
Hva har vi av statistikk om fag- og 
yrkesopplæring?
Inga Bilstad Brøyn, 21. november 2018
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Noen pågående prosjekter

• Utvikling av statistikken Søkere som har fått læreplass: hvordan identifisere 
søkere som egentlig ikke ønsker seg læreplass

• Gjennomføring av læretiden endres noe og legges inn i Utdanningsdirektoratets 
statistikksystem: blir enklere å finne frem og flere fordelinger

• Utdanningsspeilet 2018: undersøker hvilke faktorer som påvirker om ungdommer 
får læreplass 









Takk for meg! 
ibb@udir.no



Vurdering
Fag- og svenneprøver

Gøril Saltermark 21.11.2018
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Vurderingsordninger    videregående opplæring - yrkesfag

• Vg1 – ingen eksamen for elever

• Vg2 – tverrfaglig praktisk eksamen

• Vg3 i skole – tverrfaglig praktisk eksamen

• Vg3 i bedrift – fag- eller svenneprøve

YRKESKOMPETANSE



Sentralt gitt skriftlig eksamen for

• Særskilte lærefag - eksamen for alle kandidatgrupper 

• Særløpsfag (1 + 3) 

• Lærlinger som har lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag 
som er fastsatt i fag- og timefordelingen for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 
i skole 
(0+4 eller 1+3)

• Praksiskandidater - 5 års praksis/ 25 % lengre praksis enn ordinært løp



Klager på fag- og svenneprøver

• Når det skal oppnevnes klagenemnder for fag- og svenneprøver, skal det 
faglige rådet som representerer det aktuelle faget gi en innstilling, jf. 
opplæringsloven §12-6.

• Klager på fag- og svenneprøver kommer med ujevne mellomrom og 
Utdanningsdirektoratet har ansvar for at klagen behandles innen gitte 
frister, jf. forvaltningsloven § 11a. 

• For en raskest mulig behandlingstid i klagesaker, anbefaler vi at rådet 
behandler sin innstilling per epost. 

• Dersom det ikke er mottatt forslag til representanter innen den avtalte 
fristen, har Utdanningsdirektoratet anledning til å innhente kandidater til 
klagenemnder.



Klagenemnda

• Medlem av en klagenemnd kan også være medlem av en prøvenemnd, men de må ikke
ha vært med i førstegangsbedømmelsen av fagprøven de skal vurdere. Medlemmene bør 
ikke være fra bedriften eller skolen som klageren kommer fra (inhabil).

• Hver klagenemnd skal ha tre medlemmer med personlige vararepresentanter.

• To av medlemmene skal ha fagutdanning.

• Oppnevnes for fire år av gangen.

• Klagenemnda skal bare behandle klage på faglig vurdering av prøven (ikke formelle feil).

• Klagenemnda kan gjøre om resultatet fra ikke bestått til bestått, avvise klagen eller 
oppheve den oprinnelige avgjørelsen og vise til ny prøve.



Nytt nettbasert kompetansetilbud i vurdering for fagopplæringen

• Utviklet av Høgskolen i Innlandet på 
oppdrag av Udir, oppstart høsten 2018

• To kurs: 
• Nettkurs for instruktører og faglige ledere i 

lærebedrifter
• Nettkurs for prøvenemnder 

• Praksisnært, tett koblet til de oppgaver og 
gjøremål som instruktør/faglig leder eller 
prøvenemndene har

• Utdanningsdirektoratet betaler 
deltakeravgift for begrenset antall plasser i 
2018 og 2019 for begge kurs.

• Mer informasjon på Udir.no og www.inn.no

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/etterutdanningsmateriell-fag-og-yrkesopplaring/nettbasert-kompetansetilbud-i-vurdering-for-fagopplaring/
http://www.inn.no/


Det nettbaserte kompetansetilbudet skal bidra til…

• å øke deltakernes 
vurderingskompetanse 

• å utvikle felles forståelse 
(tolkningsfellesskap) i vurdering og 
lokalt læreplanarbeid 

• å støtte fylkeskommunenes 
kompetanseheving av lærebedrifter 
og prøvenemnder

Kursene vil kunne benyttes som en del av 
fylkeskommunenes kompetansetiltak, men kan også 
tas uavhengig av dette.  



https://www.hermesas.no/blogg/filminnspilling-pa-oppdrag-
fra-utdanningsdirektoratet/

https://www.hermesas.no/blogg/filminnspilling-pa-oppdrag-fra-utdanningsdirektoratet/


Læreplasser
Mari Bakke Ingebrigtsen, Avdeling for fagopplæring
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Fra mandatet: læreplasser

Faglig råd skal..

identifisere behov i arbeidsmarkedet 
for kvalifiserte fagarbeidere og 
foreslå løsninger som kan bidra til å 
heve kvaliteten på opplæringen og 
inntaket av lærlinger



Hvorfor læreplasser?



• Bedrifters 
rekrutteringsbehov

• Konjunkturer

• Fagets plass i 
arbeidslivet

• Mismatch i skoleplasser 
og læreplasser

• Hver søker er 
forskjellig:

• Interesse for faget

• Fravær, karakterer

• Nettverk i 
arbeidslivet

• Særskilte behov

• …..

Komplekse 
sammenhenger

Mange aktører

• Enkeltbedrifter og 
virksomheter

• Partene i arbeidslivet 
v/organisasjoner og 
forbund

• Nasjonale myndigheter

• Fylkeskommunen som 
skoleeier

• Opplæringskontorene

• Y-nemd

• Faglige råd og SRY

• Skolene

• Formidlingskoordinator

• …

Virkemidler

• Lærlingtilskuddet

• Lærlingklausul

• Grad av relevante 
fagbrev og læreplaner

• Kampanjer

• Lokale 
læreplassgarantier

• Stimuleringstilskudd 
nye lærebedrifter

• Kvalifiseringstiltak 
mellom Vg2 og Vg3

• …..



Hvilken rolle har faglige råd?

 Følge med på læreplass-situasjonen i eget utdanningsprogram

 Virkemidler særlig knyttet til

 Relevante læreplaner

 Opprette eller nedlegge lærefag

 Hente inn innspill aktivt fra medlemmer i egen organisasjon

 Bidra til felles kunnskapsgrunnlag – er det andre virkemidler nasjonale 
myndigheter bør initiere? 



Spørsmål eller kommentarer?





Nye læreplaner, innføring fra 2020

Fagfornyelsen yrkesfag
Skoleringsseminar for faglige råd 21.11.2018, Viil Gombos
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Yrkesfag (vgo)
(programfagene)

Fagfornyelsen

Studieforberedende (vgo) 
(programfagene)

Alle fagene i grunnskolen 
og gjennomgående fag

Hvorfor fornyer vi læreplanene?
• ny tilbudsstruktur på yrkesfag
• ny overordnet del til læreplanverket
• behov for faglige endringer 

(utviklingsredegjørelser fra de faglige rådene)

norsk, matematikk, engelsk, 
samfunnsfag, naturfag og kroppsøving

(fellesfagene i vgo)



Hva er en læreplan?
• Læreplanverket for 

grunnopplæringen består av
• Overordnet del

• Fag- og timefordeling

• Læreplaner for fag

• Læreplanene er forskrifter

• På yrkesfag har vi en 
læreplan for hvert fag og 
hvert trinn (Vg1, Vg2 og Vg3)

• Retningslinjer for utforming 
av læreplaner

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/


Kompetansebegrepet
Læreplanene skal beskrive 
den kompetansen eleven 
eller lærlingen skal utvikle i 
faget.

«Kompetanse er å tilegne seg og 
anvende kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse innebærer 
forståelse og evne til refleksjon og 

kritisk tenkning.»

Dybdelæring i yrkesfagene kan 
bety at elever og læringer 
gradvis og over tid utvikler 

kompetanse til å utøve faget og 
se sammenhenger med andre 

fag. 



Læreplanprosessen 

1. Oppdrag om å 
utvikle eller revidere 

læreplan

2. Valg av medlemmer 
til læreplangruppe

3. Læreplangruppe 
nedsettes

4. Læreplangruppa 
leverer første utkast av 

forslag til læreplan

5. Læreplangruppen 
får tilbakemeldinger 

fra Udir og faglige råd

6. Læreplangruppen 
leverer andre utkast. 
Ny intern prosess i 

Udir

7. Læreplangruppen 
får tilbakemeldinger 

fra Udir og faglige råd

8. Læreplangruppen 
leverer endelig utkast 

av læreplan

9. Udir og faglige råd 
sender læreplanen på 

høring med inntil 3 
måneders frist

10. Udir og faglig råd 
gjennomgår 

læreplanen etter 
høingsinstansenes

innspill 

11. Udir fastsetter 
forslag til ny læreplan. 

Faglig råd deltar på 
møtet 

12. Udir og faglig råd 
informerer om    

ny/revidert læreplan



Å

Organisering av læreplanutviklingen

Åpen prosess med 

spørringer og dialoger

underveis

Læreplan-
grupper Vg1

Kontaktperson 
fra faglig råd

Læreplan-
grupper Vg2 Læreplan-

grupper Vg3

Ekstern 
læreplan-

koordinator

Sametinget

Utdannings-
direktoratet



Framdrift med mulighet for innspill i arbeidet med læreplanene

Dato Vg1 Vg2 og Vg3
15. og 16. okt.2018 Oppstartssamling for læreplanarbeid i 

læreplangruppene Vg1

Jan/feb2019 Første åpne innspillsrunde læreplanutkast Vg1, 

hovedvekt på om faget og kjerneelementer

I mars 2019 Samling for Vg1 sammen med Vg2 og Vg3 Oppstartssamling for læreplanarbeid i 

læreplangruppene Vg2 og Vg3

Mars/april 2019 Andre åpne innspillsrunde Vg1, hele læreplanen, 

særlig GRF, kompetansemål og vurdering.

Mai/juni 2019 Åpen innspillsrunde læreplanutkast Vg2 og Vg3

01.juni.2019 Frist for siste utkast til læreplan fra 

læreplangruppene Vg1

Juli.2019

Frist nov.2019

Høring av læreplanene Vg1

01.okt.2019 Frist for siste utkast til læreplan fra 

læreplangruppene Vg2 og Vg3

Des.2019

Frist mars.2020

Høring av læreplanene Vg2 og Vg3

01.feb.2020 Siste frist for fastsetting av læreplaner Vg1

01.aug.2020 Siste frist for fastsetting av læreplaner Vg2 og Vg3



Hold deg oppdatert:           Fagfornyelsen på udir.no

Utdanningsdirektoratet

udir

www.udir.no
www.udirbloggen.no

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/


Kristin Vik, spesialrådgiver Utdanning og forskning



Utdanningsforbundet 

• Representert i alle de faglige råd

To faste medlemmer og to varaer

• Leder i faglig råd for Design- og tradisjonshåndverk

• AU i flere råd

Viktige ressurspersoner i Utdanningsforbundets arbeid med fag- og 
yrkesopplæringen



Hvem er våre medlemmer? 

• Flest yrkesfaglærere

• UH-sektoren

• Tillitsvalgte og med utdanningspolitiske verv

Kvalifikasjoner: 

• Kompetanse innen eget utdanningsprogram

• Kjennskap til skoles samfunnsmandat  

• Erfaring som yrkesfaglærer

• Interesse for læreplanarbeid

• Komplementære – skal sammen dekke fagene

• Geografi

• Kjønnsfordeling

27.11.2018



Viktige mål

• Styrke yrkesfagene gjennom  samarbeid og gode diskusjoner

• Ivareta elevperspektivet

• God samhandling mellom skole og arbeidsliv

• Attraktive yrkesfag  for elever og for arbeidslivet

• Gode læreplaner 

27.11.2018



Forankring i egen organisasjon

Fra mandatet: 

Gjennom samarbeid med myndighetene får de faglige rådene innsyn i ulike 
hensyn og prosesser som myndighetene er satt til å ivareta. De faglige 
rådene er bindeledd mellom myndighetene og organisasjonene, og skal 
sikre at informasjonsflyt og kompetanseoverføring går begge veier. 
Rådene skal samarbeide seg imellom i saker som berører flere råd, og med 
SRY i saker som er overordnede

27.11.2018



Yrkesfaglig forum

• UDFs medlemmer  i de faglige rådene

• Medlem og vara i SRY

• Oppnevnes av sentralstyret

• 2-3 møter i året

• Elektronisk kontakt mellom møter i saker på 
tvers av utdanningsprogram

• Medlemmer skal på eget initiativ ta opp saker 
innenfor eget utdanningsprogram

• Møter med enkeltmedlemmer ved behov

27.11.2018



Mål

• Fast ramme for kontakt mellom medlemmer i FR og UDF

• Sterkere kobling til Utdanningsforbundets politikk

• Tettere samarbeid mellom  SRY og FR

• Oppdatere medlemmer om UDFs politikk innen fag- og yrkesopplæring 

• Formidle aktuelle saker og diskusjoner fra rådene til UDF

27.11.2018



Utfordringer

• Dekning av tapt arbeidsfortjeneste 

• For stramme tidsplaner
Vanskelig å forankre arbeidet i organisasjonene

Manglende kvalitetssikring 

• For mange saker

• For store arbeidsbelastninger og oppgaver tilknyttet arbeid med ny 
tilbudsstruktur og læreplanarbeidet

27.11.2018



Hva trenger vi? 

• Positivt med kontaktpersoner og koordinatorer

Viktige forutsetninger: 
Dekke tapt arbeidsfortjeneste

Gode og oversiktlige fremdriftsplaner

Involvering av hele rådet

Flytskjema

• Sterkere involvering av hovedorganisasjonene
Sikre forankring

• Tid til rådsarbeid
Forsvarlige tidsplaner

Bedre prioritering av saker – færre, men relevante saker

27.11.2018



Arbeidet i faglige råd
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• Organisasjonene kjenner behovet 

for kompetanse – myndighetene 

kjenner nasjonale mål og vilkår, både 

politisk og administrativt

• Et sterkt partssamarbeid er 

avgjørende for å sikre at 

opplæringstilbudene endres i takt 

med kompetansebehov i arbeidslivet 



Mandat: utvikle fag- og yrkesopplæringen

Faglig råd skal..

• fremme forslag til endringer i 
læreplaner og tilbudsstruktur

• identifisere behov i arbeidsmarkedet 
for kvalifiserte fagarbeidere. 

• foreslå løsninger som kan bidra til å 
heve kvaliteten på opplæringen og 
inntaket av lærlinger

Rådene har avgjørende innflytelse på det 
faglige innholdet i læreplaner på Vg3

Utviklingsredegjørelse, foreslå sakkyndige 
til NOKUTs arbeid med godkjenning av 
utelandsk utdanning, læreplangrupper og 
nasjonale klagenemnder



Endringsbehov

?

?
?

Dialog

Faglige råd

SRY

Kompetansebehovsutvalg

Y-nemdene

Fagskoleråd 

Etc…

Eksempler på kilder

Statistikk fra SSB

Statistikk fra NAV

Udir: Skoleporten og statistikkportalen

Rapporter og analyser fra organisasjoner 

NHOs kompetansebarometer 

NAVs bedriftsundersøkelse

Virksomhetsbarometer 

Konjunkturanalyser

Befolkningsframskrivninger

Behovsframskrivninger

Scenarioanalyser

Forskningsrapporter

Regionale analyser



Rådsmedlemmets rolle

• Representerer en organisasjon

• Plikter å stille forberedt på 

møtene

• Ansvar for at synspunkt som 

fremmes er forankret i egen 

organisasjon

• Jobbe aktivt for å innhente 

kunnskap fra bransjen/sektor

• Bidra til at sekretariatet får tilgang 

på relevant informasjon 

• Ivareta dialogen med sitt 

varamedlem

Husk at rådet skal dekke hele 

kompetanseområdet som 

utdanningsprogrammet består av



Fagansvarlig fra Udir skal…

• Være faglig oppdatert og følge 
utviklingstrekk i arbeidsmarkedet

• Legge fram saker av relevans for 
rådet

• Medvirke til at 
utdanningsmyndighetene mottar 
velbegrunnede og dokumenterte 
endringsforslag og anbefalinger

• Sikre informasjonsflyt og bidra til 
kompetanseoverføring mellom rådet, 
Udir og KD

• Tilrettelegge for rådsmøtene

• Medvirke til at rådenes arbeid er i 
henhold til mandat og retningslinjer



Mer om arbeidsform

Rådene skal møtes i fire dagsmøter i året. Rådene kan søke om å avlegge flere 
rådsmøter ved behov. 

Rådene kan søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten er dialog mellom 
rådene og fylkeskommunene om utfordringer i utdanningsprogrammet.

Fellesmøter mellom SRY og tre representanter fra hvert av de faglige rådene etter 
behov. 

De faglige rådene skal oppnevne en leder, en nestleder og et arbeidsutvalg (AU). De 
faglige rådene konstituerer seg selv. Arbeidsutvalget er i samarbeid med sekretariatet 
ansvarlig for å lede arbeidet i rådet. 

Utdanningsdirektoratet finansierer sekretariatet for SRY og faglige råd, og dekker reise-
og møtekostnader for rådsmedlemmene. Organisasjonene dekker tapt 
arbeidsfortjeneste.



Fremme endringsforslag

Forslag fra egen organisasjon?

Forslag fra en bedrift som 

kontakter deg?

Forslag fra en skole som 

kontakter deg?



Hvilken type informasjon trenger vi?

Hvem foreslår endringen?

Hva er problemet, og hva vil vi 

oppnå?

Hvilke tiltak er relevante?

Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?

Får det noen konsekvenser for andre 

deler av opplæringsløpet?

Hvem blir berørt av endringene, og 

hvordan?

Hva er forutsetningene for å lykkes 

med endringen?
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Brukerundersøkelser i fagopplæringen

• Lærebedriftsundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen

• Fagarbeiderundersøkelsen og Arbeidsgiverundersøkelsen

Årlig spørring til skole – Norge
* Spørsmål om læreplassituasjonen



Lærlingundersøkelsen og 
lærebedriftundersøkelsen

• 15. oktober – 20.desember hvert år

• Går ut til lærlinger og lærekandidater og utvalgte lærebedrifter

• Analyse av lærlingsundersøkelsen gjøres av  NTNU (vår 2019)

• Lærebedriftundersøkelsen lastes opp lokalt



Undersøker lærings – og arbeidsmiljøet på 
arbeidsplassen
Noen tema:

- Opplæring i skole som forberedelse til opplæring i arbeidslivet

- Motivasjon

- Trivsel og trygt miljø

- HMS

- Intern plan for opplæring

- Medvirkning, veiledning og egenvurdering



Fagarbeiderundersøkelsen og 
Arbeidsgiverundersøkelsen

• Utviklet i samarbeid med faglig råd og er ny i 2018

• Går ut til fagarbeidere som er i jobb

• Resultater analyseres av FAFO i perioden 2018-2020



Undersøker om fagarbeiderne har relevant 
kompetanse når de kommer ut i arbeid

Bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag. 

Kunnskap om hva slags, hvorvidt, og på hvilke måter kompetanse 
oppnådd gjennom det norske fagopplæringssystemet brukes i 
arbeidslivet, slik fagarbeideren selv vurderer det.



Spørsmål til skole –Norge 

• Tilgang til læreplasser

• Tiltak for å skaffe læreplasser

• Oppsigelser og permisjoner 

• Bruk av Vg3 –tilbud



Presentasjon skoleringsseminar for medlemmer av faglige råd 21. november 2018

Aina Helen Bredesen, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
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Hva er den yrkesfaglige tilbudsstrukturen?



Hva er tilbudsstrukturen for yrkesfaglige utdanningsprogram?

Tilbudsstrukturen = «viften» over alle utdanningstilbudene i videregående opplæring



Bakgrunn for endringene i tilbudsstrukturen

Stortingsmelding 20- på rett vei Oppdragsbrev 11-14 

Rapporter fra fem yrkesfaglige utvalg

Anbefalinger fra faglige råd -
utviklingsredegjørelser

Udirs anbefalinger levert 30.9.2016Høring om endringer i tilbudsstrukturen 4. mai 2017Endringer i tilbudsstrukturen gjeldende fra 
skoleåret 2020-21

Oppdragsbrev 10-18 Implementering 
av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur



Eksempler på endringer i ny tilbudsstruktur for yrkesfagene

Videreføring av flere av fagene, men innholdet i flere av 
fagene må videreutvikles.

Flere av dagens programområder blir delt, for eksempel:

Det blir opprettet flere nye lærefag som:
film- og videoteknikkfaget
dyrefaget
anleggsrørleggerfaget
ventilasjonsteknikkfaget
truck- og liftmekanikerfaget

1

2

Vg2 byggteknikk
Vg2 tømrer

3

Vg2 matfag

Vg2 betong og 
mur

Vg2 baker og 
konditor

Vg2 industriell 
matproduksjon



Antall utdanningsprogram utvides fra åtte til ti, fire nye utdanningsprogram



Arbeid i kommende rådsperiode: tilbudsstrukturen



Kilder

Retningslinjer for trepartssamarbeidet

Illustrasjon av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur

Beskrivelse av fremgangsmåte for endringer av yrkesfaglig tilbudsstruktur

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag--og-yrkesoplaringen/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/5.endringer-i-tilbudsstrukturen/
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