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Rapport fra SRYs internasjonale gruppe fra The European Alliance for Apprenticeships – 5 års 

jubileum - Wien 7.-9. Desember 2018. Det Østeriske presidentskapet var vertskap. 
 

Bakteppe 
The European Alliance for Apprenticeships (EAfA) er et av EUs initiativ for å styrke og gjøre 

lærlingordninger mer attraktivt i Europa. Kort sagt er EAfA en plattform som samler 

regjeringer og andre aktører som bedrifter, partene i arbeidslivet, bransjeorganisasjoner, 

kamre, yrkesskoler, regioner, ungdomsrepresentanter o.l til et felles og forpliktende “opprop”, 

eller pledge, for en bedre lærlingeordning.  Det felles målet er å styrke kvaliteten, tilbudet og 

bildet av lærlingeordninger i Europa. 

 

Alliansen ble lansert i juli 2013 med en felles erklæring fra Europas sosiale partnere (ETUC, 

BusinessEurope, UEAPME og CEEP), EU-kommisjonen og EUs rådsformannskap. Dette ble 

etterfulgt av en rådserklæring fra EU-landene. Selv om det forvaltes av Kommisjonen, ligger 

EAfAs suksess i gjennomføringen av nasjonale forpliktelser og partnernes engasjement, 

særlig gjennom såkalte «pledges» fra interessenter. I Norge har SRY, Utdanningsforbundet 

undertegnet en «pledge». Under 5 års jubileet ble det tegnet 32 nye forpliktelser, og totalt har 

alliansen nå 282 pledger fordelt på 36 land.   

Fra konferansen 
Det europeiske lærlingenettverket og det nye «apprentices’ support system» ble presentert på 

konferansen. Apprentices support services er etablert for å øke kvalitet og effektivitet i 

lærlingeordninger, og hjelpe landene å øke kunnskapsbasen om lærlingeordninger. Fokus er 

på styring (governance) og implementering.  

Etter diskusjoner som har vært i ACVT og i medlemsstatene er det besluttet at apprentices’ 

support service skal være etterspørselsstyrt og at den må svare på reelle behov. Det vil være 

en infohub for kunnskapsdeling av arbeid gjort om lærlingeordninger i CEDEFOP, OECD, 

landene etc. Videre er det nettverk for å fremme og levere innhold som kan sikre kvalitet og 

effektivitet i lærlingeordninger, samt bidra til bench learning. Servicen vil gi kunnskap om 

hvilke elementer som gjør at lærlingeordninger lykkes. Kapasitetsbygging og modernisering 

av nettsiden over systemene vil være klar i 2019.  

Fag- og yrkesopplæring for framtiden 
På konferansen ble det presentert tre scenarioer for hvordan fagopplæringen vil se ut etter 

2030. I scenariotanken ligger at det er flere mulige framtider, avhengig av hva policy makers 

vektlegger. Tanken om «VET drift» til forskjell fra en «academic drift» ble diskutert. For 

framtiden ønskes å styrke kjerneelementene i fagopplæringen.  

 

• Scenario 1: Pluralistic vet (der allmennfaglig og yrkesfaglig utdanning går sammen). 

Scenarioet ble presentert av Andrew Mc Coshan, UK: hvilke pathways ser man for 

seg? Individual pathways, permeability and pathways’ portability. Skreddersydde 

tjenester som drives av Internet. Yrkesopplæring blir forstått som yrkesrettede 

tjenester. Dette scenarioet vil kreve styring og kvalitetssikring.  
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• Scenario 2: Distictive VET: Phillip Grollmann, BIBB, Tyskland presenterte 

scenarioet. VET blir definert og sett på som en synlig subsektor i utdanningsverdenen. 

I et slikt scenario har politikere plukket ut uoppfylte aspirasjoner fra høyere utdanning. 

Problem med å finne jobber på arbeidsmarkedet. Man trenger derfor synlighet dvs. 

VET visibility. Økonomi styrer dette scenarioet og det er sterk partsinvolvering. Retter 

seg mot midt og øverste sikte av sektoren. Er dette en fagopplæring for alle? Eller et 

system som er elitistisk for de få som kan jobbe i konkurransedyktige bedrifter? Her er 

det pathways og kvalifikasjoner fra inngangsnivå til doktorgrad. Levert i spesialiserte 

institusjoner. Eksempler: Renewable energy excel centres o.l. Academy of VET 

excellence institutions etc. Læring skjer minst 50% på arbeidsplassen. Institusjonene 

er ansvarliggjorte i sosiale partnerskap. Modernisert VET system.  

 

• Scenario 3: «marginalised special purpose VET» ble presentert av Anastacia Poliou 

Cedefop. I denne settingen er VET second choice. Høyere nivå er ivaretatt av høyere 

utdanning. Arbeidsmarkedet er polarisert grunnet digitalisering. Har forbindelse til 

videre opplæring i arbeidsmarkedet. Målgruppen er voksne som trenger re-skilling og 

up-skilling. Behov for større innsyn i opplæringstilbudet. Ikke for ungdom. 

Korttidskurs som tilbys via åpne ressurser. Nøkkelordet er jobbrelatert opplæring, mer 

skreddersydd.  

Scenarioene er tenkt gi input til policy makers slik at de kan foreta valg om hvilken retning 

man vil ha på fag- og yrkesopplæringen i framtiden.  

Panel diskusjon om framtiden i VET 
Flere understreket at det er viktig med krossektordialog,og fokus på rollen foreldre spiller i de 

unges valg. Kommisjonen viste til at landene må huske “pilar of social rights” som alle land 

har signert. Bedriftene ser i økende grad lærlinger som kilde til rekrutteringskilde. Hva får 

bedrifter til å se på yrkesopplæring som en investering? Man må også gi insentiver til små og 

mellomstore bedrifter. Den yrkesopplæringen vi har i framtiden vil ikke bli den samme som vi 

har i dag.  

Hvordan kan pluralistiske systemer styres med de fagopplæringssystemene vi har i dag?  

• Scenario 1: Hvordan kan kvalifikasjoner gi innsyn og hvilken rolle skal partene spille? 

• Scenario 2: Avhenger av hvordan tilbydere greier å dekke utvidelsen til nivå 8 EQF.  

• Scenario 3: Jobbrelatert opplæring, begrenset, men ser behov nå for upskilling i et 

endret arbeidsmarked. Alle bør hjelpe i framtiden å ta informerte valg.  

Må få en felles forståelse av hvordan framtiden skal være og hvilke byggesteiner vi må ha i 

fagopplæringen fram mot 2030. Policy visjon om framtiden er knyttet til “pilar of social right” 

og tilgang til livslang læring av høy kvalitet. Dette er reflektert i EU-budsjettet. Andre 

programmer som «det digitale Europa», og ikke bare Erasmus og European Social Fund tar i 

seg dette. 20 prosent av europeere mener Erasmus er det mest positive tiltaket.  

Mål: 2.1 millioner mennesker i mobilitet i neste periode, må øke samarbeidet og mer vil gå til 

VET excellence. 3. lands dimensjonen i Erasmus er viktig for fag- og yrkesopplæring. 

ERASMUS-budsjettet dobles. Panelet vektla å bygge synergier med de europeiske partene i 

arbeidslivet.  

Jurgen Horschinegg, Ministry of Education, Østerrike, avsluttet og vektla at arbeidsmarkedet 

og utdanningssystemene, inkl. at VET er menneskeskapt og at det gir oss en sjanse å endre 

ting.  Han utfordret landene til å gå i førersetet og vektla at det er behov for input fra 
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forskning og skills prognoser. DGVT-medlemmer og naboland kan lære fra hverandre. Han 

vekt la at det er viktig å gi den nye kommisjonen info om hva som er viktig for framtiden og 

nevnte «Opinion on Future of VET» som skal opp i ACVT (møte 3.-4. desember 2018). Både 

akademisk drift og yrkesfaglig drift blir sterkere, OECD har også fokus på fag- og 

yrkesopplæring. Må bringe excellence og inclusion sammen, trenger begge for å få til 

endringen.  

Global orientering og FNs bærekrafts mål 
Leder for Unesco-Unevoc Shyamal Majumdar holdt et glødende innlegg om «Skills as 

accelerator for implementing sustainable development goals”. Han vektla at det burde vært en 

global og ikke bare europeisk VET uke. Vi har ulike spor, økonomi og kultur, men med 

hensyn til de tre scenarier som er diskutert er det globale perspektivet overordnet. For å sikre 

bærekraftig utvikling fremover, må vi se på FNs bærekrafts mål - vi må omfavne disse og la 

det være det overordnede.  

Europa er modellen for resten av verden, mobilitet er godt forankret og statene snakker 

sammen. Det er en utfordring av 65 prosent av jobbene våre barn skal inn i, ikke er definert 

enda. Lære raskt og omstillingskompetanse er viktige kompetanser for fremtiden. 

Mange penger brukes for utvikling av yrkesfag, f.eks. er European Social Fund lite brukt i 

Europa. Erasmus er en suksesshistorie, også for fagopplæringen, men midlene når i stor grad 

studenter som alt har planlagt utveksling og mindre til de som ikke normalt søker. Erasmus er 

lite brukt som rekrutteringsvirkemiddel. World Skills fungerer derimot rekrutterende. Løfter 

frem exellence som rekrutterende virkemiddel.  

Awards ceremony 

4 kategorier priser ble delt ut: Companies and learners, VET innovators, European funding for 

excellence, European agencies. 

Kommisær Marianne Thyssen avsluttet konferansen.   

Oppsummering og forslag til oppfølging 
Konferansen er et meget gjennomarbeidet arrangement, det er solide innledere, 

yrkesopplæring promoteres og det er lagt til rette for nettverksbygging. Det oppleves som 

nyttig og inspirerende å delta og man får med kunnskapsgrunnlag som kan kobles til norske 

satsinger og tiltak.  

Det er særlig følgende vi bør diskutere i Norge: 

1) Hvordan skal vi promotere alliansen bedre? 

2) Hvordan kan vi bruke grunntanken i initiativet til å få flere til å bli lærebedrifter? 

3) Bør vi gi dette arrangementet en ekstra drahjelp i 2019, en kampanje rettet mot 

lærebedrifter for å få flere til å tegne opprop/pledge?  

4) Vi bør diskutere hvordan vi best kan inkludere FNs bærekraftsmål i det internasjonale 

arbeidet og oppfølgingen til SRY. 

5) Er det noe i grunntanken om et globalt ansvar vi kan trekke med oss? 

6) Annet? 


