på neste møte. 

Vedtak  
SRYs ledelse følger opp saken. 

 

SRY- sak D7-01-18 Informasjon om fagarbeiderundersøkelsen og 
arbeidsgiverundersøkelsen 

Utdanningsdirektoratet utlyste sommeren 2017 en konkurranse om å utvikle og 
gjennomføre en undersøkelse som retter seg mot ferdigutdannede fagarbeidere. 
Prosjektet er nå tildelt Fafo, NIFU og Respons Analyse AS. I første omgang skal 
Fagarbeiderundersøkelsen være et forsøksprosjekt som strekker seg over to til tre år. 
Prosjektet vil starte i januar 2018 og den første undersøkelsen skal gjennomføres 
senhøsten 2018. 
I konkurransen til Fagarbeiderundersøkelsen ble det også utlyst en opsjon om å utvikle 
og gjennomføre en arbeidsgiverundersøkelse. Arbeidsgiverundersøkelsen skal speile 
Fagarbeiderundersøkelsen fra et arbeidsgiverperspektiv. Dette vil også i første omgang 
være et forsøksprosjekt. Oppstart og gjennomføring må avtales nærmere med 
oppdragstaker. 
SRY har tidligere utnevnt Are Solli og Kari Hoff Okstad som representanter til 
referansegruppen til arbeidet. I tillegg har FFU utnevnt Torbjørn Mjelstad som 
fylkeskommunalrepresentant. Referansegruppen vil få gi innspill til spørsmålsskjemaene 
som utarbeides og til rapportutkast. 
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Vedtak 
SRY er positive til at Utdanningsdirektoratet skal pilotere en fagarbeiderundesøkelse og 
en arbeidsgiverundersøkelse. SRY ber om at resultatene fra undersøkelsene blir 
presentert for SRY når spørringene er gjennomført. SRY foreslår at de samme to 
representantene som sitter i referansegruppen til Fagarbeiderundersøkelsen også inngår 
i referansegruppen til Arbeidsgiverundersøkelsen. 

 

SRY- sak D8-01-18 Orientering om Kompetansebehovsutvalget (KBU) sitt 
arbeid 
Kompetansebehovutvalget (KBU) la frem sin første rapport til KD om fremtidige 
kompetansebehov 31.1.2018. Utvalget er oppnevnt for tre år, og denne første rapporten 
foreligger etter om lag et halvt års arbeid. Bente Søgaard orienterte om utvalgets 
arbeids på SRY møte. 

Formålet med arbeidet er frembringe best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige 
kompetansebehov for nasjonal og regional planlegging samt for den enkeltes studie- og 
yrkesvalg. Utvalget skal frembringe kunnskapsgrunnlag (forskning, statistikk, 
framskrivninger, analyser med mer. På eget initiativ, løfte frem problemstillinger og 
legge til rette for og stimulere til åpen dialog. Utvalget skal årlig rapport innen 1. 
februar. 

Utvalget har konkludert med at:  

 Kompetansenivået i Norge er bra, men kan bli bedre.  
 Det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker 
 Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen 
 Arbeidslivet er en sentral læringsarena 
 Arbeidslivet er en sentral læringsarena 

 
SRY merker seg utvalgets konklusjoner og drøftet videre hvordan SRY og de faglige 
rådene kan nyttiggjøre seg funn i arbeidet. SRY mener utvalgets arbeid kan tilføre 
verdifull informasjon knyttet til kunnskapsgrunnlaget i fag- og yrkesopplæringen. 
Utvalgets arbeid og funn bør således inngå i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet i de 
faglige rådene. SRY anbefaler utvalget legger seg på en åpenhetslinje og fortløpende 
publiserer informasjon og utfordringer på nett. På denne måten kan partene fortløpende 
nyttiggjøre seg informasjon og gi innspill på utfordringer. SRY mener også at utvalget 
bør vurdere om «svart arbeid» bør være et tema for utvalgets arbeid.  

Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 

 

SRY- sak D9-01-18- Foreslåtte aktiviteter og prosjekter i OECD 2018- 2020 
Mari Bakke Ingebrigtsen fra sekretariatet informerte om møte i GNEVET OECD (VET+ 
adult learning) og OECDs foreslåtte aktiviteter og prosjekter for 2018-2020. 

OECD diskuterer nå med landene bla oppfølginger knyttet til tidligere prosjekt om 
workbased learning og tematiske studier. OECD er også i dialog med Norge og de øvrige 
landene om hva som kan være aktuelt å satse på for framtiden innen VET. SRY inviteres 
til å gi innspill til hvilke tematiske studier som kan være aktuelle for Norge. 
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OECD har foreslått følgende aktiviteter: 

 The finances of VET  
 Teachers and trainers in VET 
 Making VET work for adults 
 VET as a pathway to further learning 
 Engaging employers 
 Improving evidence on VET: data and indicators 
 Fit for purpose: VET and the changing character of work 

 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. Sekretariatet sender invitasjon til innspill til SRYs 
medlemmer. 

SRY- sak D10-01-18 Foreslåtte saker til SRY 
I forkant av SRY møter ber sekretariatet organisasjonene i SRY om å sende inn forslag til 
saker. SRYs ledelse ønsker en drøfting om og hvordan SRY bør behandle de foreslåtte 
sakene. 

 Kjønn og likestilling i arbeid og utdanning. Utdanningsforbundet mener at SRY må 
diskutere og avgi innspill til utvalget på våre prioriteringer. 

 
 Fondsfinanisering av læreplasser. Regjeringsplattformen vil bedre de økonomiske 

ordningene for å etablere læreplasser, men spesifiserer i liten grad hvilke tiltak de 
vil sette i verk.  Utdanningsforbundet ønsker at SRY diskuterer fordeler og 
ulemper ved en slik ordning, og henter inn erfaringer fra land som har dette, 
Danmark og England om vi har forstått det riktig. 

 
 Yrkesopplæringsnemndene: Utdanningsforbundet mener SRY bør ber om en 

fullstendig redegjørelse fra KD om status på oppfølgingen av rapporten fra SRY. 
 

 Høring - Nasjonale retningslinjer for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Bør SRY avgi 
høringsuttalelse eller kan det overlates til partene å besvare høringen? 
 

Vedtak 
De foreslåtte sakene er viktig men SRY må på grunn av kommende arbeid med 
temanotatene for oppnevningsperioden gjøre en prioritering av saker. Temaet 
fondsfinansiering kan innarbeides i SRYs temanotat 7. Gjennomgang av 
virkemiddelbruken i fag- og yrkesopplæringen. Øvrige saker utsettes inntil videre. 

 

Evaluering av møte 
SRY vil gi honnør til sekretariatet for gode saksfremlegg. Førøvrig mener SRY at 
dagsorden var satt opp med gode orienteringssaker. 
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Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY og faglige råd 

E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no 
 
 

 
Vår dato: 
18.4.2018 
Vår 
referanse: 
2018/12989 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

 
 

SRY-møte 2 
2018 

 
 
Dato: 26.4.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
  
SRY-vedtakssak V4-02-18 Oppfølging av SRYs arbeidsplan for 

perioden 2018 – 2021.  
Dokument  
Innstilling SRY slutter seg til forslag til tidsplan for de 

ulike temaene 
Vedlegg Temanotater fra SRYs organisasjoner 

Bakgrunn for saken 
SRY drøftet i møte 14.12.2017 ansvarsfordeling av temaer til SRYs plan for perioden.  

1. Hvordan arbeide for et mer seriøst arbeidsliv?   
2. Rådgivning og karriereveiledning  
3. Digitalisering og teknologi: effekter på arbeidsliv og utdanning i 

fremtidsperspektiv  
4. Bærekraft og miljø: effekter på arbeidsliv og utdanning  
5. Innovasjon og entreprenørskap: effekter på arbeidsliv og utdanning  
6. Inkludering og «Excellence»  
7. Gjennomgang av virkemiddelbruken i fag- og yrkesopplæringen  

SRY gjorde følgende vedtak i saken 14.12.2017: 

Vedtak 
Basert på diskusjonene er organisasjonene ansvarlig for å utarbeide bakgrunnsnotater for 
temaer. Frist for innspill fra SRYs medlemmer til ansvarlig for hvert tema er 1. februar 2018. 
Ledelsen i SRY vurderer og innplasserer temaene i fireårsperioden. Notatene skal være ferdigstilt 
innen 15.februar 2018.   

Alle organisasjonene har levert sine temanotater og SRYs ledelse har følgende forslag til 
oppfølging av temaene. 

Bakgrunnsnotatene er et utgangspunkt for innplassering av temaene i SRYs langtidsplan og ikke 
fult ut uttømmende i forhold til problematisering av de ulike temaene. SRYs ledelse mener derfor 
at det i forbindelse med behandling av hvert tema bør settes ned interne arbeidsgrupper med 
medlemmer fra SRY. Arbeidsgruppene skal gjennomgå og vurdere kunnskapsgrunnlag, aktuelle 
problemstillinger, behov for innledere samt bidra til å kvalitetssikre saksfremlegg til SRY. 
Sekretariatet vil bistå arbeidsgruppene. 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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SRYs ledelse foreslår følgende tidsplan for behandling av de ulike temaene: 

Tema Starttidspunkt Bakgrunnsnotat Arbeidsgruppe 
Innovasjon og entreprenørskap - 
effekter på arbeidsliv og utdanning 

Høst 2018 Virke  

Inkludering og «Excellence» Vår 2019 LO  
1Hvordan arbeide for et mer seriøst 
arbeidsliv? 

Vår 2020 NHO  

1Rådgivning og karriereveiledning Vår 2020 UDF  
1Digitalisering og teknologi: effekter 
på arbeidsliv og utdanning i 
fremtidsperspektiv 

Vår 2020 YS  

Bærekraft og miljø: effekter på 
arbeidsliv og utdanning 

Drøftes i SRY NHO  

Gjennomgang av virkemiddelbruken 
i fag- og yrkesopplæringen 

Drøftes i SRY KS  

 SRY drøfter tidsplanen på møtet.  
 
Forslag til vedtak  
SRY slutter seg til forslag til tidsplan for de ulike temaene 

 

                                                           
1 Regjeringen har varslet en kompetansemelding i 2020. SRYs arbeid med temaene justeres slik at forslag kan spilles inn til 
meldingsarbeidet. 



 
 
 
Temanotat til SRY: Hvordan arbeide for et mer seriøst arbeidsliv? 
 
 
Hvorfor er dette temaet viktig for SRY? 
Gjennom lærlingmodellen er fag- og yrkesopplæringen avhengig av arbeidslivet som 
opplæringsarena fordi arbeidslivet er en del av det formelle utdanningssystemet. Det er 
frivillig å være lærebedrift, men vi må ha et tilstrekkelig antall virksomheter som tilbyr 
opplæring i lærefagene. Opplæringen krever seriøse og stabile arbeidsforhold, som for 
eksempel fast ansatte instruktører bygget på regulerte krav og gode arbeidskulturer. Et 
useriøst arbeidsliv er en trussel mot lærlingmodellen. Noe av det viktigste vi som arbeidslivets 
parter kan gjøre er å sørge for at de seriøse aktørene er konkurransedyktige. 
 
Aktiv bekjempelse av arbeidslivskriminaliteten 
Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, som skatteunndragelse og sosial dumping, krever 
forebygging, synliggjøring og effektiv sanksjonering. For å lykkes med bekjempelsen må 
arbeidet organiseres på en effektiv måte. Det krever tett samarbeid mellom arbeidslivets 
parter, ulike deler av forvaltningen, herunder fagdepartementene, politiet, tilsynene og A-
krimsentrene.  
 
Særlig innsats mot utsatte bransjer 
Virkemidlene bør differensieres og målrettes mot bransjer med særlig behov. Spesielt utsatte 
bransjer er byggenæringen, bilbransjen, reiselivsnæringen (hotell og restaurant), renhold og 
transport. Dette er bransjer hvor fagkompetanse tradisjonelt står sterkt. Det er viktig at 
arbeidslivets parter og bransjeorganisasjonene jobber aktivt med lokale myndigheter, parallelt 
med styrkingen av den nasjonale innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. 
 
Bevisstgjøring av forbrukermarkedet 
Det anslås at omfanget av arbeidslivskriminaliteten utgjør ca. 28 milliarder kroner årlig1. 
Store deler av svinnet finner vi i forbrukermarkedet, men problemet vokser også i det 
profesjonelle markedet. Her er det behov for forebyggende tiltak som endrer holdninger og gir 
forståelse for hvilke konsekvenser innkjøp av svarte tjenester innebærer. Det er også viktig å 
formidle kunnskap om arbeidslivets viktige rolle som opplæringsarena. Videre bør det 
utarbeides verktøy som gjør det lettere å avdekke svart omsetning som for eksempel digitale 
informasjonsplattformer. 
 
Anskaffelser (offentlige og private) 
Anskaffelser kan defineres som innkjøp av varer og tjenester på vegne av en virksomhet og 
ikke en privatperson. Offentlige anskaffelser utgjør ca. 40 prosent av den totale omsetningen, 
mens private anskaffelser utgjør ca. 60 prosent. Til sammen omsettes det for mer enn tusen 
milliarder kroner i året.  
 

                                                           
1 Ref. NHOs tiltakspakke mot arbeidskriminalitet, publisert 18.1.2018, 
https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/arbeidslivspolitikk/nhos-tiltakspakke-
mot-arbeidslivskriminalitet-170118.pdf. 

https://www.nho.no/


Gjennom anskaffelsesregelverket finnes et lovmessig handlingsrom for markedsregulering 
som kan bidra til å fremme seriøsitet. For private anskaffelser bør dette synliggjøres og 
forsterkes, men det er vanskelig å regulere og kontrollere. 
 
Eksempler på reguleringer som allerede finnes er lærlingeklausuler ved offentlige 
anskaffelser og kvalifikasjonskrav ved utførelse av oppdrag. Flere yrker og kvalifikasjoner er 
også omfattet av nasjonalt lovverk, som for eksempel plan- og bygningsloven og el-
tilsynsloven, og mange dekkes også av internasjonale konvensjoner og sertifikater. 
 
Styrking av det organiserte arbeidslivet 
Norsk arbeidsliv finner sin styrke og mye av sin konkurransekraft i partssamarbeidet. 
Partssamarbeidet bidrar til stabilitet og forutsigbare rammer. Det omfatter mer enn 
lønnsdannelse gjennom overenskomster. Det handler også om korporativt samarbeid blant 
annet innen arbeidslivs- og kompetanseområdet.  
 
En avgjørende faktor for partssamarbeidet er høy organisasjonsgrad – både på arbeidstaker og 
arbeidsgiversiden. Utfordringen er å forene dette med et arbeidsliv som ser ut til å bevege seg 
i retning av løsere og mer fleksible rammer, som hyppigere bruk av midlertidige stillinger, 
deltids stillinger, bruk av vikarer, underleverandører og vekst i delingsøkonomien som ikke 
bygger på tradisjonelle vilkår for ansettelse.  
 
Hva kan SRY gjøre videre? 

- Organisasjonene bør drøfte og enes om noen grunnleggende prinsipper 
- Organisasjonene bør utarbeide en felles tiltaks- og handlingsplan for seriøsitet 
- SRY kan bestille en nærmere analyse som for eksempel ser på sammenhengen mellom 

å være godkjent lærebedrift og seriøsitet 
 
 
NHO, 1. februar 2018 



 

Bakgrunnsnotat for tema: Rådgivning og karriereveiledning 

 

Om rådgjeving og karriererettleiingsfeltet 
 

Rådgjevarar og karriererettleiarar har ei nøkkelrolle i heile utdanningssystemet, og dei har eit stadig 
aukande omfang av komplekse oppgåver å utføre. Dei jobbar innan et komplekst og samansett 
område som har grenseflater til ulike sektorar. Lokal rådgjevingspraksis blir til i eit spenningsfelt 
mellom ulike interessentgrupper sine ønskjer og krav; rådgjevingsteori, lov og forskrift, tilrådde 
kompetansekriter, andre sentrale styringssignal, og lokale, kontekstuelle forhold som f.eks. skulen 
eller karrieresentera si organisering og brukargrunnlag, behovet og engasjementet til lokalt 
næringsliv osv.1 Ei kjend problemstilling knytt til rådgjeving/karriererettleiing er om tenesta skal være 
ein personleg eller individuelt fokusert service eller eit verkemiddel for storsamfunnet sitt behov for 
framtidig kompetent arbeidskraft. 2 

Fleire evalueringar har peika på manglar ved det norske systemet for livslang rådgjeving og 
karriererettleiing. Blant anna at tenestene er fragmenterte, manglar koordinering og strategisk 
utvikling og ei svak profesjonalisering. Det blir argumentert for at ulike intervensjonar må i større 
grad bli sett i samanheng og bygge på kvarandre – og at styring og organisering av 
karriererettleiingsfeltet må bli sett i samanheng med den større kompetansepolitikken: «Lifelong 
guidance is not one intervention, but many, and works most effectively when a range of interventions 
are combined.» (ELGPN 2014:8). SRY har tidlegare stilt seg bak ein politikk om å styrke det 
heilskaplege systemet for livslang rådgjeving og karriererettleiing. 3  

Omgrep; rådgjeving og karriererettleiing 

Der er mange ulike omgrep som nyttast på feltet, som til dels omhandlar det same: Rådgjeving, 
rettleiing, informering, karriererettleiing, utdannings- og yrkesrådgjeving, og sosialpedagogisk 
rådgjeving. I Norge har omgrepa rådgjeving, utdannings- og yrkesrådgjeving og sosialpedagogisk 
rådgjeving blitt brukt, spesielt i skulesektoren. Rådgjeving som overordna omgrep kan definerast 
som: 

«...pedagogisk verksemd der hensikta er å setje dei som søker hjelp, betre i stand til å hjelpe seg sjølv, ikkje 
berre i den aktuelle saken dei står oppe i, men også i andre, liknande saker».4 

Karriererettleiing har siste åra blitt eit stadig meir aktuelt konsept, både politisk og som ein del av 
statlege og kommunale tenester. Som eit resultat av utviklinga i samfunnet og i arbeidslivet ser ein 
behov for å styrke borgarane sine moglegheiter til å få kontroll over eigen karriereutvikling. ELGPN 
definerer karriererettleiing på følgande måte: 

A range of activities that enable citizens of any age, and at any point in their lives, to identify their 
capacities, competences and interests; to make meaningful educational, training and occupational 

                                                           
1 Mordal, S. Buland, T. & Mathiesen, I. H.  (2015) Rådgiverrollen, mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. 
SINTEF,NTNU, IRIS.  
2 Haug; E. H. (2016) Kvalitet i Norske skolers karriereveiledning: I spennet mellom storsamfunnets behov og 
elevenes autonomi. Avhandling, Philosopiae Doctor, Høgskolen i Innlandet.  
3 Livslang rådgivning/karriereveiledning for alle. Diskusjonsnotat fra SRYs arbeidsgruppe for rådgivning og 
karriereveiledning, Oslo, oktober, 2014.  
4 Johannessen, E., Kokkersvold, E. og Vedeler, L. (2001) Rådgivning. Gyldendal Akademisk s:15.  



 

decisions; and to manage their individual life paths in learning, work and other settings in which these 
capacities and competences are learned and/or used. 

(ELGPN 2014) 

Ansvar og koordinering på karriererettleiingsfeltet 

På statleg nivå er tre departement og fem direktorat/underliggande etatar involvert. 
Kunnskapsdepartementet er det leiande departement på feltet, men også Arbeids- og 
sosialdepartementet og Justisdepartementet har ansvar på området. På direktoratsnivå har 
Utdanningsdirektoratet ansvar for skulerådgjevinga. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for 
NAV og Integrerings- og mangfaldsdirektoratet for integreringsfeltet. Senter for IKT i utdanninga har 
ansvar for utdanning.no. Kompetanse Norge er departementets fagorgan for kompetansepolitikk og 
har i oppdrag å drifte Nasjonal eining for karriererettleiing, som skal bidra til auka kvalitet, 
profesjonalitet og et meir likeverdig tilbod om karriererettleiing på tvers av sektorane. Kompetanse 
Norge har også ansvar for å utvikle og støtte karrieresenter og partnarskapa i fylka. 

Grad av samarbeid på tvers av sektorar i fylka varierer i ulike deler av landet. I nokre fylke er det eit 
tett samarbeid mellom karrieresenter, skular, NAV-kontor og integreringsansvarlege i kommunen, 
medan det er lite av dette i andre fylke. Kva som er formålet med karriererettleiing og hensikta med 
tenestene kan være ulikt definert. 

Ei nærare beskriving av aktørbiletet for karriererettleiingsfeltet i dag er å finne i NOU 2016:7.  

Lovverket – og politiske mål 

Retten til rådgjeving i skulen er heimla i Opplæringslova § 9-2 og privatskulelova § 3-11.  Elevar i 
grunnopplæringa har rett til naudsynt rådgjeving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og sosiale 
spørsmål. Formålet med og innhaldet i rådgjevinga er beskrive i forskrift til opplæringslova kap. 22 og 
privatskulelova kap. 7. Ytterlegare presisering av bestemmingane er beskrive i rundskriv Udir 2-09. 

Vaksne som har opplæring på grunnskulens område har rett til rådgjeving etter § 4A- 8, for å 
kartlegge kva tilbod den vaksne har behov for. Verken lærlingar eller vaksne tatt inn til vidaregåande 
opplæring etter opplæringslova § 4A-3, har rett til rådgiving.    

Forskrifta er relativt open på fleire punkt. Dette opnar for lokal omsetjing og fortolking, bidreg også 
til lokale variasjonar i den praktiske utøvinga av oppgåvene.  

Opplæringsloven § 12-4 om Yrkesopplæringsnemndas oppgaver fokuserer blant annet på at 
yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for at rådgivingen om fag- og yrkesopplæring blir best mulig, og 
foreslå tiltak der nemnda finner det nødvendig. Denne paragrafen gir en rekke muligheter for 
fylkeskommunene når det gjelder å utvikle og forankre rådgivingsstrategier knyttet til fag- og 
yrkesopplæring. Dette kan dreie seg om strategi for samarbeid skole arbeidsliv, organisering og 
gjennomføring av prosjekt til fordypning osv. 

Kompetanse 

I 2009 utarbeida Utdanningsdirektoratet «Anbefalt formell kompetanse og rettleiande kompetanse 
kriterium for rådgjevarar i skulen». Ein rådgjevar i skulen bør minst ha ei relevant bachelorgrad, og i 
denne bør minst 60 studiepoeng vere innan rådgjeving og minst halvparten av denne igjen bør vere 
innan den rådgjevingsforma ein har ansvaret for. Dei rettleiande kompetansekriteriene spesifiserer 
kva kunnskapar og ferdigheiter ein rådgjevar bør ha.  



 

Korleis skal SRY arbeide med dette temaet? 
 

Kva er dei største utfordringane?  

Ei av de store utfordringane rådgjevings/karriererettleiingsfeltet i dag er at det livslange perspektivet 
ikkje i tilstrekkeleg grad blir tatt vare på. Det er i overgangane mellom ulike skuleslag, mellom 
skule/utdanning og arbeidsliv og ved bytte av jobb menneskje er mest sårbare, og det er også i disse 
overgangane det blir stilt størst krav til rådgjevings-/ rettleiingstenesta. 

SRY meiner at rådgjevings-/ karriererettleiingstenesta i Norge manglar et overordna rammeverk som 
sikrar heilskap og samanheng i innhald innan og mellom dei ulike tiltaka. Der er ingen overordna 
målsettingar og plan for progresjon som sikrar at rådgjevinga/karriererettleiinga gjev unge, og vaksne 
med rett, den kompetansen dei treng til å handtere eigen karriere gjennom livet og i dei sårbare 
overgangsfasane spesielt. Fråværet av ein heilskapleg plan opnar for at kvaliteten på 
rådgjevinga/rettleiinga kan vere varierande. Det er ei fare å fokusere for mykje på enkelte aktivitetar 
og innhaldskomponentar, medan andre får lite merksemd.  

Det er eit mangfald av aktørar innan feltet både på nasjonalt og lokalt nivå. Mange av disse aktørane 
har godt etablerte samarbeid der dei ulike aktørane støttar opp om kvarandre sine aktivitetar og 
målsettingar. Det er likevel også eksempel på at dei ulike aktørane fungerer relativt uavhengig av 
kvarandre, med lite informasjon om og kontakt. Dette blei også peika på i OECDs (2002) sin 
gjennomgang av rådgiving/ karriereveiledningstjenesten i Norge. 

Det sammensatte aktørbildet påvirker fordelingen av ressurser til rådgiving/ karriereveiledning. Da 
de ulike aktørene i feltet er organisert under ulike departement, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- 
og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- likestillings- og 
inkluderingsdepartementet, vil følgelig også tildeling av midler gå via ulike kanaler. Midler fordeles til 
nasjonale aktører eller til fylkeskommunene via ulike departement, direktorat eller fagenheter. 
Rollene mellom de ulike aktørene kan virke utydelige. En slik struktur fører til at det er vanskelig å få 
oversikt over hvor mye midler som samlet sett brukes på feltet. Strukturen gir også en økt 
sannsynlighet for at det brukes midler på sammenfallende og overlappende aktiviteter, med andre 
ord, det mangler en overordnet styring. 

Lærlinger og voksne, med unntak av voksne med rett til opplæring etter opplæringsloven § 4A-1 og 
§4A-2, har ikke rett til rådgiving og karriereveiledning. Karrieresentrene skal gi et tilbud til voksne, 
men som nevnt i kapittelet ovenfor er det variasjoner i tilbudet som gis via karrieresentrene og 
målgruppene sentrene retter seg mot. Vi har dermed ingen ordninger som sikrer lærlinger og voksne 
over hele landet rådgiving/ karriereveiledning. 

SRY må jobbe for at det blir utarbeida ein nasjonal strategisk plan for rådgiving/ 
karriereveiledning. Dette inneber at:  

• Alle må få rett til rådgiving/karriereveiledning. Det bør utredes hvordan lærlinger og 
voksne kan gis rett til rådgiving/ karriereveiledning.  

• Arbeidet må omfatte utvikling av felles forståelse og begreper av hva rådgiving/ 
karriereveiledning er og betydningen av det.  

• En nasjonal strategisk plan må legge til rette for en forståelse av rådgiving/ 
karriereveiledning som å legge til rette for læring av karrierehåndteringsferdigheter.  

• Arbeidet må omfatte en vurdering av dagens organisering nasjonalt, regionalt og lokalt 
og eventuelt et forslag til en endring mot en økonomisk bærekraftig, helhetlig og 
langsiktig organisering som sikrer en klar rolle og ansvarsfordeling mellom ulike 



 

aktører. Strukturen må sikre god kommunikasjon mellom arbeidslivet og 
rådgiving/karriereveiledningstjenesten.  

• Arbeidet må omfatte en vurdering av behovet for kompetanse og hvilke kompetansekrav 
som bør settes til de ulike aktørene gitt roller og ansvar. Formelle kompetansekrav til 
personer som jobber direkte med rådgiving/karriereveiledning bør vurderes.  

• Arbeidet må omfatte en vurdering av nasjonal styring av ressurser og at ressursene er i 
overenstemmelse med oppgavene som skal løses.  

 



 

NOTAT 
 
Til: SRY 
Fra:  YS 
Dato: 20.01.18 
 
 
Digitalisering og teknologi: effekter på arbeidsliv og utdanning i fremtidsperspektiv. 
Samfunnet gjennomgår store endringer på grunn av digitalisering og teknologisk utvikling. 
Dette har store konsekvenser både for samfunnet og arbeidslivet generelt, og for 
utdanningssystemet og fagopplæring spesielt.  
 
Ny teknologi vil for det første gjøre at oppgavene blir løst på en annen måte enn tidligere. 
Mange jobber vil bli endret, samtidig som det vil komme nye jobber på ulike nivåer i ulike 
sektorer. Det vil bli færre jobber uten krav til formell kompetanse og fagopplæring vil fortsatt 
være en meget etterspurt kompetanse. Derfor blir det viktig at så mange som mulig 
gjennomfører videregående opplæring. 
 
I tillegg vil også teknologi og digitalisering kunne utfordre den norske arbeidslivsmodellen og 
måten vi organiserer arbeidet på. Teknologi og digitalisering vil muliggjøre at flere har en 
løsere tilknytning til arbeidslivet, som igjen vil kunne utfordre lærlingmodellen som 
forutsetter faste ansatte. Om man vil se en stor økning i løsere tilknytningsformer og at 
arbeidslivsmodellen utfordres, er til stor grad ett politisk valg. Det offentlige må som blant 
annet lovgiver og offentlig innkjøper gjøre tydeligere prioriteringer for sikre et seriøst 
arbeidsliv og en velfungerende lærlingordning. Når det gjelder konsekvenser disse endingene 
har på systemet for fag og yrkesopplæring mer spesifikt, har vi valgt ut følgende 
hovedområder: 
 
Tilbudsstruktur  
Utviklingen vil gjøre at mange yrker blir borte samtidig som nye kommer til. Dette vil da 
innebære nye lærefag som må utvikles innenfor trepartssamarbeidet. Dette vil både kunne 
være lærefag knyttet til IT og teknologi, men også nye fag innenfor alle utdanningsprogram 
som konsekvens av nye arbeidsmåter i arbeidslivet. Tilbudsstrukturen må dermed ikke være 
statisk men i endring. Det blir dermed viktig å stadig utvikle samarbeidet mellom 
myndighetene og partene slik at strukturen fortløpende er i tråd med arbeidslivets behov.  
 
Innhold og gjennomføring  
Innholdet i fagene og læreplanmål vil måtte endres som følge av digitalisering og teknologi. 
Nye elementer vil måtte inkorporeres i læreplanen som følge av at oppgavene løse ulikt i 
arbeidslivet. Det er positivt at faglig råd nå har fått avgjørende innflytelse på VG3 læreplaner 
som vil kunne sikre en tettere kobling mot arbeidslivet.  
Også gjennomføringen av fagopplæringen i ulike fag vil kunne bli påvirket av digitalisering 
og ny teknologi. Ett viktig spørsmål er om den teknologiske utviklingen medfører et enda 
tettere samarbeid mellom skole og bedrift gjennom hele opplæringsløpet.  Et annet viktig 
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spørsmål er hvordan man i fremtiden skal sikre at utstyrsparken i yrkesfaglig opplæring gir 
relevant og god opplæring og forberedelse på læretiden.  
 
Det vil være store forskjeller mellom ulike fag og utdanningsprogram. Noen fag vil være lite 
påvirket av disse endringene, mens andre fag vil se store endringer på grunn av utviklingen i 
arbeidslivet. 
 
Dimensjonering og karrierveiledning  
Dimensjonering av utdanninger er meget viktig for å sikre arbeidslivet riktig kompetanse.  
Partene i arbeidslivet på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå må være sentrale 
samarbeidspartnere i dimensjoneringsarbeidet i utdanningssystemet. 
 
Det er en stor fare for at man dimensjonerer ut ifra gårsdagens behov og oppgaveløsning i 
arbeidslivet. Man tar dermed i for liten grad innover seg endringer i arbeidslivet, som gjør at 
man enten vil trenger færre eller flere plasser på ulike fag.  Vil for eksempel behovet for 
fagarbeidere i enkelte sektorer reduseres som følge av økt bruk av teknologi og 
automatisering?. Tilsvarende er det et spørsmål om teknologi vil føre til at behovet for 
lærlingplasser må skaleres opp innenfor andre områder.  
 
Dimensjonering bestemmes i stor grad ut i fra hva elevene selv ønsker. Det er dermed viktig 
at karriereveiledningen unge og voksne får tar utgangspunkt i fremtidens arbeidsliv. Dette 
innebærer at videreutdanning av rådgivere om disse temaene blir viktig. I tillegg må også 
utdanning i karriereveilending gi god innsikt i arbeidslivet, teknologi og digitalisering og det å 
innhente og tolke relevant statistikk.  
 
Oppsummering og veien videre  
Fag og yrkesopplæringen vil bli påvirket av teknologi og digitalisering på en rekke ulike 
måter. Politiske valg vil være avgjørende for å sikre at fag og yrkesopplæringen skal beholde 
og styrke den posisjonen den har i dag. Her vil SRY og de faglige rådene spille en 
nøkkelrolle.  
 
I forhold til videre arbeid er det muligens behov for mer detaljert informasjon om hvordan 
endringene påvirker ulike utdanningsprogram og fag. Dette vil for eksempel kunne være en 
del av de faglige rådenes utviklingsredegjørelse, settes ut som forskningsoppdrag fra 
Utdanningsdirektoratet eller KD, eller lignende. Et slikt arbeid vil vanskelig kunne gi sikre 
funn og tallfeste endringer i behov. Like fullt vil det kunne gi viktig informasjon om hvordan 
endringer vil treffe utdanningssystemet på ulike måter. Dette er blant annet viktig når fylkene 
skal dimensjonere sine yrkesfaglige tilbud.  
 



Temanotat til SRY: Bærekraft og miljø: effekter på arbeidsliv og utdanning 
 
Hvorfor er dette temaet viktig for SRY? 
Verdens klimagassutslipp har økt kraftig som følge av befolkningsveksten på kloden. Mens 
det tidligere var de industrialiserte landene som stod for mesteparten av utslippene er det nå 
utviklingslandene og de fremvoksende økonomiene som dominerer.  
 
Bærekraft og miljø er en del av det grønne skiftet som arbeidslivet står midt i. Både offentlig 
og privat sektor påvirkes. Noen næringer berøres mer enn andre, fordi de i større grad 
påvirker miljøet gjennom utslipp av avfall, Co2 og miljøgifter. Dette gjelder bransjer og 
sektorer som energi (særlig kull, olje og gass), fiskeri og havbruk, landbruk og transport. 
 
Norge har tradisjonelt bygget opp kunnskap og kompetanse knyttet til våre naturressurser – 
fra fiskeri, jordbruk og sjøfart til kraftutbygging, industrireising og utvinning av olje og gass. I 
dag er Norge en hybrid-nasjon med virksomheter både knyttet til fossile og fornybare 
ressurser, som solkraft, vindkraft, bølgekraft og mineraler. Vi tror at mange fagutdanninger 
har gode forutsetninger for å omstille til nye bransjer og ny teknologi. 
 
Teknologi, produktutvikling og regelverk 
Det grønne skiftet i arbeidslivet er avhengig av evnen til å utvikle ny teknologi og ta denne i 
bruk. Omstillingen handler samtidig om en produktutvikling der nye produkter på markedet i 
større grad tar hensyn til miljøet. Produktutviklingen og innovasjonen i bedriftene vil avhenge 
av et samspill i alle ledd. Fagarbeiderne spiller og vil fortsatt spille en sentral rolle. 
 
Den politiske utviklingen går mot strengere regler knyttet til utslipp og forurensing, både i 
nasjonal lovgivning og gjennom internasjonale konvensjoner. Det tvinger virksomhetene til å 
tenke nytt og grønt fordi det stadig blir en konkurranseulempe å forurense. Det tvinger også 
frem felles løsninger gjennom for eksempel NOx-fondet som fungerer som et spleiselag 
mellom private bedrifter og offentlige myndigheter.  
 
Konsekvenser for utdanning  
Det grønne skiftet påvirker utdanningspolitikken. For eksempel skal ny teknologi for 
miljøvennlig lagring av fornybar energi utvikles og operasjonaliseres. Det vil kunne påvirke 
kompetansemålene i en rekke fag. Det kan også medføre etablering av helt nye lærefag og 
andre utdanningstilbud. 
 
Hva kan SRY gjøre videre? 

- SRY bør gå i nærmere dialog med de faglige rådene for å løfte bærekraft og miljø på 
agendaen og se hvordan vi best kan ta hensyn til dette ved gjennomgang og videre 
forvaltning av læreplanene 

- Organisasjonene kan kartlegge nærmere hvilke fagretninger og utdanninger som 
særlig berøres i egne bransjer 

- Organisasjonene kan vurdere særlige tiltak for implementering av nye kompetansemål 
 
 
 
 
 
NHO, 14. februar 2018 
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Hva er entreprenørskap? 
Hvordan kan man oppnå langsiktige kunnskaper og kompetanser i et samfunn der kunnskaper 
raskt blir foreldet? 
Samfunns- og arbeidssituasjonen er stadig i endring og stiller krav til individets kompetanser som 
strekker seg langt utover formell utdanning. Det er kompetanser som er vanskelig å beskrive, tar lang 
tid å utvikle og som i liten grad gjenspeiles på våre vitnemål og som har svært stor betydning for 
kvaliteten på det arbeidet vi gjør. Det er her entreprenørskap spiller en stor rolle, gjennom å utvikle 
personlig kompetanser som mot, læringsevne, emosjonell og sosial intelligens, personlig integritet, 
engasjement og initiativ, intuisjon og kreativitet. Det er viktige kompetanser for alle uansett om du 
jobber med produkter eller tjenester, er ansatt eller arbeidsgiver. Entreprenøriell læring styrker 
lærere og elevers evne til å møte utfordringer i dagens og morgendagens arbeidsliv. 
 
For å kunne bidra til nytenkning, innovasjon og omstilling i arbeidslivet, og for å håndtere fremtidige 
samfunnsutfordringer, mener utvalget at skolen må legge til rette for at elevene utvikler evne til å 
utforske, se nye muligheter og utvikle nye løsninger. (NOU 2015: 8) 
 
Entreprenørskap henter sitt innhold fra flere deldisipliner som pedagogikk, metode, innovasjon, 
ledelse, prosjektarbeid og utviklingsstrategi. Entreprenørskap består altså av mange ulike deler og 
kompetanseområder. Vi snakker tre ulike kategorier: 
 

1. Utdanning om entreprenørskap. Det inkluderer kunnskaper om entreprenørskapets natur og 
forutsetninger. Det gir dypere forståelse og innsikt i entreprenørens tenkning og handlinger. 
Effekten av denne type utdanning er økt forståelse i samfunnet for entreprenører og er 
nødvendig for å skape gode regelsystem og samfunnsklima for entreprenører. 

2. Trening i entreprenørskap baseres på en konkret ide som blir satt ut i livet i en mer eller 
mindre autentisk situasjon. I løpet av prosessen utvikles kunnskaper og kompetanseområder 
som det er behov for, for at ideen skal iverksettes. Et eksempel er å starte en egen 
ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap. Dette handler om hvordan man trener på 
ideutvikling, etablering, drifting og nedleggelse av en virksomhet. Gjennom denne prosessen 
utvikler og anvender elevene evner, holdninger og utvikler innovasjonsressurser gjennom å 
realisere egne talenter i autentiske læringssituasjoner. 

3. Trening for entreprenørskap innebærer en forberedende trening for å utvikle de holdninger, 
evner og innstillinger som genererer handling. Her finnes også trening i aktivt ansvarstaking 
for seg selv og andre, ideutvikling, prosjektledelse, etc. Trening for entreprenørskap skaper 
en grobunn for nye måter å forsørge seg på og får flere mennesker til å ta ibruk sine evner og 
sin drivkraft. Å stimulere entreprenørskapsholdninger handler om å vektlegge å forsørge seg 
selv. 

 
Det er også vanlig å skille mellom indre respektive ytre entreprenørskap, der indre entreprenørskap 
omfatter personlige kompetanser som kreativitet, drivkraft mm og ytre entreprenørskap som 
handler om konkrete forretnings- og virksomhetskunnskaper. 
 
Entreprenøriell læring er prosessorientert og muliggjør omfattende kompetanseutvikling hos både 
lærere og elever. Å bevege seg ut av skolen for å finne kompetanse- personer og miljøer bør være 
like naturlig som å gå til undervisning i skolen. Elever kan ikke beholde et tradisjonelt syn på skolen 
ved å vente på instruksjoner før de starter opp med noe. Da risikerer man at evnen til å ta initiativ 
blir understimulert. 
 
Hvordan anvende entreprenørskap: 
Hvilke kompetanseområder stimuleres av entreprenøriell læring? 
Det er mange kompetanseområder som stimuleres gjennom entreprenøriell læring. Her er noen 
eksempler på kompetanseområder: 
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• Personlig lederskap og selvkunnskap utgjør den grunnleggende delen og berører den 
enkeltes menneskets kjerne. Selvkunnskap i skolen er egnet til å styrke elevenes selvfølelse 
og gir anledning til en kontinuerlig læring om seg selv gjennom hele skoletiden. 

• Foretaksomhet innebærer den kompetanse en person har til faktisk å foreta seg noe, bringe 
en ide fra tanke til virkelighet eller så se mulighetene og gjøre noe med dem. 

• Endringskompetanse og læring handler om den beredskapen et menneske har til å møte og 
håndtere forandringer. En entreprenøriell elev vet at forutsetningene i livet forandres. Når 
omverdenen forandres blir det naturlig å skape nye løsninger og på en kreativ måte håndtere 
den endrede situasjonen. Endringskompetanse og læring går hånd i hånd. For å håndtere 
endring kreves læring. Ved læring skjer forandring. 

• Å ta ansvar og bedømme konsekvenser. Å lære å se konsekvenser av egen tenkning og 
handling krever at eleven utvikler selvstendighet og selvrespekt gjennom å forstå hvordan 
ting henger sammen. Å lære av sine feiltrinn er feil. Elever behøver ikke mislykkes for å skape 
mening og lærdom av sine erfaringer. Men å se konsekvensen av egen innsats for sin egen 
læringsskyld næres av at eleven og læreren sammen reflekterer. Slik sett utvikles evnen til å 
personlige initiativ, snarere enn å forvente at «noen skal sørge for at jeg får en oppgave».  

• Bevissthet om egne talenter. For å etablere solid og stabilt entreprenørskap er det av stor 
verdi å ha innsikt i egne og andres talenter. Når flere mennesker arbeider sammen og alle 
kommer til sin rett, øker produktiviteten og arbeidsgleden.  

• Tverrfaglige arbeidsområder. Den tverrfaglige arbeidsmåten innebærer at man arbeider 
med to eller flere fag samtidig rundt et definert tema, mot flere læringsmål. Med tverrfaglig 
arbeidsmetodikk får pedagogen større innsikt i elevenes totale arbeidssituasjon. 
Undervisningen isoleres ikke til de enkelte fag, noe som gjør at eleven lærer å kople 
kunnskapssøking relatert til sin totale livssituasjon snarere en kun til skolen. I praksis gir 
tverrfaglig arbeid andre effekter som er vanskeligere å oppnå ved undervisning i enkeltfag. 
Den gjenspeiler også en naturlig arbeidsform i arbeidslivet. 

• Samspill med samfunnet. Å få økt innblikk i næringsliv og samfunnsliv utvikler elevens 
forståelse for hvordan samfunn og næringsliv fungerer. Det gir blanding av både 
samfunnskunnskap og entreprenøriell trening.  

 
«Når kompetanseområdene som beskrives stimuleres daglig, forberedes elevene for dagens og 
morgendagens arbeidsliv, akkurat som læreplanen pålegger» (Westlund, 2007, s.37). 
 
Hvorfor entreprenørskap: 
Betydningen av entreprenørskap i utdanningen 
Norge står midt i en omstilling og har som ambisjon å utvikle entreprenørielle holdninger og adferd 
(entrepreneurial mindsets) i befolkningen. Utdanning og opplæring vurderes som de viktigste 
driverne for å oppnå dette. Norge har hatt to strategiplaner for entreprenørskap i utdanningen. Den 
første handlingsplanen ble lansert i 2004, «Se mulighetene og gjør noe med dem!». Den ble revidert 
og fulgt opp med en handlingsplan i 2009 med tittelen «Entreprenørskap i utdanningen – fra 
grunnskole til høyere utdanning». Kort sagt handler omhandler planene det allmennpedagogiske 
motivet at entreprenørskapsholdninger og kunnskaper er grunnleggende for mestring. Å takle livet 
på en rik måte, bruke seg selv i flere sammenhenger, være delaktiv og utvikle det positive potensial i 
hver enkelt. «Å være gangs menneske» i sosial, kulturelle og økonomisk sammenheng.  
 
Nasjonal og internasjonal forskning tyder på at entreprenørskapsopplæring har en positiv effekt på 
elevenes selvtillit og mestring.  Evne til innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er viktig for 
samfunns- og arbeidslivet (Meld. St. 28, s 41). De tre viktigste egenskapene arbeidsgivere ser etter er 
kommunikasjon, samarbeidsevner og problemløsning (Kaspersen, 2018). 
 
«Ideer kan alle få, men å gjøre noe med dem er en spesiell kompetanse»(Westlund, 2007, s. 58). 
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Forsalg til temaer SRY kan diskutere videre om entreprenørskap i utdanningen: 
 

• Vi mangler systematisk kunnskap om ulike tilnærminger til entreprenørskap, spesielt 

hvordan dette anvendes innenfor yrkesfagene. 

• En mulig tilnærming kan være å knytte entreprenørskap i utdanningen mer systematisk til 

kunnskapstriangelet og bli tydeligere på hvilke roller entreprenørskapstilbudene skal ha. 

• Det er interessant å få en oversikt over hva som skjer og få frem interessante modeller for 

hvordan entreprenørskapstilbud iverksettes og gjennomføres, innenfor yrkesfaglig 

utdanning. 

 
 
Kildehenvisninger:  

 
Arnulf, J. K. (2012). Hva er ledelse (2. utg.): Universitetsforlaget AS.  
Aasen, T. M. & Amundsen, O. (2015).  Innovasjonsarbeid. Organisasjon, kultur og ledelse. Gyldendal 
Norsk Forlag AS. 
Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation 
Kunnskapsdepartementet. (2017). Verdier og prinsipper for grunnopplæringen - overordnet del av 
læreplanverket. 
Kunnskapsdepartementet. (2015) .Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser 
(NOU 2015: 8) 

Kunnskapsdepartementet (2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. 
Meld. St. 28 (2015–2016) 
Kunnskapsdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet (2004). Se mulighetene og gjør noe med dem! Strategi for entreprenørskap i 
utdanningen, 2004-2008. Strategiplan 
Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og 
Handelsdepartementet (2009). Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 
2009-2014. Handlingsplan. 
Johansen, V.  & Spilling, O & Støren, L. A. (2015). Entreprenørskapsutdanningen i Norge – status og 
veien videre. NIFU Rapport 2/2015. 
Peterson, C. & Peterson, M. (2007). Slik tennes ildsjeler. Sverige: Kristianstad Boktryckeri. 
Skau, G. M. (2015). Gode fagfolk vokser (4 utg.). Latvia: Cappelen Damm AS. 
Kaspersen, L. (2018, 28. januar). Veldig interessant å se at arbeidsgivere i «harde» fag jakter på 

ansatte med «myke» egenskaper – og omvendt. Dagens Næringsliv. Hentet fra  

https://www.dn.no/nyheter/2018/01/28/1007/Arbeidsliv/-veldig-interessant-a-se-at-arbeidsgivere-i-

harde-fag-jakter-pa-ansatte-med-myke-egenskaper-og-omvendt 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/da148fec8c4a4ab88daa8b677a700292/no/pdfs/nou201520150008000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/da148fec8c4a4ab88daa8b677a700292/no/pdfs/nou201520150008000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e8e1f41732ca4a64b003fca213ae663b/no/pdfs/stm201520160028000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e8e1f41732ca4a64b003fca213ae663b/no/pdfs/stm201520160028000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/strategiplaner/75561_entrepenorskap_strategi.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/strategiplaner/75561_entrepenorskap_strategi.pdf
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiLxKvlyqrZAhUS3KQKHYAkB-EQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ue.no%2Fcontent%2Fdownload%2F3157%2F33251%2Ffile%2Fhandlingsplanen%2520endelig%2520versjon%2520entrepren%25C3%25B8rskap.pdf&usg=AOvVaw05TCvyFif2KvJHl6PRgJ4s
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiLxKvlyqrZAhUS3KQKHYAkB-EQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ue.no%2Fcontent%2Fdownload%2F3157%2F33251%2Ffile%2Fhandlingsplanen%2520endelig%2520versjon%2520entrepren%25C3%25B8rskap.pdf&usg=AOvVaw05TCvyFif2KvJHl6PRgJ4s
https://www.dn.no/nyheter/2018/01/28/1007/Arbeidsliv/-veldig-interessant-a-se-at-arbeidsgivere-i-harde-fag-jakter-pa-ansatte-med-myke-egenskaper-og-omvendt
https://www.dn.no/nyheter/2018/01/28/1007/Arbeidsliv/-veldig-interessant-a-se-at-arbeidsgivere-i-harde-fag-jakter-pa-ansatte-med-myke-egenskaper-og-omvendt


Innspillsdokument til SRY 
 
Inkludering vrs. excellence i fag- og yrkesopplæring - hvor vil vi med norsk 
fag- og yrkesopplæring? 
 
 
Det norske, og nordiske samfunns- og arbeidslivet, er blitt kompetansekrevende 
på en slik måte at hver enkelt av oss bør kompetanse på gjennomført 
videregående skoles nivå for å sikre seg en trygg tilknytning til arbeidsliv og 
demokratisk deltakelse i samfunnet.  
 
Gjennom ulike tiltak i utdanningssystemet, inkluderingstiltak og 
arbeidsmarkedstiltak tilrettelegges det for at fag- og yrkesopplæring skal fungere 
som et verktøy for inkludering av ulike grupper som eksempelvis er nye til 
landet eller av andre grunner blir stående utenfor arbeidslivet. Kort formell 
utdanning kan være en slik grunn. Sykdom kan være en annen. Med svaret er 
fag- og yrkesopplæring. 
 
Samtidig melder arbeidsgivere om behov for mer kompetanse, doble fagbrev, 
fagarbeidere som både behersker sitt eget fag grundig, men også kan samarbeide 
på tvers i kompetanseteam – gjerne med engelsk som arbeidsspråk eller kan 
uttrykke seg skriftlig på en helt annen måte enn tidligere. Mange vil ha 
fagarbeidere med spesialisert kompetanse fra videre utdanning i fagskole.  
 
Hvordan er det mulig å ivareta inkludering og å uttrykke høye krav til faglighet 
gjennom en og samme utdanning? Skal alles behov løses av fag- og 
yrkesopplæring? hvorfor er det ikke interesse for at studiespesialiserende 
program inngår i tiltakspakker? Hva må de nasjonale og lokale rammene for 
utdanningene være for å kunne i vareta et både – og? 
 
Disse dilemmaene drøftes blant annet i arbeidene til forskningsserien NORD-
VET : http://nord-vet.dk/indhold/uploads/Can-VET-combine-high-esteem-and-
social-inclusion.pdf 
 
Lovendringer og tiltak for inkludering 
 
LO mener det viktigste inkluderingstiltaket er å forbygge frafall heller enn å 
reparere. Alle barn må få opplever mestring gjennom skoleforløpet. Da må 
skolen legge mer vekt på utvikle barns praktiske ferdigheter i fagene og ha 
utstyr og kompetanse til å formidle fagene på et variert vis.  
 

http://nord-vet.dk/indhold/uploads/Can-VET-combine-high-esteem-and-social-inclusion.pdf
http://nord-vet.dk/indhold/uploads/Can-VET-combine-high-esteem-and-social-inclusion.pdf


I videregående skole har man gjennom historien lagt til rette for inkludering 
gjennom ulike modeller for at den enkelte kan ta fagbrev:  

• Praksiskandidatordningen – fullstendig fag/svennebrev 
• Lærekandidatordningen  - deler av et fagområde  
• Praksisbrev – deler av et fagområde 
• Fagbrev på jobb - fullstendig fag/svennebrev over  tid 
• Mer bruk av utdanning som arbeidsmarkedstiltak for unge  

 
Finner vi rammer og miljø for excellence i fag- og yrkesopplæring i Norge? 

• Norge har ti nasjonale sentre, som på ulike satsingsområder har 
nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa: 
Ingen spesielt rettet mot fag- og yrkesopplæring.  
 

• Forskningsrådet gir ti forskningsmiljøer status som Senter for 
fremragende forskning (SFF). Sentrene får til sammen 1,5 milliarder 
kroner over ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå: 
 
Det finnes inget tilsvarende forskningsprogram for å utvikle excellence i 
fag- og yrkesopplæring. 

 
I 2018 får Norge sitt første kompetansesenter for yrkesfag når Oslo MET åpner 
dørene for sin satsning i mars. Dette er et initiativ fra institusjonen selv, og ingen 
nasjonal satsning. 
 
Mesterbrev er en lovdefinert kvalifikasjon for etablering og faglig ledelse i 
håndverksbedrifter. Den ordningen betaler Mesterne selv ( både utdanning og 
drift av sekretariat) gjennom årlig kontingent. Kvalifikasjonen er ikke henvist i 
det Nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring ( NKR). 
 
Utvikling av fremragende yrkesutdanninger 
 
For å utvikle fremragende kompetanse må det finnes en kultur for å akseptere og 
å utvikle slik kompetanse. I Norge gjør vi det eksempelvis innen sport og 
forskning. I Finland har man over tid benyttet yrkeskonkurranser som et 
strategisk verktøy for å utvikle excellence, også innen fag- og yrkesopplæring. 
 
Dette kommer eksempelvis til uttrykk gjennom at ekspertrollen i de 
internasjonale yrkeskonkurransene kobles med arbeidslivskontakt og 
kompetanseutvikling for yrkesfaglærere. I Norge diskuteres det fortsatt om det 
er sannsynlig at yrkeskonkurranser kan føre til læring. 



På den positive siden: 

• Kompetanseløft for lærere omfatter etter hvert også yrkesfaglærere 
• Plassering av fagskolen i en moderne utdanningskontekst som høyere 

yrkesfaglig utdanning. 
• Satsning på skolekonkurranser og en mulig strategisk tenking om bruk av 

yrkeskonkurranser. 
• Forskningsmiljøer engasjerer seg med arbeidslivet om å beskrive nye 

kompetansebehov for fagarbeideren: SINTEF, Skills1. Tilsvarende 
oppmerksomhet finnes innen offentlig sektor. 
 

Vil disse tiltakene være nok til å bygge og ivareta status i yrkesfagene? 

Vi ønsker velkommen en nasjonal diskusjon om temaet i Yrkesfagenes år 2018 
– året for å bygge omdømme i fag- og yrkesopplæring. 

 
Forslag til behandling 
 
Et "åpent" SRY-seminar med tema "Inkludering vrs excellence i fag- og 
yrkesopplæring" under Yrkes-NM – Yrkesfagenes år 
 

• Der man får innledning fra forsker-miljøet bak NORD-VET  
• Har en innledning fra Finland om deres bruk av yrkeskonkurranser som 

verktøy for å utvikle excellence 
• Har en paneldebatt med representanter fra arbeidlivet og 

FK/utdanningsmyndigheter og forskere hvor man stiller spørsmålet – 

Har Norge de riktige virkemidlene for å ivareta inkludering og å utvikle 
høye krav til faglighet/excellence gjennom samme utdanning?  

Skal alle samfunnsbehov løses av fag- og yrkesopplæring – hvorfor?  

Hva må de nasjonale og lokale rammene for utdanningene og tilhørende 
virkemidler være for å kunne i vareta et både – og? 

Etter debatten kan det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider SRY uttalelse 
om tema. Det kan også være andre aktuelle kunnskapsbidrag til å belyse tema 
enn NORD-VET.  

 
 

                                                           
1 https://www.sintef.no/prosjekter/skills-the-future-industrial-worker-in-skilled-pra/ 



 



Virkemiddelbruk i fag- og yrkesopplæringen 

Arbeidslivet er avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere. Fullført videregående 
opplæring er viktig for den enkeltes omstillingsevne og muligheter for varig tilknytning til et 
kompetansekrevende arbeidsliv. Myndighetene og partene har felles mål om å øke andelen 
ungdom som velger yrkesfag, og å øke antall søkere som får læreplass gjennom å rekruttere 
flere lærebedrifter og læreplasser.  

De siste årene har flere ungdom søkt seg til fag- og yrkesopplæringen, flere har fått 
læreplass og flere ungdom og voksne har tatt fagbrev. Samtidig er det fortsatt store 
utfordringer med å rekruttere fagarbeidere i mange bransjer, et frafall i fag- og 
yrkesopplæringen og fortsatt stor mangel på læreplasser.   

Det er et bredt spekter av juridiske, økonomiske og pedagogiske virkemidler i fag- og 
yrkesopplæringen, og både myndigheter og arbeidslivet legger store ressurser inn i 
rekruttering til, og gjennomføring av fagopplæring.  

Dette notatet gir et kort blikk på status i fag- og yrkesopplæringen i dag, løfter fram noen 
problemområder og skisserer kort hvordan SRY i neste 2-års periode kan jobbe videre med 
virkemiddelbruken i fagopplæringen. Dette temaet vil henge nært sammen med flere av de 
andre temaene SRY har satt på dagsorden for 2-årsperioden. 

Flere piler i riktig retning  
Tabellen (Udir 2017) viser søkere til vg opplæring 2016/17. Skoleåret 2017/18 var det en 
fortsatt økning og rekord i søkning til yrkesfaglige utdanningsprogram, til læreplasser etter 
vg 2 og i antall godkjente lærekontrakter.  

  



Mest kritisk i overgangene   
Om lag halvparten av ungdomskullene søker seg til yrkesfaglige utdanningsprogram. Om lag 
halvparten av disse igjen fullfører opplæringsløpet og oppnår et fagbrev. En stor del av de 
som faller fra underveis gjør det nettopp i noen kritiske overganger, særlig mellom Vg 1/Vg 2 
og Vg 2/Vg3.  

I en vurdering av virkemiddelbruk i fagopplæringen opp mot målet om å øke antall unge som 
velger yrkesfag, antall unge som søker, får læreplass og fullfører med fagbrev, anbefales det 
å særlig ta for seg kritiske overganger i opplæringsløpet.  

Hvilke virkemidler og aktører er de mest kritiske for å øke; 

• søkning til yrkesfagene – i tråd med arbeidslivets behov lokalt, regionalt og nasjonalt?  
• gjennomføring vg 1 og vg 2?  
• tilgang på læreplasser for de som søker det – lokalt, regionalt og nasjonalt?  
• fullføring til fagbrev etter læretid, evt etter vg 3 skole?   

 

Hvordan kan SRY jobbe med virkemiddelbruken i fagopplæringen framover?  
Det foreligger etter hvert mye kunnskap om fag- og yrkesopplæringen gjennom statistikk, 
forskning og erfaringer med ulike forsøk mm. Med utgangspunkt eksisterende kunnskap kan 
forslag for videre arbeid i SRY være å;  

• identifisere de mest kritiske overganger/punkter/«pain points» - variasjoner i 
utdanningsprogram, regioner/landsdeler osv? 

• hva har vi av kunnskap, hva trenger vi mer kunnskap om?  
• hvilke virkemidler er mest kritisk i disse fasene/overgangene?  
• hvor er det behov for justeringer, innovasjon, avvikles osv i virkemiddelbruken for å 

nå felles mål?  

Arbeidet kan f eks;  

• organiseres med arbeidsgruppe under SRY for å samle kunnskapsgrunnlag og lage 
utkast plan for videre arbeid 

• være tema for saker/innledninger i faglige råd og SRY evt felles møter  
• settes på dagsorden i webinar, workshops, konferanser ol for spredning/innspill  
• omfatte plan for kommunikasjon/hvilke råd gis når til nasjonale og regionale 

myndigheter? Innspill rettes inn mot pågående utvalgsarbeid ol.  
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SRY-vedtakssak V5-02-18 Nytt arbeidslivsrettet valgfag på 

ungdomstrinnet og faget Arbeidslivsfag 
på ungdomstrinnet 

Dokument Til orientering 
Innstilling SRY foreslår et medlem til læreplangruppen i 

et nytt, praktisk arbeidsrettet valgfag. I tillegg 
oppnevner SRY inntil tre personer som 
referansegruppe for arbeidet med læreplan i 
arbeidslivsfag og det nye valgfaget. 

Vedlegg Ingen 
 
Bakgrunn for saken 
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å innføre et nytt valgfag 
på ungdomstrinnet. Bakgrunnen er at Regjeringen vil innføre et nytt, praktisk arbeidslivsrettet 
håndverksfag, jf regjeringsplattformen. Omfanget på valgfag på ungdomstrinnet er 76 årstimer.  
Valgfaget kan tilbys alle elever på ungdomstrinnet. Valgfaget skal være klart til bruk fra skoleåret 
2019/2020.  
 
Utvikling av valgfaget skal følge Meld St. 22 (2010-2011) og føringer i fagfornyelsen. Samtidig 
skal valgfaget sees i sammenheng med en fornyelse av fagene kunst og håndverk og 
arbeidslivsfag.  
 
I arbeidet med utvikling av kjerneelementer i arbeidslivfaget (ALF) nedsatte 
Utdanningsdirektoratet en referansegruppe etter forslag fra SRY. Dette arbeidet var knyttet til 
Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet, 
Verdier og prinsipper for grunnopplæringen - overordnet del av læreplanverket og Framtid, 
fornyelse og digitalisering: Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021. 
Referansegruppen fra SRY deltok i sluttfasen av arbeidet med kjerneelementene i 
arbeidslivsfaget.  
 
Fagfornyelsen er godt i gang og Utdanningsdirektoratet skal nå starte arbeidet med å utarbeide 
læreplaner i fellesfagene og de gjennomgående fagene. Det er hensiktsmessig at arbeidet med 
det nye valgfaget, så langt det er mulig, følger læreplanutviklingen i fagfornyelsen.   
 
I den forbindelse ber vi SRY foreslå en person til å delta i læreplangruppen for det nye valgfaget. 
I tillegg hadde vi gode erfaringer med en referansegruppe og vi ønsker å videreføre dette og ber 
om forslag på inntil tre personer. Det vil være hensiktsmessig at referansegruppen følger arbeidet 
med utvikling av læreplan i det nye valgfaget og i faget arbeidslivsfag. 
 
 

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


   Side 2 av 2 

 

Forslag til vedtak  
SRY foreslår et medlem til læreplangruppen i et nytt, praktisk arbeidsrettet valgfag. I tillegg 
oppnevner SRY inntil tre personer som referansegruppe for arbeidet med læreplan i arbeidslivsfag 
og det nye valgfaget. 
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Vedlegg Oppdragsbrev 10-18 

 
Bakgrunn for saken 
 
KD informerer SRY om aktuelle saker innen fag- og yrkesopplæringen. 
 
• Oppdragsbrev 10-18. Implementering av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur  
  

 
Forslag til vedtak  
Informasjonen tas til orientering 
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Oppdragsbrev nr: 10-18  Tillegg nr.  
Oppdrag:  
 

Implementering av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur 

Frist: Direktoratet skal sørge for at ny yrkesfaglig 
tilbudsstruktur iverksettes fra og med skoleåret 
2020/2021. Direktoratet bes så fort som mulig lage en 
milepælsplan som viser når de viktigste beslutningene 
må tas. Denne planen må inkludere de beslutningene 
som departementet skal ta og frister for oversendelse 
til departementet. For tilbakemelding om evaluering er 
fristen 1. januar 2019. 
 

Finansiering: Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer. 

Bakgrunn for oppdraget: 
Stortinget ga i behandlingen av Meld. St. 20 (2012-13) På rett vei tilslutning til at det skulle 
foretas en gjennomgang av den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående opplæring.  
 
Kunnskapsdepartementet viser til oppdragsbrev 11-14 til Utdanningsdirektoratet, og til 
tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2018 der det framgår at direktoratet skal følge opp 
ny tilbudsstruktur på yrkesfag.  
 
Ny tilbudsstruktur for yrkesfaglig utdanningsprogram framkommer i vedlegg til dette 
oppdragsbrevet. 
 
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Implementering av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur og oppnevning av faglige råd  

- Direktoratet skal revidere og utarbeide nye læreplaner i tråd med ny struktur. 
Læreplanene skal være klare slik at skoleeier kan tilby opplæring etter ny 
tilbudsstruktur ved starten av skoleåret 2020-2021.   



 

 

Side 2 
 

 
- Navn og navneendringer på utdanningsprogram og fagbetegnelser slik de 

framkommer med fotnoter i vedlegg 1, er arbeidstitler. Direktoratet skal gi 
anbefalinger til departementet, som tar endelig beslutning. 

 
- For nytt utdanningsprogram for IKT og medieproduksjon (arbeidstittel) bes 

direktoratet vurdere behov for nye lærefag, samt hvilke Vg2 disse skal bygge på.  
 

- Dagens ordning med kryssløp fra alle Vg1 til Vg2 IKT-servicefag avvikles. Direktoratet 
skal vurdere om det skal være enkelte kryssløp til Vg2 IKT-servicefag.   

 
- Direktoratet skal vurdere hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern 

opplæring (f. eks. kjedeskoler i varehandelen) kan inngå i kompetansemål i 
læreplanene i relevante lærefag. Dette må gjøres i samråd med aktuelle bransjer.  

 
- Direktoratet skal vurdere om det skal innføres yrkesfaglig fordypning på Vg3 

yrkeskompetanseløp. Dette for å bidra til at elevene får muligheter til opplæring i 
arbeidslivet i løpet av det tredje skoleåret.    

 
- Direktoratet skal vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for en effektiv 

implementeringen av ny tilbudsstruktur. Eksempler på dette kan være behov for 
kompetanseheving av lærere og instruktører sett i lys av dagens 
kompetansehevingsstrategi.   
 

- Kontor- og administrasjonsfaget og resepsjonsfaget erstattes med et nytt lærefag på 
utdanningsprogram for salg, service og reiseliv. Arbeidstittel, nytt navn og nytt innhold 
drøftes med faglig råd.  

 
- Direktoratet skal i tråd med føringene i dette oppdragsbrevet oppnevne faglige råd for 

de fire nye utdanningsprogrammene. Direktoratet skal med bakgrunn i endret 
fagsammensetning i utdanningsprogrammene vurdere sammensetning og 
representasjon i de øvrige faglige rådene.  

 
Fordypningsområder på Vg3/opplæring i bedrift 

- Direktoratet skal utrede alternative modeller og om det eventuelt  skal innføres 
fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift. Dersom direktoratet kommer fram til at det 
kan åpnes for fordypninger på Vg3, skal det utvikles nasjonale prinsipper og rammer 
for disse. Direktoratet bes komme med anbefalinger omkring fordypningsområder på 
Vg3/opplæring i bedrift til KD. 

 
Lærefag som i høringen var foreslått slått sammen i forbindelse med innføring av 
fordypningsområder, opprettholdes mens utredning pågår. 
 
 
Nye kriterier for hvilke verneverdige tradisjonshåndverksfag som har rett til et ekstra tilskudd 

Kriteriet "når faget overskrider 15 nye kontrakter i løpet av en tre års periode, tas faget ut av 
lista etter ytterligere et kalenderår", skal fjernes som kriterium for at fag skal få ekstra 
tilskudd. Målet er å skape mer forutsigbarhet for lærlinger og bedrifter som ønsker å 
rekruttere til verneverdige fag.  



 

 

Side 3 
 

 

- Direktoratet bes vurdere om lærefag bør tas inn igjen på listen over fag som får ekstra 
tilskudd. Direktoratet bes også vurdere tidspunkt for når de justerte kriteriene skal 
gjelde. 

 
Andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Tilgjengelig og relevant forskning og annen dokumentasjon om framtidige kompetansebehov 
i arbeidslivet, herunder data, vurderinger og publikasjoner fra Kompetansebehovsutvalget, 
https://kompetansebehovsutvalget.no/, skal i den grad det foreligger, også brukes i 
oppdraget. 
 
Direktoratet skal sette i gang evaluering av ny tilbudsstruktur på egnet måte. Udir skal i dette 
arbeidet vurdere om implementeringen av ny tilbudsstruktur kan følges av en 
effektevaluering som tar utgangspunkt i formålet for ny tilbudsstruktur, helst basert på et 
forarbeid i samarbeid med forskere. Hensikten med ny tilbudsstruktur er blant annet å bidra 
til mer relevante opplæringstilbud, for eksempel etter kriterier om rekruttering, gjennomføring 
med fag eller svennebrev eller yrkeskompetanse, og verdsetting på arbeidsmarkedet. KD ber 
Udir vurdere hvordan en evaluering kan avgrenses, organiseres og gjennomføres. 
Departementet ber om en tilbakemelding med forslag om evaluering, inkludert 
kostnadsforlag, innen 1. januar 2019. 
 
Departementet viser til direktoratets svar på delmål 4 i oppdragsbrev 11-14 om vurdering av 
prosesser og prinsipper for styringen av tilbudsstruktur og merker seg at direktoratet ser et 
stort potensiale i kunnskapsgrunnlaget. Departementet ser positivt på at direktoratet foreslår 
at utredningskapasiteten styrkes og viser til den nylig gjennomførte omorganiseringen av 
direktoratet som synes å bygge opp under dette. Departementet vil videre støtte at 
direktoratet videreutvikler bruken og innretningen av utviklingsredegjørelsene fra de faglige 
rådene samt forslag om å engasjere flere miljøer og aktører i utviklingen av fag- og 
yrkesopplæringen. Departementet vil komme tilbake til forslag om at beslutningsmyndigheten 
over Vg3 blir overført til direktoratet. 
 
Det skal i implementeringen av ny tilbudsstruktur tas hensyn til elever og lærlinger som 
allerede har påbegynt opplæring, eller som har gjennomført deler av videregående 
opplæring tidligere, herunder utvikle overgangsordninger.   
 
Det skal ikke opprettes nye veier til studiekompetanse for yrkesfagelever.  
Arbeidet med ny yrkesfaglig tilbudsstruktur må ses i sammenheng med fagfornyelsen. 
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Direktoratet bes så fort som mulig lage en milepælsplan som viser når de viktigste 
beslutningene må tas. Denne planen må inkludere de beslutningene som departementet skal 
ta og frister for oversendelse til departementet. For tilbakemelding om evaluering er fristen 1. 
januar 2019. Rapport/utkvittering sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Magnhild 
Aasan mgh@kd.dep.no og Dagfinn Hertzberg dhe@kd.dep.no. 
 

https://kompetansebehovsutvalget.no/
mailto:postmottak@kd.dep.no
mailto:mgh@kd.dep.no
mailto:dhe@kd.dep.no


 

 

Side 4 
 

 
Med hilsen 
 
 
Morten Rosenkvist (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Magnhild Aasan 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 



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

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

 

Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY og faglige råd 

E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no 
 
 

 
Vår dato: 
18.4.2018 
Vår 
referanse: 
2018/12989 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

 
 

SRY-møte 2 
2018 

 
 
Dato: 26.4.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
  
SRY-orienterings og diskusjonssak D7-
02-18 

Ny tilbudsstruktur og oppnevning av 
faglige råd 

Dokument Til diskusjon 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 
Vedlegg Oppdragsbrev 10-18 

 
1. Bakgrunn for saken 
 
Utdanningsdirektoratet mottok 16.4.2018 oppdragsbrev 10-18 om ny yrkesfaglig tilbudsstruktur.  
 
De nye utdanningsprogrammene skal innføres skoleåret 2020-21. Alle Vg1-læreplanene skal være 
klare til å tas i bruk høsten 2020.  
 
KD skriver i sin pressemelding:  
«Noreg vil mangle over 90 000 fagarbeidarar i 2035, ifølge Statistisk sentralbyrå. Mange bedrifter 
manglar faglært arbeidskraft. Samstundes viser utgreiingar at mange yrkesfagelevar ikkje har 
nok kunnskap i faget dei skal jobbe med når dei kjem ut i lære, og at næringslivet ikkje får 
arbeidstakarar med kompetansen dei treng.  
Med ny struktur for yrkesfagutdanninga vil regjeringa bidra til at Noreg får nok fagarbeidarar i 
framtida, og dugelege fagarbeidarar som har den kompetansen arbeidslivet treng.» 
 
Yrkesfagelever skal få tidligere spesialisering og lære mer om faget de skal jobbe med. KD ønsker 
å gi IKT, salg, frisør og tradisjonshåndverk et løft i nye utdanningsprogrammer. 
Utdanningsprogrammene design og håndverk og service og samferdsel vil bli erstattet av fire nye 
utdanningsprogram, og det faglige innholdet vil bli videreført i disse programmene. 
De nye utdanningsprogrammene for yrkesfag blir som følger (nye program i kursiv): 
 
Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, naturbruk, restaurant- og matfag, 
teknikk- og industriell produksjon, design og tradisjonshåndverk, IKT og medieproduksjon, salg, 
service og reiseliv og frisør, blomster- og interiørdesign. 
 
2. Organisering av arbeidet med ny tilbudsstruktur 
Utdanningsdirektoratet har mottatt oppdragsbrev 10-18 om å implementere ny tilbudsstruktur for 
de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Dette innebærer blant annet å oppdatere innholdet i 
dagens læreplaner, utvikle læreplaner for nye fag, vurdere navn på utdanningsprogram, 
fagbetegnelser og yrkesbetegnelser der nåværende navn er arbeidstitler.  
 
For at ny tilbudsstruktur skal kunne være gjeldende fra skoleåret 2020-21, er direktoratet 
avhengig av å starte læreplanarbeidet umiddelbart. Første trinn i prosessen er et oppdrag til de 
faglige rådene om å utarbeide sentralt innhold i alle lærefagene/yrkeskompetansefagene. Dette 
skal være med å danne grunnlag for arbeidet med å utvikle læreplaner fra høsten 2018. 

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


   Side 2 av 3 

 

 
Ideelt ville direktoratet ha oppnevnt nye faglige råd før oppstart av læreplanarbeidet. Dette 
arbeidet skal i henhold til opplæringsloven behandles i SRY, og tar normalt 4-6 måneder.  
For at direktoratet skal kunne ferdigstille og implementere nye læreplaner til oppstart av 
skoleåret 2020-21, må de faglige rådenes arbeid med å beskrive sentralt innhold i lærefagene 
ferdigstilles innen 1. september 2018.  
 
Det er en utfordring at nåværende faglige råd ikke speiler de nye utdanningsprogrammene.  
 

Ny yrkesfaglig tilbudsstruktur skaper behov for nye faglige råd 
Med innføring av ny tilbudsstruktur får de ulike utdanningsprogrammene endret sammensetning 
av lærefag. I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 
Utdanningsdirektoratet, skal medlemmene i de faglige rådene til sammen dekke hele 
kompetanseområdet som utdanningsprogrammene består av.  
 
Utdanningsdirektoratet (ved delegasjon) avgjør etter forslag fra SRY hvilke faglige råd som skal 
oppnevnes, størrelsen på rådene, hvilke faglige felt det enkelte rådet skal dekke og mandat for 
oppgavene (opplæringsloven § 12). Med innføring av ny tilbudsstruktur må sammensetning og 
størrelse på de faglige rådene vurderes på nytt. I oppnevningsbrevene til de faglige rådene av 
2017 har vi tatt høyde for endringer underveis i oppnevningsperioden, med bakgrunn i 
kommende endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. I 
retningslinjene for samarbeidet som ble vedtatt høsten 2017 står at: I forståelse med faglige råd, 
kan rådene suppleres med andre organisasjoner i de tilfeller nødvendig kompetanse ikke kan 
hentes fra partene i arbeidslivet. 
 
Utdanningsdirektoratet vil starte prosessen med nyoppnevning våren 2018. Inntil videre skal de 
etablerte faglige rådene fortsette sitt ordinære arbeid knyttet til drift av de eksisterende 
utdanningsprogrammene.  
 
Vi vil velge alternativ løsning for arbeid knyttet til de nye utdanningsprogrammene som må settes 
i gang før de nye faglige rådene er oppnevnt.  
 

Behov for utvalg til å løse arbeidsoppgaver som må utføres før nye faglige råd er 
opprettet  

 
For å løse oppdraget med å beskrive sentralt innhold i lærefagene, har direktoratet besluttet 
følgende organisering: 
 

- Seks av utdanningsprogrammene videreføres i den nye tilbudsstrukturen1. I disse 
utdanningsprogrammene gjøres det mindre justeringer i strukturen. Vi mener derfor at 
dagens faglige råd2 for disse seks utdanningsprogrammene kan gjennomføre oppdraget 
med å beskrive sentralt innhold i lærefagene. 
 

- Fag som flyttes fra ett utdanningsprogram til ett annet (av de seks ovennevnte), skal 
følges opp av det faglige råd for mottakende utdanningsprogram. Mottagende faglig råd 
skal knytte til seg nødvendig kompetanse innen de nye fagene fra avgivende faglig råd, 
samt eventuelle andre organisasjoner/miljøer. Endringer i tilbudsstrukturen innenfor det 
enkelte utdanningsprogram følges opp av de respektive faglige rådene. Dette er i tråd med 
føringene fra KD, som er nevnt innledningsvis i dette notatet. 

 
- For de nye utdanningsprogrammene3 vil Udir etablere en midlertidig struktur. Det betyr at 

FRDH og FRSS ikke skal løse oppdraget om utarbeide sentralt innhold i lærefagene. De 
midlertidige gruppene settes sammen av Udir og skal bestå av representanter fra de 
etablerte rådene, eventuelt andre representanter fra partene i arbeidslivet og fra aktuelle 
fagmiljøer. De faglige rådene og hovedorganisasjonene kan komme med forslag til 

                                                           
1 Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, naturbruk, restaurant og matfag og teknikk og industriell 
produksjon 
2 FRBA, FREL, FRHO, FRNA, FRRM og FRTIP 
3 De nye utdanningsprogrammene er 1) design og tradisjonshåndverk, 2) frisør-, blomster- og interiørdesign, 3) salg, 
service og reiseliv og 4) IKT og medieproduksjon 
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representanter. Gruppene skal løse oppdraget med å utarbeide sentralt innhold i 
lærefagene for sine respektive utdanningsprogram. Gruppene skal også løse eventuelt 
annet arbeid knyttet til ny tilbudsstruktur, som må gjennomføres før nye faglige råd er 
opprettet. Gruppen for IKT og medieproduksjon får et utvidet mandat fordi vi i dette 
utdanningsprogrammet skal vurdere nye lærefag, samt hvilket Vg2 disse skal bygge på. 

 
Utdanningsdirektoratet vil gi en orientering om oppfølging av oppdragsbrev 10-18 i SRY møte. 

 
Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering 
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Dato: 26.4.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
  
SRY-orienterings og diskusjonssak D7-
02-18 

Status for arbeidet i læreplanprosjektet i 
yrkesfagene 

Dokument Til orientering 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 
Vedlegg Mandat for prosjekt nye læreplaner 

 
Bakgrunn for saken 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny tilbudsstruktur på de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. Som en følge av det skal Utdanningsdirektoratet endre mange 
eksisterende læreplaner og utvikle noen nye.  
 
Arbeidet med å utvikle læreplaner starter høsten 2018. For å sikre sammenheng mellom de 
prosessene og sørge for god framdrift i utviklingen av læreplaner, har Utdanningsdirektoratet 
etablert et prosjekt som en forberedelse til dette arbeidet. Prosjektperioden går fra november 
2017 til juli 2018. I den perioden skal direktoratet planlegge og gjennomføre prosjektet i 
samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom SRY og de faglige rådene. 
 
Kristine Hansen (LO), Carl Rønneberg (NHO) og Siri Halsan/ John Arve Eide (vara) fra KS er 
medlemmer i styringsgruppa for prosjektet. 
 
Prosjektleder for arbeidet Viil Gombos vil orientere om status for arbeidet. 
 
  
Forslag til vedtak  
Informasjonen tas til orientering.  
 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
Med bakgrunn i Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei fikk Utdanningsdirektoratet i oppdrag å gjennomgå og 
foreslå endringer i tilbudsstrukturen innen yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i 
arbeidslivet (oppdragsbrev 11-14). Høringen om endringer i tilbudsstrukturen ble publisert 4. mai 2017, og fristen 
for innspill var 4. september 2017. Utdanningsdirektoratet har oppsummert høringen og 
Kunnskapsdepartementet (KD) skal fastsette ny tilbudsstruktur våren 2018.  

Høringen dreide seg kun om tilbudsstrukturen og ikke om innholdet i læreplanene. Arbeidet med læreplanene 
kommer i etterkant. I høringen foreslo KD endringer som får konsekvenser for til sammen 101 læreplaner.  

Ved siden av forslagene til ny tilbudsstruktur har de faglige rådene også flere forslag til gjennomgang av 
læreplaner som ikke er direkte berørt av den nye tilbudsstrukturen. Disse kom fram i rådenes 
utviklingsredegjørelser i 2016. Det dreier seg om 47 læreplaner. Dette antallet kan endre seg noe når KD har 
fastsatt ny tilbudsstruktur. 

1. september 2017 fastsatte Kunnskapsdepartementet ny overordnet del av læreplanverket for 
grunnopplæringen. Denne skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen.  

Den nye overordnede delen og fornyede læreplaner for fag skal sammen utgjøre et fornyet læreplanverk som 
skal bidra til et verdiløft i skolen. Den nye overordnede delen beskriver det forpliktende grunnsynet som skal 
prege og støtte pedagogisk praksis i skolen. Alle som arbeider i opplæringen, skal la dette grunnsynet prege 
planlegging, gjennomføring og videreutvikling av all opplæring fra grunnskole til videregående opplæring. I ny 
overordnet del beskriver KD blant annet et nytt kompetansebegrep. De beholder de grunnleggende 
ferdighetene, men omtalen av dem er noe endret. Departementet innfører også tre tverrfaglige temaer. 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å følge opp Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. 
Utdanningsdirektoratet har organisert fase 1 (forarbeidsfasen) i arbeidet som et prosjekt, og prosjektet omtales 
som fagfornyelsen. Fagfornyelsen omfatter alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i 
videregående opplæring.  

Det er flere elementer i fagfornyelsen som vil kunne få konsekvenser for læreplanene på yrkesfag. Det gjelder 
særlig nye retningslinjer for utvikling av læreplaner, kjerneelementer i fag, og en eventuell ny struktur på 
læreplanene. Det er et mål at læreplanverket skal bli et godt arbeids- og styringsverktøy for skolene og at 
læreplanverket skal bli forstått og tatt i bruk i opplæringen. 

Når det gjelder yrkesfagene har vi lovregulerte koblinger mellom partene i arbeidslivet og 
utdanningsmyndighetene (SRY og de faglige rådene). På den ene siden gjør det forankrings- og 
involveringsarbeidet enklere ved at vi har faste strukturer for involvering av partene i arbeidslivet og forankring 
av beslutninger hos disse. Det betyr at partene i arbeidslivet må inn i prosessen på en annen måte enn partene i 
fagfornyelsen. 

Samarbeidet med partene i arbeidslivet følger retningslinjene for samarbeid mellom de faglige rådene og 
Utdanningsdirektoratet. De faglige rådene har et nytt mandat fra høsten 2017. I det nye mandatet skal de faglige 
rådene ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3. Det innebærer at myndighetene 
skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på Vg3 dersom de ikke er i strid med 
opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige konsekvenser for 
innhold eller struktur på Vg1 og Vg2. Videre skal de faglige rådene være involverte gjennom hele 
læreplanutviklingsprosessen. 
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2. PROSJEKTETS FORMÅL 
Første fase (fase 1) av arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er organisert som et prosjekt i direktoratet. 

Formålet med prosjektet er å: 

 sikre helhet og sammenheng i arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag gjennom å utvikle planer med 
mål, milepæler og overordnende beskrivelser av tiltak og prosesser 

 sikre at partene i arbeidslivet (SRY og de faglige rådene) er involvert i arbeidet 

 sikre helhet og sammenheng mellom de ulike prosessene som påvirker nye læreplaner på yrkesfag (ny 
tilbudsstruktur, behov for faglig oppdatering/revidering av læreplaner, ny overordnet del og 
fagfornyelsen) 

 sikre nødvendige føringer for arbeidet med å utvikle nye læreplaner på yrkesfag  

Prosjektet starter i november 2017 og varer til sommeren 2018. 

Hovedmilepæler i prosjektet: 

 Ha planlagt og etablert prosjektet 

 Ha utarbeidet retningslinjer for læreplanarbeid   

 Ha utarbeidet føringer og mandat til læreplangruppene 

 Ha utarbeidet plan for utvikling og implementering av læreplaner 

3. ORGANISERING 
Prosjektet eies av Avdeling for læreplan videregående og voksenopplæring (LVV) og knytter til seg ledere og 
medarbeidere fra aktuelle avdelinger og divisjoner.  
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Formelle roller og ansvar i prosjektet 

 
Styringsgruppe og prosjekteier/styringsgruppeleder 

Avdelingsdirektør for læreplan videregående og voksenopplæring (LVV) er prosjekteier. Prosjekteier leder 
styringsgruppen, representerer oppdragsgiver og er ansvarlig for prosjektbegrunnelsen.  
 
Styringsgruppen består av de avdelingslederne som er mest berørt av prosjektet, og av partene i arbeidslivet. 
Styringsgruppen skal definere mål for prosjektet, følge opp prosjektets fremdrift og resultater, støtte 
prosjektleder og prosjektgruppen i deres gjennomføring av prosjektet, samt bidra til å sikre hensiktsmessig 
overføring av prosjektet til drift og forvaltning i linjeorganisasjonen.  
 
Styringsgruppen består av ledere i Utdanningsdirektoratet og representanter utnevnt av SRY. 
Avdelingsdirektør i Avdeling for læreplan videregående og voksenopplæring (LVV)  
Avdelingsdirektør i Avdeling for fagopplæring (AFO) 
Avdelingsdirektør i Avdeling for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole (ARL) 
Avdelingsdirektør i Avdeling for videregående opplæring (LVO) 
Tre representanter oppnevnt av SRY  
 
Prosjektgruppe og prosjektleder 

Prosjektgruppen består av prosjektleder og prosjektmedarbeidere fra flere avdelinger i Utdanningsdirektoratet 
(AFO, ARL, LVV og LVO.) 
 
Prosjektleder har myndighet og ansvar til å lede prosjektet og levere prosjektets produkter innenfor de rammene 
og begrensningene som er definert av styringsgruppen. Prosjektlederen skal planlegge og fordele oppgaver til 
resten av prosjektgruppen i samarbeid med prosjektmedarbeiderne, og sikre fremdrift i prosjektet. Prosjektleder 
rapporterer til prosjekteier.  
 
Prosjektleder har ansvar for saksunderlag til møter i styringsgruppen. Prosjektlederen skal motivere og 
tilrettelegge for at alle involverte bidrar til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger. 
Prosjektleder leder prosjektgruppen og har faglig styringsansvar for prosjektmedarbeidere.  
 
Prosjektgruppen har ansvar for helheten i prosjektet og skal 
 

 Utvikle overordnede planer for arbeidet  

 Følge opp planer for fase 1 i arbeidet  

 Utføre utredninger, lede fagprosesser og andre oppgaver gitt av prosjektleder 

 Bidra til etablering og videreutvikling av felles faglige vurderinger i arbeidet 
 
Prosjektmedarbeidere rapporterer direkte til prosjektleder på oppgaver knyttet til prosjektet. Avdelingsdirektør 
som avgir ressursen har personalansvar og ressursavtaler regulerer prosjektmedarbeidernes tidsbruk i prosjektet.  
 
Prosjektmedarbeidere har ansvar for å forankre arbeidet i egen avdeling og for enkelte arbeidsoppgaver også på 
tvers av Utdanningsdirektoratet avhengig av behov. 
 
Det skal etableres et forpliktende samarbeid mellom prosjektleder nye læreplaner på yrkesfag og prosjektleder 
fagfornyelsen slik at vi sikrer samarbeid om prosessene. 
 
Koordineringsgruppe 

Det gjennomføres faste diskusjons-, koordinerings- og avklaringsmøter med avdelingsdirektørene i LVV, AFO, ARL 
og LVO. Denne suppleres med utvidet deltakelse eller ad hoc møteplasser med andre avdelinger og staber etter 
behov. 

Koordineringsgruppen og prosjektleder møtes for å gjøre avklaringer og diskutere faglige spørsmål, bestillinger til 
linjen, ressurser m.m. underveis. Andre aktuelle medarbeidere i prosjektet deltar ved behov.  
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Koordineringsgruppen skal utstyre prosjektet med tilstrekkelige ressurser, og sørge for avklaringer i 
virksomheten. Koordineringsgruppen har et ansvar for å legge til rette for godt samarbeid mellom 
prosjektgruppen og linjen. Virksomheten er ansvarlig for å hente ut gevinstene av prosjektet. 
 
Koordineringsgruppen støtter prosjektleder og prosjekteier, men har ikke beslutningsmyndighet og behandler 
ikke saker for styringsgruppen. 

4. PARTENE I ARBEIDSLIVET OG INTERESSENTER 
Partene i arbeidslivet arbeider sammen med Utdanningsdirektoratet i prosjektet. I tillegg er det mange 
interessenter i prosjektet. De vil ha mulighet til å påvirke og kunne bli påvirket av prosjektet på ulike måter. Her 
beskrives partene i arbeidslivet og de mest sentrale interessentene på et overordnet nivå.  
 
Underveis i prosjektet gjør vi interessentanalyse og lager en plan for involvering.  
 
 

Navn og linjerolle 

Vil kunne påvirke prosjektet, på 
hvilken måte? 

Vil kunne bli påvirket av prosjektet, 
på hvilken måte? 

KD KD skal fastsette ny tilbudsstruktur for 

yrkesfag. Den nye strukturen påvirker 

utvikling av læreplanene.  

 

 SRY, de faglige rådene 
og skoleeier 

Vi har lovregulerte koblinger mellom 

partene i arbeidslivet og 

utdanningsmyndighetene. 

Samarbeidet med partene i 

arbeidslivet følger gitte retningslinjer. 

De faglige rådene har et nytt mandat 

fra høsten 2017. I det nye mandatet 

skal de faglige rådene ha avgjørende 

innflytelse på det faglige innholdet i 

læreplaner på Vg3. 

Partene vil påvirke prosjektet med 

faglige innspill og meninger om 

organiseringen av arbeidet og i 

utviklingen læreplaner. 

 

Sektor (elever, 
lærlinger,  videregående 
skoler og lærebedrifter) 

Sektor har interesse for prosjektet og 

det er naturlig at de involveres 

underveis.  

Vi vil bruke sektors kompetanse 

underveis i prosessen på ulike måter.  

Sektor skal realisere læreplanene i praksis. 

Sektor vil derfor bli påvirket av prosjektet 

og de neste fasene i arbeidet.  

Andre  Mange har interesser i videregående 

opplæring. Vi vil derfor legge til rette 

for medvirkning slik at andre 

interessenter også har mulighet til å 

påvirke arbeidet.  

Mange har interesse i skolen og 

arbeidslivet og vil kunne bli påvirket av 

resultatet av prosjektet og den neste 

fasene i arbeidet (utvikle læreplaner på 

yrkesfag).  
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OVERORDNET PROSJEKTPLAN  
 

Hovedmilepæler Tidsrom  Leveranser 

Ha planlagt og etablert 
prosjektet 

 

November 2017 
til mars 2018 

 Mandat for prosjektet 

 Plan for involvering av interessenter 

 Kommunikasjonsplan 

 Målbilde/gevinstrealisering for arbeidet med å utvikle 
læreplaner 

 Framdriftsplan (tidsplan) for prosjektet inkludert plan for 
dialog med partene i arbeidslivet (SRY og de faglige 
rådene) og en oversikt over hvem som tar hvilke 
beslutninger. 

Ha utarbeidet 
retningslinjer for 
læreplanarbeid)  

 

Januar 2018 til 
mai 2018 

 Retningslinjer for læreplanarbeid  

Ha utarbeidet føringer og 
mandat til 
læreplangruppene 

 

Januar 2018 til 
juni 2018 

 Mandat til læreplangruppene med føringer for arbeidet 
(det som ikke dekkes i retningslinjer for læreplanarbeid)  

Ha utarbeide plan for 
utvikling og 
implementering av 
læreplaner 

 

Mars 2018 til 
juni 2018  

 Oversikt over alle endringer og nyutvikling av læreplaner 
(til arbeidet med å utvikle læreplanene) 

 Plan for utviklingstakt og innføringstakt 

 Plan for organisering av arbeidet med å utvikle læreplaner 

 Plan for implementering av arbeidet med å utvikle 
læreplaner 

 
Framdriftsplanen vurderes underveis i prosessen.  
 
Arbeidet utføres innenfor vanlige rammer. Budsjett ligger hos LVV. Vi har tatt høyde for kostnader knyttet til 
prosjektet i budsjettet for 2018 og i faglig profil for 2019. 
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SRY-møte 2 

2018 
 
 
Dato: 26.04.2018 
Sted: Oslo 
  
SRY- orienterings og diskusjonssak D9-
02-18 

Orientering til SRY om det europeiske 
rammeverket for lærlingeordninger  

Dokument Til orientering 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 
Vedlegg SRYs handlingsplan for internasjonalt 

samarbeid 2018-2021, (saken følger opp 
innsatsområde 2 i planen).  

Bakgrunn for saken 
 
SRYs nye mandat for 2017-2021 presiserer at SRY bla skal:  

- «ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet om utviklingen av fag- og 
yrkesopplæringen».   

SRY fattet følgende vedtak i møte 07.11.17: «SRY viderefører det internasjonale arbeidet 
gjennom en egen arbeidsgruppe: SRYs internasjonale gruppe.  SRY vedtar gruppens forslag til 
strategi. SRYs internasjonale gruppe legger fram forslag til handlingsplan for sitt arbeid til neste 
møte 14.12.17».  Handlingsplanen ble vedtatt i møte 14.12.17 og saken fremmes i tråd med 
handlingsplanens, punkt 2: «Prioritere og vurdere relevante saker og prosesser som diskuteres i 
blant annet OECD, EU og Nordisk samarbeid for å komme tidlig inn i prosessene hvor politikk går 
fra å være en rekommandasjon til lovverk eller nasjonal strategi», herunder punkt 2a og 2b (se 
vedlegg). 

Europeisk rammeverk for kvalitet og effektivitet i lærlingeordninger 
Hovedpunktene i Council Recommendation on a European Framework for Quality and Effective 
Apprenticeships som ble vedtatt 15.03.18 presenteres i SRY-møtet 26.04.18. 

Kommisjonen har knyttet arbeidet med rekommandasjonen til New skills agenda (som har som 
ambisjon å øke kvalitet og relevans i kompetanseutvikling). Videre skal rekommandasjonen bidra 
til sosialpilaren som har som mål å sikre alle grupper tilgang til utdanning, opplæring og livslang 
læring av høy kvalitet. SRY er informert om såkalt "Opinion" som ble gitt av Advisory Committee 
for Vocational Training (ACVT) i desember 2016. I tråd med resultat av konsultasjon mellom 
ACVT/DGVT av 2013 ble det som tidligere informert fremmet et felles ACVT/DGVT-innspill til 
Kommisjonens generaldirektorat for sysselsetting (DG EMLP) 28.04.17 knyttet til forslaget. Etter 
bla Norges innspill ble rammeverket bla sett i sammenheng med EQAVET1  og kvalitet ble knyttet 
til selve lærlingeordningene, ikke rammeverket som sådan. Forøvrig viste Norge bl a til at 

                                                           
1 EQAVET=European Quality Assurance in Vocational Education and Training. Kommisjonen la også fram forslaget til 
rekommandasjon for diskusjon i EQAVET-nettverket for ev innspill. UDIR deltar for myndighetene i EQAVET- nettverket. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18330&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18330&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2691&furtherNews=yes
https://fagligerad.no/wp-content/uploads/2018/01/acvt-dgvt-consultation-results-note-02052013.pdf
https://fagligerad.no/wp-content/uploads/2018/01/acvt-dgvt-consultation-results-note-02052013.pdf
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rammeverket i stor grad er i tråd med det vi allerede har vektlagt i Norge, bl a 
trepartssamarbeidet.  

Oppfølgingen av rammeverket vil knyttes bla til European Alliance for Apprenticeship, nettverket 
for lærlingeordninger, der SRY er medlem (jf SRYs pledge av 2015).  

SRYs internasjonale gruppe ved Kristian Ilner vil presentere hovedpunktene i 
Rådsrekommandasjon som ble vedtatt 15.03.18 og vil særlig trekke fram hvilke punkter som har 
relevans for Norge, og hvilke punkter Norge ev kan følge videre med tanke på å lære fra andre 
land.  

Gruppen vil samtidig informere om at de vil komme tilbake med en sak knyttet til status for 
tiltakene i EAfA i etterkant av 5. årsjubileet for EAfA i november 2018. 

 

Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147
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Vedlegg 
 
Samarbeidsrådet for yrkesopplærings handlingsplan for internasjonalt samarbeid i fag- og yrkesopplæringen 
2017-2021 
 

Innsatsområde Oppfølging Tidspunkt og ansvarlig 
1 Gi innspill til representanter i 

ACVT og DGVT om relevante 
saker og sette fokus på 
sammenhenger mellom DGVT- 
og ACVT-møtene2   

1.a Delta på formøte til DGVT 
drøfte dagsorden for 
dette 

DGVT: oktober, april Ansvarlig: 
Partsrepresentanter i SRYs 
internasjonale gruppe 

1.
b 

Drøfte dagsorden for 
ACVT-møtet og 
rapportere kort til SRY fra 
møter i ACVT og gjøre 
agenda og rapport 
tilgjengelig på SRYs 
nettside.   

Når: Nov/desember og mai/juni. 
Ansvarlig:  Kristian Ilner i 
samarbeid med Trude Tinnlund 
og Fride Burton 

2 Prioritere og vurdere relevante 
saker og prosesser som 
diskuteres i blant annet OECD, 
EU og Nordisk samarbeid for å 
komme tidlig inn i prosessene 
hvor politikk går fra å være en 
rekommandasjon til lovverk 
eller nasjonal strategi 

2.a Foreslå aktuelle saker til 
SRYs agenda3 

Når: 2 ganger pr år jf 1b.  
Ansvarlig: Partsrepresentanter i 
SRYs internasjonale gruppe 

2.
b 

Foreslå innspill til aktuelle 
høringer med relevans for 
nasjonal 
politikkutforming, til SRYs 
agenda 

Når: ifm ACVT-møter jf punkt 1b 
Ansvarlig: Partsrepresentantene i 
internasjonal gruppe 

3 Overføre internasjonal og 
europeisk kunnskap til 
nasjonale forhold som bidrar til 
kvalitet i fag- og 
yrkesopplæringen 

3.a Bindeleddet mellom 
partene og nasjonale 
myndigheter og SIU for å 
sikre synergi og ta i bruk 
mulighetene i Erasmus+ 
for fag- og yrkesopplæring  

Når: Løpende 
Ansvarlig: Partene i internasjonal 
gruppe og SIU 

4 Følge opp SRYs pledge til 
European Alliance for 
Apprenticeships (EAFA)4 og ev 

4.a Rapportere fra eventuelle 
konferanser og 
nettverksmøter som EafA 

Når: For EAFA ifm 
stakeholdermøter ca 4 pr år5 og 
for ev andre konferanser etter 

                                                           
2 ACVT= Advisory Committee for Vocational Training. En formalisert partssammensatt komite, der EU- og EØS-land som 
er medlemmer møtes 2 ganger per år for å spille inn råd til EU-kommisjonen i saker som angår fag- og yrkesopplæring. 
DGVT= Director Generals in Vocational Training. Dette er uformelle møter som holdes i EUs presidentskapsland 2 ganger 
pr år, der ekspedisjonssjefer med ansvar for fag- og yrkesopplæring fra EU- og EØS-land møter. 
3Saker som velges ut knyttes til tema i SRYs overordnede handlingsplan slik at SRY relaterer det internasjonale arbeidet 
opp mot nasjonal politikkutforming som f eks øke antall læreplasser, entreprenørskap og innovasjon, bærekraft og miljø, 
digitalisering og teknologi.   
4 EAfA= European Alliance for Apprenticeships. SRY tegnet pledge (opprop) til EAfA i 2015. Den europeiske 
lærlingealliansen jobber for å fremme kvalitet i lærlingeordninger, samt mobilitet av lærlinger. 
5 Stakeholdermøter EAfA: 22.02.18 Brussel tema entreprenørskap og insentiver, 16.-17.04.18 Dublin i samarbeid med 
Teachers’ Union of Irland og European Apprentices Network, 20-21.06.18 i Roma, i samarbeid med ENEL, EAfA company 
award winner og European Apprenticeship Network. I tillegg highlevel-event i forbindelse med 3rd vocational skills week 
(Europeisk yrkesopplæringsuke) 05.-09.11.18 i Wien. 
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deltakelse fra partene i 
konferanser/nettverksmøter  

møtet. Ansvarlig: Hele SRY, 
herunder internasjonal gruppe 

4.
b 

Lage kort rapport og 
trekke ut erfaringer 
relevant for nasjonal 
politikkutforming, og 
vurdere legge ut på SRYs 
nettside  

Løpende: Ansvarlig: De som 
deltar  

5 Bidra med innspill og 
gjennomføring om fag- og 
yrkesopplæring av SIUs 
internasjonaliseringskonferans
e (IKG) 

5.a Delta i referansegruppen 
for IKG 

Når: april – september 
Ansvarlig:  SIU i samarbeid med 
partene 

6 Rapportere en gang i året til 
SRY om internasjonalisering i 
fag- og yrkesopplæringen 

6.a Rapporteringen omfatter 
status for pågående 
prosesser, resultat av 
ulike virkemidler og 
programmer knyttet til 
nasjonale satsninger  

Når: en gang per år 
Ansvarlig: Astrid Sund 

 
 



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

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

Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY 
E-post: kgk@udir.no 
 
 

 
Vår dato: 
18.04.2018 
Vår 
referanse: 
2018/13870 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
SRY-møte 2 

2018 
 
 
Dato: 26.04.2018 
Sted: Oslo 
  
SRY- orienteringssak D10-02-18 Foreløpig evaluering av ordningen med 

vurdering av utenlandsk utdanning 
Dokument Til orientering 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 
Vedlegg Informasjonsbrev fra NOKUT om foreløpig 

evaluering av godkjenningsordningen 

Bakgrunn for saken 
NOKUT ønsker å orientere SRY om at de skal foreta en foreløpig evaluering 
godkjenningsordningen. Hensikten med evalueringen er å ta en gjennomgang av NOKUTs 
erfaringer med godkjenningsordningen siden den ble etablert høsten 2016. 
 
Dersom SRY har innspill til evalueringen eller til aktuelle problemstillinger ønsker NOKUT innspill 
til evalueringen. 
 

Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering.  

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


                                                     
 

 
 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288  

postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01 
 

www.nokut.no 
 

 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)  
Saksbehandler: Sigurd M. Thorsen 
 
Vår ref:  Foreløpig evaluering FYO 
Vår dato: 23.03.2018 
 

  

Foreløpig evaluering av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og 
yrkesopplæring 

NOKUT ønsker med dette å orientere Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) om at 
NOKUT skal foreta en foreløpig evaluering godkjenningsordningen. 
 
Hensikten med evalueringen er å ta en gjennomgang av NOKUTs erfaringer med 
godkjenningsordningen siden den ble etablert høsten 2016. Godkjenningsordningen ble etablert 
med Tyskland og Polen og åpnet for søknader innen følgende fag: tømrer, betongfagarbeider, 
rørlegger, kjøttskjærer og frisør. Ordningen ble ytterligere utvidet i 2017 med Latvia, Litauen og 
Estland samt 10 nye kvalifikasjoner. 
 
NOKUT har i den forbindelse høstet erfaringer knyttet til forvaltningen av ordningen. Videre har 
NOKUT per mars 2018 mottatt 962 søknader. Av disse er 278 søknader godkjent som sidestilt. 
Som del av evalueringen vil det bli foretatt en spørreundersøkelse av de som har fått godkjent sin 
opplæring.  
 
NOKUT ønsker å påpeke at det vil bli foretatt en større evaluering av ordningen når antallet 
søknader og godkjenninger er tilstrekkelig stort.  
 
Arbeidsplan for utføringen av evalueringen er som følger: 

- April - spørreundersøkelse til personer som har fått godkjenning 
- Mai – gjennomføre nødvendige intervjuer og skrive rapporten 
- Juni – ferdigstilling av rapporten 

 
Dersom dere har innspill til evalueringen eller til aktuelle problemstillinger, er det fint om dere 
kan komme med innspill innen 20. april 2018.  
 
Med hilsen 
 
 
 Silje Molander Sigurd M. Thorsen 
 seksjonssjef  rådgiver 
 
 

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

Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY 
E-post: kgk@udir.no 
 
 

 
Vår dato: 
18.04.2018 
Vår 
referanse: 
2018/13870 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
SRY-møte 2 

2018 
 
 
Dato: 26.04.2018 
Sted: Oslo 
  
SRY- orienteringssak D11-02-18 Nasjonale aktiviteter Skills Week 
Dokument Til orientering 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 
Vedlegg Ingen 

Bakgrunn for saken 
European Vocational Skills Week 2018 arrangeres fra 5- 9 November 2018. 
Utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet oppfordres til å avholde aktiviteter tilknyttet 
fag- og yrkesopplæring i dette tidsrommet. Det er også viktig at eventuelle arrangementer 
synliggjøres.  

SIU vil gi en kort informasjon om ovennevnte på SRY møte.  
 

Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering.  

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