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DEL 1

En relevant fag- og yrkesopplæring

Om arbeidet

I år startet over 35 000 elever på et yrkesfaglig utdanningsprogram. Fagarbeidere representerer
en kompetanse som samfunnet trenger. En grunnleggende forutsetning for velfungerende
lærefag er at de gir merverdi, og at fagarbeideren har en tydelig plass i arbeidsdelingen. Meld. St.
20 (2012-2013) På rett vei viste at fag- og yrkesopplæringen i stor grad gir en kompetanse som
verdsettes på arbeidsmarkedet. Likevel ser vi at ikke alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer
fungerer like godt når det gjelder rekruttering til lærefagene og tilknytningen til arbeidslivet.
Spesielt de fire utdanningsprogrammene service og samferdsel, helse- og oppvekst, design og
håndverk og restaurant- og matfag har vært sentrale i dette arbeidet.

I denne rapporten anbefaler Utdanningsdirektoratet endringer i det yrkesfaglige
utdanningstilbudet. Dette er svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomgå
utdanningstilbudet innen yrkesfaglige utdanningsprogrammer i samarbeid med partene i
arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til at fag- og svennebrevene er godt tilpasset virksomhetenes
behov for kvalifiserte fagarbeidere – både i dag og i tiden som kommer. Vi har derfor vektlagt
arbeidslivets behov i våre vurderinger og anbefalinger. I tillegg har vi vurdert hvilke konsekvenser
våre anbefalinger får for elever og fylkeskommuner.

Føringer

Målet med gjennomgangen er at opplæringstilbudene skal bli mer relevante for arbeidslivet, at
rekrutteringen er i tråd med arbeidslivets behov, og at elevene i større grad skal fullføre med
fag/svennebrev eller yrkeskompetanse.

Vi har gjennomgått alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Vi har vurdert hvor godt
enkeltutdanninger fungerer opp mot rekruttering av elever, gjennomføring med fag/svennebrev
eller yrkeskompetanse, og hvor godt faget er verdsatt på arbeidsmarkedet. Alle enkeltsaker er
vurdert opp mot konsekvenser for elever, arbeidsmarkedet og fylkeskommunene. I flere saker
utgjør disse hensynene samlet sett flere dilemmaer. Det er likevel ikke gode løsningsalternativer i
alle sakene, og vi har måttet finne kompromissforslag.

Oppdraget har ikke hovedfokus på frafallsproblematikk, men mer relevante opplæringstilbud vil
derimot gi økt kvalitet i opplæringen. Det kan gi positive effekter på elevenes motivasjon, antall
læreplasser som bransjen tilbyr, og elevenes gjennomføring med fagbrev.

Våre anbefalinger oversendes til Kunnskapsdepartementet som beslutter hvilke endringsforslag
som skal sendes på offentlig høring. Etter høringen vil Kunnskapsdepartementet avgjøre den
endelige tilbudsstrukturen.

I oppdraget er Utdanningsdirektoratet også bedt om å vurdere hvordan tilbudsstrukturen kan
oppdateres og vedlikeholdes i et mer kontinuerlig perspektiv. Vi vil levere svar på dette oppdraget
våren 2017.

Våre anbefalinger til endringer i tilbudsstrukturen

Hva omfattes av tilbudsstrukturen?

Tilbudsstrukturen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene forstås som de
utdanningsprogrammene, Vg2-tilbud, lærefag og yrkeskompetansefag som blir tilbudt i dagens
fag- og yrkesopplæring. Tilbudsstrukturen er presentert i rundskriv Udir-01-2016.
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Utdanningsdirektoratet har egne rutiner og prosedyrer for endringer i tilbudsstrukturen i
yrkesfaglige utdanningsprogrammer. De er også fulgt i denne gjennomgangen. Endringer i
tilbudsstrukturen omfatter blant annet nedlegging av utdanninger, navneendringer, oppsplitting
eller sammenslåing av Vg2-tilbud og lærefag, nye utdanningsprogrammer, Vg2-tilbud eller
lærefag, samt endringer i opplæringsmodeller.

Våre anbefalinger

Resultatet av gjennomgangen av tilbudsstrukturen er anbefalinger som til sammen utgjør store
endringer i samtlige av dagens åtte yrkesfaglige utdanningsprogrammer. En tilbudsstruktur som i
større grad er relevant for arbeidslivet, krever at vi tar i bruk flere nye virkemidler som i begrenset
grad har vært mulig i Kunnskapsløftet. Dette er:

 Tidligere faglig fordypning for elevene med:
o nye Vg1 utdanningsprogrammer
o fordypning i eller splitting av tilbud på Vg2 og Vg3

 Nye veier til studiekompetanse for yrkesfagelever

I tillegg foreslår vi endringer som handler om:
 Nedlegging av lærefag som ikke er relevante for arbeidslivet

 Flytting av tilbud til andre utdanningsprogrammer

 Bevaring av små og verneverdige fag

 Opprettelse av nye lærefag

Tidligere faglig fordypning for elevene

Vi mener tidlig faglig fordypning kan bidra til mer motiverte elever og en mer relevant opplæring
rettet mot et yrke eller grupper av yrker. Flere av våre anbefalinger handler om å oppnå dette.

Det finnes ikke et idealtall for antall utdanningsprogrammer i videregående opplæring. Innenfor
yrkesfag har vi i dag åtte. Våre endringer medfører et utvidet tilbud til tretten
utdanningsprogrammer. To utdanningsprogrammer legges ned i sin nåværende form og blir
erstattet av syv nye. Enkelte av disse utdanningsprogrammene blir faglig smale og vil ha få elever
sammenlignet med dagens tilbud. Dermed vil ikke alle fylker ha et grunnlag for å tilby alle
utdanningsprogrammene slik som i dag. Vi vil her påpeke at fylkeskommunen heller ikke er
forpliktet til å ha et tilbud.

Tre av de nye utdanningsprogrammene vi anbefaler å opprette består i hovedsak av fag som er
små og verneverdige. Vi mener at det bør opprettes landslinjer for enkelte eller alle disse
utdanningsprogrammene. Dette vil gi fylkeskommunene et større handlingsrom til å velge
hvorvidt de vil opprette Vg1-tilbudene, og det vil sikre at det finnes skoletilbud ett eller flere
steder i landet. Vi mener det er grunn til å se nærmere på ordningene med landslinjer og
landsdekkende tilbud, for blant annet å tilpasse disse til en ny situasjon med små Vg1-tilbud. Vi
anbefaler et videre arbeid med dette høsten 2016 og våren 2017.

I Vg2-tilbud der arbeidslivet etterspør mer faglig spesialisering foreslår vi å splitte tilbudet eller
innføre valgfrie programfag. Valgfrie programfag har kun i begrenset grad vært mulig frem til i
dag. Elevenes valg skal derimot ikke legge føringer for hvilke lærefag elevene kan søke seg til.
Disse virkemidlene skal bidra til at elevene får mulighet til tidligere å få opplæring rettet mot et
lærefag som de er interesserte i.

I lærefag som er store og bredt sammensatte, foreslår vi å innføre valgbare fordypningsområder i
læreplanen. Dermed imøtekommer vi flere bedrifters ønske om ytterligere fordypning på Vg3.

Nye veier til studiekompetanse

Videregående opplæring skal bygge på to hovedveier: en yrkesfaglig og en studieforberedende.
Dette er et prinsipp som ikke samsvarer med dagens tilbudsstruktur fordi yrkesfagelevene har
flere muligheter for å nå studiekompetanse. Vi foreslår en ny vei til studiekompetanse som gir en
bedre faglig progresjon for yrkesfagelever. Denne løsningen vil bedre ivareta arbeidslivets
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kompetansebehov. Vi anbefaler et løp som gir studiekompetanse i det yrkesfaglige
utdanningsprogrammet for handel, service og reiseliv. Vi har også skissert denne modellen som
en mulig løsning innen andre utdanningsprogrammer.

Nedlegging av fag

Fag- og yrkesopplæringen skal føre til en kompetanse som er verdsatt i arbeidslivet, og vi
anbefaler derfor å legge ned flere lærefag som vi mener ikke er relevante.

Dagens tilbudsstruktur omfatter mange fag som har svært få eller ingen løpende lærekontrakter,
og få eller ingen årlige oppnådde fag- eller svennebrev. Vi foreslår å legge ned fag der det ikke har
vært noen oppnådde fag- eller svennebrev de tre siste årene. Unntaket er de verneverdige
fagene. Utover dette mener vi det ikke er hensiktsmessig å tallfeste en minimumsgrense for hvor
stort et lærefag skal være for at vi skal ha et offentlig tilbud. Vi har vurdert og foreslått alternative
løsninger for alle fag som i gjennomsnitt har under 20 oppnådde fag- eller svennebrev årlig.

Nye løsninger for å sikre opplæring av god kvalitet i små fag

Svak rekruttering til små fag gir utfordringer for kvaliteten av opplæringen når tilbudet og miljøet
rundt er fragmentert. Vi mener at etablering av særskilte tiltak som kan sikre tilbud og god
kvalitet i opplæringen bør vurderes for fagene. En mulighet er bruk av kompetansesentre. Vi
foreslår en videre utredning i samarbeid med berørte aktører.

Opprettelse av fag og flytting av utdanningstilbud

Endringer i arbeidslivet fører til at nye kompetansebehov oppstår, eller at kravene som stilles til
enkelte fag endrer seg. Vi anbefaler å opprette nye utdanninger der kompetansebehovene i
arbeidslivet tilsier at det er nødvendig. Noen opplæringstilbud har vi foreslått flyttet til andre
utdanningsprogrammer.

Anbefalinger per utdanningsprogram

Vi vil her gå gjennom noen av hovedanbefalingene for hvert utdanningsprogram.

Service og samferdsel har flere og sammensatte utfordringer knyttet til tilbudsstrukturen, og vi
anbefaler en omstrukturering. Fordi dagens utdanningsprogram består av flere fagområder som i
varierende grad har noe til felles, anbefaler vi å skille ut IKT-servicefag og transport og logistikk i
to nye utdanningsprogrammer. Vi foreslår å legge ned kontor- og administrasjonsfaget og
reiselivsfaget fordi de ikke er relevante for arbeidslivet. Reiseliv erstattes med et nytt løp som gir
studiekompetanse. Vi mener det er et potensiale i salgsfaget, og foreslår et nytt Vg2 handel. Vi
oppretter også et nytt Vg2 som skal rekruttere til sikkerhetsfaget og resepsjonsfaget. For Vg3
sikkerhetsfaget ber vi Kunnskapsdepartementet avklare med Justisdepartementet om
fagopplæring og private opplæringstilbud kan ses tettere i sammenheng. Alternativt må den
faglærte kompetansen vurderes nedlagt.

Også design og håndverk har flere og sammensatte utfordringer knyttet til tilbudsstrukturen. Vi
anbefaler å legge ned utdanningsprogrammet design og håndverk fordi denne inngangen er for
bred. Vi foreslår fire nye utdanningsprogrammer. Et for frisør, hudpleie og blomsterdekorering, et
for søm og tekstilhåndverk, et for metall- og glasshåndverk, og et for de samiske
håndverksfagene. Vi legger ned noen Vg2-tilbud, for ett av disse foreslår vi at deler av
faginnholdet kan inkluderes som valgfrie programfag i det studieforberedende
utdanningsprogrammet for kunst, design og arkitektur. Vi foreslår også å flytte noen Vg2- og Vg3-
tilbud til andre yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Utdanningsprogrammet for frisør, hudpleie og blomsterdekorering vil det trolig være grunnlag for
å opprette som et tilbud i alle fylkeskommunene. For å sikre at det opprettes Vg1-tilbud i de
minste utdanningsprogrammene er det behov for nye administrative løsninger. Disse
utdanningsprogrammene består hovedsakelig av små verneverdige fag. Her mener vi andre
vurderinger bør gå foran ønsket om et desentralisert tilbud. Vi anbefaler blant annet at det
opprettes landslinjer for enkelte eller alle tre utdanningsprogrammene.
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Med de små verneverdige fagene følger særskilte hensyn. Vi mener det er behov for fortsatt vern
og at fagene videreføres i videregående opplæring. Dagens 41 fag er med i de foreslåtte nye
utdanningsprogrammene, eller de flyttes til andre utdanningsprogrammer vi mener bedre kan
ivareta opplæringen i fagene. Vi foreslår nedlegging av ett fag og endret opplæringsmodell til
særløp for enkelte fag. Vi har også anbefalinger knyttet til kriterier for vern, endring av
forvaltningen og utvikling av fagenes næringsgrunnlag.

Restaurant- og matfag er et utdanningsprogram med store utfordringer knyttet til frafall,
rekruttering og gjennomføring. Dette er utfordringer som endring av tilbudsstrukturen ikke kan
bidra til å løse alene. Vi anbefaler en rekke endringer i Vg2 matfag og tilhørende lærefag for å
imøtekomme matindustriens kompetansebehov og for å tilby elevene en tidligere faglig
spesialisering.

Utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag har i liten grad utfordringer som knytter seg til
tilbudsstrukturen, men heller utfordringer knyttet til sektorens struktur og fagenes innplassering i
arbeidsmarkedet. Vi anbefaler enkeltendringer i tilbudsstrukturen. Dette er valgfrie programfag i
Vg2 helseservicefag. Vi har også anbefalt å flytte Vg2 aktivitør til helse- og oppvekstfag, og at Vg2
hudpleie og Vg3 hudpleie flyttes til et nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering.

Utdanningsdirektoratet mener det er godt dokumentert at utdanningsprogrammet teknikk og
industriell produksjon fungerer med en bred inngang. Vi mener imidlertid det er utfordrende at
det er mange små fag i utdanningsprogrammet. Vi foreslår derfor nedlegging eller sammenslåing
av flere av disse lærefagene.

For bygg- og anleggsteknikk anbefaler Utdanningsdirektoratet en større grad av fagspesialisering
på Vg2 ved å splitte Vg2 byggteknikk og Vg2 klima, energi og miljøteknikk. Vi anbefaler også en
sammenslåing av lærefag med fordypningsområder i læreplanen på Vg3 for lærefagene som
rekrutterer fra anleggsteknikk og treteknikk. Vi anbefaler videre å flytte flere tilbud fra andre
utdanningsprogrammer til bygg- og anleggsteknikk. Dette er trehåndverksfagene, Vg3
båtbyggerfaget fra design og håndverk og anleggsgartnerfaget fra naturbruk.

Elektrofag fungerer i stor grad godt etter kriterier om rekruttering, gjennomføring og verdsetting.
Vi anbefaler kun mindre justeringer i strukturen. Vi anbefaler navneendringer på to Vg2-tilbud.
Videre anbefaler vi å opprette ventilasjonsteknikk som nytt lærefag og å legge ned viklerfaget
fordi kompetansebehovet i arbeidslivet er fallende.

For å oppnå mer faglig spesialisering for elevene, foreslår vi flere endringer for naturbruk. Vi
anbefaler å innføre valgfrie programfag innen landbruk og gartnernæring. Videre foreslår vi å
splitte Vg2 heste- og hovslagerfaget. Hovslagerfaget foreslås videreført som særløp, og et nytt
Vg2 dyrefag skal rekruttere til hestefaget og et nytt lærefag i smådyr- og zoodyr. Vi anbefaler å
flytte anleggsgartner til bygg- og anleggsteknikk.

Vg1 medieproduksjon er midlertidig plassert i utdanningsprogrammet for design og håndverk. Vi
anbefaler å legge ned Vg1 medieproduksjon og flytte Vg2 medieproduksjon til et nytt
utdanningsprogram for IKT- og mediefag, fordi vi mener det er et felles faglig grunnlag mellom
mediefag og IKT. Vi foreslår å legge ned faget mediedesign og opprette lyd- og videoteknikk som
et nytt lærefag.

Dilemmaer og utfordringer i arbeidet

I arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen har vi møtt på flere dilemmaer i våre vurderinger.
De handler i stor grad om hvordan vi kan måle arbeidslivets kompetansebehov, og hvordan dette
kan vektlegges fremfor andre til dels motstridende utdanningspolitiske målsettinger.

Våre informasjonskilder og hvordan vi kan måle arbeidslivets kompetansebehov

Å vektlegge verdsetting på arbeidsmarkedet betyr at opplæringen skal gi elever og lærlinger en
kompetanse som arbeidslivet etterspør. Arbeidslivets kompetansebehov er vanskelig å «tallfeste»,
det er ikke nok å kun se på tilgangen på læreplasser og sysselsetting av fagarbeidere. I arbeidet
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har vi vært avhengig av kvalitative vurderinger fra partene i arbeidslivet og forskning på enkeltfag
og utdanningsprogrammer.

Arbeidslivets kompetansebehov er ikke konstant og vil variere mellom og innad i bransjer.
Utdanningstilbudene vil aldri samsvare helt med arbeidslivets behov. Lærlingordningen kan ikke
svare på det kortsiktige kompetansebehovet i arbeidslivet. Vi skal utdanne fagarbeidere som
innehar kompetanse som arbeidslivet etterspør i dag, og som er omstillingsdyktige til å kunne
møte morgendagens kompetansebehov innen sitt fagfelt. Det er også en treghet i
opplæringssystemet – det tar tid å implementere endringer og å utdanne nye fagarbeidere. Det er
derfor viktig at tilbudsstrukturen vedlikeholdes kontinuerlig.

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene gir innspill på vegne av sine medlemmer. For
bransjeorganisasjonene er tariff og organisasjonspolitikk også en sentral del av fagopplæringen.
Nedlegging av lærefag kan for eksempel få konsekvenser for tariffavtaler. Bransjetilhørighet og
organisasjonspolitikk har derimot ikke vært vektlagt i vurderingen av fagene.
Utdanningsdirektoratet mener dette er spørsmål som må løses mellom partene, og vi har lagt
faglige argumenter til grunn for våre anbefalinger.

Tilbudsstrukturen som virkemiddel

Tilbudsstrukturen er et begrenset virkemiddel for å sikre arbeidslivet en relevant kompetanse.
Innholdet i opplæringen er vel så viktig for å sikre fagenes relevans, noe som også gjenspeiles i
de endringsforslagene vi har mottatt i arbeidet.

Fylkeskommunen er ansvarlig for at antall klasser/grupper som opprettes innenfor de ulike
utdanningstilbudene, i rimelig grad tilsvarer forventninger om hva arbeidslivet har behov for av
nye lærlinger og fagarbeidere. Dette er en balansegang mellom elevers ønsker og behovene i
arbeidslivet. For å nå målet om en relevant opplæring, må arbeidslivets kompetansebehov også
vektlegges i fylkeskommunene når de dimensjonerer skoletilbudet.

Hensyn til elevenes, arbeidslivets og fylkenes behov kan være motstridende

I våre vurderinger har vi sett at flere hensyn står mot hverandre. Dette gjør det vanskelig å
konstruere opp et godt opplæringstilbud som tilfredsstiller alle behov.

Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom hva fylkeskommunen kan tilby og hva arbeidslivet har
behov for. Elevenes mulighet til å tidlig spesialisere seg inn mot et spesifikt yrke eller en gruppe
av yrker er et eksempel på dette. Jo mer spesifikk opplæringen er, jo vanskeligere vil
fylkeskommunens arbeid med å tilby opplæring bli. Dette handler blant annet om
utstyrssituasjonen og lærere med riktig kompetanse.

Arbeidslivets behov for kompetanse kan også stå mot elevens behov for en fleksibel opplæring.
Elevene som går på videregående opplæring er unge, og mange er usikre på yrkesvalg. Omvalg
for elevene blir vanskelig om de må gjøre tidlige valg rettet mot et konkret yrke. Samtidig
forventer vi at et opplæringstilbud som er verdsatt i arbeidslivet, også gir høy kvalitet i tilbudet til
elevene. Fag som elever synes er attraktive kan være lite kjent i arbeidslivet, og det er et
potensiale for å etablere lærlingordningen sterkere i mange bransjer.

Videre er ikke ønskene eller behovene blant elevene entydig. Vi vet at mange elever ikke ønsker å
søke seg til skoletilbud utenfor hjemfylket. Samtidig er det elever som flytter langt for å få den
utdanningen de ønsker. Noen elever har klare yrkesvalg og ønsker å komme tidlig i gang med
yrkesrettet opplæring, andre er usikre på valget sitt. Elevers valg av utdanning påvirkes av mange
faktorer som ikke nødvendigvis handler om hvor gode muligheter det er å få jobb. Også innad i
fylkeskommunene og i fagmiljøer vektes verdier og muligheter ulikt. Disse dilemmaene kommer
tydelig frem når enkeltforslag vurderes.

I arbeidet har vi sett at det særlig for utdanningsprogrammet for design og håndverk og service og
samferdsel ikke finnes løsninger som kan tilfredsstille behovet til arbeidslivet, elevene og fylkene
samtidig. Vi har i våre vurderinger vektlagt arbeidslivets behov.
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Om samarbeidet med partene i arbeidslivet og andre aktører

Partene i arbeidslivet, representert ved faglige råd og Samarbeidsrådet for fag- og
yrkesopplæringen (SRY) har vært sentrale aktører i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. De
faglige rådene har vurdert nesten samtlige lærefag om hvor godt de fungerer, og hvorvidt de er
relevante for arbeidslivet.

For å sikre bred involvering og innspill i arbeidet etablerte vi fem yrkesfaglige utvalg.
Diskusjonene og anbefalingene fra de yrkesfaglige utvalgene har gitt oss mer kunnskap fra
aktører som ikke til vanlig er involvert i fag- og yrkesopplæringen. Utvalgene har løftet frem
særlige utfordringer og utviklingstrekk i bransjene, og rapportene har supplert anbefalingene fra
de faglige rådene. Noen av utvalgene ga også konkrete anbefalinger til endringer i enkeltfag.

I arbeidet har Utdanningsdirektoratet involvert fylkeskommunene på flere måter, blant annet med
fylkeskommunale representanter i faglige råd, SRY og yrkesfaglige utvalg, i tillegg til en egen
skriftlig bestilling tidlig i prosessen til fylkene. For å forsterke dialogen med fylkeskommunene
etablerte vi en fylkeskommunal referansegruppe valgt ut av Forum for fylkesutdanningssjefer
(FFU). Gruppen besto av fire representanter fra fylkeskommunene i Hordaland, Akershus, Vestfold
og Nord-Trøndelag. Gruppen ga innspill til konkrete prinsipielle problemstillinger som var under
utredning.

Rapportens oppbygning og innhold
Denne rapporten er bygd opp i tre deler. Del 1, kapittel 1-2, inneholder oppsummeringen og
innledende kapitler. I tillegg beskriver vi kunnskapsgrunnlaget, det vil si hvilken informasjon vi har
fått fra partene i arbeidslivet, utvalgene og fylkeskommunene, hvilken ny forskning vi har lyst ut,
og hvilke statistiske indikatorer vi har brukt. Del 1 inneholder også en vurdering av økonomiske
og administrative konsekvenser.

Del 2, kapittel 3, inneholder en rekke anbefalinger av overordnet og prinsipiell karakter. Her
drøfter vi hvilke virkemidler vi kan ta i bruk, og anbefalingene her har vi lagt til grunn for
løsningene i de enkelte utdanningsprogrammene.

Del 3, kapittel 4 -13 inneholder våre anbefalinger til endringer i tilbudsstrukturen.

Temaer som ikke er behandlet i denne rapporten
I dette arbeidet har vi konsentrert våre anbefalinger til endringer i tilbudsstrukturen. Fag- og
yrkesopplæringen står derimot overfor flere utfordringer hvor endring i tilbudsstruktur ikke er det
riktige virkemiddelet. I forbindelse med arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen har vi fått
flere innspill og anbefalinger som ikke handler om tilbudsstrukturen. Dette er temaer og forslag
som Utdanningsdirektoratet vil behandle i andre prosesser enn i dette arbeidet. I det følgende gir
vi en oversikt over noen av disse temaene. Oversikten er ikke uttømmende.

En konsekvens av å endre tilbudsstrukturen er at læreplanen må tilpasses det nye
utdanningstilbudet. Ut over det har vi også fått mange anbefalinger om å oppdatere eller endre
innholdet i flere fag. Disse forslagene er ikke omtalt i denne rapporten, og vi vil behandle dem
løpende etter vanlige prosedyrer. Også andre anbefalinger knyttet til læreplanverket, for
eksempel lokalt arbeid med læreplaner, hvordan læreplanene er utformet og fag- og
timefordelingen, er ikke inkludert i denne rapporten.

Vi har i dette arbeidet fått enkeltanbefalinger om vekslingsmodeller. Parallelt med
gjennomgangen av tilbudsstrukturen går utprøvingen av vekslingsmodeller for flere fag.
Forsøkene startet i 2013, ble utvidet i 2014 og avsluttes i 2018. Vi avventer avslutningen av
utprøvingen for å avgjøre om dette er en opplæringsmodell som kan innføres som hovedmodell
for lærefag. Avhengig av hva som blir konklusjonen etter utprøvingen, kan innføring av
vekslingsmodell medføre endringer i tilbudsstrukturen for fag.
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Vi har fått anbefalinger om å gjennomgå kryssløpordningen med sikte på å redusere antallet
kryssløp. Vi har i arbeidet med tilbudsstrukturen valgt å ikke gjøre en helhetlig gjennomgang av
kryssløpsordningen, men har behandlet de enkeltforslagene vi har mottatt. Partene i arbeidslivet
og fylkeskommunene oppfordres til å sende inn forslag om nedlegging av kryssløp der de ser at
kryssløp skaper utfordringer, ikke har hatt ønsket effekt, eller hvor det faglige grunnlaget ikke er
godt nok.

Det kan være formålstjenlig å etablere nasjonale prøvenemnder i de små håndverksfagene for å
sikre lik vurdering, relevans til faget og kvalitet i fag- og svenneprøvene. Både yrkesfaglig utvalg
for immateriell kulturarv og små verneverdige fag og Faglig råd for design og håndverk påpeker
dette i sine rapporter.

Lærerkompetanse er et sentralt tema hos flere av utvalgene og de faglige rådene. Dette kan for
eksempel dreie seg om krav til fagbrev hos lærerne og etter- og videreutdanningstilbud. Vi vil
ivareta anbefalinger om lærerkompetanse i arbeidet med yrkesfaglærerløftet. Se omtale i kapittel
1.4.

Flere anbefalinger knytter seg til samarbeid og styring av fag- og yrkesopplæringen. Dette handler
om bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv, om trepartssamarbeidet både i
fylkeskommunene og på statlig nivå, og om ansvarsdelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene.
Rammebetingelser for lærebedrifter er også fremhevet som viktig for å ivareta lærlingordningen.
Rådgivningstjenesten og karriereveiledning på ungdomstrinnet er også et viktig tema mange er
opptatt av. I rapporten har vi inkludert vurderinger knyttet til forvaltningen av de små
verneverdige fagene. Utenom det er innspillene som er listet opp over her, ikke direkte inkludert i
oppdraget med å gjennomgå tilbudsstrukturen, men de vil være viktige innspill til andre
prosesser.

Utdanningsdirektoratets mandat i dette arbeidet har vært fag- og yrkesopplæring på
videregående nivå. Vi har også fått anbefalinger som knytter seg til andre utdanningsnivåer. Dette
gjelder både fagskolene, overgang til høyere utdanning via Y-veier og tiltak som kan iverksettes
på ungdomstrinnet. Kunnskapsdepartementet har varslet at det kommer en stortingsmelding om
fagskolene i løpet av 2016. Nye y-veier er et tema som er utenfor Utdanningsdirektoratets
ansvarsområde.

Til slutt; Det er flere utvalg og faglige råd som problematiserer utfordringer knyttet til voksne. Det
er særlig behov for egne opplæringsløp tilpasset voksne. Det pågår et arbeid knyttet til voksne
som handler om å utvikle og prøve ut modulstrukturert opplæring for voksne i utvalgte lærefag.
Dette er en oppfølging av Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Dette kan
imøtekomme noe av det utvalgene og faglig råd har problematisert.

Vurdering av prosesser og prinsipper for styringen av
tilbudsstrukturen

I oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet er vi bedt om å gjennomgå tilbudsstrukturen for
yrkesfagene og foreslå endringer. I tillegg ber departementet oss om å vurdere og komme med
forslag til hvordan tilbudsstrukturen kan vedlikeholdes og endres i et mer kontinuerlig perspektiv.
Hensikten er at behovet for større gjennomganger, slik som nå, skal reduseres.

Departementet ber oss også om å vurdere hvordan fylkeskommunene forvalter tilbudsstrukturen
gjennom deres arbeid med å dimensjonere tilbudet, spesielt på Vg1 og Vg2.
Utdanningsdirektoratet vil levere denne delen av oppdraget våren 2017.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i tilbudsstrukturen medfører administrative og økonomiske konsekvenser for både
sentrale myndigheter og fylkeskommunene som skoleeier. Endringene vi foreslår kan også
medføre besparelser for fylkeskommunene og for arbeidslivet. For fylkeskommunene kan dette
for eksempel knyttes til bedre gjennomføring for elevene, mindre omvalg, økt tilgang på
læreplasser og reduksjon i søking til påbygg. En relevant og attraktiv fag- og yrkesopplæring vil for
arbeidslivet bety tilgang til godt kvalifiserte fagarbeidere, noe som gir høy sysselsetting.

Vi vil i det følgende redegjøre for ulike kategorier som isolert sett, permanent eller knyttet til
implementeringsfasen, kan være kostnadsdrivende.

Læreplaner

Endringer i tilbudsstrukturen medfører endringer i læreplaner, enten endringer i eksisterende
eller opprettelse av nye læreplaner.

Endringer av læreplaner gjennomføres etter at beslutningen om en ny tilbudsstruktur er vedtatt
av Kunnskapsdepartementet, og de vil skje etter vanlige prosedyrer med etablering av
læreplangrupper og påfølgende offentlige høringer. Som en følge av nye læreplaner må det også
utvikles nye læremidler. Nye læreplaner kan medføre noen kostnader knyttet til implementering
og veiledning.

Nytt utstyr på skolene

Endringer av Vg1- og Vg2-tilbud kan få konsekvenser for utstyrsparken på skolen, inkludert
bygningsmasse. Utstyret må innrettes etter nye tilbud, enten tilbudet blir bredere eller smalere.
En nylig analyse av utstyrssituasjonen viste at lærerne i hovedsak er fornøyd med dagens
utstyrspark, og at det ikke er store etterslep. De utdanningsprogrammene der lærerne var relativt
minst fornøyde, var de utstyrskrevede utdanningsprogrammene teknikk og industriell produksjon,
bygg- og anleggsteknikk og elektrofag (Haugland mfl. 2016). Kostnadene for nytt utstyr eller
bygninger på grunn av endringer i tilbudsstrukturen er vanskelig å beregne. Behovet kan også
løses med et tettere samarbeid med lokalt arbeidsliv. Blir tilbudet mer relevant for arbeidslivet,
kan vi anta at bedriftene i større grad vil ta imot elevene i yrkesfaglig fordypning.

Lærernes kompetanse

Endringer i tilbudsstrukturen kan ikke alene gi en fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet. Gode
yrkesfaglærere er en forutsetning for at opplæringen skal bli relevant og tilpasset arbeidslivets
kompetansebehov.

Gjennom «Yrkesfaglærerløftet» har regjeringen satt fokus på yrkesfaglærernes kompetansebehov.
De tre målsettingene i strategien er:

- Økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere
- God kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene
- Gode muligheter for kompetanseutvikling

Strategien inneholder flere tiltak. Utdanningsdirektoratet har gjennom oppdrag fra departementet
fått ansvar for rekruttering og etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere. På bakgrunn av dette
har vi i 2015 og 2016 tildelt fylkeskommunene midler til faglig oppdatering av yrkesfaglærere. Vi
har også opprettet stipendordninger for yrkesfaglærere og for personer som ønsker å bli
yrkesfaglærere. Utdanningsdirektoratet anbefaler at midlene til faglig oppdatering og rekruttering
av gode yrkesfaglærere videreføres. Dette er en forutsetning for at den nye tilbudsstrukturen blir
vellykket.

Direktoratet er også i gang med å utvikle nye og mer relevante etter- og videreutdanningstilbud
for yrkesfaglærere. Dette arbeidet må ses i sammenheng med endringene i tilbudsstrukturen.

Arbeidet med oppdragsbrev 07-16 Kompetanseutviklingstilbud for yrkesfaglærere viser at det er
behov for et varig system for kompetanseutvikling av yrkesfaglærere som er bærende over tid.
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Systemet må både fange opp endringer i yrkesfaglærernes behov for kompetanseutvikling, og
legge til rette for egnede tilbud. Arbeidet med et varig system for kompetanseutvikling av
yrkesfaglærere må derfor ses i sammenheng med hvordan tilbudsstrukturen også forvaltes i et
kontinuerlig perspektiv. Yrkesfaglærernes behov for kompetanseutvikling avhenger både av
gjeldende tilbudsstruktur og arbeidslivets kompetansebehov fremover.

I arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen har vi mottatt innspill fra enkelte yrkesfaglige
utvalg og faglige råd knyttet til yrkesfaglærernes kompetanse. Direktoratet vil sende en
oppsummering av innspillene og anbefaling til KD i statusrapporteringen på oppdragsbrevet
1.12.2016.

Vurdering, prøvenemnder, eksamener med mer.

Endringer i læreplanene på Vg3 kan gi behov for veiledning og opplæring av prøvenemnder.
Endringer på Vg1 og Vg2 kan gi konsekvenser for gjennomføringen av lokale og sentralt gitte
eksamener.

Statistikk

Uten at det skal ha noen betydning for om forslagene skal gjennomføres, vil mange av de
foreslåtte endringene få konsekvenser for statistikkproduksjonen. Endringene gir et krevende
arbeid med kodeverk, samt tidsbrudd i de fleste tidsserier. Spesielt opprettelsen av smalere
tilbud vil kunne gi behov for skjerming av data.

Nye utdanningsprogrammer

Å opprette flere utdanningsprogrammer vil få økonomiske og administrative konsekvenser. Det
kan medføre flere klasser/grupper på Vg1 med færre elever i hver klasse/gruppe på enkelte
skoler, behov for nye verksteder, utstyr og lærere, eventuelt etter- og videreutdanning. Videre vil
opprettelse av smale utdanningsprogrammer medføre en endring i dimensjoneringsarbeidet for
fylkeskommunene. Det kan også gi risiko for en økning i antall elever som foretar omvalg. Dersom
flere utdanningsprogrammer bidrar til en mer relevant opplæring, vil det kunne bidra til flere
læreplasser. Dette kan føre til at flere elever får fullføre opplæringen og mindre bruk av Vg3 i
skole.

Utdanningsprogram med lite elevgrunnlag vil være sårbart for nedlegging i fylkeskommunene.
Myndighetene må sikre at alle utdanningsprogrammer tilbys på et eller flere steder i landet.
Avhengig av hvilke løsninger som velges, vil dette kunne medføre kostnader.

Endringer i tilbudsstrukturen vil også få konsekvenser for lokal skolestruktur. For fylker med stor
geografisk utbredelse, vil en konsekvens kunne være lengre reisevei for elevene.

Tilbud som gir studiekompetanse

For skoleeiere er yrkesfaglige utdanningsprogrammer dyrere i drift enn studieforberedende
utdanningsprogrammer. Yrkesfagene har ofte kostnadskrevende verksted og utstyr, i tillegg til
mindre klasser/grupper. Nye veier til studiekompetanse for yrkesfagelever kan føre til at færre
elever velger Vg3 påbygging til studiekompetanse. Særlig innen service og samferdsel, velger
mange elever i dag dette heller enn læretid. Dette kan medføre besparelser for
fylkeskommunene.

Nye Vg2-tilbud eller valgfrie programfag på Vg2

For fylkeskommunene vil det trolig være større økonomiske og administrative konsekvenser ved
flere Vg2-tilbud enn valgfrie programfag. Både nye Vg2-tilbud og valgfrie programfag kan medføre
behov for utstyr, nye lærere og/eller etter- og videreutdanning. Valgfrie programfag kan utgjøre en
endring i praksis i hvordan skolene tilbyr opplæring, noe som vil kunne medføre kostnader knyttet
til veiledning i fylkene i en implementeringsfase. Opprettelse av Vg2-tilbud som kun leder til ett
lærefag kan gjøre dimensjoneringsarbeidet mer komplisert for fylkeskommunene.
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De økonomiske og administrative konsekvensene for utdanningsmyndighetene av å tilby flere
valgfrie programfag eller nye Vg2 vil trolig ikke bli store. Her vil det bli kostnader knyttet til
revidering av læreplanene.

Fordypninger på Vg3

Implikasjonene av valgbare fordypningsområder på Vg3 må utredes nærmere, særlig det
læreplantekniske. Vi mener likevel at valgbare fordypningsområder i læreplanene på Vg3
(opplæring i bedrift) ikke vil gi store økonomiske eller administrative konsekvenser. Det vil bli
kostnader knyttet til revidering av læreplaner og opplæring av prøve- og klagenemnder. Valgt
fordypning må gjenspeiles i fagprøve og skal synliggjøres på vitnemål og/eller fag-/svenneprøven
og kan gi konsekvenser for kodeverket. Det må vurderes hvilken betydning fordypninger får for
godskrivingsregler.

Friskoler

Skoler som er godkjent etter friskoleloven, må følge den fastsatte tilbudsstrukturen etter
Kunnskapsløftet. Der et eksisterende tilbud blir lagt til et nytt utdanningsprogram/Vg2, vil skolen
få sitt godkjente tilbud overført til det nye tilbudet. Der eksiterende tilbud legges ned og ikke blir
videreført i skole, vil godkjenningen til skolen bortfalle.

Tentativ plan for implementering
Slik det ser ut, kan de foreslåtte endringene i tilbudsstrukturen tidligst iverksettes fra skoleåret
2019-20. Dette forutsetter imidlertid at forslagene blir sendt på offentlig høring senest januar
2017, og at Kunnskapsdepartementet beslutter endringene i tilbudsstrukturen før sommeren
2017. Da kan arbeid med å revidere og opprette læreplaner starte høsten 2017. Utarbeiding av
nye læreplaner vil ta minst ett år og vi kan regne med at vi trenger høsten 2017 og store deler av
2018 til å revidere læreplaner før tilbudsstrukturen kan effektueres. Fylkeskommunene som
skoleeier trenger god tid til å forberede og gjennomføre nødvendige endringer. Omfattende
endringer bør derfor være klare ett år før implementering. Raskest mulig fremdrift for
implementering av alle endringer i tilbudsstrukturen er fra skoleåret 2019-20. Behovet for
overgangsordninger må vurderes nærmere.

Hva Når Hvem

Forslag til endringer i
tilbudsstrukturen på offentlig høring

Høst 2016

Vinter 2017

Kunnskapsdepartementet/
Utdanningsdirektoratet

Bearbeide offentlig høring Våren 2017 Kunnskapsdepartementet/
Utdanningsdirektoratet

Beslutte ny tilbudsstruktur Juni 2017 Kunnskapsdepartementet

Revidere og utarbeide læreplaner Høsten 2017-høsten 2018

Publisere nye læreplaner innen
februar 2019

Utdanningsdirektoratet

Forberede nye tilbud
(kompetanseheving, utstyr)
markedsføre nye tilbud etc.

Høst 2018, vinter 2019,
søknadsfrist til videregående
opplæring er 1.mars 2019

Fylkeskommunene

Iverksettelse av ny tilbudsstruktur 1.august 2019 Fylkeskommunene
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Kunnskapsgrunnlag

Utviklingsredegjørelser fra de faglige rådene
De faglige rådene er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. De
oppnevnes av Utdanningsdirektoratet etter anbefaling av SRY. Det er ni faglige råd, ett for hvert
utdanningsprogram innen yrkesutdanningen.

Mandatet for de faglige rådene slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse to
ganger per oppnevningsperiode. Formålet er å gi Utdanningsdirektoratet en samlet oversikt over
endringer i bransjene som kan ha betydning for opplæringstilbudet.

Våren 2015 sendte Utdanningsdirektoratet ut bestillingen av en utviklingsredegjørelse for 2015-
2016, hvor tilbudsstrukturen var hovedtemaet. Bestillingen ble gitt i to deler, og rådene leverte
delrapport 1 i oktober 2015. Her vurderte de faglige rådene om utdanningene og lærefagene er
relevante for arbeidslivet. I april 2016 leverte rådene delrapport 2, hvor de anbefalte endringer og
tiltak for utdanningstilbudene basert på bransjenes kompetansebehov. Vi ba også rådene
vurdere funn og anbefalinger i rapportene til de yrkesfaglige utvalgene (omtales nedenfor).

Utdanningsdirektoratet har et tett samarbeid med de faglige rådene, og tilbudsstrukturen har
vært tema for flere felles samlinger.

Utviklingsredegjørelsene for 2014, 2015 og 2016 har gitt myndighetene svært mye informasjon.
Særlig vurderingene som er gitt for de enkelte fagenes utvikling, behov og relevans for
arbeidslivet er gode, og har gjort det mulig å gjøre en gjennomgang av de fleste utdanninger.

Det er flere problemstillinger og temaer som går igjen i flere av utviklingsredegjørelsene til de
faglige rådene. Vi går ikke inn på hver enkelt utviklingsredegjørelse, da informasjonen og
anbefalingene er hentet opp i del 3 av rapporten. Vi nevner likevel noen eksempler på
tverrgående temaer:

 Utviklingstrekk og fremtidige behov vil påvirke fagopplæringen på forskjellige måter.
Særlig digitalisering, automatisering og grønn omstilling er drivere for utviklingen nå og
fremover.

 Skoleopplæringen må være mer praksisorientert enn den er i dag. Ungdommene trenger
en god og bred opplæring i grunnleggende håndverksferdigheter.

 Elevene må få anledning til å fordype seg i ønsket fag/fagområde så tidlig som mulig.
 I en del små fag er det vanskelig å etablere gode opplæringstilbud i alle fylkeskommuner.
 Det kan være behov for særskilte tilbud til voksne innenfor flere av utdanningene.

Rapporter fra de yrkesfaglige utvalgene
For å sikre en bred involvering og innspill i arbeidet, etablerte Utdanningsdirektoratet fem
yrkesfaglige utvalg i juni 2015. De hadde virketid fra august 2015 frem til de leverte sine
rapporter 1.mars 2016.

Ifølge mandatet skulle utvalgene ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere.
Utvalgene skulle vurdere og foreslå løsninger på utfordringer i bransjen eller sektoren knyttet til:

 rekruttering og verdsetting av fagarbeidere

 fremtidig og udekket kompetansebehov, og hvorvidt dette kan dekkes av fagarbeidere

 behovet for omstillingsdyktige fagarbeidere, herunder smal eller bred kompetanse

Utvalgene skulle også vurdere utviklingstrekk i samfunnet og arbeidsmarkedet som kunne få
betydning for fag- og yrkesopplæringen på kort og lang sikt. Utvalget som så på immateriell
kulturarv og verneverdige fag, hadde et eget mandat med kriterier som vektla vern, bevaring og
forvaltning av fag i et utdannings-, nærings- og kulturarvsperspektiv.

Utdanningsdirektoratet mener at rapportene fra de yrkesfaglige utvalgene har bidratt til å gi et økt
kunnskapsgrunnlag. Det har vært nyttig å involvere aktører som til vanlig ikke er involvert i fag- og
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yrkesopplæringen. Selv om mandatet ikke tilsa det, har flere av utvalgene foreslått konkrete
anbefalinger for enkelte lærefag. Under følger korte oppsummeringer om innholdet i utvalgenes
rapporter.

Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære

Den videregående utdanningen er ikke i stand til å utdanne tilstrekkelig med fagutdannede til
helsesektoren og oppvekstsektoren. Samtidig har lærlinginntaket i helsearbeiderfaget og barne-
og ungdomsarbeiderfaget økt de siste årene. Utvalget har sett at det tar tid å bygge kultur for
fagopplæring.

Utvalget anbefaler at 2+2 modellen i helsearbeiderfaget opprettholdes for ungdom. Utvalget
ønsker at staten vurderer å innføre en egen voksenopplæringsmodell for helsearbeiderfaget.
Utvalget foreslår at det innføres fordypninger i Vg3 i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Utvalget
fremmer forslag som de mener kan bidra til å styrke kvaliteten i alle ledd, og forslag som kan
bidra til en helhetlig strategi for ledelses- og styringsstruktur for fag- og yrkesutdanningen til og
med fagskole og høyskole.

Yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service

Utvalget representerer bransjer som samlet sett utgjør et av landets største arbeidsmarkeder,
men hvor fagarbeidere utgjør en liten del av den totale sysselsettingen. Utvalget har sett på de
eksisterende utdanninger innen området, som er salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget og
sikkerhetsfaget. I tillegg har utvalget sett på fremtidig og udekket kompetansebehov innen andre
deler av servicenæringen, for eksempel behov innen banknæringen og i den brede kategorien av
kundeservice og førstelinjetjenester. Utvalget har vært opptatt av at fagbrevet skal gi en
sluttkompetanse som er etterspurt av arbeidslivet, og at arbeidslivet vil rekruttere gjennom
lærlingordningen. Utvalget foreslår å legge ned kontor- og administrasjonsfaget og foreslår en
styrking av salgsfaget og sikkerhetsfaget. Utvalget mener det må gjøres flere grep i tillegg til å
endre strukturen og gir en rekke tilrådninger som handler om innhold, samhandling og
overganger i utdanningssystemet.

Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen

Utvalget har vektlagt hvorvidt fagene er verdsatt i arbeidslivet og vurdert næringenes fremtidige
kompetansebehov i sine anbefalinger om hvordan fremtidens yrkesutdanning bør se ut. Utvalget
trekker særlig frem følgende utviklingstrekk: (a) at matindustrien utvikler seg i to hovedretninger,
teknologiintensive bedrifter og håndverksbaserte bedrifter, og (b) at store deler av
reiselivsnæringen etterspør ansatte med høyere utdanning fremfor fagarbeidere. På bakgrunn av
disse utviklingstrekkene foreslår utvalget blant annet å legge ned reiselivsfaget og
resepsjonsfaget i sin nåværende form. De foreslår å splitte Vg2 matfag i industriell
matproduksjon og baker- og konditorfag, og de foreslår å opprette særløp for flere av de minste
fagene og å opprette et nytt lærefag i ferskvarekokk.

Yrkesfaglig utvalg for bygg, elektro og industri

Fagopplæringen står sterkt i bransjene, og lærlingordningen er en viktig rekrutteringsvei. Utvalget
mener hovedutfordringene knytter seg til den raske teknologiske utviklingen og de
rammevilkårene bedriftene har. Fagarbeiderne må ha et faglig grunnlag og en bred plattform som
gjør dem omstillingsdyktige i et fremtidig arbeidsliv. Utvalget mener dagens struktur med få og
brede utdanningsprogrammer på Vg1 må opprettholdes, og at utdanningsprogrammene på Vg2
fortsatt er relativt brede. Opplæring i det enkelte faget foregår på Vg3.

Dyktige fagarbeidere i dagens norske arbeidsliv er ikke bare gode på faget sitt. Bransjen trenger
fagarbeidere som også kan helheten, være i stand til å planlegge arbeidet, ta ansvar for
fremdriften i prosjektene, forstå hva som er verdiskapende, og hva som ikke er det. Utvalget
anbefaler en gjennomgang av alle læreplanene. Rammevilkårene for lærebedriftene må sikres
bedre enn i dag slik at alle bedrifter har de samme vilkårene. Utvalget mener at offentlige
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oppdrag, konsesjoner, godkjenninger og lovverk bør brukes aktivt for å sikre lærebedriftene jevn
oppdragsmengde.

Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag

I små tradisjonelle håndverksfag er bedriftene hovedsakelig små eller enkeltpersonforetak.
Lærlingeordningen er viktig for rekruttering til fagene, men det er få læreplasser og et svært
fragmentert tilbud. Utvalget fremmer forslag til endringer som de mener vil gjøre tradisjonsfagene
mer bærekraftige, og gjøre Norge i stand til å oppfylle sine forpliktelser knyttet til UNESCO-
konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Utvalget har ikke foreslått å ta ut noen av
de små verneverdige fagene av videregående opplæring.

Utvalget drøfter flere problemstillinger som ikke direkte er knyttet til tilbudsstrukturen. Utvalget
anbefaler en varig ordning for forvaltning av de tradisjonelle håndverksfagene hvor staten tar et
direkte økonomisk ansvar. Utvalget foreslår at det etableres et nasjonalt koordineringsledd og
regionale sentre med en administrativ og samordnende funksjon. De foreslår endringer av
kriteriene for om et fag er verneverdig, flere fag må kunne innlemmes i ordningen og at
tilskuddsordningen til lærebedrifter må bli et effektivt verktøy.

Utvalget trekker frem sentrale hindringer for opplæringen. Blant annet gjelder det manglende
håndverksopplæring og praktiske ferdigheter i dagens grunnskole, og at lærere og rådgivere i
grunnskolen og videregående opplæring mangler tradisjonell håndverksfaglig kompetanse.

Utvalget foreslår også en rekke virkemidler som blant annet angår ulike økonomiske
støtteordninger, det offentliges markedsrolle, anbudsbetingelser, bestillerkompetanse og nordisk
og internasjonalt samarbeid om opplæring.

Innspill fra fylkeskommuner
I arbeidet har Utdanningsdirektoratet involvert fylkeskommunene på flere måter, blant annet med
fylkeskommunale representanter i faglige råd, i SRY og i de yrkesfaglige utvalgene. I tillegg har vi
involvert fylkeskommunene på følgende måte:

 Kunnskapsdepartementet ønsket i brev datert 22.11.13 innspill fra fylkeskommuner til
enkelte av tiltakene i Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei, blant annet gjennomgangen
av tilbudsstrukturen. Departementet fikk innspill fra syv fylkeskommuner.

 Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) har blitt orientert om arbeidet i flere av sine møter.
 Fylkeskommunene fikk gjennom FFU anledning til å gi innspill til Utdanningsdirektoratets

prosjektskisse. Vi fikk innspill fra seks fylkeskommuner, i tillegg til forslag fra FFU til
representanter i de yrkesfaglige utvalgene.

 For å forsterke dialogen med fylkeskommunene, etablerte vi en fylkeskommunal
referansegruppe valgt ut av FFU. Gruppen besto av fire representanter fra
fylkeskommunene i Hordaland, Akershus, Vestfold og Nord-Trøndelag. Gruppen ga innspill
på konkrete problemstillinger som var under utredning.

 Fylkeskommunene har fått spørsmål knyttet til tilbudsstrukturen som tema inn i den
årlige spørringen til fylkene i 2016.

Fylkeskommunene har gitt oss verdifull informasjon om hvilke utdanningsprogrammer de mener
det er størst behov for endringer i, og ikke minst hvilke konsekvenser ulike typer endringer og
løsninger gir for fylkeskommunene som skoleeier.

Ny forskning
I den innledende fase av arbeidet ble det lyst ut et større oppdrag om å strukturere eksisterende
kunnskap og peke på kunnskapshull. Oppdraget besto av to deler.

Del 1: Kunnskapsoversikt som systematiserte eksisterende kunnskap om program som ble
vurdert å ha særlige utfordringer knyttet til verdsetting, og peke på behov for ny kunnskap.



20

Del 2: En dybdestudie basert på de kunnskapshull som ble identifisert i del 1.

Oppdraget ble tildelt NIFU og Fafo. Rapporten Yrkesutdanninger med svak forankring i
arbeidslivet, en kunnskapsoversikt (del 1), omhandler programmene design- og håndverk, helse-
og oppvekstfag, service og samferdsel og restaurant- og matfag. Forskerne ser både på helheten i
de nevnte utdanningsprogrammene og på utfordringer knyttet til enkeltfag.

Viktigste funn i delrapport 1: Yrkesutdanninger med svak
forankring i arbeidslivet (NIFU, Fafo 2015)

Forskerne drøfter hvor vellykket de omfattende endringene som ble gjennomført ved innføringen
av Kunnskapsløftet, har vært. De konkluderer med at endringene ikke har ført til bedre
gjennomføring, bedre samsvar mellom antall søkere og læreplasser, eller bedre rekruttering til
flere av fagene de undersøker. De mener at tidligere mønstre for søking og tilbud om læreplasser
i stor grad har blitt reprodusert innenfor en ny struktur.

Det er store forskjeller mellom fagene når det gjelder posisjon i arbeidslivet, hvor mange som får
læreplass, og hvor stor andel av elevene som gjennomfører utdanningen. Innenfor sterke
fagområder utvikler elevene former for fagidentitet allerede på skolen. I svake fagområder
utvikler de ikke fagidentitet, men velger ofte påbygg for å få generell studiekompetanse.

For noen av fagene som behandles i rapporten, mener forskerne det finnes tilstrekkelig
informasjon til at det kan og bør iverksettes tiltak. For andre områder mangler det fortsatt
kunnskap for å forstå hva som kan være gode løsninger fremover.

Viktigste funn i delrapport 2: En dybdestudie av kontor- og
administrasjonsfaget og IKT-servicefaget (NIFU, Fafo
2016)

Rapporten tar for seg kontor- og administrasjonsfaget og IKT-servicefaget. Forskerne vurderer
fagene litt forskjellig. De mener det rundt IKT-servicefaget er økende aktivitet fra flere aktører
som konkurrerer om å forme faget, og at disse har ulike forestillinger om hva som kan bidra til at
dette blir et levende fag med fotfeste i arbeidslivet.

Forskernes vurderinger av kontor- og administrasjonsfaget er mer negative. De har vanskelig for å
se hvem som er pådrivere for faget. De ser økningen i antallet lærlinger i offentlig sektor de siste
årene som et uttrykk for et ønske om å ta et samfunnsansvar mer enn at virksomhetene faktisk
ønsker å gjøre endringer i arbeidsdelingen, og slik skape et større rom for fagarbeidere.

Begge fagene ser ut til å være attraktive for søkerne. IKT-servicefaget er et populært valg, særlig
for gutter med interesse for IKT. Fagene har utviklet seg i retning av det forskerne karakteriserer
som «utdanningsfag», at mange bruker det som springbrett inn i høyere utdanning eller fagskoler.

Mellom 30 og 40 prosent av lærlingene får videre engasjement i offentlig sektor etter avsluttet
læretid. Dette er i svært varierende grad i stillinger som er relevante for kompetansen de har.
Hovedutfordringen, særlig for kontor- og administrasjonsfaget, er at arbeidsgiverne foretrekker å
ansette folk med høyere utdanning.

Utlysning av supplerende oppdrag for å dekke
kunnskapsbehov

Utdanningsdirektoratet har i tillegg utlyst flere forskningsoppdrag i 2015-16 basert på innspill fra
blant annet faglige råd.

Undersøkelse av kompetansebehov, lærlinger og faglærte i matindustrien
(NIBIO, 2016)
Undersøkelsen bygger på en rapport som NIBIO ga ut i 2014, og den er ment å gi mer spesifikk
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informasjon om kompetansebehov i en industri som har mange ansatte, men som frem til nå i
liten grad benytter lærlingordningen.

Innen industriell matproduksjon melder de store bedriftene om økende automatisering. Dette
fører til økt behov for teknisk kompetanse. Mange bedrifter rekrutterer allerede fagarbeidere
innen fag som produksjonsteknikk og automatisering. Bedriftene ønsker seg fagarbeidere som
både har matfaglig kompetanse og som kan betjene en produksjonslinje.

Rapporten konkluderer med at bedriftene i matvareindustrien verdsetter utdanningene, og at de
også differensierer oppgaver til fordel for fagarbeideren. Samtidig ansetter virksomhetene også
mange uten formell kompetanse.

I baker- og konditorbransjen er det små virksomheter. Kun en tredjedel av de ansatte i bransjen
er fagarbeidere. Forskjellen mellom den industrielle delen av bransjen og de mindre
bakeriutsalgene kommer til uttrykk ved at bedriftene selv skiller mellom industriproduksjon og
håndverksbaking. I industriproduksjonen finner vi igjen behovene knyttet til økende
automatisering.

Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
(Fafo, 2016)
Restaurant- og matfag er et utdanningsprogram som på mange måter fungerer godt, men som
likevel på en del områder har noen helt fundamentale problemer, sier forskerne. Restaurant- og
matfag har hatt en drastisk nedgang i antall søkere og har samtidig den laveste andelen elever
som gjennomfører opplæringen med fagbrev. Overordnet er det et utdanningsprogram som
arbeidslivet har behov for.

På den andre siden er det et klart misforhold mellom tilbud og etterspørsel etter lærlinger.
Etterspørselen er stor, men tilbudet av lærlinger innenfor mange av fagene er svært begrenset.
Her skiller restaurant- og matfag seg fra en del andre utdanningsprogrammer som mangler
læreplasser.

Analyser viser at det er noen klare sammenhenger som bidrar til å forklare hva som har betydning
for å få læreplass eller ikke. Det er mindre sannsynlig at du får læreplass dersom du er jente, har
høyt fravær, har svakt karaktergrunnlag og kommer fra matfag.

Det kan tenkes at noen bedrifter må senke forventningene i forhold til hvor mye kunnskap
elevene må ha med seg inn i praksis og videre inn i læretiden. Det er også mulig at bedriftene må
være forberedt på legge inn noe større innsats og ressurser på å få flest mulig gjennom til et
fagbrev.

Rekruttering til design- og håndverksfagene (Fafo, 2016)

Samlet sett mener forskerne Kunnskapsløftet har bidratt til en betydelig svekkelse av design- og
håndverksfagene. Nedgangen i søkere til design og håndverk har ført til at tilbudet har blitt
redusert flere steder i landet. Dette er en negativ spiral, og forskerne er bekymret for at dette
fører til at fagmiljøet blir svekket over tid. I Kunnskapsløftet ble det etablert bredere kurs med
begrunnelse i at dette ville gjøre det lettere å rekruttere til programmet.

Lærerne mener det er krevende å gi elevene innsikt i 52 ulike yrker. De velger derfor å
konsentrere seg om noen fag eller materialgrupper. Skolenes prioriteringer er gjerne preget av
hvilke tilbud de har, lærernes kompetanse, og hvor det er mulig å skaffe læreplass.

Elevene som er intervjuet, gir klart uttrykk for at de trives med skolen, og at de opplever miljøet
som trygt og inkluderende. De etterlyser mer praktisk arbeid i verkstedene eller mer varierte
oppgaver, men gir i sum positive tilbakemeldinger til skolene.

Forskerne rapporterer at de som fullfører opplæringen med et fag- eller svennebrev innen design
og håndverk, i stor grad får relevant arbeid. De mener fagopplæringen svarer til definerte
yrkeskategorier, og at lærlingordningen fortsatt fremstår som en viktig rekrutteringsvei til de
tradisjonelle håndverksyrkene. Mange av de kritiske spørsmålene knyttet til relevans og
verdsetting i arbeidslivet ser altså ikke ut til å gjelde for dette programmet.
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Statistikk
I dette avsnittet gjør vi rede for statistikk/indikatorer som vi har brukt i arbeidet, og som har
bidratt til å operasjonalisere kriteriene i oppdraget.

Rekruttering
 Søkere per 1.3. Søkere per 1. mars viser fordelingen av søkeres førsteønske til offentlig

videregående opplæring ved søknadsfristens slutt (Vg1, Vg2 eller Vg3 (skoleløp)).

 Antall elever per trinn per 1.10. Antallet elever per utdanningsprogram per trinn (Vg2, Vg3), og
fylke (og skole) per 1. oktober.

 Søkere til læreplass og godkjente kontrakter per 1.10., 1.11., 1.12. og 1.1. Søkere til
læreplass og godkjente kontrakter viser fordelingen av søkere til læreplass og utviklingen i
godkjenning av kontrakter utover høsten. Ved siste publisering av statistikken (per 1. januar)
har vi en indikasjon på hvor stor andel av søkerne som får læreplass.

 Antall nye og løpende kontrakter per 1.10. Antallet nye kontrakter er kontrakter med startdato
mellom 1. oktober og 30. september. Løpende lærekontrakter er per 1. oktober. Fordelt på
utdanningsprogram, lærefag og fylke.

Gjennomføring
 Antall fag-/svennebrev 1.10. - 30.9. Antall oppnådde fag- eller svennebrev i perioden 1.

oktober til 30. september fordelt på utdanningsprogram, lærefag og fylke.

 Gjennomføring, kohort. Tar utgangspunkt i et kull som begynner i Vg1 og følger dem hvert av
de neste 5 årene. For et yrkesfaglig kull kan aktuelle kategorier være ordinær progresjon i
skole, forsinket i skole, i lære, oppnådd yrkeskompetanse, overgang til studieforberedende.

 Bruk av kryssløp. Kryssløp fra Vg1 til Vg2. Har tatt utgangspunkt i hvilket Vg2-tilbud eleven er
registrert i 1. oktober 2015 og funnet hvilket Vg1-utdanningsprogram de sist var registrert på.
Hvis eleven ikke har vært registrert i Vg1 i noen av de fire foregående årene, havner de i
kolonnen «Ukjent».

 Overgang til påbygg. Antall og andel av elever for ulike Vg2-tilbud som går over til påbygg til
generell studiekompetanse etter Vg2. Målt i Vg2 1.oktober ett år og i påbygg 1.oktober året
etter.

Verdsetting på arbeidsmarkedet
 Søkere til læreplass og godkjente kontrakter per 1.10., 1.11., 1.12. og 1.1. Omtalt over.

 Antall nye og løpende kontrakter per 1.10. Omtalt over.

 Gjennomføring av læretiden. Indikatoren for gjennomføring av læretiden tar utgangspunkt i
kullene med nye lærlinger og undersøker status for disse to, tre, fire og fem år etter at de
hadde status som ny lærling. En ny lærling er definert som en som begynte læretiden mellom
1. oktober ett år og 30. september året etter. Hvert av årene undersøker vi om lærlingen har
oppnådd fagbrev, fortsatt er i lære, har fullført læretiden uten å ta fagbrev eller har sluttet
uten å fullføre. Statistikken er kun tilgjengelig på utdanningsprogram-nivå, og kan ikke gi
detaljert informasjon om de enkelte lærefagene.

 Sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere. Sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere viser
om de som har tatt fag-/svennebrev, er i arbeid, i utdanning eller utenfor arbeid og utdanning
ett, to og tre år etter oppnådd fagbrev. Statistikken er kun tilgjengelig på utdanningsprogram-
nivå, og kan ikke gi detaljert informasjon om de enkelte lærefagene.

Hvorvidt bedrifter tar inn elever i yrkesfaglig fordypning (YFF), kan også være en indikator på om
bedrifter ser på lærlingordningen bevisst i sin rekruttering, og om yrkeskategorien er relevant for
bedriften. Utdanningsmyndighetene har ikke systematisk informasjon om bruken av YFF i de ulike
utdanningene.

Per dags dato finnes det ingen indikatorer som måler om personen som har avsluttet læretiden,
opplever om hun mangler kompetanse, og i hvilken grad kompetansen verdsettes.
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Utdanningsdirektoratet har foreslått at det utvikles en «fagarbeidersurvey» som skal være en
brukerundersøkelse for nye fagarbeidere. Den kan i fremtiden være med på å svare på om
fagarbeidere får relevant arbeid og hvorvidt de opplever at utdanningen er relevant for den
jobben de utfører.
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DEL 2

Prinsipielle anbefalinger
I dette kapitelet drøfter vi flere temaer av overordnet betydning, og de handler i stor grad om
prinsipper for tilbudsstrukturen. Temaene er opprettelse av nye utdanningsprogrammer, økt faglig
spesialisering på Vg2, fordypning på Vg3 (opplæring i bedrift), nye veier til studiekompetanse, en
analyse av små fag i tilbudsstrukturen og kompetansesentre. Anbefalingene og drøftingene i
dette kapitlet er førende for vurderingene som er gjort for de enkelte utdanningsprogrammene og
fagene.

Opprettelse av nye utdanningsprogrammer
Ved innføringen av Reform 94 og Kunnskapsløftet ble antall yrkesfaglige utdanningsprogrammer
redusert. Vi gikk fra 113 utdanningsprogrammer før Reform 94 til 12 utdanningsprogrammer
med Reform 94 og fra 12 til 9 utdanningsprogrammer med Kunnskapsløftet. Det forelå flere
begrunnelser for opprettelsen av færre og bredere utdanningsprogrammer. For det første skulle
det gi elevene mulighet til å utsette valg av yrke. For det andre skulle det sikre fleksibilitet og
omstillingsevne i arbeidslivet (Kunnskapsdepartementet, 2013).

I Utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 har Faglig råd for design og håndverk (FRDH) og Faglig
råd for service og samferdsel (FRSS) gitt tilbakemelding på at utdanningsprogrammene ikke er
relevante nok. De mener de består av fag med et begrenset antall fellesnevnere, og at dagens
Vg1-tilbud ikke i stor nok grad imøtekommer arbeidslivets behov for faglig fordypning. De
anbefaler at det opprettes flere nye utdanningsprogrammer som vil være «smalere» enn de
tilbudene som ligger i dagens tilbudsstruktur. I dette kapittelet drøfter vi ikke de konkrete
forslagene fra de faglige rådene, men vurderer smalere utdanningsprogrammer på et generelt
nivå.

Gjeldende rett og rammer
Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års
heltids videregående opplæring. Dette følger av opplæringsloven § 3-1. Søkerne har rett til å bli
tatt inn til ett av tre alternative Vg1 de har søkt på, og til to års videre opplæring innenfor dette
utdanningsprogrammet. Fylkeskommunen har ansvar for å oppfylle retten til videregående
opplæring for alle som er bosatt i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven § 13-3 første ledd. I
utgangspunktet er denne retten knyttet til søkerens hjemfylke, men det finnes unntak fra dette
blant annet ved inntak til landslinjer, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-12. Dersom
fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i bedrift, må også opplæringen i Vg3 skje i skole, jf.
opplæringsloven § 3-3.

Fylkeskommunen skal dimensjonere opplæringstilbudet blant annet med hensyn til nasjonale
mål, ønskene til søkerne og behovet samfunnet har for videregående opplæring i alle
utdanningsretninger og for ulike aldersgrupper. Dette følger av § 13-3 femte ledd. Det innebærer
at fylkeskommunen selv velger hvilke utdanningsprogrammer de tilbyr, så lenge elevene får
oppfylt sin rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram.

Prinsipper for tilbudsstrukturen

I Meld. St. 20. (2012-2013) På rett vei understrekes det at prinsippene for tilbudsstrukturen som
ble innført ved Reform 94, og i all hovedsak videreført ved innføringen av Kunnskapsløftet,
fortsatt er relevante. Tre grunnprinsipper trekkes frem som særlig viktige. Disse tre er: Et godt
grunnlag for livslang læring, fleksibilitet i utdanningsprogrammene og relevant kompetanse.
Spørsmålet om å opprette flere utdanningsprogrammer må særlig ses i sammenheng med de to
siste:
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- Prinsippet om fleksibilitet i utdanningsprogrammene inkluderer en rekke punkter. I
spørsmålet om smalere Vg1 er det særlig et av punktene som er relevante: de som har
bestemt seg for et yrke når de begynner på videregående opplæring, skal få mulighet til å
få opplæring og erfaring fra yrket fra Vg1. De som ikke er sikre på sine utdanningsvalg
skal få et godt grunnlag for å gjøre riktige valg.

- Prinsippet om relevant kompetanse inkluderer en rekke punkter, hvor særlig et av
punktene er relevante: Fag- og yrkesopplæringen skal bygge på utstrakt samarbeid med
partene i arbeidslivet, og føre frem til en kompetanse som er anerkjent i arbeidslivet (…).

(Kunnskapsdepartementet, 2013:105)

I tillegg til disse to prinsippene er prinsippet om et desentralisert utdanningstilbud1 relevant i
spørsmålet om å opprette nye utdanningsprogrammer. Prinsippet innebærer at: strukturen i
videregående opplæring skal bidra til å opprettholde et desentralisert opplæringstilbud, slik at
flest mulig ungdommer får et utdanningstilbud på eller i nærheten av hjemstedet (Meld. St. 20
(2012-2013) På rett vei:105). Målet er at tilbudsstrukturen i størst mulig grad skal bidra til å gi
mulighet for å få ønsket opplæring uavhengig av bosted, økonomi og alder (Utdannings- og
forskningsdepartementet, 2004:10).

Muligheter for faglig spesialisering i Kunnskapsløftet
Kompetansemålene i Kunnskapsløftet gir lokalt handlingsrom og strukturen gir rom for
fleksibilitet. Innholdet i opplæringen er delt i fellesfag, felles programfag og yrkesfaglig fordypning
(YFF). De yrkesfaglige felleselementene er samlet i felles programfag.

Evalueringen av Kunnskapsløftet (Høst, 2012) viste blant annet at det er krevende for
fylkeskommunene og skolene å få de brede programfagene på Vg1 og Vg2 til å fungere på en god
måte. At det er stor avstand til fagene på Vg3-nivå og yrkene, kan svekke motivasjonen til
elevene. Dette kan særlig være innenfor fagområder hvor fagbrevet ikke har en tradisjon fra før,
for eksempel servicefagene. Undersøkelser viser at PTF, (nå YFF2): «… har et potensial til å dekke
et behov for å synliggjøre aktuelle fag og yrker, hva en fagarbeider gjør og hvilke
utviklingsmuligheter faget gir. Prosjekt til fordypning gir videre mulighet til å fremme utviklingen
av yrkesidentitet og fagkompetanse hos den enkelte elev» (Nyen og Tønder, 2012:7). Det er
derfor viktig at dette potensialet blir utnyttet.

En annen evaluering av Kunnskapsløftet viser at de strukturelle grepene som ble gjennomført,
ikke har ført til grunnleggende endringer i tilbudene som gis. Selv om tilbudsstrukturen har blitt
bredere, er det likevel et klart inntrykk at de fleste skolene innenfor de brede kursene fokuserer
på de fag de har lærere og utstyr til. Muligheten for fleksibilitet og fordypning skal bidra til at
innholdet i videregående opplæring er relevant for samfunnets og arbeidslivets fremtidige
kompetansebehov. Lokalt arbeid med læreplaner, yrkesretting av felles programfag, YFF,
vekslingsmodeller og 0+4 er alle tiltak som er satt inn for å gi økte muligheter for spesialisering
og fordypning. Det er også mulig å søke om forsøk for å prøve ut ordninger som ikke følger av
dagens regelverk.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Norsk fagopplæring kjennetegnes ved fagarbeiderens faglige autonomi, dette fremheves av
yrkesfaglig utvalg for bygg, elektro og industri. Fagarbeideren trenger en kombinasjon av
breddekompetanse og spisskompetanse som gir evne til å planlegge, utføre og evaluere eget
arbeid, og å se arbeidet i en historisk kontekst og i relasjon til andre yrker. I dagens
tilbudsstruktur vil Vg1 som favner flere fag innenfor et eller flere nærliggende næringsområder,
legge grunnlag for breddekompetanse. Slike brede innganger til utdanningene vil ideelt sett gi

1 En av prinsippene som ble presentert ved innføringen av Reform 94 (jf. St.meld. nr. 33 (1991-92) Kunnskap og kyndighet).

2 Forskrift om YFF gjelder fra 1.8.2016 og erstatter prosjekt til fordypning (PTF) for Vg1 og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.
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fagarbeideren en bred forståelse av den næringen yrket inngår i, og gi opplæring i
felleskomponenter i en rekke fag. Det er likevel ikke nødvendigvis slik at Vg1 som gir inngang til
mange fag, vil gi relevant breddekompetanse, hvis utdanningsprogrammet består av fag med få
felleselementer.

En annen tilnærming til diskusjonen om hvorvidt et tilbud er smalt, får vi ved å se på
elevgrunnlaget som en indikator. Dagens søkertall til Vg2 kan legges til grunn for å anslå hvor
mange søkere et nytt utdanningsprogram vil kunne få. Det må imidlertid påpekes at dagens
søkertall ikke kan gi et fullstendig bilde av elevgrunnlaget til mulige nye tilbud. Rådene antar at
en ny struktur vil gi økt rekruttering, men dette er vanskelig å forutsi. Antall Vg2 og Vg3 som et
utdanningsprogram leder til, kan også si noe om hvor smalt tilbudet er. Videre vil også arbeids- og
læreplasser i bransjene som utdanningsprogrammet leder til være en indikator.

En anbefaling om å opprette nye utdanningsprogrammer må baseres på en vekting av de tre
prinsippene som er presentert tidligere, og dermed en avveiing av ulike hensyn. Anbefalingene fra
FRDH og FRSS om å opprette nye og smalere utdanningsprogrammer bunner først og fremst i hva
de mener arbeidslivet har behov for. De mener at kvaliteten på dagens tilbud ikke fører frem til en
kompetanse som er anerkjent i arbeidslivet. I det følgende vil vi belyse fordeler og ulemper med å
opprette smalere utdanningsprogrammer sett fra perspektivet til elevene, fylkeskommunene og
arbeidslivet.

Opprettelse av smalere utdanningsprogrammer sett fra elevenes
perspektiv

Å opprette smalere utdanningsprogrammer kan gi en tydeligere struktur for søkere til
videregående opplæring. Det kan bli enklere å kommunisere til søkere hvilke muligheter de har,
hva fagene handler om, og hvilke yrker de fører til. Dersom virksomhetene opplever at kvaliteten
på opplæringen blir bedre, kan det gi økte muligheter for at elevene får læreplass. Dette kan gi
positive effekter på gjennomføringen.

NIFU peker på fire faktorer som skaper motivasjon hos elevene (Høst mfl. 2013). To av faktorene
er relevant i drøftingen av utdanningsprogrammer med få felleselementer. For det første vil
tilstrekkelig og relevant yrkesfaglig praksis i skolens egne lokaler eller gjennom utplassering i
virksomhet kunne skape økt motivasjon blant elevene. Den andre faktoren er betydningen av
tilknytningen til lærefaglig kompetanse og praksiserfaringer i skolens egne faglærermiljøer. I
utdanningsprogram som består av fag med få felleselementer, er det krevende å gi relevant
yrkespraksis for alle elevene. Skolene vil videre ha problemer med å ha lærere som har god
kompetanse i de ulike fagene. For utdanningsprogram som består av fag med få felleselementer,
kan det påvirke hvorvidt det skolefaglige læringsmiljøet klarer å motivere til læring.

For noen av de foreslåtte nye utdanningsprogrammene vil elevgrunnlaget være så lavt at de ikke
kan tilbys i alle fylker. Det vil innebære at ungdom må flytte for å få opplæring. Vi vet fra tidligere
undersøkelser av Vg2-elever at de i liten grad søker tilbud i andre fylker enn hjemfylket (Vibe m.fl.,
2012). Det er rimelig å anta at elever som er ett år yngre, ikke vil være villigere til å flytte.
Samtidig beskriver en evaluering av landslinjeordningen, utarbeidet på vegne av KS, et noe annet
bilde når det gjelder landslinjer. Konklusjonen fra evalueringen (Iversen og Nyhus, 2015) er at,
uavhengig av variasjonen mellom landslinjene, er over halvparten av elevene fra andre fylker enn
fylket der landslinjen er lokalisert. Ved enkelte av de små fagene kommer så mange som over 90
prosent av elevene fra andre fylker. Dette viser at også elever har ulike ønsker og behov. Vi vet at
enkelte har bestemt sitt yrkesvalg i en tidlig alder, og velger det tilbudet som gir denne
utdanningen. Disse kan i større grad være villige til å flytte for å få denne utdanningen, eller for å
få den beste læreplassen. Det må derfor gjøres en konkret vurdering av om de aktuelle
forslagene blir attraktive nok til at elever søker seg til dem.

Utdanningsprogrammer som fører til få Vg2 og lærefag, gir elevene færre valgmuligheter. For
elever som er usikre på sitt utdanningsvalg, vil det å starte på et smalere opplæringsløp i
realiteten bety tidligere valg av karriereløp. Selv om alle fylkeskommuner i dag tilbyr alle
utdanningsprogrammene, så viser forskning at tilgjengelige lærekrefter og det utstyret som skoler
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disponerer, legger sterke føringer på hva som tilbys (Høst, 2012). For eksempel vet vi at det er
store ulikheter i opplæringen som blir gitt på Vg1 design og håndverk. Undervisningen er ofte
rettet mot fag skolen har tilbud om på Vg2 (Tønder og Skinnarland, 2016). Hvor mange fylker som
tilbyr de ulike Vg2-tilbudene varierer. I dag blir 22 av 53 Vg2-tilbudene tilbudt i færre enn 10
fylker. Kun 15 av alle Vg2-tilbudene tilbys i alle fylker (Utdanning.no, 2016).

Fagopplæringen utdanner til sektorer og næringer med ulike behov. Enkelte fag er mer
konjunkturutsatt, og endringer i bransjen kan skje så fort at riktig dimensjonering er vanskelig.
For disse fagene er det viktig at elevene har flere fag å velge mellom etter Vg2. Andre fag har et
mer stabilt og forutsigbart rekrutteringsbehov. Det er også forskjeller mellom fag med tanke på
hvor arbeidsmarkedet er. Noen bransjer har behov for rekruttering over hele landet, andre har
mer stedbundne behov. Noen fag har størst arbeidsmarked i byene, andre i distriktene.

Opprettelse av smalere utdanningsprogram sett fra arbeidslivets perspektiv

Å utdanne fagarbeidere som har relevant kompetanse av høy kvalitet, er av interesse både for
den enkelte virksomhet og for samfunnet som helhet. Dersom utdanningsprogrammer består av
fag som er veldig ulike, vil det være en risiko for at opplæringen ikke er relevant, og at det
utdannes fagarbeidere som ikke har den kompetansen arbeidslivet etterspør og behøver. For
eksempel mener FRDH at opplæringen i Vg1 design og håndverk er lite relevant for enkelte fag,
og at opplæringen på Vg2 må starte på et så grunnleggende nivå at det er vanskelig for lærerne å
nå målene som er satt for opplæringen. Som nevnt over, kan smalere utdanningsprogrammer
gjøre at innholdet i opplæringen blir mer fagrettet fra et tidligere tidspunkt. Det vil kunne gi økt
læringsutbytte og bedre fagarbeidere.

Dersom virksomhetene skal få dekket sitt behov for fagarbeidere, er det avgjørende at elever
søker seg til utdanningsprogrammene, og at de ikke avslutter opplæringen underveis. Et smalere
utdanningsprogram vil kunne ha en tydeligere profil, som kan gjøre det enklere for elever å se
hvilke muligheter utdanningen gir. Dette kan potensielt bidra til å øke rekrutteringen og
gjennomføringen. Samtidig kan elever vegre seg for å søke et utdanningsprogram der de har få
valgmuligheter etter Vg1.

Konsekvenser for fylkeskommunene ved opprettelse av smalere
utdanningsprogrammer

Smalere utdanningsprogrammer vil stille andre krav til rådgivingen på ungdomstrinnet3. Ved lavt
elevgrunnlag kan det bli vanskelig for fylkeskommunene å etablere og opprettholde tilbud. Fylker
med få innbyggere og spredt bosetting kan være særlig utsatt. Noen av de
utdanningsprogrammene rådene har foreslått, kan bare tilbys noen få steder i landet. Tilbudene
bør, ifølge rådenes anbefaling, legges til steder hvor gode fagmiljøer, lærerressurser og nødvendig
utstyr allerede eksisterer.

Som skoleeier har fylkeskommunene ansvar for å oppfylle elevens rettigheter. Fylkeskommunene
er juridisk forpliktet til å tilby søkere ett av de tre alternative utdanningsprogrammene de har søkt
på. Retten til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram er i utgangspunktet knyttet til
søkernes hjemfylke. Hvis det opprettes flere smale utdanningsprogram som kun tilbys i noen
fylker, vil man hypotetisk kunne havne i en situasjon der fylket ikke tilbyr noen av de tre
utdanningsprogrammene en elev har søkt på. Dersom en eller flere av de smale
utdanningsprogrammene opprettes som landslinjer, vil søkere fra hele landet stille likt uavhengig
av fylke. Vi mener derfor at det for smale utdanningsprogram kan være en løsning å opprette
landslinjer.

Mange fylkeskommuner har som mål å ikke bare å innfri retten til et av tre utdanningsprogram i
hjemfylket, men å gi elevene et tilbud i nærheten av hjemstedet sitt. Dette innebærer at de fleste
fylkeskommunene ønsker å tilby alle utdanningsprogrammene flere steder i sitt fylke. Dersom
myndighetene innfører flere smalere utdanningsprogram, kan dette bli vanskeligere.

3 Rådgivingen på ungdomstrinnet er kommunenes ansvar.
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I forbindelse med gjennomgangen av tilbudsstrukturen har Utdanningsdirektoratet opprettet en
fylkeskommunal referansegruppe. Representantene fra referansegruppen påpeker at fordelen
med bredere Vg1, sett fra fylkeskommunenes perspektiv, er at det gir større fagmiljøer og bedre
økonomi til å ansette de lærerne man trenger. På den annen side påpeker de at å opprette nye
smale Vg1 vil gi en vanskelig og uoversiktlig tilbudsstruktur, både for søkerne og
fylkeskommunene.

Fylkeskommunene må sikre at elevene får oppfylt sin rett til å fullføre videregående opplæring.
Smalere utdanningsprogrammer kan gjøre at innholdet i opplæringen blir mer fagrettet fra et
tidligere tidspunkt. Det kan øke relevansen til opplæringen og bidra til økt kvalitet. Samlet sett vil
en mulig positiv virkning av dette være at det blir lettere for fylkeskommunene å rekruttere
lærebedrifter.

Riksrevisjonen (2016) viser i sin undersøkelse av styresmaktenes arbeid for å øke tallet på
læreplasser, til at opplæringstilbudet og formidling av søkere ikke er tilstrekkelig tilpasset
behovet for arbeidskraft. Det har oppstått en situasjon der det finnes ledige læreplasser samtidig
som mange søkere ikke får læreplasser. Riksrevisjonen mener en viktig årsak til dette er at
mange fylkeskommuner i dimensjoneringsarbeidet vekter elevenes ønske foran
rekrutteringsbehovet i arbeidslivet. Å godkjenne førsteønsket til elevene ved inntaket til Vg1 blir
prioritert svært høyt i over en tredjedel av fylkeskommunene. Å plassere inn elevene på andre- og
tredjeønsket blir utnyttet i mindre grad (ibid). Fokuset på innfrielse av elevenes førsteønske i
Norge har også blitt kritisert av OECD (2008) i deres gjennomgang av den norske fag- og
yrkesopplæringen. OECD påpeker at dette kan føre til dårlig samsvar mellom arbeidslivets behov
og den kompetansen som utdannes innen fag- og yrkesopplæringen.

Opprettelse av smalere utdanningsprogrammer og behov for skoletilbud
som dekker hele landet

Fylkeskommunene har ingen plikt, verken samlet eller hver for seg, til å tilby alle Vg1 og Vg2.
Dersom det opprettes nye smale utdanningsprogrammer, mener Utdanningsdirektoratet det er
behov for ordninger som sikrer at alle utdanningsprogrammene tilbys et eller flere steder i landet.
Problemstillingen forsterkes ytterligere av at enkelte av de nye utdanningsprogrammene som
forslås, primært er basert på de verneverdige fagene. Overfor disse fagene har staten noen
spesielle forpliktelser knyttet til UNESCO-konvensjonen og bevaring av immateriell kulturarv (St.
prp. nr. 73 (2005-2006).

Vi har allerede ordninger som skal støtte opp om små tilbud i videregående opplæring. Dette er
landslinjeordningen og landsdekkende tilbud. For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er
disse hovedsakelig benyttet på Vg2-nivå, men det er mulig å bruke disse ordningene også på Vg1-
nivå. Landslinjeordningen skal bidra til at det opprettes og opprettholdes tilbud i små og/ eller
kostbare kurs i videregående opplæring. Landslinjer er tilbud som Stortinget har gitt
landslinjestatus. Kunnskapsdepartementet godkjenner hvilke tilbud som er landslinjer og antall
elevplasser, jf. forskrift til opplæringsloven §6-12. Landslinjetilbudene finansieres over
departementets budsjett. Fylkeskommunene betaler ikke for å sende elever til landslinjetilbud, og
det er åpent for alle elever i hele landet å søke seg til slike tilbud.

I tillegg til landslinjene oppretter fylkeskommunene tilbud som er landsdekkende, og som er åpne
for elever fra hele landet. Disse tilbudene kalles landsdekkende tilbud og er finansiert av
fylkeskommunene selv. Hvilke videregående kurs som skal få landsdekkende tilbud, avgjøres,
etter søknad, av et eget organ, Nasjonalt samordningsutvalg (NSU). NSU har fått delegert
myndighet fra fylkenes fylkesting til å bestemme lokaliseringen av landsdekkende tilbud. Utvalget
består av fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg og en representant fra KS.

Utdanningsdirektoratet har tidligere, i svar på oppdragsbrev 32-14 Gjennomgang av
landslinjeordningen, pekt på utfordringen med å ha to lignende ordninger. Vi anbefalte da at
landslinjene burde bli en del av de landsdekkende tilbudene. Hovedargumentet for dette
forslaget er at de landsdekkende tilbudene gir fylkeskommunene større rom til å prioritere
ressursene og justere tilbudene på bakgrunn av elevenes valg og behovene i arbeidsmarkedet.
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Gjennomgangen av tilbudsstrukturen reiser imidlertid nye problemstillinger, og dermed behov for
nye vurderinger. Opprettelse av utdanningsprogrammer med et lite elevgrunnlag må forutsette at
det finnes ordninger som sikrer at tilbudet vil bli opprettet et eller flere steder i landet. For de små
verneverdige fagene mener vi det er særskilt behov for at tilbudene er sikret finansiering.

Fordelen ved landslinjeordningen er at den sikrer finansiering av små og/eller kostbare
utdanningstilbud som det er av nasjonal interesse å opprettholde, herunder verneverdige fag.
Ulempen er at ordningen er statisk, ikke er tett knyttet til arbeidslivets kompetansebehov, og ikke
gjenstand for regelmessig gjennomgang. Videre sikrer ikke ordningen innflytelse fra partene eller
andre interessemiljøer, noe vi mener er viktig for å sørge for at landslinjetilbudene opprettes og
driftes i tråd med etterspørselen i arbeidsmarkedet.

Ordningen med landsdekkende tilbud har sin styrke i at den er tett knyttet til fylkeskommunenes
dimensjoneringsarbeid, og at den er etterspørselsdrevet. Ulempen er at den i stor grad knyttes til
elevenes søkemønster heller enn en vurdering av regionale og nasjonale kompetansebehov.
Fylkeskommunene har dialog med yrkesopplæringsnemndene når det gjelder dimensjonering av
utdanningstilbudet. Derimot er ikke alle parter i arbeidslivet representert i
yrkesopplæringsnemndene, og nemndene representerer heller ikke andre fagmiljøers interesser.
Yrkesopplæringsnemndene ser også til eget fylke, og ikke til regionale behov. Vi mener derfor det
er behov for en mekanisme som sikrer innflytelse fra relevante fagmiljøer og partene i
arbeidslivet i opprettelsen av nye landsdekkende tilbud.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Å opprette flere og smalere utdanningsprogrammer gir både fordeler og ulemper for elevene,
fylkeskommunene og virksomhetene. Forslag til nye utdanningsprogrammer må vurderes opp
mot de politiske føringene som er gitt gjennom prinsippene for Kunnskapsløftet, her omtalt i
kapittel 3.1.1. Videre må de konsekvensene som endringene får for elever, fylkeskommuner og
arbeidslivet, vurderes opp mot hverandre.

Alle utdanningsprogrammer bør tilbys minimum ett sted i landet. Vi mener opprettelse av
utdanningsprogrammer som vil ha et for lavt elevgrunnlag til å kunne tilbys i alle fylker, krever at
myndighetene sikrer at det opprettes skoletilbud ett eller flere steder. Dette gjelder spesielt for de
verneverdige fagene som utgjør hovedvekten av fag i flere av de foreslåtte, smale
utdanningsprogrammene. Vi mener landslinjeordningen per i dag er den ordningen som er best
egnet til å sikre at utdanningsprogrammene blir tilbudt. Ordningen er ikke til hinder for at de
fylkeskommunene som ønsker det også kan opprette tilbudet i sitt fylke.

Ved å opprette flere smale utdanningsprogram, kan det oppstå en situasjon der et fylke ikke tilbyr
noen av de tre utdanningsprogrammene en elev har søkt på. Dersom en eller flere av de smale
Vg1-tilbudene opprettes som landslinjer, vil søkere fra hele landet stille likt uavhengig av fylke. Vi
mener derfor at det for smale Vg1 kan være en løsning å opprette landslinjer. Vi ber
Kunnskapsdepartementet om å ta nærmere stilling til om dette er i tråd med opplæringsloven §
3-1.

Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at det åpnes for å etablere mange utdanningsprogram som
har så lavt elevgrunnlag at de ikke kan tilbys i alle landets fylker. Vi anbefaler bare å opprette
slike utdanningsprogram for fagområder hvor de fleste av fagene er små og verneverdige. Vi
mener staten har et særskilt ansvar for disse fagene. For å sikre at utdanningene opprettholdes
til tross for et lavt elevgrunnlag, mener vi det er hensiktsmessig å samle fagene i noen få
særegne utdanningsprogram som tilbys noen utvalgte steder i landet.

Anbefaling om å utrede behovet for endringer i ordningene med landslinjer og
landsdekkende tilbud

Utdanningsdirektoratet mener myndighetene i landslinjeordningen har et verktøy som kan sikre
at alle utdanningsprogrammer tilbys ett eller flere steder i landet. Samtidig mener vi, som omtalt i
kapittel 3.1.3, at ordningen har noen svakheter. Dette kommer også frem i
Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrev 32-14 Gjennomgang av landslinjeordningen. Vi
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mener det er en utfordring at hverken landslinjeordningen eller ordningen med landsdekkende
tilbud i tilstrekkelig grad ivaretar samtlige av punktene nedenfor:

• At alle utdanningsprogram tilbys minimum ett sted i landet
• Å sikre finansiering av små tilbud som det er av nasjonal interesse å opprettholde
• En fleksibel dimensjonering av utdanningstilbudene som bygger på en helhetlig

nasjonal behovsvurdering og en jevnlig vurdering av tilbudene etter fastsatte og kjente
kriterier

• Innflytelse fra partene i arbeidslivet eller andre interessemiljøer i dimensjonering og
opprettelse av skoletilbud av små og særlige kostbare tilbud, herunder å sikre at
skoletilbudene støtter opp om regionale og nasjonale satsinger og næringsbehov.

Vi mener ordningene med landslinjer og landsdekkende tilbud bør utredes i sammenheng, og at
det bør foretas endringer. Fylkeskommunene og partene/fagmiljøene må ha en sentral rolle i å
vurdere hensiktsmessige løsninger for de ulike problemstillingene. En vurdering av hvorvidt det er
behov for differensierte løsninger for små verneverdige fag bør være et sentralt punkt i
utredningen. Arbeidet bør gjennomføres våren 2017 og beslutninger om eventuelle endringer bør
være klare samtidig som endringene i tilbudsstrukturen besluttes.

Da ordningene med landslinjer og landsdekkende tilbud i dag i hovedsak omfatter Vg2-tilbud i de
yrkesfaglige utdanningsprogrammene, anbefaler vi at også behovene for små Vg2-tilbud inngår i
gjennomgangen av ordningene. Behov for overgangsordninger som følge av eventuelle endringer i
dagens ordninger må også vurderes.

Det kan også være formålstjenlig å vurdere behovet for nasjonale prøvenemnder i de små
verneverdige fagene i tilknytning til landslinjer og landsdekkende tilbud. Dette for å sikre lik
vurdering, relevans til faget og kvalitet i fag- og svenneprøvene. Både yrkesfaglig utvalg for
immateriell kulturarv og små verneverdige fag og Faglig råd for design og håndverk påpeker dette
i sine rapporter.
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Økt faglig spesialisering på Vg2
Ved innføringen av Reform 94 og Kunnskapsløftet ble antall Vg2-tilbud redusert. Vi gikk fra 104
Vg2 før Reform 94 til 90 med Reform 94 og fra 90 til om lag 50 Vg2-tilbud med Kunnskapsløftet.
Det forelå flere begrunnelser for opprettelsen av færre og bredere Vg2-tilbud. For det første skulle
det gjøre det enklere for elevene å utsette valg av fag. For det andre skulle det gi et bedre
rekrutteringsgrunnlag for de ulike lærefagene. Videre skulle bredere Vg2-tilbud sikre fleksibilitet
og omstillingsevne i arbeidslivet (Meld. St. 30 Kultur for læring).

I Utviklingsredegjørelsen 2015/2016 har flere faglige råd gitt tilbakemelding på at det er behov
for økt faglig spesialisering på Vg2. Rapporter fra yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service
og yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen peker i samme retning.
Bakgrunnen for forslagene er i hovedsak at elevene skal få en mer relevant utdanning som er
bedre tilpasset arbeidslivets behov.

Det finnes i dag flere muligheter for faglig spesialisering (se kapittel 3.1.2). Når de faglige rådene
og utvalgene anbefaler økt faglig spesialisering på Vg2, er dette et uttrykk for at de gjeldende
ordningene ikke fungerer tilfredsstillende, og at de ønsker noe utover de muligheter som finnes i
dag.

Vi kan skille mellom to typer forslag fra de faglige rådene og yrkesfaglige utvalgene: (1) forslag om
å splitte Vg2-tilbud og (2) forslag om nasjonalt definerte fordypninger på Vg2.4

Gjeldende rett og rammer

For gjeldende rett og rammer se kapittel 3.1.1. Fylkeskommunen velger selv hvilke Vg2-tilbud de
tilbyr, så lenge elevene får oppfylt sin rett til inntak til et Vg2-tilbud som bygger på Vg1. Dette
følger av 3-1 sjette ledd.

Utdanningsdirektoratets vurderinger

Splitte Vg2-tilbud

Å splitte Vg2-tilbud betyr å dele Vg2-tilbudet i to (eller flere) og opprette tilsvarende nye Vg2-
tilbud. I tilbudsstrukturen i dag varierer Vg2-tilbudene når det gjelder antall lærefag tilbudet leder
ut til og det totale elevgrunnlaget.

Fordypninger på Vg2 i form av valgfrie programfag

Å innføre fordypninger på Vg2 er det andre virkemiddelet de faglige rådene og yrkesfaglige
utvalgene foreslår for å imøtekomme behovet for økt faglig spesialisering på Vg2. Det fremgår
imidlertid i liten grad av forslagene hvordan «fordypninger på Vg2» kan løses.
Utdanningsdirektoratet har både sett nærmere på en løsning med valgfrie kompetansemål i felles
programfag og en løsning ved opprettelse av valgfrie programfag. Vi anbefaler å gå videre med
valgfrie programfag og argumenterer for det i det følgende.

Slik vi ser det, er det valgfrie programfag som best vil ivareta forslagene om fordypning på Vg2.
Sammenliknet med valgfrie grupper av kompetansemål, antar vi at valgfrie programfag vil
kommunisere tydeligere til elever, lærere og potensielle lærebedrifter. Dette blant annet fordi et
valgfritt programfag vil ha en egen læreplan, vurderingsordning, og i tillegg vil det fremgå av
vitnemålet. Videre har vi valgfrie programfag i det pågående forsøket med 2+2-modell for
agronom og gartner og i den nye læreplanen i Vg2 maritime fag5.

4 I del 3 av rapporten, Utdanningsdirektoratets anbefalinger for de enkelte utdanningsprogrammene, ligger en utdypet begrunnelse til
de faglige rådene og/eller yrkesfaglige utvalgene i de tilfeller de har forslag om å splitte Vg2 eller fordypninger på Vg2.

5 Den nye læreplanen i Vg2 maritime fag gjeldende fra høsten 2016.
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Ved en innføring av valgfrie programfag på Vg2 deles kompetansemålene i Vg2-tilbudet i en felles
del som alle elever må igjennom (felles programfag), og to eller flere deler hvor elevene må velge
én fordypning (ett valgfritt programfag). De valgfrie programfagene er rettet inn mot Vg3-tilbud
som leder ut fra Vg2-tilbudet. Valgfrie programfag skal være uten binding. Det vil si at elevene
skal kunne kvalifisere til alle Vg3-tilbudene som leder ut fra Vg2-tilbudet. Av denne grunn kan
valgfritt programfag kun utgjøre en liten del av timetallet på Vg2. Direktoratet foreslår at
timetallet for valgfrie programfag skal være på inntil 140 årstimer. Forslaget vårt kan illustreres
som følger:

Felles programfag på Vg2 innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er i dag på 477 timer.
Dersom man åpner for valgfrie programfag på Vg2 vil timetallet på felles programfag og valgfritt
programfag samlet utgjøre det samme timetallet. Selv om det innen enkelte Vg2 åpnes for flere
valgfrie programfag, er ikke fylkeskommunen forpliktet til å tilby alle disse, så lenge elevene får
den opplæringen de har krav på, jfr. fag- og timefordelingen. Lærebedriften kan ikke kreve
forlengelse i læretiden hvis eleven har valgt «feil» valgfritt programfag.

Fordeler og ulemper med å splitte Vg2-tilbud og valgfrie programfag

Bakgrunnen for forslag om økt faglig spesialisering på Vg2 handler i stor grad om på en bedre
måte å imøtekomme arbeidslivets kompetansebehov ved at elevene får en mer relevant
opplæring. Å splitte opp Vg2-tilbud og innføre valgfrie programfag på Vg2 er to virkemidler for å
oppnå dette. I det følgende vil vi belyse fordeler og ulemper med de to virkemidlene sett fra
perspektivet til elevene, arbeidslivet og fylkeskommunene.

De to virkemidlene sett fra elevens perspektiv

For elevene er fordelen av å splitte Vg2-tilbud eller ha valgfrie programfag en mer relevant og
yrkesrettet opplæring. Ulempene handler om elevens valg- og omvalgsmuligheter. Nedenfor
beskriver vi nærmere fordelene og ulempene med de to virkemidlene.

Å splitte Vg2-tilbud eller å innføre valgfrie programfag på Vg2 kan bidra til at skolen i større grad
kan gi elevene en relevant opplæring knyttet til det enkelte yrket. Ifølge NIFUs rapport kan dette
bidra til å gjøre elevene mer motiverte (se kapittel 3.1.1). Hvilke av de to virkemidlene som egner
seg best, avhenger av hvor mange fellesnevnere Vg3-fagene har. For Vg2-tilbud som rekrutterer
til Vg3-fag med få fellesnevnere, vil trolig en splitting av Vg2 i størst grad sikre en relevant
opplæring for elevene. Dette fordi det kan være utfordrende for faglærere å ha tilstrekkelig
kunnskap om alle lærefagene (Caspersen mfl. 2016).

Å splitte Vg2-tilbud og opprette nye Vg2 som bare fører til ett Vg3-tilbud, kan være utfordrende for
elever som ikke er sikre på sitt utdanningsvalg. Samtidig er det allerede i dagens tilbudsstruktur
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flere Vg2-tilbud som kun fører til ett lærefag.6 Å etablere nye Vg2-tilbud som fører til kun ett
lærefag, bør vurderes opp mot hvor stor prosentandel av søkerne til læreplass som får godkjent
lærekontrakt.

Fylkeskommunen er ikke forpliktet til å tilby alle valgfrie programfag. Derfor vil det være slik at
mange skoler, særlig mindre skoler, kun tilbyr valgfritt programfag som retter seg mot større
lærefag/fagfelt. For disse tilfellene vil det i sum ikke gi økt valgfrihet for elevene, men for
fylkeskommunene.

En ulempe handler om når eleven velger «feil» valgfritt programfag, forstått som at eleven velger
et valgfritt programfag som er rettet mot et lærefag, og som senere søker seg til et annet lærefag.
Eleven vil da ha lavere kompetanse på dette området sammenlignet med andre og kan være
mindre attraktive for en læreplass. Samtidig vil valgfritt programfag kun utgjøre en liten del av
timetallet på Vg2. Vi mener derfor at elevene vil være tilstrekkelig kvalifisert for å søke læreplass i
alle Vg3-tilbud som leder ut fra Vg2-tilbudet.

De to virkemidlene sett fra arbeidslivets perspektiv

Dersom elevgrunnlaget er tilstrekkelig til å kunne splitte Vg2-tilbud og etablere nye Vg2-tilbud,
eller til å tilby alle valgfrie programfag, kan begge virkemidlene bidra til økt faglig spesialisering.
Dermed kan begge virkemidlene ivareta arbeidslivets behov for en yrkesrettet og relevant
opplæring. Dersom elever velger «feil» valgfritt programfag, kan dette være en ulempe for
arbeidslivet, ved at eleven da har mindre kompetanse på området den søker læreplass i. For fag
hvor det kreves særskilte autorisasjoner må vi ta hensyn til dette i utformingen av fordypningen.

I avveining av valg av virkemiddel vil det fra et arbeidslivsperspektiv være mest hensiktsmessig å
splitte Vg2-tilbudet i de tilfeller hvor Vg2-tilbudet rekrutterer til Vg3-tilbud med få fellesnevnere.

Konsekvenser for fylkeskommunene av de to virkemidlene

For fylkeskommunene vil det trolig være større økonomiske og administrative konsekvenser ved
flere og smalere Vg2-tilbud enn valgfrie programfag. En splitting av eksisterende Vg2-tilbud til nye
Vg2-tilbud med lavt elevgrunnlag kan gjøre det utfordrende for fylkeskommunene å etablere og
opprettholde tilbudene. Samtidig kan det også være utfordrende for fylkeskommunene å tilby
enkelte valgfrie programfag dersom elevgrunnlaget er lite.

Dersom eksisterende Vg2-tilbud splittes, og det opprettes nye Vg2-tilbud som fører til kun ett
lærefag, vil dette gi fylkeskommunene mindre fleksibilitet i formidlingsarbeidet. I de tilfellene
eleven ikke får læreplass i lærefaget, har ikke fylkeskommunen mulighet til å formidle eleven til
læreplass i andre lærefag. Å opprettholde bredere Vg2-tilbud som rekrutterer til flere Vg3-tilbud,
og heller innføre valgfrie programfag på Vg2, gir fylkeskommunen mer fleksibilitet. I de tilfeller
eleven ikke får læreplass i ønsket lærefag, har fylkeskommunen da mulighet til å formidle eleven
til læreplass til flere lærefag.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Begrunnelsene for å splitte opp Vg2 og valgfrie programfag er ofte like. Det handler om at
kompetansebehovet i arbeidslivet blir bedre ivaretatt ved en økt faglig spesialisering. Som en
hovedregel mener Utdanningsdirektoratet at å splitte Vg2-tilbud vil være det mest
hensiktsmessige virkemiddelet i de tilfeller hvor Vg2-tilbudet består av lærefag med få
fellesnevnere. Innholdet i læreplanen vil her være omfattende, og derfor blir det vanskelig for
skolene å tilby en relevant opplæring. I de tilfeller det er tilstrekkelig felleselementer til at Vg3-
tilbudet kan beholdes i et felles Vg2, mener Utdanningsdirektoratet at valgfrie programfag på Vg2
er det mest hensiktsmessige virkemiddelet.

I enkeltsaker må splitting av Vg2 og innføring av valgfrie programfag vurderes opp mot
konsekvensene de får for elever, arbeidslivet og fylkeskommunen.

6 10 av 53 Vg2-tilbud leder kun til ett lærefag.
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Fordypninger på Vg3
Utdanningsdirektoratet har fått flere anbefalinger fra faglige råd og yrkesfaglige utvalg som
omhandler fordypninger på Vg3 (opplæring i bedrift).7 Dette kapittelet tar for seg prinsipielle
aspekter ved å innføre fordypninger. Kapittelets konklusjoner har dannet utgangspunkt for
saksbehandlingen av enkeltforslag (se del 3).

Muligheter for fordypning på Vg3 (opplæring i bedrift) i dag

Som vi så i kapittel 3.1, er det tre viktige grunnprinsipper for tilbudsstrukturen: et godt grunnlag
for livslang læring, fleksibilitet i utdanningsprogrammene og relevant kompetanse. 8 En hovedidé
er at fordypning på yrkesfag i stor grad skjer i læretiden.

Det finnes i dag fordypningsområder i de studieforberedende utdanningsprogrammene og i Vg3-
læreplanene i to av skoleløpene på yrkesfag. Det er imidlertid ikke fordypningsområder i
læreplanene på Vg3.

I og med at lærlinger i prinsippet kan prøves i alle deler av en læreplan på fag- eller
svenneprøven, er det ikke mulig for en lærling/lærebedrift å velge bort noen hovedområder eller
kompetansemål i en læreplan. Lærlingen kan imidlertid gå dypere inn på noen deler av
læreplanen, og slik sett fordype seg – uten å velge noe bort. Det skal i dag heller ikke føres på
vitnemål og/eller fag- svennebrev hva lærlingen har fordypet seg i gjennom læretiden.

Innspill og anbefalinger fra bransjene
Dette temaet er ikke nytt, og flere faglige råd har siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006
vært opptatt av fordypninger på Vg3. I 2012 og 2013 anbefalte Utdanningsdirektoratet KD å
åpne for at fag kan ha fordypninger på Vg3. I 2013 mente KD at læreplanene på Vg3 gir godt nok
rom for tilpasning, og støttet ikke anbefalingen. Nedenfor lister vi opp forslag som er skriftliggjort
gjennom rådenes utviklingsredegjørelser for 2015/2016 og rapporter fra yrkesfaglige utvalg i
2015/2016.

Forslagsstiller Konkrete forslag om fordypninger på Vg3

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
(FRBA)

- Fag som rekrutterer fra Vg2 anleggsteknikk. Lærefagene slås sammen til
et felles lærefag i anleggsteknikk, med fordypningsmuligheter i tråd med
dagens lærefag.

- Fagene som rekrutterer fra Vg2 treteknikk. Lærefagene slås sammen til et
felles lærefag, med fordypningsmuligheter i tråd med industrien lærlingen
har hatt sin læretid i.

Faglig råd for restaurant- og matfag
(FRRM)

- Vg3 industriell matproduksjon. Fordypning rettet mot de største
bransjene.

- Vg3 pølsemakerfaget. Fordypning etter ulike produksjonsområder og
produktspekter i bransjen.

Yrkesfaglig utvalg for reiseliv,
matproduksjon og primærnæringen

- De håndverksbaserte kjøttfagene slås sammen til ett Vg3, med
fordypnings-/spesialiseringsområder

Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst
og velvære

- To fordypninger i Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget

Forslag relatert til fordypninger på Vg3

Faglig råd for teknikk og industriell
produksjon (FRTIP)

- Rådet ønsker å utrede om det er grunnlag for å slå sammen lærefag og
samtidig innføre fordypning på Vg3

7 Temaet handler kun om å innføre fordypninger på Vg3 der hvor det er opplæring i bedrift (inkluderer altså ikke yrkeskompetansefag)

8 Prinsippene ble innført ved Reform 94. De ble også understreket i Meld. St. 20 (201-2013) På rett vei.
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Faglig råd for elektrofag (FREL) - Omtaler ikke fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift, men ønsker
gjennomgående dokumentasjon.

Faglig råd for service og samferdsel
(FRSS)

- Vurderte i utviklingsredegjørelsen del 1 å foreslå to fordypninger for Vg3
yrkessjåførfaget, men landet i del 2 på at de heller ønsker å dele lærefaget
i to/opprette to nye lærefag.

Forståelse av forslagene

Anbefalingene fra de faglige rådene og utvalgene om å åpne for fordypninger på Vg3 varierer på
flere punkter, deriblant hvor konkrete forslag som fremmes er, og hvor godt begrunnet de er.
Enkeltforslagene om fordypninger på Vg3 behandles i del 3. Vi oppfatter at hovedbegrunnelsene
hos rådene/utvalgene er at:

 fordypning gir økt læringsutbytte og spisskompetanse i faget
 flere fag kan slås sammen der det er en overvekt av overlappende faginnhold
 flere bedrifter vil kjenne seg igjen i læreplanen, noe som kan medføre flere lærebedrifter

og lærekontrakter
 lærlingene/fagarbeiderne får i større grad dokumentert sin kompetanse
 antallet lærebedrifter per lærling kan reduseres i noen fag (hvor det i dag er vanlig å være

innom flere bedrifter i løpet av læretiden for å dekke kompetansemålene)

Som beskrevet i avsnitt 3.3.1, er en naturlig konsekvens av opplæring i bedrift at lærlingene får
noe ulik fordypning avhengig av lærebedriftens virksomhet. Slik direktoratet forstår det, har alle
forslagsstillerne det til felles at de ønsker noe utover de mulighetene til fordypning som finnes i
dag. Det varierer om rådene/utvalgene ønsker at fordypningen skal innføres innenfor
eksisterende lærefag, eller om lærefag bør slås sammen med fordypning.

Vi kan grovt sett skille mellom to alternative modeller for å imøtekomme anbefalingene om
fordypning på Vg3, som går utover de mulighetene som finnes i dag:

 Modell 1 – dokumentasjon av valgt fordypning: Opplæring i alle kompetansemål, men
større vekt på noen deler av læreplanen (enten kompetansemål eller
programfag/hovedområde). Valgt fordypning synliggjøres på vitnemålet og/eller i fag-
/svennebrevet.

 Modell 2 – valgbare fordypningsområder i læreplanen: Kompetansemålene på Vg3 deles
mellom felles kompetansemål som alle må ha opplæring i (felles område i læreplanen),
og to eller flere valgbare fordypningsområder i læreplanen 9. Lærlingene velger med andre
ord bort deler av læreplanen til fordel for noe annet. Valgbart fordypningsområde
synliggjøres på vitnemålet og/eller fag- /svennebrevet.

FREL ønsker primært at det innføres gjennomgående dokumentasjon. Det innebærer å vise hvilke
læringsaktiviteter eleven/lærlingen har vært igjennom. Dokumentasjonen skal være deskriptiv, og
den er ment å komme i tillegg til vitnemål og fag- og svennebrev. Kompetansen til
eleven/lærlingen i de ulike aktivitetene skal ikke vurderes i den gjennomgående
dokumentasjonen. I vår oppsummering av høringssvarene anbefalte vi KD å forskriftsfeste
ordningen i 2013.10 KD har ikke vedtatt noen endringer i regelverket.

Utdanningsdirektoratets vurderinger

Slik direktoratet ser det, er dokumentasjon av valgt fordypning (modell 1) i realiteten ikke en
ytterligere fordypning sammenliknet med i dag, men snarere en dokumentasjonsordning. Vi vil
derfor ikke gå nærmere inn på modell 1. Dersom dokumentasjon er hovedbegrunnelsen for å

9 Læreplanen på Vg3 består i dag av hovedområder. Et «område i en læreplan» kan tilsvare dagens «hovedområde».

10 Utdanningsdirektoratet anbefalte at ordningen skulle innføres i utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og
teknikk og industriell produksjon.
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innføre fordypning på Vg3 (opplæring i bedrift), mener vi i stedet at gjennomgående
dokumentasjon bør vurderes (som beskrevet over).

I det følgende vil vi drøfte innføring av valgbare fordypningsområder i læreplanene (modell 2).
Primært drøfter vi denne løsningen opp mot dagens ordning.

Arbeidslivperspektivet

Tidligere har Kunnskapsdepartementet argumentert mot å innføre fordypning på Vg3 (opplæring i
bedrift). Dette fordi fordypning allerede er mulig innenfor dagens læreplaner, og lærebedriftene
kan bruke det lokale handlingsrommet. Arbeidslivet mener på sin side at dette ikke er nok, og
etterspør en ytterligere, formalisert fordypning. Bedriftene signaliserer et behov for mer nasjonal
styring fremfor lokalt handlingsrom.

Utdanningsdirektoratet mener det ikke er nok at handlingsrommet finnes, dersom ikke bedriftene
ser det. Det kan bli en stor utfordring å rekruttere lærebedrifter dersom potensielle lærebedrifter
ikke ser relevansen av lærefaget, eller mener de ikke kan gi opplæring i alle deler av læreplanen.
I prinsippet kan man tenke seg at dette kan løses ved hjelp av veiledning og oppfølging av
bedriftene. Det er imidlertid allerede en oppgave fylkeskommunene har, jf. opplæringsloven § 4-
8. Dette kan tyde på at vi bør se etter nye løsninger.

I en kartlegging av potensialet for flere bedrifter (Høst mfl. 2012) svarer 30 prosent av et utvalg
bedrifter som ikke har lærlinger, at mangel på tid og ressurser til å gi opplæring er en hovedårsak
til at de ikke er en lærebedrift. Det er derfor viktig at vi lager et system som er forståelig for
bedriftene, og som ikke medfører unødvendig bruk av ressurser.

Ifølge partene i arbeidslivet kan innholdet i noen av dagens læreplaner oppfattes som for
omfattende. Samtidig er det for mange felleselementer mellom de ulike områdene i læreplanen
til at det er hensiktsmessig å splitte lærefagene i flere lærefag. Dette kan være et annet
argument for valgbare fordypningsområder.

Samtidig er det viktig at læreplanene holder et tilstrekkelig høyt nivå (EQF nivå 4). Dette
innebærer blant annet at hvis en læreplan omstruktureres på en slik måte at noen av de
nåværende områdene i læreplanen kan velges, og noen velges bort, må det trolig inn nye
innholdselementer i læreplanen. Et viktig poeng er at det da ikke kan være mulig å velge flere
fordypningsområder i læretiden, fordi innholdet vil bli for omfattende.

Perspektivet til elevene, lærlingene og fagarbeiderne

Ved å innføre valgbare fordypningsområder i læreplaner på Vg3 (opplæring i bedrift), kan man
risikere at de faglærte får en mer relevant kompetanse for en gitt bedrift, men at de stiller
dårligere med tanke på senere jobber. Dette vil imidlertid avhenge av hvor smal fordypningen er,
og hvor stor andel av læreplanen fordypningen utgjør. Gitt at et lærefag (med
fordypningsområder) består av en overvekt av felleselementer, vil kompetansen allikevel være
bredere enn hvis et lærefag splittes til to eller flere lærefag.

Dersom to eller flere lærefag slås sammen til ett lærefag med fordypning, kan det tenkes at noen
lærlinger/fagarbeidere får en svakere yrkesidentitet. Samtidig må de lærefagene som eventuelt
slås sammen med fordypning, ha et betydelig antall felleselementer. Dermed er det ikke sikkert
det får en stor betydning. For øvrig vil alternativet for enkelte små fag være at de må avvikles hvis
de ikke slås sammen eller integreres i andre lærefag. I dag er det flere lærefag med svært få eller
ingen lærlinger år etter år. Det finnes også flere fag som har overlappende innhold med andre
fag. Dersom antall lærefag på Vg3-nivå reduseres, kan tilbudet bli mer oversiktlig for søkerne.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Den fylkeskommunale referansegruppen uttalte seg positive til fordypningsområder i
læreplanene på Vg3, særlig hvis dette kan bidra til en reduksjon av antall lærefag. Dersom flere
lærefag slås sammen med fordypning, kan det på sikt bli lavere kostnader til revideringer av
læreplaner og til skolering av prøvenemnder. Fordypningsområder i læreplanene på Vg3 kan også
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gi konsekvenser for alternativ Vg3 i skole. Dersom et fordypningsområde er snevert, kan det
minske sannsynligheten for at fylkeskommunen kan tilby denne fordypningen som en del av
alternativ Vg3 i skole.11

Til tross for at fylkeskommunene skal godkjenne- og veilede lærebedrifter, er det tilfeller i dag
hvor lærlinger stryker på fag-/svenneprøven fordi lærebedriften ikke har gitt opplæring i alle deler
av læreplanen. Ved å innføre valgbare fordypningsområder kan vi minske dette problemet.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Direktoratet anbefaler at det åpnes opp for valgbare fordypningsområder i læreplanene på Vg3
(opplæring i bedrift). I hvilke lærefag vi anbefaler at fordypningsområder innføres, fremkommer av
del 3 av rapporten i vurderingen av enkeltforslag.

Vurderingene er basert på følgende kriterier:
 arbeidslivets kompetansebehov blir bedre ivaretatt
 innholdet i faget er så omfattende at lærlingene ikke kan få opplæring i alle deler av

faget, samtidig som det er for mange felleselementer til at det er hensiktsmessig å dele
faget i to eller flere fagbrev.

 det er en overvekt av felleselementer i lærefaget. Dersom dette ikke er tilfelle, bør det
videreføres/opprettes flere lærefag, eventuelt vurderes om faget er for smalt til å ligge i
den nasjonale tilbudsstrukturen

Direktoratets hovedbegrunnelse for anbefalingen er at vi igjennom dette imøtekommer
bedriftenes ønsker om ytterligere fordypning på Vg3, særlig i lærefag som i dag er store og
sammensatte. Samtidig får vi også et verktøy til å slå sammen lærefag med delvis overlappende
faginnhold.

Hvis lærefag slås sammen, vil trolig tilbudsstrukturen bli mer oversiktlig. Samtidig vil lærlingene
få en større bredde i opplæringen sammenliknet med å beholde små fag. Vi kan ikke med
sikkerhet si at fordypningsområder i Vg3-læreplanene vil medføre flere lærebedrifter og/eller
lærekontrakter. Vi mener allikevel at de negative konsekvensene ved å innføre dette er så små at
vi bør kunne benytte dette virkemiddelet12.

Første steg er å anbefale i hvilke lærefag det skal innføres fordypningsområder. Vi har i dette
kapitlet ikke gått nærmere inn på hvordan fordypningsområder konkret bør løses
læreplanteknisk. Dersom Kunnskapsdepartementet beslutter at det kan åpnes for valgbare
fordypningsområder på Vg3 (opplæring i bedrift), må dette utredes nærmere, både generelt og for
det enkelte aktuelle fag.

Som et utgangspunkt legger vi til grunn følgende retningslinjer:

- Hver lærling kan kun velge ett fordypningsområde i løpet av læretiden.
- De valgbare fordypningsområdene består av kompetansemål som er rettet inn mot

spesifikke bransjer eller områder av faget.
- Felles kompetansemål (felles område i læreplanen) må utgjøre den største delen av

lærefaget.
- Valgt fordypningsområde skal fremgå på vitnemålet (og/eller fag-/svennebrevet).
- Partene i arbeidslivet må begrunne behovet for fordypninger og foreslå hvilke og hvor

mange fordypninger det bør være i det enkelte lærefaget.
- Fordypningsområder på Vg3 må ses i sammenheng med valgfrie programfag på Vg2.

11 Allerede i dag velger fylkeskommunen hvilke(t) lærefag ut fra Vg2 det skal gis tilbud om Vg3 i skole i. Det er ofte i de største
lærefagene alternativ Vg3 i skole tilbys i.

12 Økonomiske og administrative konsekvenser (blant annet for fylkeskommuner og prøvenemnder) er omtalt i kapittel 1.3.
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Nye veier til studiekompetanse for yrkesfagelever
Utdanningsdirektoratet har fått anbefalinger fra flere faglige råd og yrkesfaglige utvalg om å lage
nye veier til studiekompetanse for yrkesfagelever. Felles for forslagene er at de i større grad enn i
dag skal tilrettelegge for en kvalitativt bedre løsning både for elevene og for arbeidslivet.
Tilbudene skal trekke til seg ungdom som i dag velger yrkesfag og Vg3 påbygg til
studiekompetanse som et planlagt løp.

Forslagene vi har mottatt, legger til grunn at lokale tilpassinger ikke er nok, og at det er behov for
nasjonalt å lage nye opplæringsløp der målet er studiekompetanse. Vi vil her drøfte fem modeller
for hvordan yrkesfagelever kan oppnå studiekompetanse.

Bakgrunn
Flere bransjer verdsetter i varierende grad yrkesfaglig kompetanse. Noen enkeltbransjer
foretrekker kandidater fra relevant, høyere utdanninger. Ved å omgjøre yrkesfag som er lite
verdsatt til studieforberedende løp, kan elevene i større grad få en kompetanse som er anerkjent
i arbeidslivet. SSBs framskrivinger av kompetansebehov viser at Norge har et underdekket behov
på 90 000 faglærte innen 2030. Det er noen særskilte yrkesfaglige utdanninger som SSB særlig
fremhever at samfunnet har behov for. Dette er elektrofag, mekaniske fag, maskinfag, bygg,
anlegg og helsefag. Enkelte andre yrkesfag har en svak tilknytning til arbeidslivet, der bransjen i
varierende grad anerkjenner og etterspør et fagbrev. Det vil trolig være i denne gruppen av
yrkesfag at det kan være aktuelt å omgjøre yrkesfaglige løp til nye studieforberedende løp.

Forskjellen mellom de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan blant annet uttrykkes gjennom
overgangen til arbeidsmarkedet. En relevant indikator er hvorvidt fagarbeidere går direkte til
arbeidslivet etter avlagt fagbrev, eller de søker seg videre til høyere eller annen utdanning. For
service og samferdsel er det for eksempel en vesentlig andel av nyutdannede fagarbeidere som
ikke vurderer fag- og svennebrevet som et endelig mål for utdanningen. At fagbrev ikke er en
tydelig yrkeskategori, vises også gjennom at få med fagbrev fra servicefag og helse- og
oppvekstfag opplever at de har et fagspesifikt arbeid (Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei).

I dag har elevene mulighet til å begynne på et yrkesfaglig utdanningsprogram, men likevel oppnå
studiekompetanse gjennom Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. I Meld. St. 20 På rett
vei påpeker Kunnskapsdepartementet at Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for de
fleste elevene er et planlagt løp, og ikke først og fremst et omvalg eller en nødløsning som følge
av mangel på læreplasser. Høst mfl. (2013) karakteriserer flere av de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene13 som såkalte hybridprogram, der elevene i stor grad velger yrkesfag
som en planlagt praktisk vei til studieforberedende kompetanse. Utfordringen oppstår fordi en
stor andel av elevene som går Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, ikke består et eller
flere fag. Samtidig etterspør flere bransjer som rekrutterer fra disse utdanningsprogrammene, i
varierende grad et fagbrev (Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei).

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse er et teoretisk krevende år. Elevene får en faglig
progresjon som kan være utfordrende, med et praktisk Vg1 og Vg2 og et teoritungt Vg3. En bedre
fordeling mellom teori og praksis gjennom det treårige løpet kan være mer motiverende og
realistisk å gjennomføre for mange elever.

Gitt disse forutsetningene, mener direktoratet vi må vurdere en mer hensiktsmessig
tilrettelegging av opplæringsløpet for elevene. Å vurdere mulige alternative veier til
studiekompetanse for dagens yrkesfagelever kan være en aktuell problemstilling for «hybride
utdanningsprogram», der mange av elevene velger Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
fremfor å gå i lære. Dette er en problemstilling som kan gjelde flere bransjer, blant annet reiseliv,
IKT, helse og kontor- og administrasjon.

13 Service og samferdsel, helse og oppvekst, naturbruk, design og håndverk og naturbruk
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Føringer

I § 3-3 første ledd, som omhandler opplæringsordningen for den videregående opplæringen, står
det at: «Den vidaregåande opplæringa skal føre frem til studiekompetanse, yrkeskompetanse
eller grunnkompetanse». Dette betyr at elevene kan få opplæring som fører frem til vitnemål fra
de studieforberedende utdanningsprogrammene, fag-svennebrev eller vitnemål fra de
yrkesfaglige utdanningsprogrammene, eller kompetansebevis etter opplæring til lærekandidat og
praksisbrev. I denne problemstillingen er ikke hensikten at elevene skal få en dobbelkompetanse,

Vi tar utgangspunkt i prinsippet for tilbudsstrukturen om at det finnes to hovedveier gjennom
videregående opplæring, en studieforberedende og en yrkesfaglig (Meld. St. 20 2012-2013 På
rett vei). Skillet handler om at elevene får ulik kompetanse, og at utdanningsprogrammene følger
ulik fag- og timefordeling. På studieforberedende har elevene fellesfag, programfag og valgfrie
programfag. På yrkesfag har elevene fellesfag, felles programfag og yrkesfaglig fordypning.

Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei definerer Vg3 påbygging til generell studiekompetanse som
en «tredje vei». Påbygging til generell studiekompetanse har 701 timer i fellesfag og 140 timer i et
valgfritt programfag. I tillegg til fellesfag på Vg1 og Vg2, innfrir elevene med dette kravet til
fellesfag som ligger i generell studiekompetanse. Fylkeskommunene kan også tilrettelegge for en
fleksibel fag- og timefordeling på lokalt nivå. Det betyr at skoler kan lage modeller lokalt for veier
til studiekompetanse på yrkesfag. Modellene handler om en annen spredning av fellesfag og
programfag mellom årene, og kan dermed gi elevene en bedre faglig progresjon enn to år med
yrkesfag og ett år med påbygg.

I tillegg kan elevene i utdanningsprogrammet for naturbruk velge et studieforberedende løp på
Vg3. Tidligere var dette også en modell på utdanningsprogrammene for medier og
kommunikasjon og formgivning. Begge utdanningsprogrammene er omgjort til
studieforberedende løp. Utdanningsdirektoratet utreder nå tilsvarende muligheter for at elever
kan velge overgang fra studieforberedende til yrkesfaglige løp.

Med bakgrunn i det overnevnte kan vi konkludere med at modeller som innfrir kravet til timetall i
fellesfag i Vg3 påbygg til generell studiekompetanse, ikke bryter med prinsippet om to veier
gjennom videregående opplæring.

Modeller for nye mulige løp til studiekompetanse

Nye programfag på et studieforberedende løp på Vg2- og Vg3-nivå.

I tilfeller der et yrkesfaglig tilbud skal legges ned og heller føre til studiekompetanse, kan tilbudet
erstattes med nye programfag på Vg2 og Vg3 på et studieforberedende løp. I 2008 ble det
utviklet et valgfritt programfag for reiseliv og språk på Vg2 og Vg3. Omfanget av den
kompetansen som elevene oppnår, og som er relevant for bransjen, vil derimot være liten. Nye
valgfrie programfag for reiseliv og språk har for eksempel ikke løst utfordringen for
reiselivsbransjen. Se behandling av reiseliv i del 5.3.

Nye studieforberedende utdanningsprogram

Fag- og timefordelingen for et studieforberedende utdanningsprogram innen reiseliv kan følge
samme modell som for eksempel utdanningsprogrammet for musikk, dans og drama.

Yrkesfaglig tilbud fra Vg2 på studieforberedende utdanningsprogram

En modell for å omgjøre yrkesfag til studieforberedende løp er en felles struktur på Vg1. På Vg2
kan elevene velge enten et studieforberedende løp eller et yrkesfaglig løp. Her følger Vg1 et
studieforberedende utdanningsprogram.

I forbindelse med omgjøring av medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et
studieforberedende løp, utredet Utdanningsdirektoratet en modell med et felles Vg1 på
studieforberedende. Modellen ville gi elevene i yrkesfagløpet samme mulighet til Vg3 påbygging
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til generell studiekompetanse som i dag. Direktoratet anbefalte ikke modellen fordi den kan ha
uheldige konsekvenser for elevene ved at de ikke får Yrkesfaglig fordypning på Vg1 og færre
timer til programfag.

Studieforberedende tilbud fra Vg2 i et yrkesfaglige utdanningsprogram

Tilsvarende modellen ovenfor kan et studieforberedende tilbud være fundert i et yrkesfaglig
utdanningsprogram. Elevene går da yrkesfaglig Vg1, og kan velge et løp fra Vg2 som gir
studiekompetanse. Her kan elevene velge felles programfag fra studieforberedende
utdanningsprogram. Fellesfag fordeles med Vg2 og Vg3, og elevene får slik en bedre faglig
progresjon mellom Vg2 og Vg3.

Med en fleksibel fag- og timefordeling kan fylkeskommunene i dag tilby en slik modell. I
Utdanningsdirektoratets veiledning om fleksibilitet i fag- og timefordelingen, er det inkludert et
eksempler på hvordan elever kan oppnå studiespesialisering på et yrkesfaglig løp på tre år. For at
modellen kan være nasjonal, må fag- og timefordelingen endres. Fordi kravet til generell
studiekompetanse ivaretas, vil ikke prinsippet om at videregående opplæring bygger på to
hovedveier utfordres. Vi vil vurdere denne modellen videre.

Studieforberedende tilbud fra Vg3 på yrkesfag etter modell fra naturbruk

Innenfor det yrkesfaglige utdanningsprogrammet for naturbruk kan elevene i dag velge et
studieforberedende løp som gir naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse.
Utfordringen med modellen er at Vg3 blir et krevende år med et timetall som er høyere enn
ordinær Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Elevene får en praktisk vei til
studiekompetanse, men får en lite hensiktsmessig faglig progresjon med et praktisk Vg1 og Vg2
og et krevende Vg3.

Medier og kommunikasjon og formgivningsfag fulgte tidligere denne modellen, men er nå omgjort
til studieforberedende utdanningsprogram. Slik kan man si at vi er på vei bort fra denne
modellen. Fordi modellen er faglig krevende, vil vi ikke vurdere denne modellen videre.

Forslag om nye veier til generell studiekompetanse

Utdanningsdirektoratet har fått tre konkrete forslag fra faglige råd og yrkesfaglige utvalg som
innebærer å lage flere veier til studiekompetanse. Forslagene handler om å kombinere elementer
fra yrkesfag og studieforberedende som vi ikke har i dag, eller der omfanget er lite. Felles for
forslagene er at de ønsker at tilbudene skal være nasjonale, og at elevene skal opparbeide seg
bransjekunnskap, arbeidspraksis og studiekompetanse. Bransjekunnskap kan være felles
programfag fra yrkesfag, men også mulighet for å fordype seg i fag fra studieforberedende, for
eksempel realfag eller språk.

Dette er forslagene:
a) Faglig råd for service og samferdsel og yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og

primærnæringen foreslår å legge ned Vg2 og Vg3 reiseliv og heller opprette et
studieforberedende tilbud om reiseliv og språk. For det faglige rådet er det viktig at et nytt
utdanningsprogram ivaretar praksis i arbeidslivet, språk og felles programfag i reiseliv.
Rådet er åpen for flere løsninger for hvordan et tilbud om reiseliv kan løses. Les mer i del
5.3.

b) Yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service har anbefalt å legge ned kontor- og
administrasjonsfaget. Utvalget peker på muligheten for om kompetansen kan ivaretas på
studieforberedende. Les mer i del 5.4.

c) Faglig råd for elektrofag vil utrede muligheten for forsøk med to nye Vg3 skolefag i
utdanningsprogrammet der elevene skal oppnå studiekompetanse med fordypning i
matematikk og fysikk. Dette er Vg3 robotikk og Vg3 datateknologi. Målgruppen er
teoristerke elever som ønsker seg til relevant høyere utdanning. Rådet mener elevene vil
ha bedre nytte av felles programfag fra elektrofag enn fra studieforberedende
utdanningsprogram. Les mer i kapittel ti.
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Utdanningsdirektoratet har i tillegg skissert et mulig studieforberedende løp i vår anbefaling om å
opprette Vg1 IKT og mediefag.

Hvis utviklingen av nye veier til studieforberedende løp er vellykket, kan vi forvente at flere
yrkesfaglige utdanningsprogrammer vil følge etter.

Utdanningsdirektoratets vurdering

Utdanningsdirektoratet ser særlig fire utfordringer med å innføre flere veier til studiekompetanse:

Nasjonale tilbud

Fag og timefordelingen i videregående opplæring fastsetter hvilke fag som skal tilbys på Vg1, Vg2
og Vg3. En nasjonal standard er viktig for at elevenes rettigheter blir ivaretatt, og
fylkeskommunen har forutsigbarhet for planlegging. Modell 3 og 5 legger opp til et løp som
avviker fra dette, og innebærer at forskrift om fag- og timefordeling må endres.

Bransjekunnskap

Dagens skille mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer innebærer
blant annet opplæring i ulike typer fag, og legger i liten grad opp til en kombinasjon av
kompetanse for elevene. Relevant kompetanse for en bransje kan være felles programfag fra
yrkesfag, men også mulighet for å fordype seg i fag fra studieforberedende, for eksempel realfag
eller språk.

Praksis

I forslagene vi har mottatt, har det vært et poeng at elevenes mulighet til praksis må ivaretas selv
om opplæringsløpet skal gi studiekompetanse. Denne kombinasjonen er i dag mulig gjennom Vg3
påbygg. Myndighetene kan ikke pålegge praksisutplassering i virksomheter hverken på yrkesfag
eller studieforberedende på videregående nivå. For profesjonsutdanningene på høyere nivå er
praksis obligatorisk. For å ivareta praktiske innslag i et studieforberedende løp kan myndighetene
lage lignende formuleringer i formålet i læreplanene for felles programfag eller valgfrie
programfag som for yrkesfaglig fordypning. Her kan vi gjenbruke formuleringer fra forskrift om
yrkesfaglig fordypning. I formålet til yrkesfaglig fordypning står det at faget skal gjøre det mulig å
veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i
læringsarbeidet. Kompetansemålene kan også utformes med verb som viser handling.

Det faglige rådets ønske om praksis kan bidra til at skillet mellom studieforberedende og
yrkesfaglige utdanningsprogrammer blir mindre tydelig. Samtidig kan elevene allerede i dag på
studieforberedende program ha praktisk opplæring. Det er rimelig å anta at praktisk opplæring på
både yrkesfag og studieforberedende kan bidra til å øke relevansen og motivasjonen til elevene.

Studieforberedt på et yrkesfaglig utdanningsprogram

Det er høyere utdanning som må anerkjenne studieforberedende tilbud. Så lenge dagens krav om
timer i fellesfag er oppfylt, vil ikke nye løp avvike fra dagens krav til studiekompetanse.

Elevperspektivet

Flere veier til studieforberedende kan bidra til at færre elever søker seg til yrkesfagene. Likevel
skal dette være tilbud der elever allerede i stort omfang søker seg til generell studiekompetanse
som et planlagt løp. Modell 3 og 4 kan bidra til å organisere løpet slik at teoritung opplæring ikke
samles til et krevede siste år. Dette, i tillegg til innslag av praksis, kan bidra til å øke motivasjonen
hos elevene. Direktoratet tror ikke at innføring av nye veier til studiekompetanse vil gå ut over
antall faglærte som fullfører med fag-, svennebrev eller yrkeskompetanse.

Det er negativt både samfunnsøkonomisk og for enkeltpersoner å ta en utdanning på
studieforberedende løp hvor en ikke har til hensikt å fortsette på videre studier. SSBs beregninger
viser at jobbsjansene øker om elever som har fullført studieforberedende løp, fortsetter med en
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høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet 2015). Nye veier til studiekompetanse må derfor
innebære at elevene skal bli forberedt til høyere utdanning.

Å lage flere veier til studiekompetanse kan bidra til at færre elever får en yrkesfaglig kompetanse.
Denne løsningen kan være relevant der elevene i stor grad er orientert mot høyere utdanning og
der lærefagene i liten grad er verdsatt i arbeidsmarkedet. Forslagene er dermed ment å gi
elevene som velger yrkesfag som en planlagt vei mot studiekompetanse, en bedre faglig
progresjon. Vi tror ikke dette fører til at færre elever velger et fagbrev, men heller at færre velger
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Flere veier gjennom videregående opplæring kan bidra til at tilbudsstrukturen blir mindre
oversiktlig for elevene.

Flere veier til studiekompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogram (modell 4 og 5) kan bidra til
å tiltrekke seg faglig sterke elever. Dette kan føre til at medeleveffekten blir større på yrkesfag,
altså at faglig sterke elever gjennom interaksjon med medelever bidrar til å heve det faglige
nivået blant elevene (Kunnskapsdepartementet 2013).

Konsekvenser for fylkeskommunene

For skoleeier er yrkesfaglige utdanningsprogrammer dyrere i drift enn studieforberedende
utdanningsprogrammer. Yrkesfagene har ofte kostnadskrevende verksted og utstyr, i tillegg til
mindre klasser/grupper. Etablering av flere Vg1-tilbud innebære en høyere kostnad for
fylkeskommunene.

For fylkeskommunene kan Vg3 påbygging til generell studiekompetanse som et planlagt løp
svekke rekrutteringen til yrkesfagene og gjøre arbeidet med å dimensjonere tilbudsstrukturen
utfordrende.

Utdanningsdirektoratet mottar flere dispensasjonssøknader fra fylkeskommuner om i etterkant å
kunne avvike fra fag- og timefordelingen. Dette kan være et tegn på at tilbudsstrukturen og fag-
og timefordelingen er vanskelig for fylkeskommunen å tilpasse for enkeltelever eller –klasser.
Samtidig kan dette også være et tegn på at nasjonale modeller, heller enn lokale, fleksible
løsninger, vil gi tydeligere føringer.

Arbeidslivsperspektivet

Flere bransjer verdsetter i dag i varierende grad fagbrev, men foretrekker kandidater fra relevant
høyere utdanning. Fagenes forankring i arbeidslivet ser ut til å ha betydning for om elevene søker
seg til læreplass eller ikke (Høst m.fl. 2013). Ved å gjøre om utdanningsløp fra yrkesfag som er
lite verdsatt, til studieforberedende løp, vil arbeidslivet i større grad kunne få tilgang til kvalifisert
arbeidskraft. Dette har for eksempel blitt spilt inn fra reiselivsbransjen.

Framskrivinger av kompetansebehov (Kunnskapsdepartementet 2015) viser at Norge har et
underdekket behov på 90 000 faglærte innen 2030. På samme tid viser framskrivingene at vi vil
ha en overproduksjon av kandidater med høyere utdanning. Å tilrettelegge for at elever velger
studieforberedende fremfor yrkesfag, er dermed ikke i tråd med regjeringens målsetting om å få
flere til å fullføre med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse. Likevel er det noen særskilte
yrkesfaglige utdanninger som SSB særlig fremhever at samfunnet har behov for. Dette er
elektrofag, mekaniske fag, maskinfag, bygg, anlegg og helsefag. Enkelte andre yrkesfag har en
svak tilknytting til arbeidslivet, der bransjen i varierende grad anerkjenner og etterspør et fagbrev.
Det vil trolig være i denne gruppen av yrkesfag at det særlig kan være aktuelt å omgjøre
yrkesfaglige løp til nye studieforberedende løp.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Direktoratet vil i behandlingen av enkeltforslag ta utgangspunkt i følgende tre modeller for
hvordan nye veier i studiekompetanse for yrkesfagelever kan løses:

• Nye valgfrie programfag på studieforberedende på Vg2- og Vg3-nivå

• Nye Vg1 studieforberedende utdanningsprogram med praksis
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• Studieforberedende løp fra Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram

Vi har også vurdert et yrkesfaglig tilbud fra Vg2 på studieforberedende utdanningsprogram og
studieforberedt etter modell fra naturbruk, men vi går ikke videre med disse modellene.
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En analyse av små lærefag
Vi vil her ha fokus på lærefag som er små, men ikke verneverdige. 14 Majoriteten av de løpende
lærekontraktene finnes i et relativt lite knippe lærefag. Det betyr at dagens tilbudsstruktur
omfatter mange fag som har svært få eller ingen løpende lærekontrakter, eller få årlige oppnådde
fag- eller svennebrev.

Det finnes ikke en definisjon på hva som er små lærefag. Vi vil heller ikke her definere hva som er
et lite lærefag, men ta utgangspunkt i lærefag som gjennomsnittlig har hatt færre enn 20
oppnådde fag- og svennebrev årlig de siste tre årene.

Myndighetene har ikke klare retningslinjer for når et lærefag bør legges ned, eller retningslinjer
som tilsier at små fag ikke skal opprettes. Det er også en del av motivasjonen for å se nærmere
på denne gruppen av fag.

Hva som definerer et godt søkergrunnlag, og hva som definerer etterspørselen i arbeidsmarkedet,
vil variere fra fag til fag. Det sentrale er å få avklart om

a) behovet for faget er begrenset, men stabilt, eller om
b) rekrutteringen til faget og antallet læreplasser kommer av at det er lav etterspørsel etter

faget i arbeidslivet.

Dersom fagene ikke er verdsatt og relevante for arbeidslivet, er det nødvendig å foreta endringer.
Det mest nærliggende vil være å legge ned faget. En annen løsning vil være å slå sammen faget
med et annet lærefag eller å ivareta deler av faget i et annet lærefag. En sammenslåing kan
begrunnes enten med at fagene har en overvekt av overlappende faginnhold, eller at endringer i
arbeidsmarkedet har ført til at fagene endres og blir likere hverandre. Det kan også være at
produksjonen blir mindre eller at arbeidsdelingen i bedriftene har endret seg. Da må
fagarbeideren tilby et bredere spekter av tjenester/kompetanser enn tidligere for å kunne leve av
sitt yrke.

Dersom det på den annen side er etterspørsel etter faget på arbeidsmarkedet, blir spørsmålet om
det av andre grunner er en ulempe å ha mange små fag i tilbudsstrukturen. Nedenfor belyser vi
derfor hvilke konsekvenser det har for bedrifter, myndigheter og fylkeskommuner som skoleeier å
ha en struktur med relativt mange små fag.

Til slutt ser vi nærmere på gruppen av lærefag som har hatt færre enn 20 oppnådde fag- og
svennebrev årlig de siste tre årene. Basert på tilgjengelig informasjon vurderer vi fagenes
relevans for arbeidslivet, og om det er grunnlag for å foreslå endringer.

Hvilke er små lærefag?

I dagens tilbudsstruktur for fag- og yrkesopplæringen finnes det 186 lærefag, hvorav 41 fag er
verneverdige. Ser vi bort fra de verneverdige fagene, er det 145 lærefag. I tillegg til disse er det
12 yrkeskompetansefag der hele opplæringen gis i skolen.

Ser vi nærmere på de små fagene, ser vi raskt at det er en svært differensiert gruppe fag. Det er
heller ikke enkelt å definere hva som er et lite lærefag. For eksempel kan et fag være lite i antall
løpende lærekontrakter, men det kan være mange som tar fagbrevet som praksiskandidater.
Størrelsen på arbeidsmarkedet lærefagene retter seg mot, og om det er et potensiale for flere
læreplasser, er også en variabel å ta hensyn til i analysen over hva som er «lite». Noen fag vil alltid
være små, og det vil være noen få løpende lærekontrakter eller oppnådde fag- og svennebrev i
året. Det betyr ikke at det ikke er behov for faget, men arbeidslivet kan ha et definert behov for
kun noen få i året.

Det er flere kriterier vi kan ta utgangspunkt i for å se nærmere på hvilke fag som er små. Vi kan ta
utgangspunkt i både godkjente lærekontrakter og oppnådde fag- og svennebrev. Begge

14 Heretter brukes «lærefag» og «fag» om hverandre.
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indikatorene er interessante. Lærekontrakter er hovedsakelig rettighetselever15, mens oppnådde
fag- og svennebrev inkluderer praksiskandidater (i hovedsak voksne over 25 år) I denne analysen
vil vi bruke oppnådde fag- og svennebrev som indikator.

Av vel 24 000 oppnådde fag- og svennebrev i 2014/15, var 19 267 av disse avlagt i til sammen
27 av lærefagene.

Vurderingene til partene i arbeidslivet

De fleste av fagene med under 20 oppnådde fag- eller svennebrev årlig (ikke verneverdige) ligger
i utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon. Bygg- og anleggsteknikk og
elektrofag har også flere mindre fag. Design og håndverk, naturbruk, helse- og oppvekst og
restaurant- og matfag har også noen.

De faglige rådene har foreslått innhold- eller strukturendringer for flere av disse fagene. For
mange fag foreligger det imidlertid ikke forslag til endringer. Både FRBA, FRRM og FRTIP indikerer
at flere av de små lærefagene kan slås sammen, ofte under forutsetning av at det er mulig å lage
fordypningsområder i læreplanen. I tillegg er flere av de faglige rådene opptatt av
kompetansesentre/opplæringssentre som en del av løsningen på problematikken rundt de små
fagene. Se kapittel 3.6

For flere små fag foreligger det få reelle forslag til endringer. Dette kan skyldes mangel på
tilstrekkelig informasjon om behovet for faget, eller at vurderingen fra arbeidslivet er at faget
fungerer godt og er etterspurt.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Konsekvensene, herunder ulemper, ved å ha mange små fag i tilbudsstrukturen kan best
oppsummeres ved å se det fra ulike innfallsvinkler.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Fylkeskommunene vil ha noen kostnader ved å opprette og fasilitere prøvenemnder. Som skrevet
i tidligere kapitler, vil skoleeier generelt ønske en oversiktlig tilbudsstruktur som gir gode
fagmiljøer og bedre økonomi til å ansette de man trenger. Den fylkeskommunale
referansegruppen mener blant annet at dimensjoneringen på Vg2 kan bli enklere med færre
tilbud på Vg3. Videre at det kan bidra positivt til elevers gjennomføring fordi skolene lettere kan gi
opplæring av høy kvalitet, og at det vil være enklere for ungdommene å ta et riktig valg (møte
med Udir 2016).

Som nevnt tidligere, kan det være krevende for fylkeskommunene å sørge for lærere på Vg1 og
Vg2 med riktig undervisningskompetanse. Hvor styrende innholdet på Vg3 er for innholdet på Vg1
og Vg2, avgjør i stor grad om undervisningen eller tilretteleggingen av undervisningen blir
vanskelig. Fafos rapport (Tønder & Skinnarland, 2016) om design og håndverk viser at lærerne
mener utdanningsprogrammet omfatter for mange yrker (inkl. de verneverdige fagene), og at
bredden kan medvirke til å gi utdanningsprogrammet en uklar profil. Lærerne sier selv de
mangler kompetanse til å formidle innholdet i fagene på en god måte. En praktisk konsekvens av
dette kan være at mange fag får en overflatisk behandling. Samtidig er det også en diskusjon om
dette egentlig er et stort problem, da små fag ikke er ment å rekruttere store deler av
elevgruppen. Forskningen på design og håndverk viser også at hovedproblemet ikke nødvendigvis
er mengden av fag, men graden av felleselementer i lærefagene (for eksempel materialbruk,
verktøy og teknikker).

15 Utdanningsprogrammene DH, SS og BA er eksempler på utdanningsprogram hvor mange lærekontrakter er inngått av
ikke-rettighetselever.
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Konsekvenser for sentrale myndigheter

For sentrale myndigheter er det relativt få økonomiske og administrative konsekvenser ved å
utarbeide og vedlikeholde læreplaner.

Elevperspektivet

For ungdommer som skal velge en utdanning, vil en tilbudsstruktur som gir svært mange valg
kunne oppfattes som uoversiktlig og forvirrende. Mange av lærefagene i tilbudsstrukturen er så
små at det i praksis er vanskelig å få læreplass i fagene. I tillegg er det for mange små fag i stor
grad voksne som tar fagbrev. Det kan stilles spørsmål ved hvor reelle opplæringstilbud i små fag
er for ungdom. Ifølge Tønder & Skinnarland (2016) har rådgivningen på ungdomstrinnet i mange
tilfeller lite fokus på hva de ulike yrkene et utdanningsprogram kan føre til, men mer på hvilket
utdanningsprogram eleven vil kunne trives i.

Arbeidslivsperspektivet

Norsk arbeidsliv har generelt en tradisjon for både bredde- og spisskompetanse. Hensynet til
breddekompetanse og omstillingsdyktighet veier tungt i noen bransjer, mens andre bedrifter kan
ha behov for en helt spesifikk kompetanse. Gevinsten ved å ha små lærefag vil sannsynligvis
variere etter dette behovet. Et lite lærefag trenger heller ikke være et smalt lærefag. Det kan også
handle om at produksjonen i Norge er liten, enten ved at produksjonen er endret eller flagget ut.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger
Å «slanke» tilbudsstrukturen bør ikke være et hovedmål i seg selv, blant annet fordi det ikke er
tilstrekkelig dokumentert at det er store ulemper ved å ha mange små fag, særlig dersom man
skal vektlegge arbeidslivets behov. Fokuset i oppdraget (KD 11-2014) skal være på fag som viser
manglende relevans i arbeidslivet, og det er uavhengig av om et fag er lite eller stort.

Likevel har dagens tilbudsstruktur for fag- og yrkesopplæringen en såpass stor bredde i tilbud av
fag, og enkelte innspill, blant annet fra de faglige rådene, viser at dette ikke er helt
uproblematisk. Dette, kombinert med at myndighetene ikke har klare retningslinjer for når et
lærefag skal legges ned, betyr at det er en fare for at fag består i tilbudsstrukturen på tross av at
arbeidsmarkedet ikke etterspør fagarbeidere med den kompetansen lærefaget gir. Vi mener det
derfor er naturlig å se nærmere på om det er grunnlag for at noen fag kan legges ned, slås
sammen med andre lærefag, eller om noen fag bør ha en annen opplæringsmodell.

Det er også mulig å se for seg en tallfestet grense for hvor små fagene kan være før
myndighetene slutter å tilby utdanningen som en del av den offentlige tilbudsstrukturen. Det er
imidlertid flere problematiske sider ved å innføre en slik rigid, tallfestet grense. Vi mener derfor at
en kvalitativ vurdering må være den riktigste løsningen for den gjennomgangen vi nå jobber med.
På lengre sikt kan man imidlertid tenke seg at slike vurderinger kan kombineres med noen
tydeligere krav og rutiner for opprettelse og nedlegging av utdanninger.

Utdanningsdirektoratet mener likevel at vi ikke kan opprettholde lærefag hvor det ikke er avlagte
fagprøver og ingen søkere til læreplass flere år på rad. Det er ikke ønskelig å opprettholde
opplæringstilbud i fag som over tid ikke er verdsatt. For fag med under 20 oppnådde fagbrev i
året har vi gjort forsøk på en kvalitativ vurdering av relevansen og behovet for faget.16 Hvis det er
dokumentert at denne kompetansen ikke etterspørres av arbeidslivet lenger, bør faget legges
ned, eller det må iverksettes andre tiltak.

Følgende løsninger er med i de kvalitative vurderingene av lærefagene

 Nedlegging
 Slå sammen lærefag eller integrere/ivareta lærefaget i et annet lærefag

16 En grense på under 20 oppnådde fagprøver er et tall valgt ut fra en skjønnsmessig vurdering. Vi kunne også valgt
under 30 eller under 50.
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 Ivareta kompetansen som valgbart fordypningsområde på Vg3 (omtalt i kapittel 3.3)
 Omgjøre opplæringsmodell fra 2+2 til særløp (1+3)
 Vurdere grunnlag for vern (omtalt i kapittel 4)
 Andre særskilte tiltak for å ta vare på små fag (omtalt i kapittel 3.6)

Oppsummert er de små fagene en svært uensartet gruppe. I valg av alternativ løsning bør man
derfor se nærmere på hvorvidt det er mange praksiskandidater som tar fagprøven, om faget har
flere fellestrekk med andre fag, om faget er ment å ivareta tradisjonelle håndverkstradisjoner, om
faget møter en nøkkelkompetanse, om faget er viktig for norsk konkurransekraft, eller lignende.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger for enkeltfag

I tråd med det vi skriver over, har Utdanningsdirektoratet gjort en analyse av de små fagene
sortert på ulike utdanningsprogrammer.17

Vi tar utgangspunkt i følgende:

 Fag som i gjennomsnitt har hatt 0 oppnådde fag- og svennebrev årlig siden 2012 skal
legges ned eller bli integrert/ivaretatt i et annet lærefag.

 Vi gjør en kvalitativ vurdering av fag som har hatt gjennomsnittlig under 20 oppnådde fag-
og svennebrev årlig.

Til slutt oppsummerer vi våre vurderinger og anbefalinger.

Teknikk og industriell produksjon

Hvilke fag Stat. Bransjens anbefaling Udirs anbefaling Sum

Industritekstilfaget, farging,
trykking og etterbehandling

Industritekstilfaget, veving

Industritekstilfaget,
garnfremstilling

Industritekstilfaget, trikotasje

Industrisømfaget

0

0

0

0

1

Rådet mener fagene er
relevante, men at det er
vanskelig for tekstilbedriftene å
få tak i lærlinger. Bør vurdere
om industritekstilfagene kan
slås sammen (farging, veving,
garn, trikotasje og industrisøm)
og enten legge faget til Vg2
industriteknologi eller ha faget i
en særløpsmodell.

En nedlegging av fagene har
vært vurdert. Enkelte av fagene
har hatt enkelte avlagte fagbrev
og søkere til læreplass de siste
årene. I tillegg er bransjen
tydelig på at de etterspør
fagkompetanse. Vi anbefaler å
slå sammen lærefagene til ett
fag med bakgrunn i rådets
anbefaling. Faget legges til Vg2
industriteknologi.

-4

Industriell skotøyproduksjon 0 Nedlegging Nedlegging i tråd med rådets
anbefaling

-1

Garverifaget 0 Nedlegging Nedlegging i tråd med rådets
anbefaling

-1

Industrioppmålingsfaget 0 Rådet foreslår
læreplanendringer i Vg2
industriteknologi.

Dette er et nytt lærefag innført i
2013/14. Ingen endringer i
strukturen

0

Serigrafifaget 0 Faget er foreløpig ikke en del av
forslaget om å slå sammen
grafiske fag. Det må vurderes
om det eventuelt skal overføres
til DH.

Legge den delen av faget som
omhandler digitaltrykk til det
nye Vg3 grafisk
produksjonsteknikerfaget.
Håndverksdelen av faget legges
ned.

-1

17 Tallene i kolonnen Stat. svarer til gjennomsnittlig årlig oppnådde fag eller svennebrev i årene 2012-2015. Kolonnen
til høyre som heter Sum, viser antall lærefag som vil falle ut av tilbudsstrukturen med de foreslåtte endringene.
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Modellbyggerfaget

Finmekanikerfaget

Verktøymakerfaget

0

2

14

Utrede om fagene kan bli en del
av CNC m/fordypning. Utrede
mulig sammenslåing
modellbygger, verktøymaker,
finmekaniker

Legge ned fagene som egne
lærefag. Ivaretas i som valgbare
fordypningsområder i CNC-
maskineringsfaget.

-3

Tekstilrensfaget

Vaskerifaget

1

11

Vaskerifaget og tekstilrensfaget
gjøres om fra særløp til 2+2
modell og legges inn under Vg2
industriteknologi.

Fagene gjøres om fra særløp til
2+2-modell og skal lede ut fra
Vg2 industriteknologi.

0

Termoplastfaget

Polymerkomposittfaget

Plastmekanikerfaget

1

5

11

Utrede om de tre plastfagene
kan slås sammen, eller om de
kan være en del av
produksjonsteknikkfaget (for
eksempel med fordypning).

Slå sammen de tre plastfagene
til et nytt lærefag.

-2

Bokbinderfaget

Grafisk emballasjefaget

Trykkerfaget

2

5

14

Forslag ligger i KD om å slå
sammen bokbinder, trykker og
grafisk emballasjefag til ett nytt
fag: grafisk
produksjonsteknikerfag

Sak i KD om å slå sammen
lærefagene. Bør også inkludere
deler av serigrafifaget.

-2

Støperifaget 2 Legge ned faget. Bransjen vil
heller rekruttere fra
produksjonsteknikkfaget

Legge ned faget. -1

Industritapetsererfaget

Industrisnekkerfaget

3

5

Legge ned Vg2 industriell
møbelproduksjon og plassere
lærefagene til Vg2
industriteknologi. Må ses i
sammenheng med DH og BA
sine anbefalinger.

Peker på
produksjonsteknikerfaget som
like relevant for bransjen som
industrisnekkerfaget.

Ikke nok informasjon på dette
tidspunktet til å vurdere
alternative løsninger for fagene,
plasseres i Vg2
industriteknologi i tråd med
rådets anbefaling.

Industritekstilfaget,
fiskeredskap

3 Anbefaler en gjennomgang av
faget. Anbefaler å legge ned
industridelen av faget. Bransjen
vil rekruttere fra
produksjonsteknikkfaget.
Håndverksdelen må ivaretas i
design og håndverk.

Legge ned faget. Bransjen skal
heller rekruttere fra
produksjonsteknikkfaget.

-1

Brønnfaget,
kveilerøroperasjoner

Brønnfaget, elektriske
kabeloperasjoner

Brønnfaget, sementering

Brønnfaget,
havsbunnsintallasjoner

5

6

6

13

Fagene vurdert relevant for
arbeidslivet i
utviklingsredegjørelsen
2013/14. Læreplassene er i
Rogaland og Hordaland.

Å slå sammen alle eller noen av
brønnfagene kan vurderes. Ikke
nok informasjon på dette
tidspunktet tidspunkt til å
kunne anbefale en slik løsning.
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Chassispåbyggerfaget 7 To alternativ: 1) bruk av
industrimekanikerfaget som
erstatning forutsatt
fordypningsområde. 2)
opprettholde faget, men
oppdatere læreplan

Legge ned faget som eget
lærefag. Ivaretas i som valgbart
fordypningsområde i
industrimekanikerfaget.

-1

Dimensjonskontrollfaget 8 Utrede om faget kan være en
del av CNC faget, med
fordypning.

Legge ned faget som eget
lærefag. Ivaretas som valgbart
fordypningsområde i CNC-
maskineringsfaget.

-1

Aluminiums-
konstruksjonsfaget

9 Utrede om faget kan være en
del av produksjonsteknikerfaget
m/fordypning

Legge ned faget som eget
lærefag. Ivaretas som valgbart
fordypningsområde i
produksjonsteknikerfaget.

-1

NDT-kontrollørfaget 14 Utøvelse av faget krever
sertifisering i tillegg til fagbrev,
dvs. kan ikke utføre faget med
«kun» fagbrev. Anbefaler
gjennomgang av læreplanen.

Ikke informasjon på dette
tidspunktet som peker mot
alternative løsninger.

Industriell
overflatebehandling

13 Uklart om faget er relevant for
arbeidslivet
(Utviklingsredegjørelse del 1)
«Det er vanskelig å oppfylle alle
læreplanmål for en bedrift slik
læreplanen er utformet i dag.
Må ses i sammenheng med
industrimalerfaget på BA.» I
tillegg anbefaler FRTIP en
gjennomgang av Vg3
læreplanene som leder ut fra
Vg2 Industriteknologi.

Fageierne til industrimalerfaget
(BA) ønsker å beholde eget fag i
BA.

Ikke nok informasjon på dette
tidspunktet til å foreta
endringer.

Motorsykkelfaget 17 Faget vurdert som relevant for
arbeidslivet
(utviklingsredegjørelse del 1)
Endre navn til el- og
motorsykkelfaget

Endre navn til el- og
motorsykkelfaget i tråd med
rådets anbefaling.

Låsesmedfaget 18 Rådet vil nedsette en
arbeidsgruppe for å drøfte en
flytting fra TIP til EL - avhenger
av kommende endringer i Vg1
læreplan på TIP.

Avvente behandling i rådene om
en ev. flytting til elektrofag.
Manger tilstrekkelig informasjon
på dette tidspunktet.

Antall små fag: 35 -19

Bygg- og anleggsteknikk

Hvilke fag Stat* Bransjens anbefaling Udirs anbefaling Sum

Limtreproduksjonsfaget

Trelastfaget

2

3

Lærefagene skal videreføres
som dagens, men rådet ønsker
å vurdere felles fagbrev for
treindustri med fordypninger.

Nytt felles fagbrev for treindustri
med valgbare fordypninger i
læreplanen. (Sammenslåing av
trelastfaget, limtreproduksjon
og trevare- og
bygginnredningsfaget).

-2

Byggdrifterfaget 3 Foreslår læreplanendringer.
Integrere kompetansemålene til
inne-delen av
idrettsanleggsfaget i
byggdrifterfaget.

Integrere inne-delen av
idrettsanleggsfaget. Ingen
øvrige endringer, videreføres
som særløp.



50

Steinfaget 4 Videreføres som dagens.
Programfagets kompetansemål
på Vg2 skal gjennomføres på
eller i samarbeid med
skole/kompetansesenter.

Faget er ikke vurdert fordi vi
ikke har tilgjengelig informasjon.
Drøftes med rådet.

Antall små fag: 4 -2

Design- og håndverk

Hvilke fag Stat* Bransjens anbefaling Udirs anbefaling Sum

Komposittbåtbyggerfaget 6 Endringer på Vg1, ut over det
ingen konkrete endringsforslag.
Bransjen vurderer
sammenslåing med
trebåtbygger eller fagoperatør i
polymerkompositt. Foregår
forsøk med Vg2 plast og
kompositt.

Nedlegging av faget.
Komposittbransjen rekrutterer
fra nytt foreslått «plastfaget» i
TIP.

-1

Profileringsdesignfaget 7 Foreslår felles Vg1 og Vg2 med
mediefagene.

Legges til nytt Vg1 i IKT og
mediefag

Bunadtilvirkerfaget 7 Endringer på Vg1, revidering av
læreplaner Vg2

Var på listen over verneverdige
fag inntil 1.1.2016. Legges til
nytt Vg1 i søm og
tekstilhåndverk

Møbelsnekkerfaget 20 Nytt Vg1, Nytt Vg2 innredning, -
møbel og trevaresnekker.

Legge faget til bygg og
anleggsteknikk, Vg2 møbel og
treteknikk

Antall små fag: 4

(Ikke inkludert verneverdige
fag)

-1

Elektrofag

Hvilke fag Stat* Bransjens anbefaling Udirs anbefaling Sum

Viklerfaget 1 Ny læreplan (2012) tilpasset en
liten bransje. Enkelte av fagene
har liten rekruttering og få
lærlinger (vikler, togelektriker,

Signalmontør). Disse gir likevel
en spisskompetanse som
enkelte bedrifter og næringer er
avhengige av. Rådet ser derfor
ikke behov for nedlegging av
lærefag. «Det er ventet at
lærlinger knyttet til viklerfaget
vil forsvinne innen en ti års
periode».

Med bakgrunn i at rådet skriver
at kompetansebehovet ikke vil
eksistere om 10 år, anbefaler
Utdanningsdirektoratet at
viklerfaget legges ned.

-1

Flystrukturmekanikerfaget

Flymotormekanikerfaget

3

4

Andelen søkere med læreplass
er for lav. Det tekniske området
er en grunnpilar i de fleste
luftfartsbedrifter. Fagene er
vurdert som relevant for
arbeidslivet, men behovet for

Ikke informasjon på dette
tidspunktet som peker mot
alternative løsninger. Ingen
forslag til endringer i strukturen.
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Avionikerfaget 14
fagbrev kan variere. Rådet er
fornøyd med utformingen og
innholdet i læreplanene. Basert
på europeisk regelverk. Flyfaget
tilbys på fire landslinjer.

Togelektrikerfaget 7 Nylig revidert læreplan, gyldig
fra 1.8.2016. Rådet venter et
stabilt og kanskje et økende
behov for rekruttering.

Ikke informasjon på dette
tidspunktet til å foreslå endringer
i strukturen.

Antall små fag: 5 -1

Helse- og oppvekstfag

Hvilke fag Stat* Bransjens anbefaling Udirs anbefaling Sum

Portørfaget 0 Arbeides med å etablere
tilpasset teoriopplæring for
portører som ønsker å ta
fagbrev som praksiskandidater

Faget ble innført i 2015. Det er
for tidlig å evaluere faget, ingen
forslag til endringer i strukturen.

Ortopediteknikkfaget 5 Utfordring at bransjen ikke tar
inn lærlinger. Foreslår
læreplanendringer, utprøving av
vekslingsmodell og fordypning
på Vg2.

Fordypning på Vg2 i form av
valgfrie programfag.

Antall små fag: 2

Naturbruk

Hvilke fag Stat* Bransjens anbefaling Udirs anbefaling Sum

Idrettsanleggsfaget 6 Forslag om å flytte inne-delen av
faget til byggdrifterfaget. Ingen
klar anbefaling om ute-delen av
faget. Søknad fra Norsk
skiforbund og Norsk golfforbund
om nytt lærefag «golf course &
mountain manager»

Flytte inne-delen av
kompetansemålene til
byggdrifterfaget. To alternativer
for ute-delen, primært å lage et
fordypningsområde i Vg3
anleggsgartner og sekundært å
beholde faget som eget lærefag

-1

Reindriftsfaget 8 Foreslår læreplanendringer Ingen foreslåtte endringer i
strukturen. Tilbudsstruktur er
ikke løsningen.

Hovslagerfaget 8 Anbefaler endringer i
opplæringsmodell: vekslingsløp,
kombinasjon av 1+3 og 2+2.
Splitte Vg2 heste -og
hovslagerfag.

Splitting av Vg2 heste- og
hovslagerfag. Endre
opplæringsmodell til
særløpsmodell.

Skogfaget 17 Foreslår en læreplanendring Ingen foreslåtte endringer i
strukturen. Tilbudsstruktur er
ikke løsningen.

Antall små fag: 4 -1

Restaurant- og matfag

Hvilke fag Stat* Bransjens anbefaling Udirs anbefaling Sum

Slakterfaget 8 Foreslår eget Vg2 kjøttfag.

Sjømathandlerfaget 11 Nytt Vg2 kjøttfag med kryssløp
fra Vg2 mat og prosess.
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Kjøttskjærerfaget 18 Foreslår eget Vg2 kjøttfag

Pølsemakerfaget 8 Foreslår fordypninger i Vg3
læreplanen

Anbefaler ikke fordypning på
Vg3, lærefag videreføres.

Sjømatproduksjon (NB –
praksiskandidater 88
prosent)

45 Nedlegging - integrere i Vg3
industriell matproduksjon som
valgbart fordypningsområde

-1

Antall små fag: 3+1 -1

Oppsummert om anbefalingene

Utdanningsdirektoratet har vurdert 58 små fag. Dersom våre anbefalinger blir tatt til følge, vil det
føre til en reduksjon på 25 lærefag.

Analysen over viser at bransjen har foreslått eller skissert mulige endringer for mange av de små
fagene. Utdanningsdirektoratet går lenger i sine anbefalinger enn det de faglige rådene gjør. Flere
lærefag foreslås lagt ned, mens andre foreslås integrert i andre lærefag, med eventuelt et eget
fordypningsområde i læreplanen.

Det er særlig FRTIP som har pekt på alternative løsninger for flere av sine små fag, men de har
likevel ikke konkludert. Utdanningsdirektoratet mener tiden er inne for å foreslå endringer. Det
foreligger nok dokumentasjon til at forslag som omhandler potensielle sammenslåinger og/eller
nedlegging av lærefag, bør sendes på offentlig høring - noe som kan sikre en bred
forankringsrunde. I særlige tvilstilfeller kan forslaget sendes på høring med to alternative
løsninger.

For flere fag er det manglende informasjon fra bransjen og fageierne. I disse tilfellene har
Utdanningsdirektoratet tydeliggjort hvilke alternativer som kunne ha vært vurdert, men vi mener
det ikke er nok informasjon til å foreslå slike løsninger på dette tidspunktet.

En komparativ analyse av kompetansemålene i læreplaner kan gi bedre kunnskapsgrunnlag for
diskusjoner om hva et lærefag er og kan være.

Flere av de faglige rådene peker på et uutløst potensiale i flere av de små lærefagene. Det kan bli
utløst ved å bruke kompetansesentre eller andre særlige virkemidler for å stimulere miljøene
rundt de små fagene. Dette omtales nærmere i neste kapittel, 3.6.

På generelt grunnlag ber vi om innspill dersom det er fag eller deler av de fagene som foreslås
nedlagt, som bør vurderes i kategorien verneverdig.



Kompetansesentre

Innspill fra bransjene

Flere yrkesfaglige utvalg og faglige råd tar opp problemstillinger knyttet til om det gis opplæringstilbud i
små lærefag og kvaliteten på tilbudene. Etablering av fagmiljøer gjennom såkalte kompetansesentre er
en foreslått løsning. I 2010 sendte Byggenæringens Landsforening (BNL) en henvendelse til
Utdanningsdirektoratet med en rekke krav om endringer i fagopplæringen, blant annet etablering av
nasjonale eller regionale kompetansesentre for mindre lærefag.

Utdanningsdirektoratet gjennomførte en undersøkelse der det ble brukt informanter fra Norges
brannskole og Glassfagsenteret Tinius, som kan falle inn under kategorien kompetansesentre eller
opplæringssentre. Rapporten ble ferdigstilt i 2012. Rapporten viser at fylkeskommunene jevnt over er
fornøyde med disse tilbudene, og at bedriftene og lærlingene er godt fornøyde med kompetansen
lærlingene tilegner seg. Personalet later til å ha høy kompetanse i fagene de underviser i, og de er
svært engasjerte i driften av tilbudet. Vi anbefalte i 2012 at Kunnskapsdepartementet ga støtte til at ett
slikt senter kunne prøves ut i ett fag innenfor bygg- og anleggsteknikk, før dette eventuelt ble opprettet i
større skala. Departementet har ikke gått videre med denne saken.

Omtale av kompetansesentre/opplæringssentre i utviklingsredegjørelsene fra
de faglige rådene

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) er det rådet som er mest konkret i sin omtale av
kompetansesentre i sin utviklingsredegjørelse for 2015/2016. De mener at kompetansesentrene bør
ha ansvar for programfaget i Vg2 for de fag som i dag er særløpsfag. Resterende del av opplæringen vil
fortsatt foregå i bedrift. Videre mener de at det bør finnes kompetansesentre i små fag. Faglig råd for
bygg- og anleggsteknikk (2015/2016) skriver:

For fag som ikke har søkere nok til å få tilbud på den enkelte skole eller i fylket, mener rådet at det er
meget viktig at utdanningstilbud og utdanningskompetanse sikres ved at bestemte skoler får et regionalt
eller nasjonalt ansvar, dvs. blir et kompetansesenter for det aktuelle faget. Kompetansesenter som har
virkeområdet på tvers av forvaltningsnivået (fylket), bør drives av det fylket hvor sentret/skolen ligger,
men trenger i tillegg klare rammer og avtaler for ansvar og finansiering. Sentret skal sikre
opplæringstilbudet ved at elevene oppholder seg ved sentret i kortere eller lengre perioder, ved at
lærerne drar til skoler som mangler lærere i faget og/eller ved ulike nettbaserte opplæringstilbud.
Kompetansesentrene kan også fungere som faglig og pedagogisk nettverk for de som knyttes til skoler
etter lektor-II ordningen.

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) ser regionale kompetansesentre som en måte å
organisere opplæringen på i små fag, og i fag som har en dyr og krevende utstyrspark. Rådet skriver at
på denne måten kan kompetansen hos lærerne utnyttes bedre, og skolene kan spesialisere seg i ulike
fag og temaer, i tillegg til å ha oppdatert utstyr. Rådet skriver at det kan være aktuelt å starte et
prosjekt som skal vurdere muligheten for å etablere et landbasert læresenter som et tilbud for alle
brønnfagene. For de maritime fagene er det et ønske om å forsterke samarbeidet mellom maritime
skoler og fagskoler/høyskoler. Det bør dannes en form for campus for nettopp å skape bedre
fagmiljøer, for å benytte samme lokaliteter, materiell og utstyr, samt å bedre utnyttelsen og
samordningen av lærekreftene. FRTIP mener dette vil medføre forutsigbarhet og bedret økonomi, det vil
bedre utnyttelsen av alle ressursene, høyne kompetansen på utdanningen, og det vil styrke
fagmiljøene. De mener det fra sentralt hold bør styres slik at dette kan komme inn i tilfredsstillende
former som vil være til det beste for den maritime utdanningen.

Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) vil splitte opp Vg2 matfag i tre mindre Vg2-tilbud. De skriver
at det er sannsynlig at det kan være grunnlag for to av de nye Vg2-tilbudene i 4-5 regioner der
matindustrien står sterkt. Dette er tenkt som en form for regionale kompetansesentre. Rådet skriver
også at de må være med i beslutningen om hvor sentrene skal ligge, altså skal dimensjoneringen være
nasjonal.
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Faglig råd for service og samferdsel (FRSS), Faglig råd for naturbruk (FRNA) og Faglig råd for helse- og
oppvekstfag (FRHO) omtaler kompetansesentre, men de er mindre konkrete i beskrivelsen av bruken
av opplæringssentre/kompetansesentre. Det kan være utbygging av landslinjer og bruk av
kompetansesentre for mindre deler av opplæringen for elever eller lærlinger. Rekruttering og
dimensjonering er stikkord som disse rådene trekker frem i sin omtale av kompetansesentrene, der
tanken er at sentrene kan bidra til at utdanningen blir tilbudt. Faglig råd for design og håndverk skriver
at regionale sentre kan ha en administrativ og samordnende funksjon og hjelpe fylkeskommunene i
arbeidet med verneverdige fag. Faglig råd for medier og kommunikasjon (FRMK) og Faglig råd for
elektrofag (FREL) har ikke omtalt opplæringssentre/kompetansesentre.

Omtale av opplæringssentre/kompetansesentre i rapportene til de yrkesfaglige
utvalgene

Noen av de yrkesfaglige utvalgene omtalte også kompetansesentre. Utvalget for helse, oppvekst og
velvære anbefaler at bruken av kompetansesentre bør styrkes. Det kan gjøres ved å opprette nye eller
ved å benytte eksisterende regionale kompetansesentre som har tilgang på utstyr og teknologi. Slike
sentre kan knyttes til lokalt arbeidsliv som kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen anbefaler at
utdanningsmyndighetene bør legge opplæringstilbudene innenfor matindustrien til 4–5 regionale
kompetansesentre der matindustrien står sterkt. Utvalget mener regionale kompetansesentre er en
løsning som kan bidra til å bedre dagens situasjon, der det er et geografisk misforhold mellom søkere til
læreplass og tilbud fra bransjen. Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag har et
eget kapittel om regionale sentre. Utvalget mener slike sentre kan ta vare på og videreutvikle
opplæringen i de små tradisjonelle håndverksfagene og plasseres i eksisterende fagkompetansemiljø.
De skal ha en administrativ og samordnede funksjon, men ikke ha fagansvar for opplæring i bestemte
enkeltfag.

Ingen av de yrkesfaglige utvalgene er veldig klare på hvordan kompetansesentrene bør være.
Kompetansesentrene som matindustrien ønsker, kan muligens være landslinjer eller landsdekkende
tilbud. Det yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag kaller kompetansesentre,
kan se ut til å være nasjonale opplæringskontor.

Hva er et kompetansesenter?

Oppsummering av bransjenes innspill

Både opplæringssentre og regionale kompetansesentre har blitt brukt av partene i arbeidslivet som
betegnelse uten at noen har konstruert en ferdig modell. Samlet sett kan innspillene kort
oppsummeres slik:

En institusjon eller et miljø hvor fagkompetanse og utstyr er samlet på ett sted for å kunne gi opplæring
av høy kvalitet innen et fag eller et fagområde. Kompetansesentre beskrives også som et virkemiddel
for å hindre geografisk misforhold mellom søkere til læreplass og tilbud fra bransjen, med andre ord for
fag som ikke har søkere nok til å få tilbud på den enkelte skole eller i fylket. Bransjene ser for seg en
form for campus for nettopp å skape bedre fagmiljøer, benytte samme lokaliteter, materiell og utstyr,
samt å bedre utnyttelsen og samordningen av lærekreftene.

Ingen av innspillene vi har mottatt har konkret beskrevet målgruppen, om både skole- og bedriftsdelen
av opplæringen skal omfattes, om uformelle kurs og sertifikatopplæring skal inkluderes, og hvem som
skal forestå opplæringen. Det samme gjelder hvilke fag som skal omfattes, hvem som skal eie og styre
sentrene, ansvarsfordeling og hvordan de skal finansieres.

Med dette som utgangspunkt har vi valgt å beskrive allerede etablerte ordninger som har som formål å
sikre opplæringstilbud i små fag, tilby hele eller deler av opplæringen og bevare eller bygge opp robuste
fagmiljøer.



55

Eksisterende tilbud som kan komme under kategorien kompetansesentre

Landslinjeordningen og landsdekkende tilbud

Se omtale av ordningene i kapittel 3.1.3

Friskoletilbud

Fra 1. august 2015 skiftet privatskoleloven navn til friskoleloven. I den nye friskoleloven (2015), ble det
blant annet lagt til to nye godkjenningsgrunnlag – videregående opplæring i yrkesfaglige
utdanningsprogrammer og særskilt profil (profilskole). Dette åpner opp for at det kan etableres
yrkesfaglige friskoler uten at de må være livssynsskoler eller basert på en anerkjent pedagogikk.

Etablering av private tilbud vil kunne bidra til å opprettholde fagmiljøer innen små fag. Friskoler kan i
utgangspunktet kun godkjennes for Vg1, Vg2 og Vg3 som blir gitt som opplæring i skole. Dersom en
friskole skal tilby Vg3 i skole som et alternativ for læreplass, må det foreligge en egen godkjenning for
dette.

Friskoler kan i utgangspunktet ikke kan drive annen virksomhet enn opplæring etter friskoleloven.
Friskolen kan kun gi opplæring til elevene som er tatt inn ved skolen, og de kan kun gi opplæring etter
de læreplanene de er godkjent for å tilby. Dette innebærer at skolene ikke kan drive kursvirksomhet. Et
kompetansesenter/opplæringssenter kan ikke være i samme rettssubjekt som en friskole.

Opplæring ved opplæringskontor

Flere opplæringskontor tilbyr lærlinger opplæring i emner det er vanskelig for bedriftene å gi opplæring
i. Noen bruker begrepet restteori. Opplæring i praktiske emner kan også bli tilbudt av opplæringskontor
der lærebedrifter ikke dekker alle målene i læreplanen. Et eksempel på dette er Bauda-konsernets
opplæringskontor for bilfag. Opplæringskontoret er godkjent i flere fylker, og benytter seg av e-læring og
klasseromssamlinger for lærlingene. Noen bedrifter er organisert i opplæringsringer der de samarbeider
om å gi opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 11-2.

Det er flere opplæringskontorer i Norge som har enkelte medlemsbedrifter innen de små verneverdige
fagene. Det er kun to som særskilt ivaretar denne faggruppen. Opplæringskontoret for små
håndverksfag som, i tillegg til oppfølgingen av lærlingene i bedriftene, tilbyr kurs til lærlinger og andre
interesserte i ulike teknikker innen tekstilhåndverksfagene. Kulturringen i Akershus er et
opplæringskontor og et samarbeidstiltak mellom opplæring, næring og kultur i Akershus
fylkeskommune. Kulturringen har det totale opplærings- og arbeidsgiveransvaret for lærlingene.
Opplæringen forankres i den enkelte lærebedriften. I Kulturringen får lærlingen anledning til å delta i
lærlingforum, på kurs og på studieturer. Opplæringskontoret i Reindrift og Duodj har hovedkontor i
Kautokeino. Det er opprettet av aktive duodji- og reindriftsutøvere. Administrative sentre for fag, for
eksempel Sekretariatet for små- og verneverdige fag (på Maihaugen på Lillehammer) eller nasjonale
opplæringskontor, betrakter vi ikke som kompetansesenter.

Sentre med offentlig støtte innenfor de verneverdige fagene

Det er etablert en rekke bygningsvernsentre og fagmiljøer knyttet til vern av bygg, blant annet med
støtte fra fylkeskommunene (Bygg og bevar, 2016). Disse bidrar til lokal opplæring i håndverk og
håndverksteknikker og en videreføring av tradisjoner. Vi har tre nasjonale sentre for fartøyvern:
Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund og Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum i Gratangen
for bevaringsoppgaver knyttet til fartøy av tre, og Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter ved
Kristiansand for arbeid med stålskip (Riksantikvaren, 2016). Disse har som hovedoppgave å utføre
større oppdrag knyttet til dokumentasjon og restaurering av verneverdige fartøy, og å dokumentere og
videreføre viktige tradisjoner knyttet til håndverket. Hardanger fartøyvernsenter er også godkjent som
lærebedrift innen flere av de små verneverdige fagene knyttet til fartøyvernet. Andre eksempler på
sentre er Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider som er et nasjonalt kompetansesenter innen
steinbygging der håndverkere får mulighet for å videreutdanne seg innen sine fag (Nidaros domkirkes
restaureringsarbeider, 2016).
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Andre tilbud

Det eksisterer også andre tilbud der opplæring gis på Vg3-nivå. Eksempler på dette er Norges
brannskole som tilbyr lærlingskole for lærlinger i feierfaget, og Rogaland kranskole som tilbyr
sertifiserende kurs i ulike krantyper. I noen tilfeller er opplæringen finansiert av det offentlige (Norges
brannskole på Tjeldsund), i andre tilfeller av private aktører som opplæringskontorer kjøper tjenester av
(Rogaland kranskole). Disse tilbudene er små, og sentrene har oppdatert utstyr. Målgruppen er
lærlinger innenfor de spesifikke fagene. Men ikke alle lærlinger deltar i opplæringen i slike tilbud.
Eksempelvis er det ikke alle fylkeskommuner/bedrifter som sender lærlingene sine til Rogaland
kranskole.

Lokalt organisert samarbeid

Kuben yrkesarena i Oslo er et eksempel på lokalt organisert samarbeid. Her er både videregående
skole- og fagskole lokalisert i samme bygg. Samarbeidet mellom Ullern videregående skole (Oslo
kommune) og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCC) ved Radiumhospitalet (Oslo
Universitetssykehus) kan betraktes som et opplæringssenter. Skolen er lokalisert i innovasjonsparken,
og elever fra skolen er utplassert i OCC innenfor studieforberedende, helse- og oppvekstfag og medier
og kommunikasjon. Tanken med et slikt samarbeid er: Å samle bedrifter, sykehus, kompetanse-,
forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Ullern for å skape en av de sterkeste næringsklynger
innenfor bioteknologi i Europa. Videre er ønsket å skape autentiske læringsarenaer.
Andre mulige løsninger er mer frittstående sentre som skolen kan samarbeide med eller kjøpe
kompetanseelementer av, slik som praktikcentre i Danmark.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Både opplæringssenter og regionale kompetansesentre har blitt brukt av partene i arbeidslivet som
betegnelse på tiltak som skal sikre tilbud og kvalitet i opplæringen i Vg2 tilbud og særløpsfag med få
søkere. Bransjene beskriver et opplæringssenter/regionalt kompetansesenter som en institusjon eller
et miljø hvor fagkompetanse og utstyr er samlet på ett sted, for å kunne gi opplæring av høy kvalitet
innen et fag eller et fagområde, gjerne knyttet til en campus.

Partene i arbeidslivet omtaler et kompetansesenter som noe annet enn en skole eller en lærebedrift.
Dersom kompetansesenter skal være noe annet enn en skole eller lærebedrift, må opplæringsloven
endres slik at det omtales og defineres. Dette krever en utredning.

Innspillene vi har mottatt i arbeidet med oppdrag 11-14, gjennomgang av tilbudsstrukturen, har svært
ulikt presisjonsnivå, og det er derfor vanskelig for direktoratet å vurdere forslagene.

Utdanningsdirektoratet har behov for mer kunnskap for å kunne vurdere forslagene, og vi ønsker å
jobbe videre med berørte aktører, herunder partene i arbeidslivet, på følgende områder:

- Målgruppe (rettighetsungdom, voksne med og uten rett, andre grupper)
- Hvilke fag skal omfattes
- Opplæring (skole- eller bedriftsdelen av opplæringen, kurs, fellesfag, felles programfag,

sertifikater, annet)
- Undervisningspersonell (lærere, ansatte i virksomhetene, andre)
- Lokalisering (skole, bedrift, egen campus, annet)
- Materiell og utstyr (finansiering, eierskap, vedlikehold)
- Eierskap (offentlig (stat, fylke), privat (eierform), blandingsmodell)
- Styring (offentlig, privat, blandingsmodell)

Utdanningsdirektoratet ønsker en vurdering av i hvilken grad eksisterende tilbud kan videreutvikles for
å møte de behov bransjene har.
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Utdanningsdirektoratet vil være sekretariat for arbeidsgruppen. Rapporten må leveres senest 1.februar
2017 da den vil inn gå i besvarelsen av oppdrag 11-14, deloppdrag 4 «Vurdering av prosesser og
prinsipper for styringen av tilbudsstruktur».

Utdanningsdirektoratets anbefalinger
Utdanningsdirektoratet anbefaler at berørte aktører, herunder partene i arbeidslivet svarer på punktene
ovenfor, og med det klarlegger hva kompetansesentrene skal være, og hvordan sentrene kan innrettes.
Arbeidet ses i sammenheng med deloppdrag 4 «Vurdering av prosesser og prinsipper for styringen av
tilbudsstruktur».
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UTDANNINGSPROGRAM
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Design og håndverk

Sammendrag – utfordringer og forslag til endringer
Design og håndverk er et av utdanningsprogrammene som er prioritert i gjennomgangen av
tilbudsstrukturen. Utdanningsprogrammet har flere og sammensatte utfordringer. I dette kapittelet vil vi
innledningsvis beskrive utfordringene. Kapittelet gir også en oversikt over anbefalingene fra faglige råd,
yrkesfaglige utvalg, forskning, fylkeskommuner og Utdanningsdirektoratets vurdering og anbefaling til
ny tilbudsstruktur. Det blir gjort rede for rekruttering og gjennomføring i de små verneverdige fagene i
kapittel 4.2. Kapittel 4.3 til 4.13 gir en utfyllende vurdering av de ulike endringsforslagene. Verdsetting i
arbeidslivet og anbefalinger til løsning av forvaltningen av de små verneverdige fagene i omtales i
kapittel 4.14. Kapittel 4.15 viser til mulige alternative løsninger som også har vært vurdert.

Design og håndverk leder til 13 Vg2-tilbud, 49 lærefag og 3 yrkeskompetansefag. Frisørfaget er det
klart største faget i utdanningsprogrammet, og det er et av de ti største i fagopplæringen.
Sammenlignet med andre utdanningsprogrammer har design og håndverk flest Vg2-tilbud som kun
leder til ett fag. Flere av Vg2-tilbudene har lavt elevgrunnlag. 40 av lærefagene er definert som små
verneverdige fag. Dette er fag som ivaretar håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer. Fagene
blir vurdert til å være av kulturell verdi, og som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre,
på tross av at fagene har et lite rekrutteringsbehov.

Hvis vi ser bort fra de små verneverdige fagene, har design og håndverk fire fag som betegnes som små
etter definisjonen fra kapittel 3.5. Komposittbåtbyggerfaget, profileringsdesignfaget, bunadtilvirkerfaget
og møbelsnekkerfaget har alle hatt gjennomsnittlig færre enn 20 oppnådde fag- og svennebrev årlig de
siste 3 årene.

I Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei trekkes design og håndverk frem som ett av fire
utdanningsprogrammer hvor overgangen til arbeidsmarkedet ikke fungerer godt nok. For design og
håndverk er det er særlig den store nedgangen i søkertall og nedgangen i antall nye lærekontrakter
som fremheves som de store utfordringene. Søkningen har gått jevnt nedover, fra 3691 søkere i 2007
til 1935 søkere i 2015. Statistikken viser videre at design og håndverk er det utdanningsprogrammet
med den laveste andelen elever som følger ordinær progresjon fra Vg1 til Vg2, med 69 prosent i 2014.
Mellom Vg2 og Vg3 fulgte 63 prosent av elevene ordinær progresjon i 2014. Dette, sammen med et
relativt høyt antall elever som velger påbygging til studiekompetanse (21 prosent i 2014), fører til at
rekrutteringen til lærefagene og arbeidsmarkedet ikke er tilstrekkelig.

Hovedutfordringen i utdanningsprogrammet ligger med andre ord både i rekrutteringen til
utdanningsprogrammet og i å beholde elevene gjennom opplæringen i skole og over i bedrift. For de
som søker seg til læreplass, er mulighetene gode. Design og håndverk er et av de
utdanningsprogrammene hvor den største andelen av søkerne fikk godkjent læreplass i 2015. Studier
av overgangen mellom utdanning og arbeidsliv viser at de som fullfører utdanningen, i stor grad går
over i arbeid der fagbrevet er relevant. Videre mener en høy andel faglærte at de ikke kunne gjort den
jobben de har i dag uten fagbrevet (Nyen mfl. 2015). Det er imidlertid store forskjeller mellom fagene
innad i utdanningsprogrammet. Som vi vil se i de videre kapitlene, er fagene ulike når det gjelder
rekruttering, gjennomføring og verdsetting på arbeidsmarkedet.

Fra 2015 til 2016 har søkningen til design og håndverk økt. I all hovedsak skyldes det at
medieproduksjon ble lagt til design og håndverk fra skoleåret 2016-17, men det er en liten økning også
for Vg1 design og håndverk. I gjennomsnitt er det oppnådd 804 fag- og svennebrev årlig de tre siste
årene. Elever med yrkeskompetanse fra interiør og utstillingsdesign kommer i tillegg.

I Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei omtales også utfordringer knyttet til de små verneverdige fagene.
Det refereres til at Faglig råd for design og håndverk (FRDH) mener bredden i design og håndverk er
utfordrende. Det vil være vanskelig å opprettholde opplæringstilbud i de små fagene med mindre det
gjøres vesentlige strukturelle endringer. Departementet konkluderer i meldingen med at:

… de små og verneverdige fagene i videregående opplæring har utfordringer blant annet knyttet til det
relativt store antallet fag og lave antallet søkere. Dette er utfordrende for tilrettelegging av opplæringen
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og for muligheten til å bevare fagene. Det er lite koordinering på etterspørselssiden, noe som svekker
grunnlaget for et mer robust arbeidsmarked for lærefagene. (Meld. St. 20,2012-2013 På rett vei:113)

fafo) har gjennomført en undersøkelse av rekrutteringen til design og håndverk og konkluderer med at
utdanningsprogrammet har en uklar profil. Lærerne er usikre på hva formålet med Vg1 design og
håndverk skal være og hva som er utdanningsprogrammets identitet. Ifølge forskerne er lærerne
tydelige på at utdanningsprogrammet omfatter for mange yrker og at det er krevende å skulle
synliggjøre så mange fag for elevene. Rådgivere på ungdomstrinnet sies å ha begrenset innsikt i
utdanningsprogrammet, viser denne undersøkelsen.

Rapporten Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet (Høst mfl. 2015) angir flere særtrekk og
utfordringer som gjelder yrkesfagene innen design og håndverk. De peker på at det er store forskjeller
mellom fagene når det gjelder deres posisjon i arbeidslivet. Utviklingstrekkene i Norge på dette området
er i stor grad de samme som vi ser i andre europeiske land. Håndverksyrkenes status i samfunnet er
gradvis blitt svekket.

Innspill fra Faglig råd for design og håndverk
Forslaget fra Faglig råd for design og håndverk (FRDH) til endringer i utdanningsprogrammet gjelder
hovedsakelig Vg1. Rådet foreslår å dele design og håndverk i fem nye utdanningsprogrammer.

 Utdanningsprogram for frisør og blomsterfag
 Utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk
 Utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk
 Utdanningsprogram for snekker- og trehåndverk
 Utdanningsprogram for interiør, utstilling og mediefag

Formålet med delingen er å imøtekomme det uttrykte behovet fra arbeidslivet om å gjøre opplæringen
mer relevant fra og med Vg1. Slik vil elevene bli mer faglig forberedt i overgangen fra skole til
bedriftsopplæringen. Rådet mener dette samtidig vil gjøre hvert utdanningstilbud mer interessant for
elevene og med det øke rekrutteringen og søkningen til fagene.

FRDH støtter anbefalingene fra yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og små verneverdige fag om
å opprettholde tilbudet for de tradisjonelle håndverksfagene i videregående opplæring. Rådet mener et
smalere Vg1 som er inndelt etter tydeligere fagretninger, kan øke antall søkere til fagene. Rådet mener
det kan vurderes å flytte fag fra andre utdanningsprogrammer til de nye utdanningsprogrammene.
Rådet foreslår at storurmakerfaget legges ned, og at utdanningsmyndighetene etablerer et nytt lærefag,
edelstenfatter. Videre fremmer FRDH forslag om å etablere seks nye lærefag på Vg3-nivå rettet mot
faghandelen: blomsterselger, butikkgullsmed, butikkurmaker, interiørselger, tekstilsalgsfaget og møbel-,
trelast- og trevareselger.

Rådet ønsker at de fem foreslåtte utdanningsprogrammene skal kunne tilbys i alle fylker, men mener
samtidig at dette ikke må gå foran behovet for en faglig solid utdanning.

Innspill fra Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og
verneverdige fag

Utvalget har vurdert utdanningsstruktur, kriterier for vern samt forvaltning av de små verneverdige
fagene. I tillegg har utvalget vurdert etterspørsel, arbeidsmarked, fremtidens kompetansebehov og
mulighetene for internasjonalt samarbeid om opplæring i fagene. Yrkesfaglig utvalg har beskrevet det
de mener er dagens situasjon for de små verneverdige håndverksfagene, og de utfordringene de mener
fagene står overfor. Utvalget mener deres forslag vil gjøre tradisjonsfagene mer bærekraftige og møte
etterspørselen bedre. Samtidig vil det gjøre Norge bedre i stand til å oppfylle forpliktelsene som følger
av UNESCO-konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Utvalget har ingen forslag knyttet til de enkelte utdanningstilbudene, de henviser til vurderinger og
innspill fra Faglig råd for design og håndverk. Utvalget anbefaler at de verneverdige fagene videreføres i
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den videregående opplæringen. I spørsmål knyttet til vern og forvaltning anbefaler utvalget blant annet
at:

 navnet på faggruppen endres fra små verneverdige fag til tradisjonelle håndverksfag
 flere fag bør innlemmes i ordningen
 kriteriene for om et fag er verneverdig bør fornyes
 tilskuddsordningen til lærebedrifter justeres eller endres
 statens forvaltning av fagene må endres
 organisering av opplæringen må endres
 opplæringen må gjøres mer tilgjengelig for voksne som ønsker utdanning
 fagenes næringsgrunnlag bør utvikles

Utover dette har utvalget flere anbefalinger som berører sentrale temaer i utdanningen mer generelt,
som håndverksopplæring i grunnopplæringen, lærerkompetansen og stipendordninger. De mener
håndverksfagenes behov for spesialisering i fag gjennom et fag- eller høgskoletilbud må utredes
nærmere og at flere av fagene bør bli en del av Mesterbrevordningen. De har flere anbefalinger for det
videre arbeidet, blant annet at behovet for et internasjonalt og nordisk samarbeid kartlegges.

Innspill fra Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære

Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære har vurdert frisørfaget og aktivitørfaget. Utvalget
mener svennebrev i frisørfaget fortsatt må være basis for en videreutvikling av faget og for
yrkesutøverne. De foreslår at staten utreder konsekvensene av at en stor del av frisørene tar
utdanningen i private utdanningstilbud. Utvalgets øvrige forslag til velværefagene mer generelt er
omtalt sammen med utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag.

Innspill fra fylkeskommunene
Fylkeskommunene har gjennom ulike kanaler gitt innspill som berører design og håndverk.18 Innspillene
viser at fylkeskommunene opplever utdanningsprogrammet som problematisk, men de gir ikke entydige
tilbakemeldinger på hvilke endringer som bør iverksettes.

Innspill fra fagutøvere, lærere i ulike fag-, og andre miljøer
Design og håndverk er det utdanningsprogrammet som har fått flest eksterne innspill i denne
prosessen. Innspillene kom fra interesseorganisasjoner, håndverksutøvere, skoler, lærere og bedrifter.
De omhandlet i stor grad utfordringene i design og håndverk, forslag til flere fag og bevaring av fag.
Innspillene ble vurdert av faglig råd og yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag.19

FRDH hadde i tillegg dialogmøter med representanter fra noen utvalgte fag.

Yrkesbeskrivelsene utviklet av sekretariatet for små og verneverdige fag har vært en viktig del av
kunnskapsgrunnlaget for rådet, yrkesfaglig utvalg og direktoratet.20

Utdanningsdirektoratets anbefalinger
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned dagens design og håndverk og etablere nye
utdanningsprogrammer. Det er mange dilemmaer knyttet til denne anbefalingen. Flere av
utdanningsprogrammene vil få lavt elevgrunnlag og kan ikke tilbys i alle fylker. I enkelte tilfeller har vi
vurdert at behovet for en kvalitativt god utdanning må gå foran ønsket om desentraliserte tilbud. Dette
gjelder særlig de tre utdanningsprogrammene som i hovedsak består av små verneverdige fag med et
stabilt lavt rekrutteringsbehov. Her vurderer vi at det vil være vanskelig å legge alle fagene til andre
utdanningsprogrammer og samtidig ivareta behovet for vern og bevaring. Vi mener opplæringen kan

18 Se omtale av samarbeidet med fylkeskommunene i arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen, i kapittel 2.3.

19 Se kapittel 7 i FRDHs utviklingsredegjørelse del 2.

20 Yrkesbeskrivelsene er tilgjengelige på fagligerad.no: https://fagligerad.files.wordpress.com/2014/06/yrkesbeskrivelser2.pdf
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ivaretas noen få steder i landet og at det bør opprettes landslinjer for enkelte eller alle disse tre
utdanningsprogrammene.

I kapittel 3.1 og 3.6 kommer vi med anbefalinger til tiltak som vil støtte opp om små tilbud og drøfter
behov for endringer i ordningene med landslinjer og landsdekkende tilbud. Vi mener myndighetene må
sikre at alle utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen tilbys minimum ett sted i landet. Små tilbud
som det er av nasjonal interesse å opprettholde, må sikres finansiering. Vi ønsker videre en fleksibel
dimensjonering av utdanningstilbudene som bygger på en helhetlig nasjonal behovsvurdering. Partene i
arbeidslivet og andre interessemiljøer må ha innflytelse på vurderinger rundt opprettelse av skoletilbud.

Utdanningsdirektoratet har gjort en selvstendig gjennomgang av de små verneverdige fagene. Vi mener
arbeidslivet har behov for den kompetansen disse fagene representerer, og at vi er forpliktet til å
videreføre dem. Vi anbefaler at fagene forblir i videregående opplæring, og at det er behov for videre
vern. Vi har flere anbefalinger som angår forvaltningen av fagene.

Utdanningsdirektoratet har valgt å komme med flere anbefalinger for fag i design og håndverk som ikke
bygger på forslag fra partene i arbeidslivet. Vi anbefaler at aktivitørfaget flyttes til utdanningsprogram
for helse- og oppvekstfag. Vi anbefaler at hudpleie flyttes fra utdanningsprogram for helse- og
oppvekstfag til nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering. Vi anbefaler at
profileringsdesignfaget flyttes til et nytt utdanningsprogram for IKT- og mediefag. Vi anbefaler å legge
ned Vg2 design og trearbeid og at møbelsnekkerfaget flyttes til Vg2 treteknikk i utdanningsprogrammet
for bygg- og anleggsteknikk (BA). Vi anbefaler at Vg2 treteknikk endrer navn til Vg2 møbel og treteknikk.
Vi anbefaler at bøkkerfaget, orgelbyggerfaget, tredreierfaget, treskjærerfaget og trebåtbyggerfaget
gjøres om til særløp med inngang fra Vg1 BA. Vi anbefaler en nedlegging av interiør, utstillingsdesign,
komposittbåtbyggerfaget, Vg2 båtbyggerfag og pianostemming og pianoteknikk.

I kapittel 4.15 har vi valgt å belyse alternative løsninger til endringer i tilbudsstrukturen for design og
håndverk. Direktoratet har mottatt svært mange ulike forlag til endringer for utdanningsprogrammet.
Forslagene spenner fra FRDHs fem nye utdanningsprogram, til forslag fra enkelte fylkeskommuner om
nedlegging. Andre innspill handler om reduksjon i antall fag i utdanningsprogrammet og om mulighet
for å slå sammen lærefag og Vg2-tilbud. Videre foreslår enkelte fylkeskommuner kryssløp fra det
studieforberedende utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur. Vurderingene rundt ulike
løsninger for design og håndverk er fylt med dilemmaer. Vi mener vårt primære forslag er det som i
størst grad ivaretar arbeidslivets behov og vårt nasjonale ansvar for å bevare fagkompetansen. Vi har
valgt å beskrive andre løsninger for å belyse de utfordringer vi ser med disse, men direktoratet fremmer
ingen subsidiær anbefaling for design og håndverk.

Utdanningsdirektoratet anbefaler følgende endringer i utdanningsprogrammet:

Dagens tilbud Utdanningsdirektoratets anbefaling

Vg1

Vg1 design og håndverk Legges ned

Nytt Vg1 utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering

Nytt Vg1 utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk

Nytt Vg1 utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk

Nytt Vg1 utdanningsprogram for duodji

Vg2

Vg2 aktivitør Flyttes til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag

Vg2 blomsterdekoratør Videreføres i nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering

Vg2 børsemaker Videreføres i nytt utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk

Vg2 båtbyggerfag Legges ned
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Vg2 design og duodji Videreføres i nytt utdanningsprogram for duodji

Vg2 design og gullsmedhåndverk Videreføres i nytt utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk.
Navnet endres til Vg2 gull- og sølvsmedhåndverk

Vg2 design og tekstil Videreføres i nytt utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk. Navnet
endres til Vg2 søm og tekstilhåndverk

Vg2 design og trearbeid Legges ned

Vg2 frisør Videreføres i nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering

Vg2 interiør og utstillingsdesign Legges ned

Vg2 pianostemming og pianoteknikk Legges ned

Vg2 smed Videreføres i nytt utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk

Vg2 ur- og instrumentmaker Videreføres i nytt utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk

Vg3

Aktivitørfaget Videreføres i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag

Blomsterdekoratørfaget Videreføres i nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering

Komposittbåtbyggerfaget og trebåtbyggerfaget Komposittbåtbyggerfaget legges ned

Trebåtbyggerfaget endres til særløp med inngang fra Vg1 bygg og
anleggsteknikk (BA)

Horn-, bein- og metalldoudjifaget, skinn- og
pelsduodjifaget, tekstilduodjifaget,
treduodjifaget og veve- og
håndstrikkeduodjifaget

Fagene videreføres i nytt utdanningsprogram for duodji

Filigranssølvsmedfaget, sølvsmedfaget og
gullsmedfaget

Fagene videreføres i nytt utdanningsprogram for metall- og
glasshåndverk

Bunadtilvirkerfaget, buntmakerfaget,
herreskredderfaget, håndveverfaget, kjole- og
draktsyerfaget, kostymesyerfaget, modistfaget,
møbeltapetsererfaget, salmakerfaget,
skomakerfaget, strikkefaget

Fagene videreføres i nytt utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk

Bøkkerfaget, møbelsnekkerfaget,
orgelbyggerfaget, tredreierfaget,
treskjærerfaget

Møbelsnekkerfaget flyttes til Vg2 treteknikk i BA. Vg2 treteknikk endrer
navn til Vg2 møbel og treteknikk.

Bøkkerfaget, orgelbyggerfaget, tredreierfaget og treskjærerfaget gjøres
om til særløp med inngang fra Vg1 BA

Frisørfaget Faget videreføres i nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering

Interiør, utstillingsdesign,
profileringsdesignfaget

Interiør og utstillingsdesign legges ned, elementer av faginnhold ivaretas
i valgfritt programfag på Vg2 og Vg3 i studieforberedende
utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur. Profileringsdesign
flyttes til Vg2 medieproduksjon i nytt utdanningsprogram for IKT- og
mediefag

Pianostemming og pianoteknikk Legges ned

Smedfaget Videreføres i nytt utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk

Nautisk instrumentmakerfaget,
optronikerfaget, storurmakerfaget,
urmakerfaget

Storurmakerfaget legges ned. De øvrige fagene videreføres i nytt
utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk

Følgende Vg2 og Vg3 foreslås flyttet til design og håndverksfagene:
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Vg2 hudpleie og Vg3 hudpleier Flyttes til nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering

Særløpsfag

Blyglasshåndverkerfaget, forgyllerfaget,
gjørtlerfaget, glasshåndverkerfaget,
gravørfaget, keramikerfaget

Videreføres i nytt utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk

Gipsmakerfaget og kurvmakerfaget Fagene flyttes til utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk

Maskør- og parykkmakerfaget Videreføres i nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering

Repslagerfaget, håndbokbinderfaget,
seilmakerfaget og taksidermistfaget

Fagene videreføres i nytt utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk.

Nye kryssløp:

 Kryssløp fra de anbefalte utdanningsprogrammene Vg1 metall- og glasshåndverk, Vg1 søm og tekstilhåndverk og
dagens kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon til Vg2 design og duodji.

 Kryssløp fra Vg1 duodji til relevante Vg2 i utdanningsprogrammene metall- og glasshåndverk og søm og
tekstilhåndverk.

 Kryssløp til Vg3 handelsfaget fra relevante Vg2-tilbud i design- og håndverksfagene, eks. Vg2 blomsterdekoratør,
Vg2 ur- og instrumentmaker og Vg2 gull- og sølvsmedhåndverk, Vg2 søm og tekstilhåndverk

Særskilte anbefalinger for de små verneverdige fagene:

 De små verneverdige fagene videreføres i den videregående opplæringen. Mer om dette i kapittel 4.4, 4.5, 4.6,
4.7 og 4.9.

 Flere av utdanningene legges i små utdanningsprogram hvor det kan være hensiktsmessig å opprette landslinjer.
Vi anbefaler at det utredes nærmere hvordan opplæringstilbudene kan tilrettelegges og sikres, gjennom
landslinjeordninger, landsdekkende tilbud og/ eller kompetansesentre. Mer om dette i kapittel 3.1 og 3.6.

 Vi anbefaler et samarbeid på tvers av myndighetsområder og at en gruppe med representanter fra
departementene (miljø, kultur, næring, fiskeri, kunnskap) sammen jobber videre med å finne løsninger knyttet til
kriterier for vern, endring av forvaltningen og utvikling av fagenes næringsgrunnlag. Dette arbeidet inkluderes i
våre videre drøftinger og inngår i besvarelsen av oppdrag 11-14, deloppdrag 4 om Vurdering av prosesser og
prinsipper for styringen av tilbudsstruktur, våren 2017.

 Flere fag, og teknikker som kan inngå som deler av et fag, vurderes som en del av ordningen.
 Kriteriene om hvilke fag som er verneverdige, fornyes.
 Det særskilte tilskuddet til lærebedriftene bør justeres eller endres.
 Navn på gruppen endres fra små verneverdige fag til tradisjonelle håndverksfag.
 Etablererkunnskap inkluderes i utdanningene.
 Departementet vurderer forslaget fra yrkesfaglig utvalg om studiestøtte og statsstipendieordninger.



68

Illustrasjoner av ny tilbudsstruktur

Utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering

Utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk

Utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering
Programområder Programområder

Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnelse

1. år 2. år 3. år 4. år 4,5. år

Frisør, hudpleie og blomsterdekorering Blomsterdekoratør Blomsterdekoratørfaget Fagbrev Blomsterdekoratør

Frisør Frisørfaget Svennebrev Frisør

Hudpleie Hudpleier Yrkeskompetanse Hudpleier

Alle programområder unntatt

særløp

Vg3 påbygging til generell

studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Særløp

Maskør- og parykkmakerfaget Svennebrev Maskør- og parykkmaker

Utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk
Programområder Programområder

Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnelse

1. år 2. år 3. år 4. år 4,5. år

Metall- og glasshåndverk Gull- og sølvsmedhåndverk* Filigranssølvsmedfaget Svennebrev Filigranssølvsmed

Gullsmedfaget Svennebrev Gullsmed

Sølvsmedfaget Svennebrev Sølvsmed

Børsemaker* Børsemakerfaget Svennebrev Børsemaker

Smed* Smedfaget Svennebrev Smed

Ur- og instrumentmaker** Urmakerfaget Svennebrev Urmaker

Nautisk instrumentmakerfaget Svennebrev Nautisk instrumentmaker

Optronikerfaget Svennebrev Optroniker

Alle programområder unntatt

særløp

Vg3 påbygging til generell

studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Særløp

Blyglasshåndverkerfaget Svennebrev Blyglasshåndverker

Forgyllerfaget Svennebrev Forgyller

Gjørtlerfaget Svennebrev Gjørtler

Glasshåndverkerfaget Fagbrev Glasshåndverker

Gravørfaget Svennebrev Gravør

Keramikerfaget Svennebrev Keramiker

*Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon og Vg1 duodji

**Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon, Vg1 elektrofag og Vg1 duodji
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Utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk

Utdanningsprogram for duodjifagene
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Gjennomføring av opplæring i de små verneverdige
fagene

Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å gjennomgå tilbudet for de små
verneverdige fagene. Vi vil her gi en felles vurdering av fagene, opplæringen og gjennomføringen med
fag- eller svennebrev. De enkelte fagene omtales i kapitlene som handler om anbefaling til løsning for
utdanningsprogrammet design og håndverk. I gjennomgangen av de små verneverdige fagene har vi
med et tilleggsperspektiv – bevaring av fag og behov for vern. I kapittel 4.14 drøfter vi løsninger for
forvaltning av denne faggruppen og gir våre anbefalinger.

Flere av fagene omfattes av UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, hvor
tradisjonelt håndverk inngår som en av fem temaområder. Et grunnleggende utgangspunkt for
konvensjonen er å sikre at kulturelle uttrykk, praksis og kunnskap som på et generelt grunnlag er truet,
lever videre. Arbeidet med å sikre gode vilkår for de de små og verneverdige fagene er én måte å sikre
at praksiser og kunnskap lever videre. Fagenes kjennetegn er bruk av tradisjonelle teknikker,
materialer og metoder. Fagene har et begrenset og jevnt rekrutteringsbehov. Per i dag er det 41 fag
(Norsk håndverksinstitutt, 2016) som er definert som små verneverdige fag. Virksomheter som har
lærlinger i disse fagene, har krav på et ekstra tilskudd. Dette omtales nærmere i kapittel 4.14.

De små verneverdige fagene i utdanningsprogrammet for design og håndverk har ulike
opplæringsmodeller. 13 av fagene har en særløpsmodell, det vil si 1+3 modell, hvor hoveddelen av
fagopplæringen foregår i en bedrift. 26 av fagene har en 2+2modell og ett fag har en 2+2,5 modell.

Av 997 godkjente lærekontrakter innen utdanningsprogrammet design og håndverk i 2015, var 46 av
lærekontraktene fordelt på 21 av de små verneverdige fagene.21 Det er store forskjeller mellom fagene
med tanke på antall søkere, nye godkjente lærekontrakter og løpende lærekontrakter. Statistikken viser
at fag som har egne Vg2, for eksempel børsemaker og smed, har et årlig og stabilt antall søkere og
løpende lærekontrakter. Begge disse er enten et landsdekkende tilbud, et landslinjetilbud eller de tilbys
av en friskole. For fag som inngår i et Vg2, men hvor det ikke har vært et offentlig tilbud, har over tid
fungert med en 1+3 eller 0+4 modell, for eksempel i trebåtbyggerfaget. 60 prosent av de løpende
lærekontraktene har siden 2008 vært med en av disse modellene. Trebåtbyggerfaget er en av de fire
største av de små verneverdige fagene målt i antall løpende lærekontrakter.

Totalt ble det inngått 358 nye lærekontrakter i 34 av dagens små verneverdige fag i
utdanningsprogrammet for design og håndverk i perioden 2008-2015.22 I seks av fagene har det ikke
vært inngått noen nye lærekontrakter de siste åtte årene.23

I alle fylker var det registrert løpende lærekontrakter per 1. oktober 2015, men antall fag og kontrakter
varierer. Totalt sett er de fleste kontraktene inngått i fylkene på Østlandet.24 Av de fire største fagene er
det en variasjon hvor i landet lærebedriftene finnes.25 For både glasshåndverker og trebåtbygger er de
spredt over hele landet. For møbeltapetsererfaget er de konsentrert i fylkene på Østlandet.26

Urmakerfaget er spredt i seks fylker og hovedsakelig i østlandsfylkene. I de nordligere fylkene utpeker
duodjifagene seg med for eksempel åtte løpende lærekontrakter i Finnmark.27

Omtrent 20 prosent av de avlagte fag- og svennebrevene er oppnådd av praksiskandidater. Kandidater
som følger fagopplæring i skole utgjør ca. 10 prosent.

21 Glasshåndverkerfaget, smedfaget og møbeltapetsererfaget hadde flest godkjente lærekontrakter.

22 Ut fra liste over de små verneverdige fagene pr 1.1.2016 inkl. overgang fra R-94

23 Bøkker, forgyller, gravør, nautisk instrumentmaker, tredreier, veve- og håndstrikkeduodji

24 Oslo og Akershus har flest, med henholdsvis 19 og 16 løpende lærekontrakter, begge i 11 av fagene

25 De fire største fagene målt utfra antall løpende lærekontrakter i 2015 er: glasshåndverkerfaget, møbeltapetserer, trebåtbyggerfaget,
urmakerfaget

26 Østfold, Vest-Agder, Oslo, Buskerud, Akershus

27 Nordland og Nord-Trøndelag er de øvrige fylkene som har løpende lærekontrakter i duodjifagene, med 1 og 2 kontrakter hver.
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Innledning til kapitler om anbefalinger
I kapittel 4.4 til 4.10 gjennomgår vi endringsforslagene fra FRDH, og hvert enkelt av deres foreslåtte
fem nye utdanningsprogrammer. Vi vurderer fagene ut fra kriteriene rekruttering, gjennomføring,
verdsetting og bevaring av fag. Vi drøfter løsningene opp mot konsekvenser for elevene, arbeidslivet og
fylkeskommunene. Vi avslutter hvert kapittel med vår anbefaling til løsning.

I kapittel 4.11 - 4.13 drøfter vi løsninger for fire enkeltfag. I kapittel 4.14 drøfter vi anbefaling til løsning
om forvaltning av de små verneverdige fagene. I kapittel 4.15 drøfter vi alternative løsninger.

Anbefalinger for frisørfaget, hudpleie og
blomsterdekoratørfaget

Innspillene Utdanningsdirektoratet har mottatt, peker i retning av at det er behov for en deling av
dagens utdanningsprogram for design og håndverk. Anbefalingene handler om behov for tydelige og
attraktive utdanningstilbud for å styrke utdanningenes relevans, og imøtekomme bransjenes behov for
kompetanse, samt å gi økt rekruttering. Vg1 er for bredt sammensatt og sikrer ikke en relevant
opplæring for elevene.

På bakgrunn av innspill fra bransjene, Faglig råd for design og håndverk, Faglig råd for helse- og
oppvekstfag og Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære, anbefaler Utdanningsdirektoratet å
opprette et nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering.

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) foreslår et eget utdanningsprogram for frisør- og blomsterfag.
Rådet begrunner forslaget med at frisørfaget og blomsterdekoratørfaget skiller seg fra de andre
håndverksfagene i design og håndverk med tanke på materialer, teknikker og verktøy. Rådet viser til at
de to lærefagene frisørfaget og blomsterdekoratørfaget har flere felleselementer, blant annet tegning,
form, farge, stilhistorie, kundebehandling og fargelære. Rådet mener at et eget utdanningsprogram for
frisør- og blomsterfag lettere kan møte behovene om at elevene skal være yrkesforberedt.

Rådet peker i sin utviklingsredegjørelse på flere utfordringer innen frisørfaget. Dette omhandler
innholdet i opplæringen, frafall, voksne lærlinger, alternative opplæringsmodeller, private skoletilbud og
yrkeskarrieren til en frisør. For blomsterdekoratørfaget mener rådet det er rekrutteringsutfordringer og
at bedriftene etterspør flere lærlinger. Andre utfordringer rådet påpeker, er spesielt knyttet til innholdet
i faget, entreprenørskap og fagets utvikling. Blomsterdekoratørene er opptatt av å skape gode
arbeidsplasser, solide bedrifter og drive faglig utvikling.

For maskør- og parykkmakerfaget ser ikke rådet noen endringsbehov utover å legge faget til det
foreslåtte utdanningsprogrammet for frisør- og blomsterfag.

Videre fremmer FRDH forslag om et nytt lærefag som er rettet mot faghandelen, Vg3
blomstersalgsfaget. Vi behandler dette forslaget i kapittel 5.2. Rådet foreslår at Vg2 aktivitør inkluderes
i utdanningsprogrammet. Dette forslaget er behandlet i egen omtale av aktivitørfaget i kapittel 4.10.
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FRDHs modell for utdanningsprogram for frisør og blomsterfag

Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære

Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære peker på noen utviklingstrekk for frisørfaget og
velværefag:

 Frisørfaget har god tilgang på læreplasser og lang tradisjon for fagopplæring. Bedriftene har i
hovedsak rekruttert faglærte frisører med svennebrev eller personer som har hatt mål om å gå
opp til svenneprøve. Lærlingordningen er den viktigste rekrutteringskanalen for bransjen. Også
de private opplæringstilbudene leder elevene inn i lærlingordningen med svennebrevet som
mål.

 Den private utdanningen er gjerne knyttet til frisørkjeder hvor et stort antall tar utdanningen
som unge voksne. Dette tilbudet, sammen med det offentlige, mener de opprettholder en jevn
rekruttering og stabil tilgang på faglærte.

 Sektoren «frisering og annen velvære» (SSB-gruppering) sysselsetter mer enn 15 000 personer.
Hudpleie og velvære har hatt den største veksten de seneste årene.

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

FRHO har ingen anbefalinger som berører fagene i design og håndverk. Men vi har valgt å ta med deres
omtale av hudpleierfaget her, da dette faget inngår i Utdanningsdirektoratet anbefaling til nytt
utdanningsprogram. I følge FRHO er ikke de største utfordringene til hudpleierfaget knyttet til
tilbudsstrukturen, men at opplæringen og kompetansen ikke er verdsatt i arbeidslivet. Rådet fremhever
blant annet utfordringen med at vitnemål fra videregående skole ikke har status i bransjen. Vitnemål er
lite egnet for å synliggjøre kompetanse utad, blant annet fordi hudpleier eller hudterapeut ikke er
beskyttede titler. Rådet mener derfor det bør vurderes å utarbeide et «sertifikat» som bevis på oppnådd
kompetanse for de skolebaserte yrkesfagene som ikke har annen godkjenning. Rådet skriver:

De fleste aktørene på feltet ønsker en eller annen form for godkjenning for hudpleiere, og aller helst en
beskyttelse av tittelen. Å komme inn under ordningen for autorisasjon som helsepersonell er neppe
aktuelt da et fåtall av hudpleiere yter det som i lovens forstand kalles helsehjelp. En
bransjesertifiseringsordning kan utvikles (FRHO, 2016:52).

Videre skriver rådet at opplæringen dekker hud-, fot- og kroppspleie (ofte omtalt som SPA-
behandlinger), men at den ikke er spesialisert nok til å dekke mer spesialiserte behandlinger som
hudpleiere forventes å kunne utføre. Rådet mener allikevel at hudpleieutdanningen fungerer godt ved
de skolene som tilbyr utdanningen.
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Utdanningsdirektoratets vurdering av fagene

Frisørfaget

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 frisør blir tilbudt i alle fylker og ved 42 skoler. De siste tre årene har antall elever på Vg2 frisør
sunket fra 758 til 618. Samtidig som søkningen til det offentlige utdanningstilbudet i frisørfaget går
kraftig ned, ser vi at innslaget av private utdanningstilbud øker, og at dette opprettholder den samlede
rekrutteringen til faget (Høst m.fl., 2015). Lærlingordningen benyttes også av dem som tar utdanning
via private opplæringstilbud. Disse tegner i mange tilfeller lærekontrakt med full opplæring i bedrift. De
har mulighet til å få fratrekk i læretiden for eventuell tidligere relevant praksis og skolegang tidligere
utdanning.

Vg2 frisør leder til ett lærefag, Vg3 frisørfaget. Frisørfaget er det klart største lærefaget i
utdanningsprogrammet design og håndverk. I 2015 var det 956 søkere til læreplass i frisørfaget,
hvorav 813 av dem hadde fått godkjent læreplass per 1.1.2016. I årene 2012-2015 er det oppnådd
gjennomsnittlig 567 svennebrev årlig, hvor kun 3 prosent av disse ble oppnådd av praksiskandidater.
11,3 prosent av elevene på Vg2 frisør gikk videre til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
fremfor å søke læreplass i 2015.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Frisørfaget er et av de ti største lærefagene i tilbudsstrukturen. Lærlingordningen spiller en viktig rolle
som rekrutteringsordning, og svennebrevet fungerer i stor grad som en inngangsbillett til yrket (Jordfald,
2013), og det er lite bruk av ufaglært arbeidskraft. Antall frisører som videreutdanner seg innen
Mesterbrevordningen er betydelig redusert de senere årene, men svennebrevet har en sterk posisjon i
bransjen. I følge Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære, gir frisørutdanningen med opplæring
i skole og bedrift «… fleksible og endringsvillige yrkesutøvere som er opptatt av nye trender, tekniske
nyvinninger, og som har høyt teknisk-faglig nivå.» (2016:36)

Utviklingen i frisørbransjen går i retning av færre enkeltmannsforetak og flere aksjeselskaper. Flere
driver som del av en kjede og flere planlegger å utvide. I frisørbransjen har det vært en vekst i
sysselsettingen de siste årene, og det antas å være et stort behov for faglært arbeidskraft i årene
fremover. Samtidig opplever virksomhetene at det er blitt vanskeligere å rekruttere og beholde ferdig
utdannede frisører med svennebrev.

Blomsterdekoratørfaget

Rekruttering og gjennomføring

I skoleåret 2016-17 tilbys Vg2 blomsterdekoratør ved 10 skoler i 10 fylkeskommuner. Antall elever har
økt fra 91 til 102 elever de siste tre årene. Vg2 blomsterdekoratør leder til ett lærefag, Vg3
blomsterdekoratørfaget. I 2015 var det 107 søkere til læreplass i faget, hvorav 68 av dem hadde fått
godkjent læreplass per 1.1.2016. I årene 2012-2015 har det vært oppnådd gjennomsnittlig 76 fagbrev
årlig i blomsterdekoratørfaget, hvorav 10 prosent ble oppnådd av praksiskandidater. 13,5 prosent av
elevene på Vg2 blomsterdekoratør gikk videre til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i 2015.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

I fagblomsterhandelen ansettes i hovedsak blomsterdekoratører med fagbrev, men også ufaglærte som
har mål om å ta fagbrev. Det er gode utsikter til å få jobb i faget. Blomsterdekoratørfagets
opplæringskontor skriver i innspill til Utdanningsdirektoratet28 at det vil være behov for fagutdannede
blomsterdekoratører også i fremtiden. De skriver videre:

28 16.11.2015
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«Det at mange fylker ikke har tilbud om blomsterdekoratørfaget gjør at yrket ikke blir markedsført på
skolene, og at elevene ikke får mulighet til å velge å jobbe mot blomst på Vg1 (i mangel på verksteder og
kompetanse hos lærerne i faget), noe som er bekymringsfullt. Vi har mange bedrifter som ønsker et
tettere samarbeid med skolene, og vi har læreplasser å tilby til de som vil og er kompetente til å ta fatt på
læretiden.»

Innspillet bekrefter rekrutteringsbehovene i bransjen og at bransjen støtter opp om og verdsetter
utdanningen.

Blomsterbransjen har gitt tilbakemeldinger om at de opplever en stadig sterkere internasjonal
konkurranse. De ser en tendens til at ferdige produkter, i hovedsak buketter, i økende grad blir
importert fra utlandet og solgt utenom faghandelen, for eksempel i dagligvarebutikker og på
bensinstasjoner. Konkurransen går ut over norske blomsterhandlere og fagarbeidere når forbrukerne
velger disse produktene fremfor dem som selges av spesialistene. Mange blomsterdekoratører har de
siste årene måttet legge ned virksomheten (Høst mfl. 2015). På sikt kan dette få konsekvenser for
opplæringen i håndverksfaget og tilgang til læreplasser.

Maskør- og parykkmakerfaget

Rekruttering, gjennomføring, verdsetting på arbeidsmarkedet og bevaring

De siste tre årene har det vært gjennomsnittlig fire løpende lærekontrakter i faget, og ett oppnådd
svennebrev årlig. Kompetansen etterspørres hovedsakelig av kulturinstitusjoner som TV, filmteater,
dans og opera. Faget er et av de små verneverdige fagene og et særløpsfag. Det betyr at vi må ta
særskilte hensyn knyttet til bevaring når vi vurderer faget. Dette omtales nærmere i kapittel 4.14.

Hudpleiefaget

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 hudpleie og Vg3 hudpleier inngår i utdanningsprogrammet for helse- og oppvekstfag. Hudpleier er
et yrkeskompetansefag, med Vg2 og Vg3 i skole. For de tre siste skoleårene har det vært mellom 219
til 246 elever totalt på Vg2 og mellom 152 til 200 elever på Vg3. I tillegg finnes det flere private
utdanningstilbud og kurs innen hudpleie.

Andelen med overgang til Vg3 påbygning til generell studiekompetanse var 14,2 prosent i 2015.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære mener det er et stort behov for faglærte hudpleiere.
Bransjen mener lenken til praksisfeltet er for svak når hudpleieutdanningen har en opplæringsmodell
med tre år i skole, er et yrkeskompetansefag og plassert i utdanningsprogrammet for helse- og
oppvekstfag. Som vi også skrev over, fremhever Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO)
utfordringen med at vitnemål fra videregående skole i hudpleie ikke har status i bransjen, og de mener
dette blant annet skyldes at hudpleier eller hudterapeut ikke er beskyttede titler som inngår i en type
sertifiseringsordning. Rådet mener allikevel at hudpleieutdanningen fungerer godt ved de skolene som
tilbyr utdanningen.

Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære mener flere frisørbedrifter nå etterspør arbeidskraft
med supplerende kompetanse, for eksempel hudpleierutdanning. Og at det er en økende etterspørsel i
denne delen av velværesektoren. Utvalget forventer en stabil eller svakt økende etterspørsel etter
utdannede hudpleiere.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsningene
Utdanningsdirektoratet støtter i stor grad FRDHs forslag om et nytt utdanningsprogram for frisør og
blomsterfag, men vi har noen tilleggs vurderinger som gjør vår anbefaling noe annerledes enn rådets.
For det første har vi en annen anbefaling for aktivitørfaget, som beskrevet i kapittel 4.10. Videre



75

anbefaler vi at Vg2 og Vg3 hudpleie inkluderes i det foreslåtte utdanningsprogrammet for frisør- og
blomsterfag. Dette er med bakgrunn i de vurderingene som både FRHO og Yrkesfaglig utvalg for helse,
oppvekst og velvære har kommet med i denne gjennomgangen.

For hudpleierfaget har både FRHO og utvalget pekt på endringer i velværesektoren som medfører at
tilbudsstrukturen for hudpleierfaget bør endres. Innspillene peker i retning av at hudpleierfaget bør
knyttes nærmere sammen med de fagene som bransjen består av, for eksempel frisørfaget. Både
utvalget og FRHO er opptatt av utfordringen med den manglende tilknytningen til arbeidslivet. Dette har
vært avgjørende momenter i Utdanningsdirektoratets anbefalinger til løsning.

FRHO påpeker i sin utviklingsredegjørelse at hudpleiere er ekskludert fra å utvikle seg innen det
medisinsk-kosmetiske feltet og vår anbefaling svarer ikke på det. I tillegg ser vi at det er gode
argumenter for å endre opplæringsmodellen fra et yrkeskompetansefag til lærefag, men har ikke valgt
å endre dette i denne omgang. Det må drøftes nærmere med partene i arbeidslivet.

Utdanningsdirektoratet foreslår å opprette et nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering. Anbefalingen vil ha konsekvenser for elevene, arbeidslivet og fylkeskommunene. Vi
drøfter disse nedenfor.

Elevperspektivet

Et nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering vil styrke den offentlige
utdanningen, ettersom lærerne vil få bedre muligheter til å yrkesrette fagene. Det vil gjøre overgangen
fra skole til bedrift bedre for elevene. Samtidig vil et mer relevant opplæringstilbud kunne gi økt
mulighet for læreplass i frisørfaget og blomsterdekoratørfaget og for praksisopplæring i hudpleie.

Ifølge yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære er hudpleier et yrke i vekst som er tett koblet til
frisørfaget. Utdanningsdirektoratet mener at ved å plassere hudpleierfaget i det foreslåtte
utdanningsprogrammet vil det øke elevenes muligheter for å gjøre flere yrkesvalg innen én bransje.

Fagene i utdanningsprogrammet vil ha felleselementer som helse, håndverksproduksjon, mote og
trend, form og fargelære, estetikk, HMS, markedsføring og forskjellige kommunikasjonsverktøy.
Utdanningsprogrammet kan med dette ha tilstrekkelig felleselementer til alene å kunne utgjøre et
utdanningsprogram. I tillegg vil kompetansen som elevene oppnår, være relevant for arbeidslivet.

Arbeidslivsperspektivet

Arbeidslivets parter har uttrykt et ønske og behov for at elevene må kunne det grunnleggende i faget før
de tegner lærekontrakt i en bedrift. De har gitt uttrykk for at dagens struktur i design og håndverk ikke i
ivaretar dette behovet i tilfredsstillende grad. I modellen som Utdanningsdirektoratet foreslår, legges
det til rette for en tidligere opplæring i fagene fra og med Vg1. Vi tar hensyn til fag som i arbeidslivet har
en tilhørighet, for eksempel frisør og hudpleie. Utdanningsdirektoratet mener dette vil gi gode
forutsetninger for kvalifiserte søkere til læreplass. Videre vil det bidra til at nye faglærte og elever med
yrkeskompetanse har en kompetanse som i større grad er verdsatt i arbeidsmarkedet.

Både frisørfaget og blomsterdekoratørfaget er håndverksfag med begrensede fellesnevnere med fag i
andre utdanningsprogrammer. Også mellom de to fagene er det store ulikheter. Vi mener i tråd med
FRDH at et utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering vil gi muligheter for tidligere
yrkesretting.

Konsekvenser for fylkeskommunen

Utdanningsdirektoratet anslår at et nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering
har stort nok elevgrunnlag til å kunne opprettes som eget utdanningsprogram i alle fylkeskommuner.

Ved å konsentrere tre Vg2-tilbud og et særløpsfag til ett felles utdanningsprogram kan vi forvente å få
en tydelig profil, selv om fagene er noe ulike. Vi antar at det vil være Vg2 frisør som også i fremtiden vil
være det bærende Vg2-tilbudet og kan tilbys i alle fylkeskommunene, mens Vg2 og Vg3 hudpleier kan
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få en økt rekruttering. Vi antar at Vg2 blomsterdekoratør holder seg på et stabilt nivå ut fra dagens
tilbud. Rekrutteringen til maskør- og parykkmakere forventer vi blir tilnærmet lik den vi ser i dag.

Bevaring

Maskør- og parykkmakerfaget er et av de verneverdige fagene. Faget videreføres som et særløpsfag i
utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering. Innspill fra bransjen viser at de
rekrutterer hovedsakelig lærlinger som har kompetanse i frisørfaget. Ved å legge faget til dette
utdanningsprogrammet mener Utdanningsdirektoratet det vil imøtekomme behovet i bransjen med
relevant opplæring på Vg1.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at det opprettes et nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering.

Utdanningsdirektoratets modell for utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering

Utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering
Programområder Programområder

Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnelse

1. år 2. år 3. år 4. år 4,5. år

Frisør, hudpleie og blomsterdekorering Blomsterdekoratør Blomsterdekoratørfaget Fagbrev Blomsterdekoratør

Frisør Frisørfaget Svennebrev Frisør

Hudpleie Hudpleier Yrkeskompetanse Hudpleier

Alle programområder unntatt

særløp

Vg3 påbygging til generell

studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Særløp

Maskør- og parykkmakerfaget Svennebrev Maskør- og parykkmaker
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Anbefalinger for trearbeidsfagene
Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at det opprettes et nytt utdanningsprogram for snekker- og
trehåndverksfag. Vi anbefaler at Vg2 design og trearbeid og Vg2 båtbyggerfag legges ned. Vi anbefaler
at møbelsnekkerfaget legges til Vg2 treteknikk i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.
Videre at trebåtbyggerfaget, treskjærerfaget, tredreierfaget, bøkkerfaget og orgelbyggerfaget endrer
opplæringsmodell til særløp og legges til utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.
Særløpsfagene gipsmakerfaget og kurvmakerfaget flyttes til utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for design og håndverk

FRDH foreslår at det etableres et nytt utdanningsprogram for snekker- og trehåndverksfag.
Utdanningsprogrammet vil lede til fire Vg2: Vg2 båtbygger, Vg2 innredning-, møbel- og trevaresnekker,
Vg2 aktivitør, Vg2 design og duodji. I tillegg vil utdanningsprogrammet lede til fire særløpsfag:
kurvmakerfaget, gipsmakerfaget, keramikerfaget og forgyllerfaget.

Vg2 innredning-, møbel- og trevaresnekker er et nytt Vg2 som FRDH foreslår opprettet. Dette skal lede
videre til fag som ligger i dagens utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk og i dagens
utdanningsprogram for design og håndverk.

Snekker- og trehåndverksfag skal ha kryssløp til Vg2 børsemaker og Vg2 industriell møbelproduksjon.
Rådet foreslår også at det opprettes kryssløp fra utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk til
Vg2 innredning-, møbel- og trevaresnekker.

FRDH fremmer forslag om et nytt lærefag på Vg3-nivå rettet mot faghandelen, kalt Vg3 møbel-, trelast-
og trevareselger. Dette forslaget behandles i kapittel 5.2. Endringsforslag for Vg2 aktivitør behandles i
kapittel 4.10.

FRDH mener trearbeidsfagene ikke kan legges til Vg1 bygg- og anleggsteknikk, da dette
utdanningsprogrammet ikke ivaretar opplæring i bruk av håndverktøy og teknikker som er relevant for
disse fagene. De mener likevel at fagene kan dele Vg2 med de andre snekkerfagene i Vg2 treteknikk,
som hører til utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk.

FRDHs modell til nytt utdanningsprogram for snekker- og trehåndverksfag
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Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) beskriver i sin utviklingsredegjørelse at rådet på nytt har
drøftet ønsket om sammenslåing av snekkerfagene. De har sett på om det er mulig å slå sammen
snekkerfagene innenfor bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk og teknikk og industriell
produksjon. Det betyr for trevare- og bygginnredningsfaget, møbelsnekkerfaget og industriell

møbelproduksjon.29 De påpeker at disse snekkerfagene var et samlet fag før Kunnskapsløftet. Trevare-
og møbelsnekkerfaget i Reform 94 ble delt i tre ulike fag: trevare- og bygginnredningsfaget,
møbelsnekkerfaget og industrisnekkerfaget.

FRBA mener fagene er overlappende, ikke minst fagene i design og håndverk og bygg- og
anleggsteknikk. Rådet foreslår ingen endringer i trevare- og bygginnredningsfaget. De anbefaler at
partene sammen med direktoratet drøfter mulig sammenslåing av Vg2-tilbudene i bygg- og
anleggsteknikk, design og håndverk og teknikk og industriell produksjon. Alternativt kan det kun gjelde
Vg2-tilbudene i bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. Det sammenslåtte Vg2-tilbudet mener
de bør legges til bygg- og anleggsteknikk med eventuelle kryssløp. De anbefaler at partene må drøfte
hvilke konsekvenser det vil få for de tre utdanningsprogrammene og for tilbudene fylkene gir.

Faglig råd teknikk og industriell produksjon

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår å legge ned Vg2 industriell
møbelproduksjon og å flytte industritapetsererfaget og industrisnekkerfaget over til Vg2
industriteknologi. De foreslår kryssløp fra Vg2 treteknikk i utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk til de to fagene. FRTIP anbefaler også at myndighetene utreder mulighetene for et felles
Vg2 møbel- og treteknikk og at dette har kryssløp til industrisnekkerfaget og industritapetsererfaget.

FRTIP begrunner forslaget om nedlegging av Vg2 industriell møbelproduksjon med at tilbudet har få
søkere. Det er kun én skole i hele landet som har dette tilbudet, og det er vanskelig å rekruttere
ungdom til dette Vg2-tilbudet. Videre mener rådet at møbelindustrien har stor grad av automatisering,
og at Vg2 industriteknologi er relevant for bedriftene.

FRTIP omtaler i sin utviklingsredegjørelse drøftingene som har vært rundt et mulig felles Vg2 for tre- og
møbelfagene som p.t. ligger på utdanningsprogrammene TIP, bygg- og anleggsteknikk og design og
håndverk. Hvor i tilbudsstrukturen et eventuelt Vg2 møbel og treteknikk bør plasseres, har de ikke tatt
stilling til, men FRTIP ønsker ikke å legge det til utdanningsprogrammet TIP. Norsk Trevare,
Fellesforbundet og Treindustrien mener Vg2-tilbudet bør være en del av utdanningsprogrammet for
bygg- og anleggsteknikk. De mener majoriteten av lærlinger til trefagene i dag rekrutteres herfra.

Utdanningsdirektoratets vurdering av fagene
Søkningen til snekker- og trehåndverksfagene har gått dramatisk ned. VK1 i Reform 94 hadde i
overkant av 200 søkere årlig i de siste årene før Kunnskapsløftet ble innført. VK1 snekkerfag ledet i
hovedsak til de samme lærefagene som dagens Vg2 design og trearbeid og Vg2 treteknikk.30 I 2016
hadde disse Vg2-tilbudene henholdsvis 34 og 42 søkere.

I vurderingen av forslaget fra FRDH har direktoratet kommet frem til en annen løsning enn den rådet
foreslår. Vi beskriver her de fagene som er en del av dagens Vg2 design og trearbeid og Vg2 båtbygger.
To av de fire særløpsfagene FRDH foreslår lagt til det nye utdanningsprogrammet: gipsmakerfaget og
kurvmakerfaget omtales også. Utdanningsdirektoratet anbefaler at forgyllerfaget og keramikerfaget
legges til utdanningsprogrammet for metall- og glasshåndverk. Disse fagene omtales derfor i kapittel
4.6. Komposittbåtbyggerfaget omtales i kapittel 4.12, duodjifagene i kapittel 4.9 og aktivitørfaget i
kapittel 4.10. Utdanningsdirektoratets anbefalinger for Vg2 treteknikk i utdanningsprogrammet for

29 FRBA foreslo i 2010 å slå sammen møbelsnekkerfaget og trevare- og bygginnredningsfaget.

30 Vg2 treteknikk er plassert i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
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bygg- og anleggsteknikk31 omtales i kapittel 12.3. Anbefalinger for Vg2 industriell møbelproduksjon
omtales i kapittel 13.3.

Vg2 design og trearbeid og Vg2 båtbyggerfag

Vg2 design og trearbeid rekrutterer til fem lærefag, hvorav fire er verneverdige. Seks skoler i fem
fylkeskommuner hadde tilbud om Vg2 design og trearbeid i skoleåret 2015-16. Det har gjennomsnittlig
vært 40 elever per år de tre siste årene.

Vg2 båtbygger rekrutterer til to lærefag, trebåtbygger og komposittbåtbygger. Dette er kun én skole som
tilbyr Vg2 båtbyggerfag, en friskole som ble godkjent i 2014 for et tilbud for inntil 15 elever. I skoleåret
2015-16 hadde skolen 9 elever i Vg2 båtbyggerfag.

Møbelsnekkerfaget

Rekruttering, gjennomføring og verdsetting på arbeidsmarkedet

I 2015 var det 33 søkere til læreplass i møbelsnekkerfaget, hvorav 21 av dem hadde fått godkjent
læreplass per 1.1.2016. 23 prosent av søkerne hadde ungdomsrett. I årene 2012-2015 har det årlig
vært oppnådd i gjennomsnitt 20 svennebrev, hvor 22 prosent av disse har blitt oppnådd av
praksiskandidater.

Møbelsnekkerfaget er et håndverksfag med lange tradisjoner. FRDH skriver at møbelsnekkerfaget må
betraktes som et fag som viderefører håndverkstradisjoner og teknikker. Det er behov for flere
lærlinger, og bransjen melder at fagutdannede med svennebrev innen møbelsnekkerfaget får jobb.
Bedriftene ønsker at nyansatte har svennebrev, men ansetter også ufaglærte i mangel av faglærte. De
påpeker samtidig at økt internasjonal konkurranse bidrar til å gjøre framtidsutsiktene for
næringsgrunnlaget i yrkene usikre. Dette kan bidra til at fagene fremstår som mindre attraktive for
elevene (Høst mfl. 2015).

Små verneverdige fag

Vg2 design og trearbeid og Vg2 båtbyggerfag rekrutterer til fem verneverdige fag: trebåtbyggerfaget,
bøkkerfaget, tredreierfaget, treskjærerfaget og orgelbyggerfaget. Når vi skal vurdere endringer i
tilbudsstrukturen for de verneverdige fagene, må vi ta særskilte hensyn (se kapittel 4.14 om bevaring
av fag). Gipsmakerfaget og kurvmakerfaget er verneverdige og særløpsfag. De er tatt med i forslag til
modell fra FRDH om et utdanningsprogram for snekker- og trehåndverksfag.

Rekruttering og gjennomføring

Det er tegnet få nye lærekontrakter i de verneverdige trearbeidsfagene de tre siste årene.
Trebåtbyggerfaget er et unntak og er det største av de små verneverdige fagene når det gjelder antall
løpende lærekontrakter med 15 kontrakter per 1.10.2015. Fire personer har tegnet lærekontrakt i
treskjærerfaget, og tre personer har påbegynt læretid i orgelbyggerfaget. I gipsmakerfaget er det tegnet
to nye kontrakter de tre siste årene, i kurvmakerfaget fire. Bøkkerfaget og tredreierfaget har ikke hatt
nye lærekontrakter de siste åtte årene.

Når det gjelder oppnådde svennebrev i fagene i løpet av de åtte siste årene, viser statistikken at alle
fagene, bortsett fra tredreierfaget, har hatt kandidater som har oppnådd svennebrev. Bøkkerfaget har
hatt to oppnådde svennebrev, treskjærerfaget fem, orgelbyggerfaget fire, gipsmakerfaget tre og
kurvmakerfaget to. Fra 2011 til 2015 er det oppnådd 15 fagbrev i trebåtbyggerfaget.

Verdsetting på arbeidsmarkedet og bevaring

Arbeidsmarkedet for faglærte innen trearbeidsfagene er generelt begrenset, men som vi har beskrevet
nærmere i kapittel 4.14, er det et behov for å bevare og videreføre fagene.

31 Trevare- og bygginnredningsfaget, limtreproduksjonsfaget, trelastfaget
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Trebåtbyggerfaget er anerkjent i bransjen. FRDH viser i sin utviklingsredegjørelse at særlig fartøyvernet i
Norge er helt avhengig av dyktige håndverkere. Det mangler imidlertid rekruttering til faget. FRDH
skriver at virksomheter innen trebåtbygging i dag rekrutterer ansatte med ulik fagbakgrunn.
Riksantikvaren har etablert et eget bevaringsprogram for fartøyvernet hvor landets tre fartøyvernsentre
er sentrale (Riksantikvaren, 2010). Hardanger fartøyvernsenter er godkjent som lærebedrift innen flere
av de små verneverdige fagene knyttet til fartøyvernet.

Det er behov for tredreierfaget. Vi trenger utøvere i faget for å kunne ivareta vår kulturarv. Restaurering
av kirkeinventar og antikviteter, kopier av arkeologiske funn og nye utsmykningsoppgaver er eksempler
på oppgaver som bør utføres av faglærte treskjærere. Bøkkerfaget har få utøvere, men det er en
etterspørsel etter tretønner til både vin, matemballasje og oppbevaring. I tillegg produseres det ulike
tønner og stamper til både interiør- og utendørsformål til et privatmarked.

De fleste orgler finnes i kirker. Orgelbygging omfatter arbeid i mange stilretninger, fra renessanse,
barokk og romantikk til modernisme og nyskaping. Orgelbyggerfaget retter seg i hovedsakelig mot et
offentlig marked. Dette gir særskilte utfordringer for et lite fagmiljø, spesielt knyttet til de gjeldende
anbudsreglene. Ifølge bransjen er andelen norskbygde nye orgler synkende. Dette skyldes primært de
norske anbudsreglene, som åpner for konkurranse fra lavkostland. Andre europeiske land har gitt
orgelinnkjøp særordninger, blant annet for å bevare egen orgelkultur og egne håndverkstradisjoner.

I gipsmakerfaget lages det hovedsakelig produkter rettet mot bygg i form av ulik dekor utvendig og
innvendig i bygninger. Forbrukerne er hovedsakelig private, men også offentlige når det gjelder for
eksempel restaureringsprosjekter. Blant annet har Nidaros domkirkes restaureringsarbeider et
gipsverksted, og er lærebedrift for faget.

Kurvmakerfaget er lite utbredt, og har få utøvere. Men, ved at det de senere årene er en noe økende
interesse for faget, med flere nye lærekontrakter, forventer vi at markedet vil øke. Også dette faget har
både privat og offentlig etterspørsel.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsningene

Utdanningsdirektoratet mener forslaget fra FRDH må sees i sammenheng med forslagene fra FRBA og
FRTIP. Alle de tre faglige rådene påpeker at søkningen til Vg2-tilbudene i trearbeidsfagene har vært
synkende innen industrifagene, byggfagene og håndverksfagene. Alle rådene er positive til ett felles
Vg2 for fagene. Men det er uenigheter rundt Vg1-strukturen og til dels Vg3 for enkelte fag. Rådene
virker også til å være uenige om hvor stor overlapp det er mellom de tre snekkerfagene;
industrisnekkerfaget, møbelsnekkerfaget og trevare- og bygginnredningsfaget.

Når Utdanningsdirektoratet har vurdert FRDHs forslag om nytt utdanningsprogram for snekker- og
trehåndverk, har vi vurdert om det er behov for flere utdanningsprogrammer med snekkerfag. Vi har
vurdert arbeidslivets behov for kompetanse, dagens tilbud i fylkene og behovet for bevaring av fag. Vi
har tatt hensyn til de tre prinsippene som er beskrevet i kapittel 3.1.3, om fleksibilitet i utdanningen,
relevant kompetanse og et desentralisert tilbud. Vi har forsøkt å belyse ulike dilemmaer rundt
opprettelsen av et utdanningsprogram for snekker- og trehåndverksfag. I tillegg legger vi til grunn de
kvalitative vurderingene av lærefagene ut fra de prinsippene som er beskrevet i kapittel 3.5 om små
fag.

Utdanningsdirektoratet mener det vil være hensiktsmessig å foreslå en annen løsning for snekker- og
trehåndverksfagene enn det FRDH foreslår. Vi mener det er hensiktsmessig med en felles Vg2-struktur
for fagene når dagens Vg2-tilbud er små og har overlappende innhold. Dette mener vi er i tråd med
innspillene fra alle de tre rådene. Videre mener vi det er lite hensiktsmessig å opprette et nytt
utdanningsprogram for fag som har relativt stor grad av faglig overlapp med fag i bygg- og
anleggsteknikk. Vi mener Vg1 bygg- og anleggsteknikk vil gi et godt utgangspunkt for videre arbeid i de
ulike trearbeidsfagene. Videre vurderer vi at enkelte av de små trehåndverksfagene kan ha bedre nytte
av en særløpsmodell, hvor større deler av opplæringen foregår i bedrift.

Utdanningsdirektoratet foreslår at Vg2 design og trearbeid og Vg2 båtbyggerfag legges ned. Vi anbefaler
at møbelsnekkerfaget legges til Vg2 treteknikk i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk og
at Vg2 treteknikk endrer navn til Vg2 møbel og treteknikk. Trebåtbyggerfaget, treskjærerfaget,
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tredreierfaget, bøkkerfaget og orgelbyggerfaget endrer opplæringsmodell til særløp og legges til
utdanningsprogrammet for bygg og anleggsteknikk. Gipsmakerfaget og kurvmakerfaget legges til
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.

Både FRDHs og Utdanningsdirektoratets anbefalinger vil ha konsekvenser for elevene, arbeidslivet og
fylkeskommunene. Vi drøfter begge disse alternativene nedenfor.

Vurdering av de to alternativene

Elevperspektivet

Et eget utdanningsprogram for snekker- og trehåndverk vil ha et lavt elevgrunnlag og vil ikke kunne
tilbys i alle fylker. Dette er i seg selv ikke et problem. Utdanningsdirektoratet anbefaler opprettelse av
andre utdanningsprogrammer med lavt elevgrunnlag. Små utdanningsprogram har likevel en ulempe
for elevene, da de fleste må flytte for å ta utdanningen og valgmulighetene innad i
utdanningsprogrammet er ofte få. Forslaget til FRDH vil ivareta de trearbeidsfagene som i dagens
tilbudsstruktur er små og verneverdige, og som har håndverksfaglige tradisjoner. Forslaget til FRDH vil
gi elevene en mulighet for faglig fordypning fra og med Vg1. Virksomhetene vil kunne oppleve at
kvaliteten på opplæringen blir bedre, noe som kan gi bedre muligheter for at elevene får læreplass.
Dette kan gi positive effekter på motivasjon og gjennomføring.

Direktoratets alternativ, hvor fagene samles i bygg- og anleggsteknikk, kan gi en positiv effekt ved at
elevene som søker seg mot byggfag, anleggsfag og trearbeidsfag får flere valgmuligheter etter Vg1
innen samme utdanningsprogram. I dag tilbys Vg1 bygg- og anleggsteknikk i alle fylkeskommunene. Vi
mener opplæringen på Vg1 vil være relevant for fagene, selv om Vg1 gir elevene en bred inngang til
bygg- og anleggsfagene. Vg1 inneholder kunnskap både om ny teknologi innen anlegg, industri og bygg
og små fag som ivaretar tradisjonelle håndverk.

Ved å endre opplæringsmodellen til særløp for de verneverdige fagene vil elevene ha en mulighet til å
bli kjent med fagene på Vg1, samtidig som den videre opplæringen skjer i bedrift hvor kompetansen i
faget best ivaretas og videreføres.

Arbeidslivsperspektivet

Bransjene som trearbeiderfagene utdanner til, er svært ulike. I møbelsnekkerfaget etterspør bransjen
økt rekruttering og flere kvalifiserte søkere til læreplass. FRBA og FRTIP er ikke enige om at modellen til
FRDH vil gi en økt rekruttering.32 Bransjene har også etterspurt mer praktisk opplæring i skole for
trearbeidsfagene. Forslaget fra FRDH imøtekommer dette.

Utdanningsdirektoratet mener forslaget om å legge møbelsnekkerfaget til Vg2 treteknikk vil kunne øke
rekrutteringen til faget. Rekruttering er imidlertid komplekst, og det er vanskelig å forutsi hvordan
endringer i strukturen vil slå ut. Utdanningsdirektoratet imøteser ikke FRDHs argumentasjon om at Vg1
bygg- og anleggsteknikk ikke ivaretar opplæring i bruk av håndverktøy og teknikker som relevant for
disse fagene. Vi mener en samling av trearbeiderfagene i utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk, vil gi elevene en tidligere opplæring i fagene og gjøre de små fagene bedre kjent i
bransjen.

Konsekvenser for fylkeskommunen

Et nytt utdanningsprogram for snekker- og trehåndverk vil ikke ha nok elevgrunnlag for å kunne tilbys i
alle fylker. Det må vurderes om utdanningsprogrammet eventuelt må opprettes som landslinje eller
landsdekkende tilbud, se kapittel 3.1. Ut fra dagens søkning til både Vg2 design og trearbeid og Vg2
treteknikk kan vi forvente at i underkant av halvparten av fylkeskommunene vil gi et tilbud i et felles
Vg2 i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.

32 Fra møte i Utdanningsdirektoratet 6. juni 2016.
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Alternativet med å overføre fagene til utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk kan medføre
en større interesse for Vg2-tilbudet og gi fylkeskommunene en større fleksibilitet i tilbudet de kan gi til
elevene.

Bevaring

Både trearbeidsfagene innen utdanningsprogrammet for design og håndverk og fagene som springer ut
fra Vg2 treteknikk i utdanningsprogrammet for bygg og anleggsteknikk er små. I Vg2 design og
trearbeid er fire av fagene i tillegg verneverdige. Alle fagene har lange håndverkstradisjoner som bør
ivaretas og bevares. Vi vurderer at dette er fag som verdsettes i arbeidslivet, selv om markedet er lite.

FRBA har ikke vurdert om det kan være fag som springer ut fra Vg2 treteknikk som kan vurderes som
verneverdig, for eksempel limtreproduksjonsfaget. Etter innspill fra FRBA anbefaler
Utdanningsdirektoratet sammenslåing av trelastfaget, limtreproduksjon og trevare- og
bygginnredningsfaget til et nytt felles fag for treindustri med valgbare fordypninger i læreplanen.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at bøkkerfaget, orgelbyggerfaget, tredreierfaget og treskjærerfaget
gjøres om til særløpsfag. Vi mener denne modellen bedre kan ivareta opplæring i disse fagene. I
særløpsmodellen mottar lærebedriftene et større tilskudd for lærlingene,33 dette for å kompensere noe
for at bedriftene må sette av mer tid til opplæring.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke å opprette et eget utdanningsprogram for snekker- og
trehåndverksfag.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg2 design og trearbeid og Vg2 båtbyggerfag legges ned. Vi
anbefaler at møbelsnekkerfaget legges til Vg2 treteknikk i utdanningsprogram for bygg- og
anleggsteknikk og at Vg2 treteknikk endrer navn til Vg2 møbel og treteknikk. Trebåtbyggerfaget,
treskjærerfaget, tredreierfaget, bøkkerfaget og orgelbyggerfaget endrer opplæringsmodell til særløp og
legges til utdanningsprogrammet for bygg og anleggsteknikk. Gipsmakerfaget og kurvmakerfaget legges
til utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.

33 Mer om de ulike satsene på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/satser-larlinger-og-
larekandidater-juli-2016/
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Anbefalinger for metall- og glasshåndverk
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det opprettes et utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk
som også inkluderer enkelte mindre håndverksfag. Utdanningsprogrammet vil rekruttere til følgende
Vg2: gull- og sølvsmedhåndverk, ur- og instrumentmaker, smed og børsemaker og til særløpsfagene
blyglasshåndverkerfaget, glasshåndverkerfaget, gjørtlerfaget, gravørfaget, keramiker og forgyller.
Utdanningsprogrammet vil i hovedsak bestå av fag som er små og verneverdige. Det vil ikke være
grunnlag for å tilby utdanningsprogrammet i alle landets fylker, vi anbefaler at det knyttes til landslinjer
som beskrevet i kapittel 3.1.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) foreslår at det opprettes et nytt utdanningsprogram for metall-
og glasshåndverk. Utdanningsprogrammet skal lede til seks Vg2: Vg2 børsemaker, Vg2 gull- og
sølvsmedhåndverk, Vg2 smed, Vg2 ur- og instrumentmaker, Vg2 aktivitør, Vg2 design og duodji. I tillegg
skal utdanningsprogrammet lede til de fire særløpsfagene glasshåndverkerfaget,
blyglasshåndverkerfaget, gravørfaget og gjørtlerfaget. Med unntak av gullsmedfaget er alle lærefagene
små og verneverdige.

«Tilbakemeldinger fra de som har fullført utdanningen fastslår at det er lite eller ingen praksis med
metallarbeid og glassarbeid i dagens Vg1 design og håndverk,» skriver FRDH i utviklingsredegjørelsen
(2016:19). Rådet skriver at gullsmedbransjen mener at Vg2 og Vg3 ikke gir tilstrekkelig tid til å utdanne
gullsmeder. Norges Urmakerforbund formidler at mange urmakerbedrifter er overrasket over det lave
kunnskapsnivået hos elever som kommer ut i lære.

Rådet foreslår at det opprettes tre nye lærefag som rekrutterer fra Vg2 gull- og sølvsmedhåndverk:
edelstenfatterfaget, gullsmedsalgsfaget og urmakersalgsfaget. Rådet begrunner forslaget om å
opprette edelstensfatterfaget med at det utføres en betydelig mengde fatting av diamanter i Norge.
Faget ble ikke videreført i Reform 94, og dagens utøvere nærmer seg pensjonsalder. Rådet mener
dermed det er en fare for at kompetansen forsvinner.

Gullsmedsalgsfaget og urmakersalgsfaget er forslag om nye lærefag rettet mot faghandel. De to
forslagene vurderes i kapittel 5.2 «Anbefalinger for Vg3 salgsfaget». Utdanningsdirektoratet anbefaler
ikke å opprette flere lærefag innen salg, men at det innføres valgbare fordypningsområder på Vg3 der
bransjer etterspør det.

Endringsforslag for aktivitørfaget vurderes i kapittel 4.10.

FRDH foreslår å legge ned storurmakerfaget. Forslaget er i tråd med anbefalinger fra Norges
Urmakerforbund. Bransjen mener storurmakeropplæring bør bygge på fullført urmakerutdanning, og at
storurmaker således kan ses som en form for videreutdanning i urmakerfaget. Bransjen mener
urmakere som allerede har kompetanse på dette feltet, vil sikre opplæringen.
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FRDHs modell for utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk

Utdanningsdirektoratets vurdering av fagene

Gullsmed-, filigranssølvsmed- og sølvsmedfaget

Rekruttering og gjennomføring

Tre skoler i tre fylkeskommuner har tilbud i Vg2 design og gullsmedhåndverk, hvorav en er en friskole
og to er landsdekkende tilbud. Vg2 design og gullsmedhåndverk hadde 44 elever i skoleåret 2015-16.
18 elever søkte seg til design og gullsmedhåndverk i 2016, noe som er en nedgang på 19 søkere fra
2015.

Det var 19 søkere til læreplass i gullsmedfaget i 2015, og av disse fikk tre godkjente lærekontrakter per
1.1.2016. Av to søkere til læreplass i filigranssølvsmedfaget fikk én godkjent kontrakt i samme periode.
Sølvsmedfaget hadde én søker til læreplass og ingen godkjente kontrakter. Vg3 gullsmedfaget tilbys
som fagopplæring i skole. De tre siste årene har totalt 39 elever fått opplæring på Vg3-nivå i skole.

De tre siste årene er det oppnådd i gjennomsnitt 26 svennebrev i gullsmedfaget og 3 svennebrev i
filigranssølvsmedfaget årlig. Det er ikke oppnådd svennebrev i sølvsmedfaget de tre siste årene.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

FRDH mener man må ha svennebrev for å kunne jobbe på et gullsmedverksted. Gullsmedene har en
årlig verdiskapning på om lag 350 mill. kroner i småverksteder i Norge, og det er et stabilt behov for
utdannede gullsmeder. De med fullført svennebrev, etablerer gjerne egen bedrift eller er tilknyttet et
gullsmedverksted eller flere gullsmedbutikker. Det utdannes noen flere enn markedet skulle tilsi, men
ikke alle som tar utdanningen, ønsker å jobbe på et verksted.

FRDH mener bransjen har et stort behov for fagkunnskap i butikkene, men at denne kunnskapen ikke
nødvendigvis trenger å være basert på et svennebrev i gullsmedfaget. De færreste
butikkmedarbeiderne i gullsmedbutikkene har et svennebrev i gullsmedfaget, men FRDH peker på et
behov for en egen fagkompetanse innen salgsfaget og gullsmedarbeidet.
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FRDH mener det er behov for å opprette edelstenfatterfaget som et nytt fag som bygger på Vg2 gull- og
sølvsmedhåndverk. Rådet argumenterer med at det er behov for fagkompetansen, da det utføres en
betydelig mengde fatting av blant annet diamanter i Norge. Edelstenfatterfaget var et fag før reform 94.
Mange av utøverne nærmer seg nå pensjonsalder, og det er fare for at kompetansen da blir borte.

Utdanningsdirektoratet mener det er noen ubesvarte spørsmål knyttet til en eventuell opprettelse av
edelstenfatterfaget. Spørsmålene knytter seg til innhold i faget, kompetansen en fagarbeider skal ha for
å utføre faget, eventuell faglig overlapping og avgrensing mot beslektede tilbud og omfanget av behovet
i arbeidsmarkedet. Utdanningsdirektoratet mener det kan være aktuelt å vurdere forslaget i lys av
anbefalingen om å innføre valgbare fordypningsområder i læreplanene på Vg3, som beskrevet i kapittel
3.3.

Bevaring

Sølvsmedfaget og filigranssølvsmedfaget er små verneverdige fag. For filigranssølvsmedfaget er
etterspørselen særlig knyttet til bevaring, reproduksjon og dekor til bunadstradisjonen. Kompetansen
etterspørres både i det private og i det offentlige markedet. For sølvsmedfaget er etterspørselen særlig
knyttet til inventar i kirkebygg, korpusarbeid, reproduksjon og bevaring.

Ur- og instrumentmakerfagene

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 ur- og instrumentmaker rekrutterer til fire lærefag: Urmakerfaget, storurmakerfaget, nautisk
instrumentmakerfaget og optronikerfaget. Alle fagene er små verneverdige fag. Vg2-tilbudet tilbys ved
Kongsberg videregående skole. Tilbudet har status som landslinje og hadde 8 elever i skoleåret 2015-
16. Urmakerfaget hadde to søkere til læreplass i 2015, og av dem fikk to godkjente lærekontrakter per
1.1.2016. Optronikerfaget hadde to søkere og én godkjent kontrakt i samme tidsperiode.
Storurmakerfaget og nautisk instrumentmaker hadde ingen søkere.

Det er ikke oppnådd svennebrev i storurmakerfaget og nautisk instrumentmaker de tre siste årene. I
urmakerfaget og optronikerfaget er det oppnådd henholdsvis totalt 3 og 15 nye svennebrev de tre siste
årene.

Verdsetting på arbeidsmarkedet og bevaring

Urmakerfaget er ifølge FRDH verdsatt i arbeidslivet. Rådet formidler at det er stor etterspørsel etter
dyktige urmakere. Per i dag utdannes for få nye fagarbeidere. I tillegg til etterspørsel i det private
markedet er faget etterspurt i det offentlige markedet til bygningsvern knyttet til inventar.

Etterspørselen etter nautisk instrumentmaker er i hovedsak knyttet til det offentlige markedet og
fartøyvernet. Det utdannes få optronikere i Norge, men det er en etterspørsel i markedet knyttet til
vedlikehold og utvikling av optiske instrumenter.

Storurmakerfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1997 (Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet, 1998). De siste tre årene har det blitt oppnådd ett svennebrev i faget. Ifølge
Norges Urmakerforbund er det etterspørsel etter kompetanse på reparasjon av store ur, og flere
urmakere har lang ventetid. Dette tyder på at fagkompetansen er noe etterspurt og verdsatt. Når
bransjen på tross av dette foreslår å legge ned storurmakerfaget, er det fordi de mener
kompetansebehovet kan ivaretas gjennom urmakerfaget. Bransjen kan selv sikre at kompetansen
overføres til nye utøvere med interesse for store ur.

Smedfaget

Vg2 smed tilbys ved to skoler, Håndverksskolen Hjerleid, som er en friskole, og Odda videregående
skole som har landslinjestatus. Vg2 smed hadde 17 elever i 2015-16, en økning på 5 elever fra året
før. Av 6 søkere til læreplass i 2015 fikk 5 godkjent lærekontrakt per 1.1.206. Det ble oppnådd totalt 8
svennebrev de tre siste årene.
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Smedfaget er et verneverdig fag. Smeden er en tradisjonsbærer som produserer kunst- og
nyttegjenstander. Fagkompetansen er også etterspurt til rekonstruksjon og bevaring spesielt innen
bygningsvernet.

Børsemakerfaget

Vg2 børsemaker tilbys i landsdekkende tilbud ved Gauldal videregående skole. Skolen hadde 7 elever
på Vg2 børsemaker i skoleåret 2015-16. Vg2 børsemaker har hatt i overkant av 30 søkere årlig de siste
årene. På grunn av et begrenset behov for nye faglærte i bransjen dimensjoneres skoletilbudet strengt i
henhold til tilgjengelige læreplasser i arbeidslivet. Børsemakerfaget er et verneverdig fag med et lite,
men stabilt rekrutteringsbehov. Det er blitt oppnådd totalt 15 fagbrev i børsemakerfaget de tre siste
årene.

Særløpsfagene

Fire særløpsfag vil ifølge rådets forslag rekruttere fra utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk.
Det er glasshåndverkerfaget, blyglasshåndverkerfaget, gravørfaget og gjørtlerfaget. Alle disse fire
lærefagene er verneverdige fag.

I Utdanningsdirektoratets anbefaling inkluderes også særløpsfagene keramikerfaget og forgyllerfaget.
Det er vanskelig å finne en optimal plassering for disse to fagene i en ny struktur. Som omtalt i kapittel
4.5, anbefaler Utdanningsdirektoratet ikke å opprette et nytt utdanningsprogram for snekker- og
trehåndverksfag, hvor rådet foreslår at keramikerfaget og forgyllerfaget bør inngå. Vi mener et
utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk vil være et bedre valg for forgyller- og keramikerfaget
enn bygg- og anleggsteknikk. Et nytt utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk vil da få 16 små
lærefag.

Rekruttering og gjennomføring

Glasshåndverkerfaget er det største av de seks særløpsfagene. Faget hadde 8 søkere til læreplass i
2015, hvorav 5 fikk godkjent læreplass. Keramikerfaget hadde 2 søkere og 2 inngåtte kontrakter,
Blyglasshåndverkerfaget og gravørfaget hadde én søker hver til læreplass, men ingen godkjente
kontrakter. Gjørtlerfaget og forgyllerfaget hadde ingen søkere. De tre siste årene har det blitt oppnådd
totalt 11 fagbrev i glasshåndverkerfaget, 4 svennebrev i keramikerfaget, 1 svennebrev i
blyglasshåndverkerfaget. For gravør- og gjørtlerfaget har det ikke blitt oppnådd svennebrev de siste syv
årene. I forgyllerfaget er det oppnådd ett fagbrev de siste syv årene.

Verdsetting på arbeidsmarkedet og behov for bevaring

Det er et begrenset, men stabilt behov for blyglasshåndverkere. Det finnes både et privat og et offentlig
marked. Det offentlige markedet er knyttet til inventar til kirkebygg, reproduksjon, bevaring og
nyproduksjon. Arbeidsmarkedet for gjørtlere er i hovedsak knyttet til inventar i kirkebygg, reproduksjon
og bevaring. Det er ifølge SSV bare ett gjørtlerverksted igjen i Norge som drives på full tid. Gravørfaget
har et privat marked og et offentlig marked i bygningsvern og inventar. Glasshåndverkere arbeider i
glassverk og i glasshytter. Faget er av de større blant de små verneverdige fagene.

Faglærte i forgyllerfaget utfører oppdrag og produserer nye gjenstander som skal overflatebehandles
med bladgull, slagmetall eller bladsølv. Markedet er hovedsakelig rettet mot private forbrukere, men
også dette faget har en interesse for offentlige bestillere i forbindelse med restaureringsprosjekter.
Keramikerfaget har et større marked hvor de fleste som er faglærte, etablerer egne verksteder og
utsalg.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsningene
Utdanningsdirektoratet imøteser FRDHs forslag om et nytt utdanningsprogram for metall- og
glasshåndverk. Vi anbefaler at også særløpsfagene forgyller- og keramikerfaget inkluderes i dette
programmet. Et utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk vil ha et lavt elevgrunnlag og vil ikke
kunne tilbys i alle fylkeskommuner i landet. Samtidig vil et utdanningsprogram som dette, som omfatter
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færre fag, kunne legge grunnlag for økt relevans i opplæringen på Vg1, og dermed øke kvaliteten i
utdanningen og bidra til at den blir mer verdsatt i arbeidslivet. Vi vurderer at ingen andre
utdanningsprogrammer kan ivareta det behovet for håndverksopplæring som disse fagene krever. Til
sist i dette kapittelet vil vi også vurdere løsningene med nedlegging av storurmakerfaget og opprettelse
av edelstenfatterfaget.

Elevperspektivet

Et eget utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk vil gi elevene bedre tid til faglig fordypning
allerede fra Vg1, slik bransjene etterspør. Statistikken viser at utdanningsprogrammet får et lavt
elevgrunnlag og vil trolig ikke bli et tilbud i alle fylkeskommuner. For elevene vil dette ha konsekvenser
ved at de må flytte hjemmefra dersom de ønsker dette tilbudet.

Arbeidslivsperspektivet

Det er et uttrykt ønske fra bransjene at opplæringen på Vg1 gjøres mer relevant for metall- og
glassfagene. Mer tid til faglig fordypning allerede fra Vg1 vil gi gode forutsetninger for flere kvalifiserte
søkere til læreplass. Det fører til at elever i større grad får den opplæringen arbeidslivet forventer at de
skal få, og at nyutdannede fagarbeidere i større grad vil ha en kompetanse som arbeidslivet har behov
for.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Alle Vg2-tilbudene i dette utdanningsprogrammet er i dag små tilbud som enten tilbys på
landsdekkende, landslinjer, statlig skole eller friskoler. Det forutsettes at heller ikke Vg1-tilbudet blir
tilbudt i alle fylkene, men at det knyttes til landslinjer som beskrevet i kapittel 3.1. Modellen vil således
ikke i særlig grad endre fylkeskommunenes administrasjon av tilbud, søkning og oppfølging av elever og
lærlinger til disse Vg2-tilbudene eller lærefagene.

Bevaring

De fleste av fagene er små verneverdige fag med lange tradisjoner. Vi vurderer det slik at dette
utdanningsprogrammet ivaretar fag som verdsettes i arbeidslivet. Det er behov for endringer i
strukturen slik at opplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov. Arbeidsmarkedet som disse
fagene rekrutterer til, har et begrenset, men stabilt behov for nyrekruttering. Ifølge FRDH er det behov
for økt rekruttering til enkelte av Vg2-tilbudene, mens det for andre er tilstrekkelig å opprettholde
dagens nivå.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av en nedlegging av storurmakerfaget

FRDH og Norges urmakerforbund foreslår at faget legges ned og innlemmes som en del av opplæringen
i urmakerfaget. Utdanningsdirektoratet kjenner ikke til informasjon som tilsier at partenes anbefaling
ikke bør tas til følge.

Utdanningsdirektoratets vurdering av å opprette edelstenfatterfaget som nytt lærefag

Utdanningsdirektoratet har behov for mer informasjon om fagets innhold og faglig overlapp og
avgrensning mot andre lærefag, samt behovet i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet ønsker mer
informasjon om hvorvidt en løsning med å innføre edelstenfatting som valgfritt fordypningsområde i
læreplanene på Vg3 for gullsmedfaget kan være aktuelt.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å imøtekomme FRDHs forslag til utdanningsprogram for metall- og
glasshåndverk. Utdanningsprogrammet vil ivareta opplæring i fag som både har lange
håndverkstradisjoner og som har et bevaringsperspektiv. Utdanningsprogrammet kan ikke tilbys i alle
fylkeskommunene, vi anbefales at det knyttes til landslinjer som beskrevet i kapittel 3.1.
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Utdanningsprogrammet vil kombinere håndverksproduksjon, produktutvikling og restaurering,
formlære, komposisjon, kunnskap om håndverktøy, maskiner og materialer. Bortsett fra gullsmedfaget
er de øvrige fagene i dette forslaget verneverdige.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at storurmakerfaget legges ned.

Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke å opprette edelstenfatterfaget som nytt lærefag. Vi mener det er
behov for mer informasjon om faget for å vurdere en eventuell opprettelse. Forslaget bør vurderes i lys
av anbefalingen om å innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen på Vg3.

Utdanningsdirektoratets modell for utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk

Utdanningsprogram for metall- og glasshåndverk
Programområder Programområder

Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnelse

1. år 2. år 3. år 4. år 4,5. år

Metall- og glasshåndverk Gull- og sølvsmedhåndverk* Filigranssølvsmedfaget Svennebrev Filigranssølvsmed

Gullsmedfaget Svennebrev Gullsmed

Sølvsmedfaget Svennebrev Sølvsmed

Børsemaker* Børsemakerfaget Svennebrev Børsemaker

Smed* Smedfaget Svennebrev Smed

Ur- og instrumentmaker** Urmakerfaget Svennebrev Urmaker

Nautisk instrumentmakerfaget Svennebrev Nautisk instrumentmaker

Optronikerfaget Svennebrev Optroniker

Alle programområder unntatt

særløp

Vg3 påbygging til generell

studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Særløp

Blyglasshåndverkerfaget Svennebrev Blyglasshåndverker

Forgyllerfaget Svennebrev Forgyller

Gjørtlerfaget Svennebrev Gjørtler

Glasshåndverkerfaget Fagbrev Glasshåndverker

Gravørfaget Svennebrev Gravør

Keramikerfaget Svennebrev Keramiker

*Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon og Vg1 duodji

**Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon, Vg1 elektrofag og Vg1 duodji
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Anbefalinger for søm og tekstilhåndverk
Det er behov for en deling av dagens utdanningsprogram for design og håndverk. Vg1 er for bredt
sammensatt og sikrer ikke en relevant opplæring for elevene. Faglig råd for design og håndverk (FRDH)
foreslår at det etableres et nytt utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverksfagene.

Utdanningsdirektoratet mener det er hensiktsmessig å ha et utdanningsprogram innen søm og
tekstilfagene for å ivareta, bevare og videreutvikle både de sømfagene som er små og de som er
verneverdige.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) foreslår at det opprettes et nytt utdanningsprogram for søm
og tekstilhåndverk. Dette skal lede til tre Vg2-tilbud: Vg2 søm og tekstilhåndverk, Vg2 aktivitør og Vg2
design og duodji. I tillegg skal utdanningsprogrammet lede til fire særløpsfag: taksidermistfaget,
repslagerfaget, seilmakerfaget og håndbokbinderfaget.

Videre fremmer FRDH forslag om et nytt lærefag på Vg3-nivå rettet mot faghandelen, Vg3
tekstilsalgsfaget. Totalt vil utdanningsprogrammet med dette forslaget lede til 23 lærefag, hvor 18 fag
er verneverdige.

Rådet bygger sitt forslag blant annet på mange innspill fra fagpersoner i tekstilfagene. De mener
elevene ikke får tilstrekkelig kompetanse gjennom Vg1 design og håndverk. Lærere som underviser på
Vg2 design og tekstil, uttaler at de må starte opplæringen på et grunnleggende nivå. Det blir dermed
vanskelig å nå målene for opplæringen i løpet av skoleåret. Rådet viser til at enkelte lærebedrifter
uttaler at de har mange å velge i når de tar inn lærlinger. De velger gjerne voksne lærlinger, gjerne med
en høgskoleutdanning eller et annet relevant fag- eller svennebrev.

FRDHs modell for utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk
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Utdanningsdirektoratets vurdering av fagene

I vurderingen av FRDHs forslag, har direktoratet kommet frem til en løsning som er noe annerledes enn
den rådet foreslår. Vi beskriver her de fagene som er en del av dagens Vg2 design og tekstil. I omtalen
av de små verneverdige fagene i Vg2 design og tekstil, inngår de fire særløpsfagene34 som FRDH
foreslår legges til det nye utdanningsprogrammet. Vi henviser til egne omtaler av de samiske
håndverksfagene i kapittel 4.9 og aktivitørfaget i kapittel 4.10. FRDHs forslag om et Vg3 tekstilsalgsfag
behandles i kapittel 5.2.

Vg2 design og tekstil

I skoleåret 2016-17 er det 21 skoler i 16 fylker som tilbyr Vg2 design og tekstil. Antallet elever er 214.
Andelen med overgang til Vg3 påbygg til generell studiekompetanse fra Vg2 design og tekstil var 36,1
prosent i 2015. Vg2-tilbudet ivaretar 11 lærefag hvor 9 fag er verneverdige.

Bunadtilvirkerfaget

Rekruttering

Bunadtilvirkerfaget ble godkjent som lærefag i 1997 og har frem til 1.1.2016 vært en del av de små
verneverdige fagene. Faget ble tatt ut av ordningen da antall nye lærekontrakter oversteg 15 over en
treårsperiode. I 2015 var det 9 søkere til læreplass i bunadtilvirkerfaget, hvorav 7 av dem hadde fått
godkjent læreplass per 1.1.2016. I underkant av 60 prosent av disse var søkere med ungdomsrett.

Gjennomføring

I årene 2012-2015 har det årlig vært oppnådd gjennomsnittlig 7 svennebrev, hvor 30 prosent ble
oppnådd av praksiskandidater.

Det tilbys opplæring gjennom studieforbund i flere av dagens små verneverdige fag. Studieforbundet
kultur og tradisjon tilbyr for eksempel en modulbasert opplæring som skal kunne føre til et svennebrev i
bunadtilvirkerfaget (Studieforbundet kultur og tradisjon, 2016). Ifølge Studieforbundet vil om lag 150
personer ha gjennomført kursrekker i bunadopplæring i perioden 2007-2017. Med et så stort antall
kursdeltakere kunne man anta at dette ville medføre mange avlagte svennebrev i dette faget. Likevel er
det registrert kun 7 praksiskandidater innen bunadtilvirkerfaget i perioden 2008-2015.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt ved Valdresmusea er et nasjonalt kompetansesenter som
arbeider med dokumentasjon, forsking og formidling av folkedrakt og bunad.35 De er også medvirkende
i modultilbud innen bunadopplæring.

Verdsetting på arbeidsmarkedet og bevaring

Bedriftene ønsker at nyansatte har svennebrev, men ansetter også ufaglærte i mangel av faglærte.
Bransjen er preget av både enkeltmannsforetak og bedrifter med flere ansatte. Faget bygger på
tradisjonelle håndverksteknikker, og håndverksutøverne ivaretar en del av vår kulturarv innen klær- og
tekstiltradisjonen. Husflidens butikker er en sentral arbeidsgiver. Norges husflidslag har gitt innspill til
både faglig råd og yrkesfaglig utvalg om en stadig økende interesse for bunad, folkedrakttradisjoner og
produksjon til det private markedet. Det er en trend i hele landet at for eksempel unge konfirmanter får
en bunad.

34 Håndbokbinderfaget, repslagerfaget, seilmakerfaget og taksidermistfaget

35 http://www.bunadogfolkedrakt.no//index.php?groupid=67
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Kjole- og draktsyerfaget

Rekruttering og gjennomføring

I 2015 var det 70 søkere til læreplass i kjole- og draktsyerfaget, hvorav 20 av dem hadde fått godkjent
læreplass per 1.1.2016. I 2015-16 var det registrert 53 løpende lærekontrakter i kjole- og
draktsyerfaget, hvor 28 av disse var registrert som Vg3 fagopplæring i skole. Hoveddelen av
lærekontraktene i bedrift er i Oslo, mens Aust-Agder og Hordaland har flest i Vg3 fagopplæring i skole.
Utfordringen med få læreplasser i kjole- og draktsyerfaget er omtalt i FRDHs utviklingsredegjørelse. Her
peker de på innspill de har mottatt om at flere bedrifter kan ønske seg lærlinger, men bedriftene er
usikre på hvor mye merarbeid det er og om de er kompetente til å gi opplæring i henhold til
kompetansemålene for faget. Faget er lite, men behovet for lærlinger vil helt klart være der i fremtiden.

Antall oppnådde svennebrev i faget varierer noe, men i årene 2012-2015 har det årlig vært oppnådd
gjennomsnittlig 7 svennebrev. I underkant av 10 prosent ble oppnådd av praksiskandidater.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

FRDH mener svennebrevet er anerkjent i bransjen og en forutsetning for å få jobb. De påpeker at et
svennebrev er en selvstendig utdanning og i tillegg et godt og nødvendig grunnlag for høyere utdanning
innen design og tekstile fagområder.

Bransjen består hovedsakelig av enkeltpersonforetak eller små bedrifter.

Det er en liten, men stabil produksjon av ny design og klesmerker i Norge, spesielt knyttet til sports- og
fritidstøy. Bransjen arbeider aktivt for å utvikle denne produksjonen. Ifølge Norwegian Fashion Institute
(2016) er forbrukerne mer opptatt av norsk design enn tidligere. Økt fokus på materialer, kvalitet og
historie fører til at flere norske designbedrifter flytter produksjon fra lavkostland tilbake til Europa, og
også til Norge. Det er et fokus på å styrke utviklingen av den norske moteindustrien. Dette kan på sikt gi
en effekt på opplæringen i kjole- og draktsyerfaget og tilgangen på flere læreplasser.

Små verneverdige fag

I Vg2 design og tekstil er det per 1.1.2016 ni fag som er verneverdige. Dette er buntmakerfaget,
herreskredderfaget, håndveverfaget, kostymesyerfaget, modistfaget, møbeltapetsererfaget,
salmakerfaget, skomakerfaget og strikkefaget.

I tillegg er de fire sørløpsfagene håndbokbinder, repslagerfaget, seilmakerfaget og taksidermistfaget
verneverdige. De er tatt med i forslag til modell fra FRDH om et utdanningsprogram for søm og
tekstilhåndverk.

Rekruttering, gjennomføring, verdsetting på arbeidsmarkedet og bevaring

Med de tretten verneverdige fagene følger det særskilte hensyn, som for de øvrige fagene i denne
ordningen. Dette beskrives nærmere i kapittel 4.14.

I 2015 var det kun ett av de tretten fagene som hadde over ti søkere til læreplass. Det er
kostymesyerfaget med 17 søkere, men ingen godkjente lærekontrakter.

Møbeltapetsererfaget er det største faget av disse, målt i antall løpende lærekontrakter, med 10
kontrakter i 2015-16. De øvrige har fra én til fire løpende lærekontrakter. Skomakerfaget har Vg3
fagopplæring i skole på en godkjent friskole.

Et svennebrev i disse fagene er anerkjent i bransjene og ofte en forutsetning for å få jobb eller for å
kunne etablere egen bedrift. De fleste av disse fagene er en del av mesterbrevordningen. Et fellestrekk
er at mange av håndverkerne som fullfører en opplæring i de små verneverdige fagene, etablerer egne
bedrifter/enkeltpersonforetak. Unntaket er de fagene som er knyttet til kulturinstitusjoner, som
kostymesyer og modist.

Fagene har lange håndverkstradisjoner, tilhører ulike bransjer og retter seg mot ulike markeder og
forbrukere. Arbeidsmarkedet for søm- og tekstilfagene er sammensatt og retter seg både mot et privat
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marked og et offentlig gjennom ulike satsinger og prosjekter. Eksempelvis er seilmakerfaget både
knyttet til fartøyvern og fartøyvernsentrene og til et privatmarked. Taksidermistfaget leverer både til
museer og et privatmarked. Møbeltapetsererfaget er i hovedsak knyttet til private forbrukere, men også
offentlige bestillere i forbindelse med restaureringsoppdrag. Håndbokbinderfaget knytter seg mot
private, bedrifter og offentlige oppdrag. Herreskredderfaget retter seg i hovedsak mot private
forbrukere, men det er også en etterspørsel etter herreskreddere på teatrenes kostymeavdelinger.
Salmakerfaget retter seg mot en bred kundegruppe innen flere områder - transport, bil, båt, kjøretøy,
hestehold og reiseeffekter.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsningene

Utdanningsdirektoratet mener FRDHs argumenter for å opprette et eget utdanningsprogram for søm og
tekstilhåndverk er gode. Fagene er viktige for vår kulturarv, og vi har behov for kompetansen.

Hovedbegrunnelsen for å opprette et eget utdanningsprogram for søm- og tekstilhåndverksfagene er for
å bevare og videreføre de verneverdige fagene. Disse fagene utgjør den største andelen av fag i
utdanningsprogrammet, og de sikres gjennom en godt utdanning som er verdsatt i arbeidslivet.

I dag er det en stor andel som velger Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 design og
tekstil. Årsaken til dette er til en viss grad mangelen på læreplasser. Samtidig er det også et bevisst
valg fra elevene som ikke ønsker å fullføre opplæringen med et svennebrev, men som har overgang til
påbygging til generell studiekompetanse som et planlagt løp (Tønder og Skinnarland, 2016). At mange
elever har overgang til påbygg som et planlagt løp, gjøre det vanskelig å dimensjonere tilbudet. Slik det
er i dag, kan det se ut til at det opprettes flere skoleplasser i Vg2 design og tekstil enn det behovet i
arbeidsmarkedet skulle tilsi.

I vurderingen av FRDHs forslag til utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk har vi tatt hensyn til
de tre prinsippene beskrevet i kapittel 3.1.3 og en avveiing av ulike hensyn som smalere Vg1 vil
medføre. I tillegg legger vi til grunn de kvalitative vurderingene av lærefagene ut fra de prinsippene som
er beskrevet i kapittel 3.5. Det er sannsynlig at mange fylkeskommuner vil ønske å opprette et
utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk, men det vil ikke være grunnlag for å tilby
utdanningsprogrammet i alle landets fylker. Vi viser til kapittel 3.1 for en drøfting av denne
problemstillingen.

Opprettelse av et utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk vil få konsekvenser for elever,
arbeidslivet og fylkeskommunen. Vi drøfter dette nedenfor.

Elevperspektivet

Forslaget om et nytt utdanningsprogram vil styrke yrkesrettingen, noe som kan gjøre overgangen fra
skole til bedrift bedre for elevene når bedriftene opplever at opplæringen de to første årene i skole er
mer relevant.

Et eget utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk vil gi elevene en tydeligere struktur når de søker
til videregående opplæring, og det kan gjøre det enklere for elever å se hvilke muligheter utdanningen
gir. Samtidig betyr det at elevene må ta et tidligere valg av karriereløp. Med kun ett Vg2 i
utdanningsprogrammet vil det gi elevene færre valgmuligheter etter Vg1 enn det elever i andre
utdanningsprogrammer har. Samtidig fører Vg2-tilbudet til mange lærefag, noe som sikrer en bredde i
tilbudet.

Utdanningsprogrammet vil ha et tilstrekkelig elevgrunnlag til å kunne tilbys i flere fylkeskommuner, men
ikke i alle. For elevene får dette konsekvenser ved at de må flytte hjemmefra dersom de ønsker
tilbudet.

Arbeidslivsperspektivet

En av utfordringene med å opprette et eget utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk handler om
tilgangen på læreplasser og muligheter for jobb. Ut fra dagens tilbud med Vg3 i skole og tilgang på
læreplasser vil kjole- og draktsyerfaget og bunadtilvirkerfaget være de bærende fagene i dette
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utdanningsprogrammet. Dersom elevene får en tydeligere opplæring i lærefagene fra og med Vg1, slik
bransjene har etterspurt, kan potensialet for flere lærebedrifter være en mulighet.

Konsekvenser for fylkeskommunene

I og med at utdanningsprogrammet tar utgangspunkt i dagens Vg2 design og tekstil kan vi bruke disse
tallene for å anslå potensiale for opprettelse av tilbud. For skoleåret 2016-17 er det 21 skoler i 16
fylker som tilbyr Vg2 design og tekstil. Elevgrunnlaget for utdanningsprogrammet for søm og
tekstilhåndverk vil være lite sammenlignet med de utdanningsprogrammene vi har i dag. Samtidig gir
antall skoler og fylkeskommuner som tilbyr Vg2 design og tekstil i dag en indikasjon på at det er
grunnlag for et desentralisert tilbud. Men forslaget må vurderes opp mot muligheten for at det etableres
fylkesoverskridende tilbud på Vg1-nivå, ref. kapittel 3.1.

Bevaring

De fleste av fagene i dette utdanningsprogrammet er verneverdige fag, med lange tradisjoner. Fagene
er en viktig del av vår kulturarv, og vi har behov for kompetanse i bedrifter og enkeltpersonforetak som
fortsatt har produksjon i disse håndverkene. Det er behov for kompetanse i restaurering og bevaring av
kulturgjenstander og for videreføring av husflidstradisjoner.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at det opprettes et nytt utdanningsprogram for søm og
tekstilhåndverksfag.

Vi vurderer FRDHs argumentasjon for å etablere et eget utdanningsprogram som gode, men velger å
endre forslaget noe ved ikke å inkludere duodjifagene og aktivitørfaget. Se egen omtale av disse i
kapittel 4.9 og kapittel 4.10.

Utdanningsdirektoratet mener forslaget om et nytt utdanningsprogram vil ha et tilstrekkelig
elevgrunnlag til å kunne tilbys i en rekke fylkeskommuner, men at behovet for landslinjetilbud for
utdanningsprogrammet for søm og tekstilhåndverk vurderes. Vi mener løsningen med eget
utdanningsprogram og eventuell landslinje tar hensyn til bevaringsperspektivet for de fagene som i dag
er verneverdige.

Utdanningsdirektoratets forslag til modell for utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk
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Anbefalinger for interiør og utstilling
Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at det opprettes et nytt utdanningsprogram for interiør, utstilling
og mediefag. Vi anbefaler at det opprettes et nytt utdanningsprogram for IKT- og mediefag. Dette er
omtalt i kapittel 6, og vi anbefaler at Vg2 medieproduksjon med tilhørende fag legges til dette
utdanningsprogrammet. Direktoratet anbefaler at Vg2 interiør og utstilling og Vg3 interiør og Vg3
utstilling legges ned. Vi anbefaler at profileringsdesignfaget legges til Vg2 medieproduksjon i IKT- og
mediefag. Sistnevnte anbefaling omtales i kapittel 4.11.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) foreslår at det opprettes fem nye utdanningsprogrammer,
hvorav utdanningsprogram for interiør, utstilling og mediefag er et av disse. Interiør, utstilling og
mediefag vil, ifølge rådets forslag, lede til tre Vg2-tilbud: Vg2 interiør og utstillingsdesign, Vg2 mediefag
og profilering og Vg2 aktivitør. Rådet foreslår opprettelse av et nytt lærefag, interiørsalgsfaget, som
også skal inngå i dette utdanningsprogrammet. Forslaget om interiørsalgsfaget omtales sammen med
salgsfaget i kapittel 5.2. Endringsforslag for aktivitørfaget vurderes i kapittel 4.10.

Rådet foreslår at dagens Vg2 interiør og utstilling videreføres, men at profileringsdesignfaget flyttes
over til Vg2 medieproduksjon. Rådet foreslår nytt navn på Vg2-tilbudet til Vg2 mediefag og profilering.
Vurderinger og innplassering av medieproduksjonsfagene beskrives i kapittel 7.

FRDHs forslag til modell for utdanningsprogram for interiør, utstilling og mediefag

Faglig råd for medier og kommunikasjon (FRMK) har i samarbeid med Faglig råd for service og
samferdsel (FRSS) foreslått et nytt utdanningsprogram med hovedfokus på IKT og mediefag.
Medieproduksjonsfagene skal inngå i utdanningsprogrammet. Dette forslaget er vurdert i kapittel 6 og
7.

Utdanningsdirektoratets vurdering av fagene

I dette kapittelet vil vi gi en vurdering av fagene interiør og utstillingsdesign.

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 interiør og utstillingsdesign tilbys ved 36 skoler i 18 fylkeskommuner. Skoleåret 2015-16 var det
383 elever på Vg2 interiør og utstillingsdesign. Elevtallet har gått ned med 88 elever siden skoleåret
2013-14.

Vg3 interiør og Vg3 utstillingsdesign er yrkeskompetansefag. Vg3 interiør hadde 197 elever i skoleåret
2015-16, og elevtallet økte med 29 elever fra skoleåret 2013-14. Vg3 utstillingsdesign hadde 35
elever i 2015-16.

Andelen elever med overgang fra Vg2 interiør og utstillingsdesign til påbygging til generell
studiekompetanse er 22,3 prosent høsten 2015.
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Verdsetting på arbeidsmarkedet

Ifølge FRDH er arbeidsmarkedet for nyutdannede interiørkonsulenter i faghandelen. Mye av
interiørkonsulentens arbeid omfatter rådgivning og kundebehandling. Få elever får jobb som
interiørkonsulenter etter fullført videregående utdanning. Et innspill fra lærere som underviser på Vg2,
viser at mange elever rådes til å gå videre til høyere utdanning dersom de ønsker seg en karriere innen
fagområdet. Dette kan være en indikasjon på at fagene og elevenes kompetanse etter fullført
videregående opplæring er lite kjent og har lav verdsetting i arbeidslivet.

FRDH skriver i sin utviklingsredegjørelse at interiørbransjen ønsker elever med mer utdanning inn mot
faghandel. Samtidig har bransjen tradisjon for å ansette personer uten formell kompetanse.

Ifølge FRDH er utstillingsdesign rettet mot vindusutstilling, slik som det tidligere dekoratørfaget. Rådet
mener behovet for den type kompetanse er svært begrenset. FRDH mener kjedebutikkene har sine
egne kampanjer og ansatte på kjedekontoret som planlegger utstillinger i butikkene, og
butikkmedarbeidere lager utstillingen. Bransjen har en anerkjent fagkompetanse, Visual Merchandiser,
som i dag tilbys på ulike fagskoler.36 Faget kombinerer vindusutstilling med butikkinnredning,
konseptutvikling og vareeksponering. FRDH har vurdert om Vg3 utstillingsdesign bør endres og i større
grad rettes mot etterspørselen i arbeidsmarkedet, og med det ta opp konkurransen med fagskolene.
Rådet har ikke konkludert i dette spørsmålet, og kommer ikke med forslag til endring i innholdet i faget.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

Som nevnt innledningsvis ønsker FRMK at medieproduksjonsfagene skal inngå i et nytt
utdanningsprogram med hovedfokus på IKT- og mediefag. Utdanningsdirektoratet imøtekommer dette
forslaget. Utdanningsdirektoratet anbefaler at profileringsdesignfaget legges i samme struktur som
medieproduksjonsfagene. For interiør og utstillingsdesign ser vi to alternative løsninger:

1. Det opprettes et nytt utdanningsprogram for interiør og utstilling.
2. Vg2 interiør og utstillingsdesign og Vg3 interiør og Vg3 utstillingsdesign legges ned.

Elevperspektivet

Vg2 interiør og utstillingsdesign er det nest største Vg2-tilbudet i design og håndverk målt ut fra antall
søkere og elever. Utdanningen kan sies å være populær blant elevene. Et eget utdanningsprogram for
interiør og utstilling får et større elevgrunnlag enn andre utdanningsprogrammer for håndverksfag som
direktoratet anbefaler opprettelsen av. Det blir likevel ikke stort nok til at vi kan si sikkert at alle
fylkeskommunene vil opprette et slikt utdanningsprogram. Elevene vil ha få valg etter Vg1, siden
tilbudet bare leder til ett Vg2 og to Vg3.

I vurderingene av interiør og utstillingsdesign må to ulike hensyn vurderes opp mot hverandre. Er det
viktigst at elevene fullfører en utdanning, eller at de får en utdanning hvor det er gode muligheter til å få
jobb i etterkant? Denne problemstillingen gjelder også for kontor- og administrasjonsfaget som omtales
i kapittel 5.4. Informasjon om at mange fortsetter med videre studier etter fullført utdanning, gjør det
rimelig å anta at nyutdannede ikke får den jobben de ønsker seg med kompetansen fra interiør og
utstillingsdesign. Det bør da vurderes om fagene bør legges ned med den begrunnelsen at de ikke er
tilstrekkelig verdsatt i arbeidslivet.

En nedlegging av interiør og utstilling vil føre til at elever mister to relativt populære utdanninger. Vi vet
at en del elever ønsker seg en praktisk vei gjennom videregående opplæring. Samtidig er det uheldig
for elevene dersom de opplever at utdanningen ikke gir de mulighetene de så for seg. I dette
perspektivet kan vi argumentere med at det vil være en fordel for elevene om utdanninger som ikke
fører til relevant arbeid, legges ned.

36 For eksempel Idefagskolen i Tønsberg, http://idefagskolen.no/ .
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Interessene til de elevene som ønsker å gå videre til høyere utdanning, kan ivaretas ved at elementer
av faginnholdet videreføres som valgfrie programfag i det studieforberedende utdanningsprogrammet
kunst, design og arkitektur.

Elever som ønsker seg arbeid i varehandelen, har mulighet til å få noe fordypning innen interiør og
utstilling gjennom de endringer som foreslås for handelsfaget, se kapittel 5.4. En utdanning i
handelsfaget kan føre til noen av de samme jobbene, men selve utdanningen vil være annerledes. Det
er usikkert om vi kan forvente at de elevene som i dag går interiør eller utstillingsdesign og over i arbeid
i varehandelen, vil velge å utdanne seg i handelsfaget.

Arbeidslivsperspektivet

På bakgrunn av den informasjon som gis i utviklingsredegjørelsen, vurderer Utdanningsdirektoratet at
yrkeskompetansefagene interiør og utstillingsdesign er lite kjent og lite verdsatt i arbeidslivet. Det er
usikkert om et smalere utdanningsprogram kan endre denne situasjonen. Tilgjengelig informasjon tyder
på at etterspørselen i arbeidsmarkedet dekkes av private utdanningstilbud, fagskoler og høgskoler.

Utdanningsdirektoratet vurderer at interiør og utstillingsdesign ikke er verdsatt i særlig grad i
arbeidslivet, og at en nedlegging av faget ikke vil få store konsekvenser. Det finnes ingen tydelige
bransjeorganisasjoner som har eierskap til faget.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Vg2 interiør og utstillingsdesign tilbys ved 36 skoler i 18 fylkeskommuner i skoleåret 2016-17.
Omfanget viser at tilbudet er av stor interesse for elevene. Dersom tilbudet legges ned, har
fylkeskommunene færre valgmuligheter å tilby elevene fordi et populært tilbud med praktisk-estetisk
opplæring tas ut av tilbudsstrukturen. Vi kan forvente at noe av elevgrunnlaget vil forflytte seg til
studieforberedende utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet mener at utdanningene i interiør og utstillingsdesign ikke er tilstrekkelig
verdsatt i arbeidslivet. På bakgrunn av vurderingene gjort i dette kapittelet anbefaler vi at Vg2 interiør
og utstillingsdesign, Vg3 interiør og Vg3 utstillingsdesign legges ned. Vi anbefaler at elementer av
faginnholdet vurderes ivaretatt i valgfritt programfag på Vg2 og Vg3 i studieforberedende
utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur.

Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at det opprettes et eget utdanningsprogram for interiør, utstilling
og mediefag. Utdanningsdirektoratet anbefaler opprettelsen av et nytt utdanningsprogram for IKT- og
mediefag. Dette omtales i kapittel 6. Vi anbefaler at Vg3 profileringsdesignfaget legges til Vg2
medieproduksjon, som ligger i det nye utdanningsprogrammet.
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Anbefaling for samiske håndverksfag
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det opprettes et utdanningsprogram for duodji. Duodji er samisk og
en betegnelse på samisk håndverk. Utdanningsprogrammet vil rekruttere til Vg2 design og duodji og vil
kun bestå av fag som er små og verneverdige. Det vil ikke være grunnlag for å tilby
utdanningsprogrammet i alle landets fylker. Vi anbefaler at det knyttes til landslinjer, som beskrevet i
kapittel 3.1. Vi viser for øvrig til kapittel 4.14 om anbefaling til løsning for forvaltning av de små
verneverdige fagene.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) foreslår at Samisk videregående og reindriftskole i
Kautokeino, som har et landsdekkende tilbud i Vg2 design og duodji, «… bør gis mulighet til å utvikle et
Vg1-tilbud i duodji» (2016:22). De foreslår videre at Vg2 design og duodji kan bygge på dette spesielle
Vg1-tilbudet, eller at elevene kan velge Vg2 design og duodji fra de de foreslåtte
utdanningsprogrammene metall- og glasshåndverk, søm og tekstilhåndverk og snekker- og trehåndverk.

Samiske representanter har vært involvert i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. En representant fra
Sametinget var medlem i yrkesfaglig utvalg for små håndverksfag. I Faglig råd for design og håndverk
deler to representanter fra de to duodji-organisasjonene på en plass.

Utdanningsdirektoratets vurdering av fagene

Duodjifagene er samiske håndverksfag. FRDH skriver i sin utviklingsredegjørelse at utøvelsen i disse
håndverksfagene for mange samer er en livsform. Duodji har først og fremst vært drevet for å lage
praktiske gjenstander og klær til eget bruk, men også som estetisk utfoldelse og som produksjon for
byttehandel og salg. Duodji er en viktig identitetsskapende virksomhet som er av stor betydning for den
samiske kulturen og språket.

Alle de fem duodjifagene er små verneverdige fag med lange tradisjoner. Rekruttering til og opplæring i
disse fagene er blant annet en viktig del av Norges oppfølging av UNESCO-konvensjonen om immateriell
kulturarv.

Rekruttering

Vg2 design og duodji blir tilbudt på én skole i ett fylke i 2016-17. Dette er Samisk videregående skole
og reindriftsskole i Kautokeino. Skolen er en statlig skole. Vg2-tilbudet rekrutterer til fem lærefag: horn-,
bein- og metallduodjifaget, skinn- og pelsduodjifaget, tekstilduodjifaget, treduodjifaget og veve- og
håndstrikkeduodjifaget. FRDH skriver i sin utviklingsredegjørelse at rekrutteringen til duodjifagene er for
lav, og at det er behov for tiltak for å rekruttere flere til faget.

FRDH viser til innspill de har fått om at et nordisk samarbeid om duodjiopplæringen, som eventuelt
også kan inkludere Russland, kan være interessant.

Det er ulik søkning til læreplass i duodjifagene. Skinn- og pelsduodjifaget hadde to søkere til læreplass i
2015, hvor begge søkerne fikk godkjent lærekontrakt per 1.1.2016. Tekstilduodjifaget hadde én søker
til læreplass i 2015 og som fikk godkjent lærekontrakt i samme tidsperiode. De tre siste duodjifagene
har ikke hatt noen søkere til læreplass i 2015.

Gjennomføring

Totalt var det 11 løpende lærekontrakter per 1.1.2016 i fire av fagene. I veve- og
håndstrikkeduodjifaget har det ikke vært løpende lærekontrakter de to siste årene eller avlagte fagbrev
de tre siste årene. Antall oppnådde fagbrev i de øvrige fagene har totalt vært 13 de tre siste årene.
Skinn- og pelsduodjifaget har flest, med syv kandidater.
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Verdsetting på arbeidsmarkedet

FRDH mener det er en økende interesse for duodjifagene, og at Sametingets særskilte støtteordninger
for lærlinger og utøvere i fagene er viktige bidrag for å utvikle næringen. Det gis også driftstilskudd til
opplæringskontoret for reindrift og duodji, i tillegg til næringsstøtte til håndverksutøverne.

Bransjen består hovedsakelig av enkeltpersonforetak eller små bedrifter, og næringen kjennetegnes
ved små og til dels ikke-registrerte produsenter. Nye faglærte etablerer ofte egen bedrift, da det er få
bedrifter som rekrutterer nye ansatte. Fagene er per i dag ikke en del av Mesterbrevordningen.

For bedrifter med ansatte er fagbrev i duodji en stor fordel. Fagbrevet er også relevant for arbeid med
samiske barn og unge, museer, kulturinstitusjoner og forvaltningsinstitusjoner.

Tradisjonen med at elevene kunne en del av håndverket gjennom kunnskapsoverføring i familien og på
grunnskolen er i ferd med å forsvinne. Bransjen mener elevene kan for lite når de begynner læretid i
bedrift, og at det er behov for mer faglig fordypning på Vg1.

Bevaring

Duodjifagene er verneverdige fag med lange tradisjoner. Fagene er en viktig del av vår kulturarv og vi
har behov for kompetanse i bedrifter og enkeltpersonforetak som fortsatt har produksjon i disse
håndverkene.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsningene

Utdanningsdirektoratet imøtekommer FRDHs forslag om å utvikle et eget utdanningsprogram med Vg1
for duodjifagene, men anbefaler ikke at dette kun skal gjelde lokalt og for en skole. Direktoratet mener
duodjifagene bedre ivaretas med et eget utdanningsprogram som kan tilbys flere steder i landet. Vi
anbefaler ikke rådets forslag om at Vg2 design og duodji skal legges til tre ulike
utdanningsprogrammer.

I vurderingen av FRDHs forslag har vi tatt hensyn til arbeidslivets behov for kompetanse, dagens tilbud i
fylkene og behovet for bevaring av fag. I tillegg inngår de tre prinsippene beskrevet i kapittel 3.1.3 og en
avveiing av ulike hensyn som smalere Vg1 vil medføre. Enkelte av de smale utdanningsprogrammene
som vi anbefaler opprettet, krever at nasjonale myndigheter sikrer at de tilbys et eller flere steder i
landet. Tilbudene må sikres en finansiering. De samiske håndverksfagene er vurdert på lik linje som de
øvrige små verneverdige fagene, og inngår derfor i vår omtale om forvaltning av de små verneverdige
fagene i kapittel 4.14.

Vi vurderer det slik at dette er fag som verdsettes i arbeidslivet, og som er en viktig del av vår kulturarv.
Det er imidlertid behov for endringer i strukturen for å gjøre opplæringen i skole mer relevant for
elevene og for arbeidslivet.

Opprettelsen av utdanningsprogrammet vil få konsekvenser for elevene, arbeidslivet og
fylkeskommunene. Vi drøfter dette nedenfor.

Elevperspektivet

Et eget utdanningsprogram for duodjifagene vil gjøre tilbudet mer tydelig i tilbudsstrukturen for elevene.
Samtidig vil tilbudet være begrenset, da det per i dag ikke er tilstrekkelig elevgrunnlag til å opprette et
tilbud mer en ett eller to steder i landet. For elevene har dette konsekvenser ved at noen elever må
flytte hjemmefra dersom de ønsker tilbudet. Som beskrevet i kapittel 3.1.3, behøver ikke dette å være
en negativ konsekvens for tilbudet til elevene. Undersøkelser viser at elever som for eksempel søker
seg til et landslinjetilbud er villige til å flytte for å få denne utdanningen, eller for å få den beste
læreplassen.
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Med et smalere utdanningsprogram kan effekten bli at virksomhetene opplever at kvaliteten på
opplæringen blir bedre. Dette kan det gi bedre muligheter for at elevene i større grad får læreplass, som
igjen kan gi positive effekter på gjennomføringen og muligheten til å fullføre med et fagbrev.

Arbeidslivsperspektivet

Duodjinæringen består i dag i all hovedsak av enkeltpersonforetak. FRDH skriver i
utviklingsredegjørelsen at det er en tendens at næringen har blitt mer spesialisert og kommersiell i
omsetningen av duodjiprodukter. FRDH mener næringen har behov for faglært kompetanse i fremtiden.
Samtidig er det også en økende tendens til mer bruk av samiske drakter og klær i de tradisjonelle
samiske områdene.

Konsekvenser for fylkeskommunene

I all hovedsak er det, etter det Utdanningsdirektoratet kjenner til, Finnmark og Sør-Trøndelag
fylkeskommuner som har eller har hatt tilbud i Vg2 design og duodji. Hoveddelen av de løpende
lærekontraktene er i Finnmark.

For skoleåret 2016-17 er det kun ett tilbud i Finnmark. Sør- Trøndelag fylkeskommune har tatt initiativ
til, og arbeider med, et opplegg for å bedre tilbudet i duodji i det sørsamiske området med alternative
opplæringsformer og internasjonalisering. Målet med prosjektet er å skape forutsigbare
opplæringsmodeller og varig samarbeid mellom samiske miljøer i Norge, Sverige Finland og Grønland
(FRDH, 2016)

Vg2-tilbudet i Finnmark er på Samisk videregående og reindriftskole i Kautokeino, som er en statlig
skole med en egen styringsform. Ved å etablere et eget utdanningsprogram for duodjifagene må
forslaget vurderes opp mot muligheten for at det etableres fylkesoverskridende tilbud på Vg1-nivå, ref.
kapittel 3.1.

I tillegg anbefaler Utdanningsdirektoratet at det opprettes kryssløp både fra Vg1 duodji til andre
utdanningsprogrammer, og fra andre utdanningsprogrammer til Vg2 design og duodji. Vi mener elevene
må kunne velge Vg2-tilbudet fra de anbefalte utdanningsprogrammene metall- og glasshåndverk, søm
og tekstilhåndverk og via dagens kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon. Det bør også gå
kryssløp til utvalgte Vg2-tilbud i disse utdanningsprogrammene.

Bevaring

Duodjifagene er både en del av vår immaterielle kulturarv og den samiske urfolkstradisjonen. Ved å
etablere et eget utdanningsprogram for duodjifagene vil tilgjengelige lærekrefter og det utstyret skoler
disponerer, bedre kunne tilrettelegges for opplæring i fagene fra og med Vg1. Samtidig kan elevene få
en mer helhetlig opplæring slik næringen etterspør, med bearbeiding av materialer fra reindriften,
opplæring i håndverksteknikkene, entreprenørskap og etablererkunnskap.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Vi anbefaler å opprette et nytt utdanningsprogram for duodjifagene. Vår anbefaling begrunnes med
behovet for å øke rekrutteringen til disse fagområdene og behovet for å ivareta denne delen av vår
kulturarv. Det blir et tilbud med lavt elevgrunnlag og inngår i våre drøftinger i opprettelse av smalere
utdanningsprogram og løsninger for dette.

Videre anbefaler vi å opprette kryssløp til dette utdanningsprogrammet fra de øvrige anbefalte
utdanningsprogrammene metall- og glasshåndverk, søm og tekstilhåndverk. Vi anbefaler å opprettholde
dagens kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon. Vi anbefaler også at det opprettes kryssløp
fra Vg1 duodji til relevante Vg2 i de samme utdanningsprogrammene.
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Utdanningsdirektoratets forslag til modell for utdanningsprogram for duodjifagene
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Anbefalinger for Vg2 aktivitørfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg2 aktivitør flyttes fra utdanningsprogrammet for design og
håndverk til utdanningsprogrammet for helse- og oppvekstfag. Anbefalingen er ikke fremmet av Faglig
råd for design og håndverk, Faglig råd for helse- og oppvekstfag eller yrkesfaglig utvalg for helse,
oppvekst og velvære. Anbefalingen er basert på direktoratets egen vurdering av hva vi mener er best for
fagets videre eksistensgrunnlag.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) foreslår at Vg1 design og håndverk deles i fem ulike
utdanningsprogrammer. I den nye strukturen foreslår de at Vg2 aktivitør inngår som en fast del av
tilbudsstrukturen i alle de nye utdanningsprogrammene. Rådet skriver at aktivitørene kan ha bruk for
kunnskap fra alle de fem utdanningsprogrammene i sitt arbeid. Rådet mener basiskunnskap i håndverk
og de estetiske fagene er nyttig og viktig kunnskap for en aktivitør, både i dagens og morgendagens
arbeidsmarked. Samtidig skriver rådet i utviklingsredegjørelsen: «Aktivitørene har jobbet mye med
konkrete håndverksaktiviteter som en del av sin yrkesutøvelse. Oppmerksomheten rettes i dag stadig
mer mot forebygging og rehabilitering, arbeidstrening, selvrealisering og velvære» (2016:26)

Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære

Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære foreslår ingen endringer i tilbudsstrukturen for
aktivitørfaget. I sin rapport skriver utvalget at faget ligger i grenselandet mellom helse og velvære.
Aktivitørene er viktige for å ivareta god folkehelse og drive godt forebyggingsarbeid. Utvalget beskriver
en fremtid hvor folkehelseperspektivet blir mer fremtredende enn tidligere, og der forebygging og
rehabilitering får større betydning. Velferdsteknologien kan bidra til at flere bor lenger hjemme. Utvalget
mener det kan være en fordel om aktivitørfaget fikk en sterkere tilknytning til helsefag. De mener det
også går an å se for seg en annen utdanningsstruktur for faget. De skriver: «Det går an å se for seg
ulike løsninger for aktivitørutdanningen, blant annet et felles Vg2-fag med et tilstøtende
programområde. Ved å innlemme fagkunnskapen i et annet Vg2-fag vil arbeidslivet få en større
elevgruppe å rekruttere fra, og flere unge vil få mulighet til å prøve ut faget» (2016:46).

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for helse- og oppvekstfag omtaler ikke aktivitørfaget i sin utviklingsredegjørelse.

Utdanningsdirektoratets vurdering av Vg2 aktivitør og
aktivitørfaget

Rekruttering

Det er kun tre skoler i landet som tilbyr Vg2 aktivitør. Tilbudet har 18 søkere i 2016, dette er lavere enn
de tre foregående årene da Vg2 aktivitør hadde mellom 20 og 30 søkere. Det var 35 elever på Vg2
aktivitør i skoleåret 2015-16. Kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør ble opprettet i
2014 og var søkbart fra og med skoleåret 2015-16. 4 av elevene på Vg2 aktivitør i skoleåret 2015-16
hadde bakgrunn fra Vg1 helse- og oppvekstfag.

I 2015 var det 27 søkere til læreplass i aktivitørfaget, hvorav ni av dem hadde fått godkjent
lærekontrakt per 1.1.2016. Dette betyr at relativt få av søkere får en lærekontrakt.



102

Gjennomføring

17 prosent av elevene fra Vg2 aktivitør gikk videre til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i
2013. 29 prosent gikk over til påbygg i 2015. Det er oppnådd 22 fagbrev i aktivitørfaget de siste tre
årene. 37 Av disse er halvparten avlagt av voksne kandidater.38

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Aktivitørfaget ble etablert i 1974 og er dermed et forholdsvis nytt fag sammenlignet med mange av de
andre fagene i design og håndverk. Faget kvalifiserer for arbeid i institusjoner, hjem, bedrifter og
organisasjoner som driver med tilrettelegging av arbeid og aktivitet for ulike brukergrupper. Pleie- og
omsorgssektoren er et særlig aktuelt arbeidsområde for yrkesgruppen.

FRDH skriver i utviklingsredegjørelsen at det ikke rekrutteres nok aktivitører til å opprettholde dagens
antall stillinger i fremtiden. Stortingets helse- og omsorgskomité kommenterte spesielt behovet for
ergoterapeuter, fysioterapeuter og aktivitører i sin Innstilling 477 S (2012–2013) til Meld. St. 29 (2012-
2013) Morgendagens omsorg.

Både FRDH og yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære mener aktivitørfaget er et viktig fag for
helse- og omsorgssektoren. Utvalget beskriver en fremtidig helsesituasjon hvor folkehelseperspektivet
blir mer fremtredende enn tidligere, og der forebygging og rehabilitering får større betydning.
Velferdsteknologiutviklingen kan bidra til at flere bor hjemme og er selvhjulpne lenger. I et slikt
fremtidsbilde vil aktivitøren være en viktig bidragsyter. Det yrkesfaglige utvalget påpeker blant annet at
mange kommuner har ansatte aktivitører, ergoterapeuter og fysioterapeuter, og de har styrket ulike
tilbud og aktivitetstiltak. Samtidig uttaler de også at aktivitørstillinger er en salderingspost i
kommunesektoren. Kommunene nedprioriterer ofte dette området på grunn av presset i
kommuneøkonomi og en økende kompleksitet i oppgavene.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsningen

Med bakgrunn i synkende og svært lav søkning til Vg2 aktivitør mener Utdanningsdirektoratet det må
foretas endringer for å unngå at faget forsvinner. Søkningen faller og skoletilbud legges ned til tross for
at det finnes et arbeidsmarked for aktivitører, og at helsemyndighetene uttrykker behov for
kompetansen. Det er ingen enkle løsninger for aktivitørfaget. Faget ligger i skjæringspunktet mellom
håndverksfag og helse-, oppvekst- og omsorgsfag. Aktivitøren jobber med mennesker med
aktiviseringsbehov i alle aldre. Fagarbeideren benytter kompetanse fra ulike fagfelt i sitt arbeid. I lys av
utfordringene faget står overfor, utviklingen i faget og oppsplittingen av design og håndverk, anbefaler
Utdanningsdirektoratet å flytte Vg2 aktivitør til helse- og oppvekstfag.

Elevperspektivet

For elevene er det viktig at Vg2-tilbudene fører til læreplass og jobbmuligheter. Sett fra elevperspektivet
er det derfor viktig at faget har et opplæringsløp som i størst mulig grad gir den kompetansen
arbeidslivet etterspør. Det er viktig at elevene opplever opplæringsløpet som relevant når de kommer ut
i arbeidslivet. Det er også viktig for elevene at skoletilbudene oppleves som stabile, og at
dimensjoneringen er i tråd med arbeidslivets rekrutteringsbehov. Når et tilbud stadig blir mindre og
tilbys i stadig færre fylkeskommuner, kan det oppleves som en usikker karrierevei for elevene.

Tønder og Skinnarland (2016) mener rådgivingen på ungdomstrinnet i mange tilfeller fokuserer lite på
de ulike yrkene et utdanningsprogram fører til, men heller på opplæringen som gis på Vg1. Forskerne
mener mange elever velger utdanningsprogram ut fra andre vurderinger enn at de ønsker seg et
spesifikt yrke.

Mange sier at de alltid har likt å tegne, og at de valgte design og håndverk fordi de har hørt at det passer
for dem som er kreative og som liker tegning. Noen sier at de liker å lage ting, å jobbe med hendene,

37 Inkludert 3 fagbrev oppnådd i 8338 – Aktivitørfaget (R94).

38 Voksne personer over 25 år. Andelen praksiskandidater er noe lavere, 32 prosent.
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praktiske oppgaver. Flere forteller at de likte kunst- og håndverksfaget på barne- og ungdomsskolen, og
at dette faget bidro til at de valgte å søke design og håndverk (Tønder og Skinnarland, 2016: 51).

Vg2 aktivitør har en svak rekruttering. Utdanningsdirektoratet mener derfor det er grunn til å spørre om
elevgruppen som velger seg til design og håndverk, er riktig målgruppe for aktivitørfaget. FRDH skriver
at utviklingen i faget krever at nye utøvere har økt kompetanse i aktivitetsledelse. Rådet skriver videre
at forebygging og rehabilitering, arbeidstrening, selvrealisering og velvære blir stadig viktigere
elementer i faget. Utdanningsdirektoratet vurderer at elevgruppen som velger Vg1 helse- og
oppvekstfag, trolig er mer interessert i disse sidene ved faget, og ønsker arbeid i omsorgs- oppvekst- og
rehabiliteringsinstitusjoner. Vi vurderer at faget kan oppleve økt rekruttering i utdanningsprogram for
helse- og oppvekstfag.

Arbeidslivsperspektivet

Dersom det er behov for fagkompetansen til aktivitørene i arbeidslivet, slik mange hevder, er det av
avgjørende betydning at rekrutteringen til faget økes. Endringer i tilbudsstrukturen kan føre til at faget
blir mer synlig, noe som igjen kan bidra til å øke rekrutteringen.

Videre er det viktig at utdanningen gir nye yrkesutøvere den fagkompetansen som arbeidslivet
etterspør. FRDH mener den håndverksfaglige kompetansen er sentral for aktivitøren, og at den må
være en grunnleggende del av opplæringen. Samtidig viser rådet til at utviklingen i faget gjør at andre
oppgaver også blir stadig viktigere. Her nevnes spesielt forebygging og rehabilitering, arbeidstrening,
selvrealisering og velvære. Rådet skriver om flere utviklingstrekk som påvirker faget.
Utdanningsdirektoratet mener dette er utviklingstrekk som aktivitørfaget deler med andre helse- og
oppvekstfag. Det gjelder blant annet nye arbeidsoppgaver knyttet til økt bruk av velferdsteknologi og
økt innvandring. Vi har også lagt vekt på vurderingene fra det yrkesfaglige utvalget for helse, oppvekst
og velvære som antyder at det kan være hensiktsmessig å knytte aktivitørfaget tettere til andre
helsefag.

For å ivareta behovet for håndverksfaglig kompetanse i utdanningen, er det viktig å gjennomgå
læreplanene for faget i lys av ny struktur.

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) skriver at de største utfordringene for barne- og
ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget er knyttet til kjennetegn ved arbeidslivet. Rådet trekker
frem deltidsproblematikk, rekrutteringspraksis som gjør det vanskelig for unge nyutdannede å få jobb,
manglende verdsetting av fagarbeidernes kompetanse og få karrieremuligheter. FRDH tegner et
lignende bilde for aktivitørfaget, der utfordringene er knyttet til arbeidslivet mer enn til utdanningen.

Å legge aktivitørfagene sammen med de andre helsefagene i strukturen kan bidra til at faget
synliggjøres i helse- og omsorgssektoren. Dermed kan vi få en bredere debatt om fagets utvikling i
partssystemet. Det kan være en utfordring at aktivitørfaget ligger i et utdanningsprogram som får lite
oppmerksomhet fra helsemyndighetene. Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag følges tettere av
helsemyndighetene og arbeidsgiversiden innen helse- og omsorgstjenester enn design og håndverk.

Konsekvenser for fylkeskommunen

For fylkeskommunene er det viktig å tilby utdanninger som elevene søker seg til, og der arbeidslivet
stiller med læreplasser. Vg2 aktivitør er et tilbud med få elever, og hvor fylkeskommunene opplever at
det er vanskelig å få elevene ut i lære. For å opprettholde tilbud i fylkeskommunene er det viktig at
denne situasjonen endres. Utdanningsdirektoratet tror at en flytting av faget vil gi økt rekruttering og
være positivt for fylkeskommunene. Utover dette mener vi ikke at forslaget vil få særlige konsekvenser.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg2 aktivitør flyttes fra utdanningsprogram for design og håndverk
til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag.
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Anbefalinger for Vg3 profileringsdesign
Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg3 profileringsdesign flyttes til utdanningsprogram for IKT- og
mediefag. Vg3 profileringsdesign vil rekruttere fra Vg2 medieproduksjon. Anbefalingen bygger på forslag
fra FRDH om å legge profileringsdesignfaget i Vg2 medieproduksjon og Utdanningsdirektoratets
anbefaling om å flytte Vg2 medieproduksjon til et nytt utdanningsprogram for IKT- og mediefag. Se
kapittel 6 for mer informasjon om dette utdanningsprogrammet.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) fremmer forslag om at Vg1 design og håndverk deles i fem
nye utdanningsprogrammer. Utdanningsprogram for interiør, utstilling og mediefag er et av forslagene.
Dette utdanningsprogrammet skal ha tre Vg2-tilbud: Vg2 aktivitør, Vg2 interiør og utstillingsdesign og
Vg2 mediefag og profilering. Vg3 profileringsdesignfaget er plassert i sistnevnte sammen med
yrkesfagene i dagens Vg2 medieproduksjon.

Forslaget om et nytt Vg2 mediefag og profilering bygger på innspill fra bransjeforeningen for
profileringsdesignfaget. Rådet mener fagene har mange felleselementer, og at fagarbeiderne i stor grad
bruker samme programvare. Rådet mener mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget er nærmere
hverandre enn profileringsdesignfaget og interiør og utstillingsdesign. Rådet mener derfor det vil være
mer naturlig at disse fagene rekrutterer fra samme Vg2.

Faglig råd for medier og kommunikasjon

Faglig råd for medier og kommunikasjon (FRMK) foreslår at det etableres et nytt utdanningsprogram
som dekker IKT, medieproduksjon og design. De viser til FRDHs utviklingsredegjørelse for 2015-16 og
signaliserer at et nytt utdanningsprogram også kan inneholde fag fra design og håndverk. FRMK nevner
imidlertid ikke noen fag spesielt.

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget

Profileringsdesignfaget ble en del av tilbudsstrukturen i 2008. Faget hadde en utdanning før Reform
94, men den ble ikke videreført. FRDH mener mange tok utdanningen i Danmark, eller de startet i faget
uten formell utdanning i den perioden det ikke fantes noen utdanning i Norge.

Det finnes profileringsbedrifter over hele landet. For 2015 var det totalt 38 søkere til læreplass og 10
godkjente lærekontrakter per 1.1.2016. I 2015-16 var det registrert 22 løpende lærekontrakter i faget.
Det har de siste tre årene vært en økning i antall løpende lærekontrakter. FRDH mener
lærlingordningen ikke har befestet seg i hele bransjen. Rådet begrunner dette med at de ansatte i
bedriftene mange steder ikke selv har svennebrev. Det er oppnådd i gjennomsnitt 7 svennebrev årlig de
tre siste årene.

Profileringsdesignfaget har ikke vokst betydelig siden etableringen i 2008. Dette på tross av at
profileringsdesignfaget rekrutterer til en relativt stor bransje, og at bransjen uttrykker at de har behov
for faglært arbeidskraft. Med 7 svennebrev årlig er profileringsdesignfaget et av de små fagene som
omtales i kapittel 3.5. Det har vært en økning i antall løpende lærekontrakter, men vi mener det er
rimelig å forvente en større økning både i lærekontrakter og oppnådde svennebrev. Bransjen har gitt
innspill til FRDH om at dagens Vg2 interiør og utstillingsdesign ikke ivaretar profileringsdesignfaget godt
nok. Vi mener i lys av dette at utdanningen ikke er tilstrekkelig verdsatt i arbeidslivet, og at det er behov
for å foreta de endringene som foreslås i dette kapittelet.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsning
Basert på anbefalinger fra FRDH og FRMK mener Utdanningsdirektoratet den faglig beste løsningen er
at profileringsdesignfaget rekrutterer fra samme Vg2 som mediefagene.
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Vi vurderer at endringen ikke vil ha store konsekvenser for elever eller fylkeskommuner. Blant de 51
andre fagene i dagens design og håndverk kan det være at profileringsdesignfaget har blitt usynlig for
elevene. For elevene er det viktig at skoleopplæringen er verdsatt i arbeidslivet, og at bedriftene ønsker
å ta inn lærlinger. Det kan derfor være en fordel at faget flyttes til et utdanningsprogram med en
tydeligere grafisk profil, digital profil og medieprofil.

For arbeidslivet vil flyttingen være en fordel og i tråd med deres anbefalinger. Vi må kunne forvente at
opplæringen på Vg2 blir mer relevant når den knyttes til andre fag som profileringsdesignfaget har
større faglig fellesskap med. For fylkeskommunene vil økt verdsetting i arbeidslivet kunne gjøre det
lettere å rekruttere nye lærebedrifter.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at profileringsdesignfaget flyttes til det nye foreslåtte
utdanningsprogrammet for IKT- og mediefag. Vg3 profileringsdesignfaget vil rekruttere fra Vg2
medieproduksjon.
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Anbefaling for Vg3 komposittbåtbyggerfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg3 komposittbåtbyggerfaget legges ned. Anbefalingen er ikke
fremmet av partene i arbeidslivet, men er basert på direktoratets vurdering av faget.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for design og håndverk (FRDH) foreslår ingen endringer for komposittbåtbyggerfaget utover
det som følger av forslaget om deling av utdanningsprogrammet. Rådet er kjent med at det foregår
vurderinger i bransjen om mulig sammenslåing av faget med enten trebåtbyggerfaget i design og
håndverk eller «plastfagene» i utdanningsprogrammet for teknikk og industriellproduksjon (TIP). I
utviklingsredegjørelsen 2015-16 skriver rådet at Norsk komposittforbund (NKF) mener faglærte innen
kompositt, enten det er komposittfaget eller komposittbåtbygger, vil ha gode muligheter for å få jobb.
NKF mener det kan være en mulighet å slå faget sammen med polymerkomposittfaget. Nord-norsk
fartøyvernsenter foreslår at det bør vurderes å skille komposittbåtbygger fra Vg2 båtbygger og legge
komposittbåtbyggerfaget til andre nærliggende fag. 39

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 båtbyggerfag tilbys kun ved én skole, Plus-skolen, som er en friskole. Tilbudet ved Plus-skolen ble
godkjent i 2014. Skoleåret 2015-16 var det ni elever på Vg2 båtbyggerfag. Tidligere ble Vg2
båtbyggerfag tilbudt ved Blakstad vgs. i Aust-Agder. Dette tilbudet ble avviklet i 2012. I perioden mellom
2012 til 2014 var det ingen skoler som tilbød Vg2 båtbyggerfag. Komposittbåtbyggerfaget ble etablert
med Kunnskapsløftet. Det har vært én søker til læreplass i komposittbåtbyggerfaget de tre siste årene.
Det er avlagt i gjennomsnitt 6 fagbrev i komposittbåtbyggerfaget de tre siste årene. Faget er således av
de små fagene i fagopplæringen som omtales i kapittel 3.5. Om lag tre fjerdedeler av de nyutdannede
hadde bakgrunn som praksiskandidater, noe som indikerer at faget ikke er en ungdomsutdanning.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Vi har lite informasjon utover det som kommer frem av rådets utviklingsredegjørelse, som kan si noe
om i hvilken grad komposittbåtbyggerfaget verdsettes på arbeidsmarkedet. Rådet formidler at
småbåtproduksjonen i Norge har falt drastisk, og at det er usikkert hvorvidt den vil ta seg opp. Norsk
komposittforening (NKF) skriver i innspill til rådet at man ikke må ha fagbrev i komposittbåtbyggerfaget
for å få jobb. Fagbrev innen polymerkomposittfaget kan gi de samme jobbmulighetene. Bransjen
vurderer sammenslåing av faget med andre fag. Samtidig gjøres det et arbeid for å øke antall lærlinger i
faget. Norske båtbyggeriers landsforening (NBL) skriver at de ønsker lærlinger til de 11 bedriftene som
bygger båter. Foreningen har derfor inngått samarbeid med Pluss-skolen. Bransjen mener det er gode
muligheter for å få jobb for faglærte innen komposittbåtbyggerfaget. De ser imidlertid dette i
sammenheng med at alle med fagkompetanse i komposittmaterialet er attraktive på arbeidsmarkedet.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsning

Komposittbåtbyggerfaget er lite, men dette er ikke hovedgrunnen til at direktoratet anbefaler å legge
det ned. I våre vurderinger har vi lagt mest vekt på at produksjonen i Norge har falt, og at
kompetansebehovet innen komposittbåtbygging tilsynelatende kan ivaretas av andre fag.
Utdanningsdirektoratet mener uttalelser fra bransjen i tilstrekkelig grad viser at behovet for
fagkompetanse kan ivaretas av andre fag, fortrinnsvis av «plastfagene» i TIP.

39 39 Innspill mottatt 01.04.2016
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Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at komposittbåtbyggerfaget legges ned.
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Anbefaling for Vg2 og Vg3 pianostemming og
pianoteknikk

Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg2 og Vg3 pianostemming og pianoteknikk legges ned.
Anbefalingen er ikke direkte fremmet av Faglig råd for design og håndverk, men er basert på innspill
som FRDH har mottatt, deres beskrivelse av faget i utviklingsredegjørelsen og direktoratets egen
vurdering av tilbudet.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for design og håndverk (FRDH) foreslår ingen endringer for pianostemmer utover det som
følger av forslaget om en deling av utdanningsprogrammet. Rådet skriver i utviklingsredegjørelsen at
Norges Pianostemmer og Teknikerforening (NPTF) jobber for at det opprettes pianostemmerutdanning
ved Norges Musikkhøgskole. I påvente av dette arbeidet anbefaler FRDH å opprettholde faget i
videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget
Pianostemmer og pianoteknikk er et yrkeskompetansefag med opplæring i skole. Det er per i dag ingen
skoler som tilbyr Vg2 og Vg3 pianostemming og pianoteknikk. Rud videregående skole i Akershus
hadde et landsdekkende tilbud som ble lagt ned i 2010 på grunn av lav søkning. Skolen søkte våren
2009 om status som landslinje, men dette ble avslått begrunnet med budsjetthensyn. Bransjen mener
det det er et stort og udekket behov for pianostemmere i Norge, både i det private og offentlige
markedet, herunder kulturinstitusjoner, kulturskoler og skoler. FRDH gjengir i sin
utviklingsredegjørelsen for 2015-16 et innspill fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO) som mener
faget er høyt spesialisert og krever lang trening. Det er etter MFOs syn ikke mulig å utføre dette arbeidet
uten relevant utdanning.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger
På bakgrunn av den informasjonen vi har tilgjengelig om Vg2 og Vg3 pianostemming og pianoteknikk,
mener Utdanningsdirektoratet faget bør legges ned i videregående opplæring. Vi anbefaler
Kunnskapsdepartementet å bidra til at tilbudet opprettes på et annet nivå i utdanningssystemet.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg2 og Vg3 pianostemming og pianoteknikk legges ned. Vi
anbefaler Kunnskapsdepartementet å bidra til at utdanningen opprettes på et annet nivå i
utdanningssystemet.
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Anbefaling til løsning for organisering og forvaltning av
de små verneverdige fagene

Dette kapittelet drøfter anbefalingene til yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag
som skissert i kapittel 4.1.2. Sentrale temaer er bevaring av fag, verdsettingen på arbeidsmarkedet for
de små verneverdige fagene, forvaltningen og organisering av fagene. Kriteriene for om et fag er
verneverdig og problemstillinger knyttet til voksne som søker seg til utdanningene, blir også omtalt.

Våre anbefalinger må ses i sammenheng med kapittel 3.1 om opprettelse av nye
utdanningsprogrammer og kapittel 3.6 om kompetansesentre.

Utdanningsdirektoratets hovedanbefaling er at de små verneverdige fagene videreføres i den
videregående opplæringen, og at det etableres et samarbeid på tvers av myndighetsområder som
sammen jobber videre med å finne løsninger knyttet til kriterier for vern, endring av forvaltningen og
utvikle fagenes næringsgrunnlag.

Bevaring av fag

Å ta vare på de 40 små verneverdig fagene handler ikke bare om utdanningen i fagene, men må i tillegg
ses i et kultur- og næringsperspektiv. Vår gjennomgang av dagens små verneverdige fag i videregående
opplæring tar hensyn til hovedkriteriene for oppdraget: rekruttering, gjennomføring og verdsetting i
arbeidslivet. Vi tar også hensyn til om fagene er en del av den immaterielle kulturarven og bør bevares.
Vi har kommet med anbefalinger til endringer i tilbudsstrukturen som inkluderer dagens små
verneverdige fag, se kapittel 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 og 4.9.

Ansvaret for de små verneverdige fagene

Fagopplæringstradisjonen, fra de opprinnelige laugene til dagens partssystem, har en sentral rolle i
bevaring og utvikling av lærefagene generelt, og for de små verneverdige fagene. Utfordringen for
denne faggruppen i dag er at mange av fagene ikke har en tilhørighet til tariffpartene. Fagene inngår
dermed ikke naturlig i drøftinger knyttet til næringsutvikling, opplæring og rekruttering i samarbeidet
med myndighetene. De mangler ofte et «talerør».

Ansvaret for de små verneverdige fagene er spredt på en rekke aktører:

 Utdanningsmyndighetene som fastsetter de nasjonale rammebetingelsene for fag- og
yrkesopplæringen

 Partene i arbeidslivet som tariffpart og i samarbeidet med utdanningsmyndighetene
 Riksantikvaren gjennom det faglige ansvaret for kulturminner
 Kulturrådet i oppfølging av UNESCO-konvensjonene
 Næringsmyndighetene gjennom verdsetting av håndverk i offentlige anbud, innovasjon og

entreprenørskap, osv.
 Sametinget med duodjifagene
 Kultursektorens gjennom deres eierskap i teatersektoren, kirker, museene og diverse bygg.

Sekretariat for små verneverdige fag er lagt til Norsk håndverksinstitutt (NHI). De har oppgaver knyttet
til informasjonsinnhenting, koordinering, ivaretakelse og kunnskapsoverføring til myndigheter,
fagmiljøene og relevante aktører innen grunnopplæringen. NHI arbeider etter oppdrag fra og er
samfinansiert av Kulturdepartementet (KUD) og Kunnskapsdepartementet. De er en sentral aktør som i
lengre tid har bidratt i arbeidet med å bevare og videreutvikle tradisjonelle håndverksfag, teknikker og
de små verneverdige fagene. I 2015 utgjorde deres oppdrag et samlet statlig tilskudd på omtrent 11
millioner kroner40. Utdanningsdirektoratet ser at det fortsatt er behov for et organ eller et miljø som
ivaretar denne oppgaven slik NHI har ivaretatt denne oppgaven.

40 Fra NHIs årsrapport for 2015
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UNESCO konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven

I kapittel 4.2 trekker vi frem at flere av de små verneverdige fagene omfattes av UNESCOs konvensjon
om vern av den immaterielle kulturarven.41 I konvensjonen blir immateriell kulturarv definert som

… praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander,
kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper, og i noen tilfeller, enkeltpersoner
anerkjenner som en del av sin kulturarv. Denne immaterielle kulturarven, som er overført fra generasjon
til generasjon, blir stadig gjenskapt av samfunn og grupper i forhold til deres miljø, i samspill med
naturen og med historien og gir dem en følelse av identitet og kontinuitet, noe som fremmer respekt for
kulturelt mangfold og menneskelig kreativitet (…) (2006:2)

Overføring av kunnskap, selve traderingsprosessen, er omdreiningspunktet i arbeidet med vern og
videreføring av immateriell kunnskap. Arbeidet med å sikre gode vilkår for de de små og verneverdige
fagene er én måte å sikre at uttrykk, praksis og kunnskap lever videre. Et utdanningssystem som legger
til rette for at det opprettholdes opplæring og aktivitet på fagområder som sliter med rekrutteringen, er
sentralt i arbeidet med å sikre at kunnskapen videreføres.

På oppdrag fra Den norske UNESCO-kommisjonen ble det i 2010 gjennomført en analyse av UNESCOs
konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven (Berkaak 2010). Analysen gjennomgår de ulike
artiklene i konvensjonen og drøfter blant annet betydningen av vern, arv og de betingelsene som må til
for å sikre en levende tradisjon i samtiden. Den omtaler prosessen frem til konvensjonen ble
enstemmig ratifisert av Stortinget i 2007. Berkaak påpeker blant annet betydningen av samarbeidet
med de aktuelle tradisjonsmiljøene og betydningen av dialog mellom partene for å sikre et godt
verneapparat.

Utfordringer med å bevare de små verneverdige fagene

Vi ser tre hovedutfordringer knyttet til bevaring av de små verneverdige fagene:

 Fagopplæringstradisjonen for fagene i denne faggruppen er lang. Mange av fagene har
imidlertid ikke en tilhørighet til tariffpartene, og de inngår dermed ikke i drøftinger knyttet til
næringsutvikling, opplæring og rekruttering. De mangler derfor ofte et «talerør».

 Flere av fagene er av betydning for å ivareta vår kulturarv og fag som har betydning innen
kultursektoren. Dersom utøverne og kompetansen forsvinner, vil dette få konsekvenser for
blant annet kulturminnevernet.

 Det er uklart hvem som avgjør hvilke fag det er viktig å bevare.

Econ drøfter blant annet ansvaret for at fagene bevares i sin utredning. De peker for eksempel på
ulikheten mellom fagenes behov, utøvernes behov, kundenes behov og myndighetenes behov. De sier
blant annet:

På den ene siden kan man si at så lenge markedene for håndverksprodukter og tjenester blir mindre og
mindre, forsvinner også behovet for utdanning. Eksisterende utøvere mister næringsgrunnlaget, og nye
klarer ikke å etablere virksomhet. I en slik situasjon vil det være lite gunstig å utdanne ungdom (og
voksne) til noe de på sikt ikke kan livnære seg av.

På den annen side kan man si at dersom Norge skal oppfylle kravene i UNESCO-konvensjonene må det
satses på utdanning på tross av sviktende markeder. Da er det imidlertid også viktig ikke å betrakte
utdanningssektoren isolert. Utdanningssektoren må ses i sammenheng med kultur- og næringspolitikken.
Igjen mener vi at behovet må defineres ut fra et mål om å bevare og utvikle gamle håndverkstradisjoner
og – teknikker (Econ, 2009:20).

Det er rimelig å stille spørsmål ved om fagene skal bevares, og om flere fag skal betegnes som små
verneverdige ettersom det er et meget begrenset behov for kompetansen og næringsgrunnlaget er
svakt. Dette er også Econ inne på og skriver følgende:

41 Konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven ligger under Kulturdepartementets ansvarsområde. Kulturrådet er departementets
fagorgan på området, og skal følge opp arbeidet med implementeringen av konvensjonen i Norge, jf. Kulturdepartementets Prop. 1 S (2011-
2012).
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For utdanningsmyndighetene blir det avgjørende å vurdere dette opp mot om det er hensiktsmessig at
fagene ligger i tilbudsstrukturen når man vet at svært få av de unge utdanningssøkende vil få et
tilfredsstillende opplæringstilbud og en usikker videre karrierevei slik tilbudsstrukturen fungerer og er
fastsatt pr i dag.

Som Econ er inne på i sin rapport, kan man stille seg spørsmålet om fagene skal bevares og flere fag
skal betegnes som små verneverdige, dersom det er et meget begrenset behov for kompetansen, og
næringsgrunnlaget er svakt. Svært få av de unge utdanningssøkende vil få et tilfredsstillende
opplæringstilbud og en usikker videre karrierevei slik tilbudsstrukturen fungerer og er fastsatt pr i dag.
For utdanningsmyndighetene blir det derfor avgjørende å vurdere dette opp mot en hensiktsmessig
tilbudsstruktur.

Et annet dilemma er når fag som har en betydning av å bevares, mangler fagutøvere og
tradisjonsbærerne som av ulike årsaker ikke viderefører sin kunnskap til nye utøvere. Vi vet for
eksempel at seks av fagene ikke har hatt rekruttering av fagarbeidere de siste åtte årene.42

Både yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige og andre aktører foreslår at flere
fagområder, fag og deler av fag bør omfattes av de særskilte tiltakene for bevaring. Dette gjelder for
eksempel innen større fag som omfatter gamle teknikker og restaureringskompetanser som
malerfaget, murerfaget (kalk, leire, konstruksjoner) og snekkerfaget. I tillegg kan det være behov for å
godkjenne flere fag i videregående opplæring som ivaretar tradisjoner og særskilte håndverksteknikker,
som for eksempel riggerfag (fartøy) og brodering (bunad).

Faglig råd for design og håndverk skriver følgende om endringer av fag i tilbudsstrukturen, og da
spesielt i saker som angår å opprette fag: «… det er bransjene og fagmiljøene som selv må forankre og
underbygge behov for nye fag og være initiativtakere til å søke om dette, slik at opplæringen har
relevans og blir attraktiv» (FRDH, 2016:7)

Utdanningsdirektoratet mener det kan være flere fag i dagens tilbudsstruktur som kan vurderes som
verneverdig, eller som har teknikker og metoder som kan vurderes som verneverdige. I kapittel 3.5
foreslår vi en rekke endringer for små fag (ikke verneverdige) i tilbudsstrukturen, og vi oppsummerer i
kapittel 3.5.6 med at vi ber om innspill dersom det er fag eller deler av de fag som foreslås nedlagt,
men som bør vurderes i kategorien verneverdig.

Endring av navn på faggruppen

Yrkesfaglig utvalg anbefaler å endre navn på faggruppen fra små verneverdige fag til tradisjonelle
håndverksfag. De skriver: «Utvalget mener at begrepet tradisjonelle håndverksfag er et mer dekkende
begrep enn verneverdige fag. Dette begrepet brukes allerede i flere sammenhenger, ikke minst i
oppfølgingen av UNESCO-konvensjon om vern av den immateriell kulturarven» (Yrkesfaglig utvalg for
immateriell kulturarv og verneverdige fag, 2016:28).

Direktoratet støtter utvalgets vurdering og ser ikke noen ulemper ved at dette kan åpne opp for at flere
fagområder, som i dag ikke er inkludert på listen over små verneverdige fag, kan tas med.

Verdsetting på arbeidsmarkedet for de små verneverdige
fagene

Rapporten Små håndverksfag – statusgjennomgang (Econ Pöyry, 2009), Faglig råd for design og
håndverk og Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og små verneverdige fag beskriver i sine
redegjørelser at det er etterspørsel etter kompetansen i fagene, men i ulik grad både i det private og
det offentlige markedet.

42 Gravør, horn-, bein- og metallduodji, nautisk instrumentmaker, tredreier, treduodji, veve- og håndstrikkeduodji
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De små verneverdige fagene kan deles i åtte kategorier knyttet til det offentlige markedet: Samiske
håndverkstradisjoner, fartøyvern43, inventar til kirkebygg, bunadstradisjonen, bygningsvern, inventar
bygningsvern, museer og kulturinstitusjoner. Vi kan i hovedtrekk dele statens markedsrolle inn i to
hovedkategorier

 Stat og kommune er premissleverandør og forvalter av verdier når det gjelder
kulturminnevernet. Muligheten for næringsutvikling for håndverkere og bedrifter påvirkes av
flere faktorer som satsinger og bevilgninger over statsbudsjettet og overføringer til
fylkeskommuner, kommuner, universitet, museer og ulike sentre.

 Kreative næringer innen teater, dans og opera er avhengig av kulturpolitiske, statlige og
kommunale satsinger, og av overføringer for drift. Flere av de små verneverdige fagene er berørt
av dette. 44

Flere av de små verneverdige fagene er en del av vår immaterielle kulturarv. Econ (2009) påpeker også
dette i sin rapport. Kundene (både private og offentlige) som kjøper produkter eller tjenester av
håndverkere i denne faggruppen, verdsetter kulturarven spesielt45. Kundene er villige til å betale en
høyere pris for det som er laget for hånd og med tradisjonelle teknikker.

Vi antar at markedet og situasjonen for utøverne og næringsdrivende innenfor disse bransjene ikke har
endret seg vesentlig siden Econs undersøkelser i 2008. Det betyr at det i dag er hovedsakelig
privatpersoner, og i noen grad private bedrifter, som har behov for produkter og for restaurering av
gjenstander av eldre verdi, som utgjør den største kundegruppen (ibid). Kommuner, fylkeskommuner og
statlige virksomheter utgjør i liten grad en kundegruppe for over halvparten av utøverne.

Ulike departementer har i flere stortingsmeldinger gjennom tidene uttrykt behov for kompetanse innen
de små verneverdige fagene og tradisjonelle håndverk knyttet til den immaterielle kulturarven (Meld. St.
49 Framtidas museum, Meld. St. 35 Framtid med fotfeste, Meld. St. 16 Leve med kulturminner).
Dersom det i tillegg er et mål å forbedre de små verneverdige fagenes næringsgrunnlag og koble dem
til sentrale satsinger, kan dette utvikles innen flere ulike områder. For eksempel innen innovasjon og
entreprenørskap, lokalt reiseliv, grønne yrker, bevaringsprogrammer, verdiskapningsprogrammer,
kulturminnevern og kulturarv.

Utdanningsdirektoratet mener markedet fagene representerer er stort når man inkluderer både
potensialet som ligger fra det offentlige og den gjeldende private etterspørselen.

Econs undersøkelser omfattet en kartlegging av næringssituasjonen til utøverne i denne faggruppen.
De finner blant annet at de fleste bedriftene i de små verneverdige fagene er enkeltpersonforetak eller
mikrobedrifter med færre enn fem ansatte. Dette er enten verksteder eller verksteder med små utsalg.

Nyutdannede velger i stor grad å skape sin egen arbeidsplass. Det kan diskuteres om denne utviklingen
har ført til at kompetansen som kreves for å kunne leve som utøver av yrket, er på et høyere nivå enn
tidligere, ved at det også kreves kunnskap om det å drive virksomhet. Yrkesfaglig utvalg påpeker dette
og viser til at mange yrkesutøvere starter egen bedrift uten videre kompetanse innen bedriftsledelse.

Yrkesfaglig utvalg kom i tillegg med anbefalinger om endringer i dagens regelverk knyttet til krav om
bruk av lærlinger. Dette gjelder ved anbud eller offentlige innkjøp, anbudsbetingelser for
enkeltpersonforetak og små bedrifter og nye ordninger. Utvalget mener målet må være å øke bruken av
tradisjonshåndverkere, lærlinger og studenter i de små tradisjonelle håndverksfagene i offentlige
prosjekter. Vi drøfter ikke disse forslagene her, da det blant annet pågår et arbeid knyttet til offentlige
anbud, lov, forskrift og regelverk.

43 http://www.riksantikvaren.no/Tema/Fartoey-og-kystkultur

44 Herreskredder, kostymesyer, modist og maskør- og parykkmaker

45 Se nærmere omtale av de små verneverdige fagene i kapittel 4.5, 4.6, 4.7 og 4.9
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De små verneverdige fagenes plassering i tilbudsstrukturen
i videregående opplæring

Utgangspunktet for direktoratets anbefaling til endringer i utdanningsprogrammet for design og
håndverk har vært at det er et fremtidig kompetansebehov i arbeidslivet og/eller et bevaringsperspektiv
for fagene.

Både yrkesfaglig utvalg og FRDH har anbefalt i sine rapporter å opprettholde opplæringen i de små
verneverdige fagene i den offentlige tilbudsstrukturen. Utdanningsdirektoratet har vurdert FRDHs
forslag til endringer. Deres forslag og direktoratets anbefalinger er omtalt i kapittel 3.1, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7 og 4.9. Kapitlene omhandler endringer i landslinjeordningen, flytting av trearbeidsfagene og fire nye
utdanningsprogrammene som inkluderer de verneverdige fagene.

I dagens opplæringstilbud for de små verneverdige fagene er det flere Vg2 som tilbys få steder. Enkelte
av tilbudene er kun på en friskole eller som landslinje. At det tilbys et Vg2, er avgjørende for om elevene
kan gå videre som lærlinger i de små verneverdige fagene med dagens struktur. Både yrkesfaglig utvalg
og FRDH problematiserer dette. FRDH nevner spesielt at de har hatt et særlig fokus på relevans i
utdanningene og næringslivets behov i sin gjennomgang og i utformingen av sitt forslag til endringer
med fem nye utdanningsprogrammer.

Flere av dagens Vg2 i utdanningsprogrammet for design og håndverk kan ansees som smale. Samtidig
er det bredere Vg2-tilbud, for eksempel innen tekstilfagene. De brede Vg2 programmene tilbys i flere
fylker. Når FRDH, yrkesfaglig utvalg og Fafo rapporten (Tønder og Skinnarland,2016) påpeker at dagens
tilbudsstruktur og tilrettelegging av opplæringen ikke er tilfredsstillende, så er det naturlig å vurdere
alternative løsninger.

Behov for å flytte fag til et fag- eller høgskoletilbud

Utdanningsdirektoratet har ikke fått noen indikasjoner på, eller fått konkrete innspill på, at det kan
være noen av dagens små verneverdige fag som bør tas ut av videregående opplæring og flyttes over til
et fag- eller høgskoletilbud.

Mange av de små verneverdige fagene er en del av mesterbrevordningen. Mesterbrevutdanningen gir
kompetanse om ledelse, etablering og drift av egen håndverksbedrift. Utdanningen gir også fordypning i
håndverksfag. Yrkesfaglig utvalg ser det som en fordel å integrere alle de små verneverdigefagene i
mesterbrevordningen, nettopp for å gi håndverkerne et godt grunnlag for å etablere egen bedrift.

Yrkesfaglig utvalg mener modellen som nylig er utviklet innen bygningsvern både på et fag- og
høgskolenivå kan overføres til flere fagområder og eksemplifiserer dette med tekstilfagene spesielt.
Undersøkelsene til utvalget viser at det er en fleksibilitet i fag- og høgskolesystemet i dag for å legge til
rette for flere tilbud innen de små verneverdige fagene. I liket med utvalget mener
Utdanningsdirektoratet at fag- eller høgskoletilbud må utredes nærmere for å finne løsninger som kan
tilfredsstille de små verneverdige fagene og bransjenes behov.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsning

Utdanningsdirektoratet har vurdert endringer i forvaltningen og organiseringen av de små verneverdige
fagene i den videregående tilbudsstrukturen. Vi har tatt utgangspunkt i at denne forvaltningen
omhandler hvordan vi kan utvikle samarbeidet, styringen og administrasjonen som utøves av staten
ved departementer, direktorater, underliggende etater og fylkeskommuner for denne faggruppen.

Forslagene omhandler tilrettelegging av opplæringstilbud, kriterier for hvilke fag som er små
verneverdige og bevaring av fag og økonomiske støtteordninger.

For å komme frem til gode løsninger for at fagene både ivaretas i videregående opplæring, bevares som
del av den immaterielle kulturarven, og at det kan være et næringsgrunnlag, anbefaler vi et samarbeid
på tvers av de ulike instansene nevnt over.
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Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag og FRDH har kommet med anbefalinger
til en fremtidig organisering av de små verneverdige fagene med staten som forvalter. Forslagene er
omtalt i kapittel 4.1.1 og 4.1.2, og de inngår i våre drøftinger nedenfor.

Det er flere målsetninger som er viktige med ivaretakelsen av de små verneverdige fagene utover et
forutsigbart opplæringstilbud. Det gjelder blant annet målet om en mer helhetlig oppfølging av
nasjonale satsinger og ivaretakelse av vår kulturarv. Videre er det å utvikle muligheten og
næringsgrunnlaget for håndverksutøvere viktig. For å nå disse målene kreves et godt samarbeid.
Hensynet til vår kulturarv må balanseres opp mot fremtiden og nærings- og samfunnsutviklingen. For
de små verneverdige fagene er det derfor spesielt viktig at kulturfeltet, utdanningsfeltet og
næringsutviklingen sees i sammenheng.

Endring av forvaltningen av de små verneverdige fagene

Direktoratet mener staten, gjennom blant annet trepartssamarbeidet, tar et betydelig ansvar allerede i
dag. Videre skjer det gjennom forvaltning av lov, forskrift, læreplanverket, tilskuddsordninger, særskilte
satsinger for fag- og yrkesopplæringen og gjennom rammebevilgninger til fylkeskommunene.

Det kan være ulike løsninger ut fra hva som skal være fremtidens mål for en eventuell videreføring av
dagens verneverdige fag, noe som vil påvirke forslag til en fremtidig forvaltning, utdanningsstruktur og
organisering og av fagene. Vi mener målene bør være:

 Bedre å imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse

 Bevare fag for å ivareta Norges forpliktelser i forhold til Unesco-konvensjonene

 Øke antall lærekontrakter og rekruttering av fagarbeidere

 Utdanne fagarbeidere med spisskompetanse innenfor særskilte fagområder

 Gi unge og voksne en bedre mulighet til å ta yrkesvalg innen de små verneverdige
fagene

Yrkesfaglig utvalg peker på forhold som tilsier at det er behov for en endring av organiseringen og
forvaltningen av de små verneverdige fagene. Både yrkesfaglig utvalg og FRDH påpeker at staten må ta
et særskilt ansvar for forvaltningen. Deres begrunnelse er særlig knyttet til Norges forpliktelser i å følge
opp UNESCO-konvensjonene og fylkeskommunenes utfordringer med å legge til rette for
opplæringstilbud.

Utvalgets anbefalinger knyttet til forvaltningen tillegges statens ansvar. Her inngår anbefalinger om et
bedre samarbeid nasjonalt, koordinering av de regionale sentrene gjennom årlige tildelingsbrev,
rammevilkår gjennom ulike støtteordninger og verdiskapingsprogram for ivaretakelsen av de små
verneverdige fagene og næringsutviklingen.

I 2010 ga direktoratet noen anbefalinger til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med våre
vurderinger av Econ rapporten46. I og med at det er ulike interesseparter som har behov for å bevare
fag og videreføre kompetanse for mange av de små verneverdige fagene, opprettholder vi en av våre
tidligere anbefalinger:

 Det bør opprettes et samarbeid med relevante departement når det gjelder bevaring og
videreutvikling av små håndverksfag.

Utdanningsdirektoratet støtter utvalget i at det bør etableres et samarbeid og at en statlig myndighet tar
ansvar for dette. Det vil gi en kontinuitet i arbeidet, og man kan se ulike sentrale utfordringer og
satsinger i et helhetsperspektiv. Mange av de små verneverdige fagene bidrar til den nasjonale
ivaretakelsen og videreføringen av kultur og tradisjoner. Det er derfor naturlig å involvere relevante
departementer (miljø, kultur, næring, fiskeri, kunnskap) og deres underliggende etater som
Riksantikvaren, Kulturrådet, Innovasjon Norge og Utdanningsdirektoratet.

46 Ref. svarbrev sendt KD 13.4.2010: «Små håndverksfag – vurdering av Econ Pöyrys rapport «Små håndverksfag – statusgjnnomgang» (vår
referanse 2009/3236, KDs referanse 200605886/KEM)
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Kriterier for om et fag er verneverdig

Kriteriene for å vurdere om et fag er lite og verneverdig ble innført i 1996. Dette var samtidig med
opprettelsen av Sekretariatet for små verneverdige fag og den særskilte tilskuddsordningen for
bedrifter som tar imot en lærling i disse fagene (Norsk håndverksinstitutt, 2016). Ordningen gjelder for
fag i videregående opplæring som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og
metoder. Det ekstra tilskuddet gis kun så lenge ikke faget overskrider 15 nye kontrakter i løpet av en
tre-års periode47.

Yrkesfaglig utvalg har valgt å vektlegge Norges ratifikasjon av UNESCO konvensjonene som berører
ivaretakelse av tradisjoner for håndverk i sin vurdering av endring av kriteriene. De peker på at flere fag
bør inkluderes i ordningen, og at kriteriet om 15 nye lærekontrakter er et marginalt omfang og må
endres.

FRDH støtter forslaget fra yrkesfaglig utvalg og er enig med yrkesfaglig utvalg i at det skal være andre
og mer sammensatte hensyn som avgjør om et fag er innenfor eller utenfor den aktuelle
støtteordningen, enn kun antall nye lærekontrakter (FRDH 2016).

Utdanningsdirektoratet mener det er behov for å vurdere endringer i kriteriene for fag som er
verneverdige. Dagens kriterier sier i seg selv ikke noe om rekrutteringen til faget er god eller god nok.
Kriteriene sier heller ikke noe om kompetansen i faget er i ferd med å forsvinne. Til slutt sier ikke
kriteriene noe om faget og bransjen nå er sterk nok til at bedriftene som tar imot lærlinger ikke trenger
et ekstra tilskudd.

Uavhengig av valg av løsning må man ta høyde for at listen over verneverdige fag er dynamisk. Fag vil
gå ut og inn av listen dersom kriteriet med et gitt antall nye lærekontrakter over en treårsperiode
videreføres.

Utvikle fagenes næringsgrunnlag

Dersom det er et mål at de små verneverdige fagenes næringsgrunnlag skal forbedres og sterkere
kobles til sentrale satsninger kan dette utvikles innen flere ulike områder. Det kan for eksempel være
innen innovasjon og entreprenørskap, lokalt reiseliv, grønne yrker, bevaringsprogrammer,
verdiskapningsprogrammer, kulturminnevern og kulturarv.

Direktoratets ansvarsområde er å bidra til et utdanningstilbud som både ivaretar samfunnets behov for
kompetanse og å bistå andre departement i arbeid som er knyttet til etterspørselen av og behov for
opplæring av fagarbeidere på et videregående nivå i de ulike fagene.

Organisering av opplæringstilbud

Med utgangspunkt i at fagene læres best gjennom mester-svenn tradisjonen og en lærlingordning, vil
rekruttering til fagene avhenge av tilgjengelige læreplasser. I flere av de små verneverdige fagene har
det ikke vært en lærekontrakt de siste åtte årene.

For de små verneverdige fagene er lærlingeordningen en av fordelene med dagens tilbudsstruktur.
Ordningen ivaretar opplæringstradisjonene i fagene med overføring av handlingsbåren kunnskap fra
mester til svenn. Hovedmodellen med to år i skole og to år i bedrift ivaretar på en god måte både
elevenes allmenndannelse og et bredt faglig grunnlag før opplæringen i lærefaget starter i bedrift.
Særløpsmodellen (1+3) gir faglig sett størst uttelling for mange av de små og verneverdige fagene ved
at mesteparten av opplæringen foregår i bedrift.

En av ulempene ved dagens tilbudsstruktur for de små verneverdige fagene er at fylkeskommunene
ikke oppretter tilbud der det over tid er få søkere. Dimensjonering bidrar til å gjøre de små verneverdige
fagene usynlige, og elevene har begrensede muligheter til å få kjennskap til fagene før de velger et

47 Se Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv om rutiner og vilkår for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater for mer
omtale av tilskuddet.
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lærefag. I tillegg er det en utfordring at det ikke kan rekrutteres tilstrekkelig med lærebedrifter i de små
verneverdige fagene.

Yrkesfaglig utvalg omtaler flere av disse utfordringene i sin rapport. De er opptatt av at kunnskap om et
fag og et håndverk og videreføring av dette er avhengig av gode formidlere, både på skolen gjennom
lærernes kompetanse, og i bedriftene med instruktørene og tradisjonsbærerne. Vi ser at 2+2 modellen
fungerer godt for de større håndverksfagene som over tid har hatt god rekruttering og med kvalifiserte
personer som har gitt opplæringen. Elevene får god og tilstrekkelig kunnskap underveis i de to første
årene til å kunne fortsette sin læretid i bedrift og avslutte med et fag- eller svennebrev. Derimot er dette
mer krevende i de fagene som har liten rekruttering, som er små og hvor det både er få utøvende
håndverkere og bedrifter. For disse fagene kan en 1+3 modell passe bedre, der hoveddelen av
opplæringen foregår i bedrifter. Her vil tradisjonsbærerne i et fag være sentrale for å gi en god
opplæring i et lærefag som vil kreve særskilt kunnskap og kompetanse. Våre anbefaling til endringer i
tilbudsstrukturen er ment å ivareta begge disse forholdene og ut fra at det er et fremtidig
kompetansebehov i arbeidslivet eller et bevaringsperspektiv for fagene.

Yrkesfaglig utvalg peker i sin rapport på at det er et mangfold av miljøer og virksomheter som i dag og i
ulik grad og på ulike nivåer ivaretar opplæring av fag og teknikker innen de tradisjonelle
håndverksfagene og de små verneverdige fagene. Diverse utredninger, forskning og innspill fra
aktørene viser alle på behovet for en bedre organisering og forsterket innsats og interesse for
ivaretagelsen og videreutviklingen av fagene og kompetansemiljøene.

Yrkesfaglig utvalg har flere anbefalinger som berører sentrale temaer for tilrettelegging av opplæring,
for eksempel håndverksopplæring i grunnopplæringen og lærerkompetansen. Vi har valgt å ikke gå
nærmere inn på dette her, da det kan ivaretas og sees i sammenheng med andre pågående prosesser
utover denne gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Derimot vil vi gå nærmere inn på en av utvalgets
hovedanbefalinger hvor de foreslår å etablere flere regionale sentre, som knyttes til en nasjonal
administrativ og koordinerendefunksjon.

Utvalget mener det vil være behov for fire til fem slike sentre på ulike steder i landet. Dette begrunnes
blant annet med at det er viktig med nærhet til utdanningssøkere i alle aldre, samarbeidsaktører og
tradisjonsbærere. Utvalget foreslår ikke at disse regionale sentrene skal ha ansvar for opplæring i
bestemte enkeltfag, men ha ansvar for å koordinere opplæringen etter tilnærmet samme modell som et
opplæringskontor. Utvalget mener et slikt regionsenter kan ha spesialkompetanse på et fagfelt, men
senteret skal i prinsippet ha ansvaret for alle fag som til enhver tid betegnes som små tradisjonelle
håndverksfag i sin region. Det betyr at senteret skal ha et ansvar for å ivareta et tverrfaglig
interessefellesskap; på tvers av fagene og i samarbeid med de andre sentrene. De mener det vil kunne
gi en langt mer bærekraftig organisering av opplæringen i de tradisjonelle håndverksfagene enn det ett
nasjonalt senter kan ha ansvar for.

Referansegruppen fra fylkeskommunene har uttalt at de i dag bruker uforholdsmessig mye tid på
enkeltsaker knyttet til lærekontrakter i de små verneverdige fagene. Ofte er dette voksne kandidater
med rett til videregående opplæring, og bedriftene er enkeltpersonforetak. Ifølge fylkeskommunen fører
dette til særskilte problemstillinger, og til en annen oppfølging sammenlignet med rettighetselever
innen større lærefag. Som beskrevet i kapittel 3.6 er det kun to opplæringskontorer som særskilt
ivaretar denne faggruppen, begge på Østlandet.

Utdanningsdirektoratet forstår anbefalingen fra yrkesfaglig utvalg som at regionale sentre ikke skal ha
et forvaltningsansvar, men at de skal ha en koordinerende funksjon i samarbeid med aktørene
(bedrifter, skoler, fylkeskommune) når det gjelder opplæring i de små verneverdige fagene.

Utdanningsdirektoratet ser at en av fordelene med slike regionale sentre kan være at de kan bidra til å
løse en del av utfordringen med rekruttering av flere lærebedrifter. Når vi samtidig vet at mange av de
næringsdrivende i fagene er enkeltpersonforetak, kan et regionalt senter imøtekomme en av
hindringene i valget om å være lærebedrift eller ikke. Virksomhetene må ikke stå som ansvarlige for
lærekontrakten, det kan det regionale senteret på lik linje som et opplæringskontor ta seg av. En annen
fordel kan være at senteret kan bistå fylkeskommunenes lokale arbeid med både rekruttering av
lærebedrifter og bidra til å gjøre de små verneverdige fagene mer synlige for elevene. Utover at
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sentrene kan bidra til en bedre gjennomføring av opplæringen for lærlingene for fylkeskommunene i en
region, kan effekten av sentrenes arbeid være flere. Det kan for eksempel være å imøtekomme et
kompetansebehov innen kulturminnevernet lokalt og regionalt, øke lokal næringsutvikling og styrke
fylkeskommunens ansvar som en regional utviklingsaktør.

Ulempen med å etablere regionale sentre, slik yrkesfaglig utvalg anbefaler at de skal organiseres, kan
være flere. Utvalgets anbefaler at sentrene skal ha ansvar for å koordinere opplæringen. Men det å
skulle ha ansvaret for alle fagene som til enhver tid betegnes som små verneverdige fag i egen region,
kan være utfordrende. Det kan være krevende å ivareta alle fagene, rekruttere lærebedrifter, lærlinger
og koordinere dette i samarbeid med et stort mangfold av aktører. En etablering av fire- fem sentre og
en statlig finansiering av disse vil kreve en endring av statens forvaltning for de små verneverdige
fagene.

Direktoratet støtter det yrkesfaglige utvalget med at det er behov for en endret organisering av de små
verneverdige fagene. Det må vurderes ytterligere tiltak og virkemidler for å bidra til en bedre
koordinering og et mer forutsigbart opplæringstilbud. Dette tilsier for de små verneverdige fagene at
dagens statlige forvaltning bør justeres og endres.

Økonomiske støtteordninger

Tilskudd til lærebedrifter

Lærebedriftene i de små verneverdige fagene mottar et særskilt tilskudd for å ta imot en lærling i
bedriften, ordningen ble innført for 20 år siden.

Ut fra våre beregninger fra de løpende lærekontraktene i 2015, utgjør tilskudd til lærebedrifter i små
verneverdige fag ca. 12 mill. i årlig utbetaling. Yrkesfaglig utvalg har anbefalt at tilskuddene bør være
like uansett alder og lærlingens rettsstatus. Ut fra våre beregninger ville dette for 2015 medført en
ekstra kostnad på ca. 2,4 mill. for staten.

Tilskudd til lærebedrifter har vært gjenstand for et særlig fokus de seneste årene. Spesielt
arbeidsgiverorganisasjonene har oppfordret myndighetene til å øke tilskuddene som et virkemiddel for
å rekruttere flere lærebedrifter i alle de yrkesfaglige lærefagene. Basistilskuddene har de siste tre
årene økt utover den årlige pris- og lønnsvekstindeksen som beregnes av Finansdepartementet.
Derimot har det særskilte tilskuddet som gjelder for de små verneverdige fagene ikke fulgt denne
økningen, men kun den årlige indeksreguleringen. Det betyr at dette tilskuddet har hatt en betydelig
lavere økning.

Yrkesfaglig utvalg anbefaler å videreføre den særskilte tilskuddsordningen til lærebedriftene, samtidig
som det etableres en støtteordning som ivaretar særskilte verne-, støtte- og oppfølgingstiltak for fagene
og for arbeidslivets behov. De foreslår videre at basistilskuddet til lærebedriftene må være likt
uavhengig av lærlingens rettsstatus, et eget stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter innen de små
verneverdige fagene, tilskudd til bedrifter som tar imot elever på Vg1 og Vg2, gode
utdanningsstipendieordninger og en tilpasning av dagens statsstipendiatordning for utøvere i de små
verneverdige fagene.

Utdanningsdirektoratet mener det er behov for å vurdere endringer i den gjeldende tilskuddsordningen
til bedrifter som tar imot lærlinger i de små verneverdige fagene og anbefaler at de fornyes. En justering
eller endring av tilskuddsordningen bør sees i sammenheng med direktoratets anbefaling når det
gjelder et styrket nasjonalt samarbeid og forvaltning, en bedre koordinering og organisering av
opplæringstilbudene innen de små verneverdige fagene.

Studiestøtte og statsstipendieordninger

Yrkesfaglig utvalgs anbefalinger som angår studiestøtte og statsstipendieordninger, ligger utenfor
direktoratets ansvarsområde og må derfor vurderes av de berørte departementene. Direktoratet
anbefaler departementet å vurdere utvalgets forslag.
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Voksnes mulighet for opplæring i verneverdige fag

I kapittel 1.2 omtales temaer som ikke er behandlet i denne rapporten, blant annet voksne i fag- og
yrkesopplæringen. Flere utvalg og faglige råd problematiserer utfordringer som knytter seg til voksne,
blant annet behovet for egne opplæringsløp tilpasset voksne og praksiskandidatordningen. Det pågår
et arbeid knyttet til voksne som handler om å utvikle modulstrukturert opplæring for voksne i utvalgte
lærefag. Dette er en oppfølging av Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Dette kan
imøtekomme noen av de utfordringene utvalgene og faglig råd har pekt på.

Opplæringslovens § 4-A omhandler opplæring spesielt organisert for voksne og beskriver retten både til
de med og til de uten rett til videregående opplæring. Her inngår retten til realkompetansevurdering.
Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til
kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert
realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune eller Arbeids- og velferdsetaten.48

Friskoleloven og forskrift til friskoleloven omtaler også voksne søkere. De to friskolene som pr i dag har
godkjente tilbud innen de små verneverdige fagene,49 er inkludert i forskrift til friskolelovens § 11-3 om
skoler som kan ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring. Ungdom med rett til
videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 skal uavhengig av dette prioriteres før voksne
søkere. Voksne søkere med rett skal prioriteres før voksne uten rett. Forskrift til friskolelovens §11-4 gir
friskolene mulighet for å søke om å få godkjent en kvote voksne med rett innenfor rammen av det
elevtallet skolen er godkjent for. Denne rammen kan ikke benyttes til ungdom med rett til videregående
opplæring.

Yrkesfaglig utvalg mener at dagens forskrifter og lovverk hindrer rekruttering av voksne over 25 år til de
små verneverdige fagene. Det er særskilt ungdomsretten de påpeker som en utfordring, og da knyttet
til de økonomiske tilskuddene til lærebedriftene. Det utgjør en forskjell for bedriftene om lærlingen er
med eller uten ungdomsrett. I tillegg mener utvalget det er en utfordring at fylkeskommunene i all
hovedsak prioriterer å formidle søkere til læreplass som er unge og med ungdomsrett. Utvalget
anbefaler at «opplæringen må gjøres mer tilgjengelig for voksne utdanningssøkende». FRDH støtter
dette. Utvalget mener videre at voksne og dagens rettighetselever må sidestilles. Det er nødvendig å
endre dagens regelverk dersom man skal lykkes med å rekruttere flere søkere til de små, tradisjonelle
handverksfagene. I tillegg anbefaler utvalget at voksne utdanningssøkere til tradisjonshåndverkene
skal ha rett til gratis realkompetansevurdering.

Vi har gjennomgått søkertallene og sett nærmere på dagens tilskuddsordninger og regelverk, og vi
finner bare delvis støtte for argumentasjonen til utvalget. Statistikken viser at hoveddelen av registrerte
søkere til både Vg2 og Vg3 er under 25 år. Ut fra de løpende lærekontraktene i 2015 vet vi at alderen
på kandidatene er jevnt fordelt, og ca. halvparten er under 25 år. Derimot er det en markant forskjell på
om kandidatene er med eller uten ungdomsrett. Av totalt 120 løpende lærekontrakter i 2015 var 30
med ungdomsrett og 90 uten ungdomsrett. Direktoratet har ikke gjennomført undersøkelser som kan
belyse årsakene til dette for de små verneverdige fagene.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger
Vi har i tidligere kapitler anbefalt at det opprettes smalere utdanningsprogrammer. Videre anbefaler vi å
utrede nærmere hvordan opplæringstilbudene kan tilrettelegges og sikres, gjennom
landslinjeordninger, landsdekkende tilbud og/ eller kompetansesentre.

Vi anbefaler et samarbeid på tvers av myndighetsområder og at en gruppe med representanter fra
departementene (miljø, kultur, næring, fiskeri, kunnskap) sammen jobber videre med å finne løsninger
knyttet til kriterier for vern, endring av forvaltningen og utvikling av fagenes næringsgrunnlag. Dette
arbeidet inkluderes i våre videre drøftinger og inngår i besvarelsen av oppdrag 11-14, deloppdrag 4 om
Vurdering av prosesser og prinsipper for styringen av tilbudsstruktur, våren 2017.

48 Opplæringsloven § 4A-3.Rett til vidaregåande opplæring for vaksne

49 Plus-skolen og Handveksskolen
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Videre anbefaler vi at:

 Flere fag, og teknikker som kan inngå som deler av et fag, vurderes som en del av ordningen.
 Kriteriene om hvilke fag som er verneverdige, fornyes.
 Det særskilte tilskuddet til lærebedriftene bør justeres eller endres.
 Navn på gruppen endres fra små verneverdige fag til tradisjonelle håndverksfag.
 Etablererkunnskap inkluderes i utdanningene.
 Departementet vurderer forslaget fra yrkesfaglig utvalg om studiestøtte og

statsstipendieordninger.
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Alternative løsninger
I arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen for yrkesfagene har Utdanningsdirektoratet mottatt
mange endringsforslag for design og håndverk. Forslagene har vært mange, og de har pekt i svært ulike
retninger. Vi har vurdert ulike løsninger og møtt på mange dilemmaer i våre vurderinger. Vi mener vår
anbefaling er den som i størst grad ivaretar arbeidslivets behov og behovet for å bevare den
fagkompetansen de små verneverdige fagene representerer. Vi mener videre at det finnes løsninger for
å imøtegå noen av de ulempene som slike små utdanningsprogrammer vil medføre for
fylkeskommunene.

I dette kapittelet vil vi synliggjøre noen løsninger som har vært vurdert. Disse er basert på innspill fra
enkelte fylkeskommuner. Løsningene imøtekommer ikke anbefalingene fra de faglige rådene,
yrkesfaglige utvalg og de øvrige innspillene fra bransjene.

Et av alternativene innebærer å legge ned utdanningsprogrammet for design og håndverk, og å flytte
eller legge ned Vg2-tilbud og særløpsfag til andre Vg1. For de små verneverdige fagene kan et alternativ
være å endre opplæringsmodellen slik at flere av fagene blir særløpsfag. Det kan være mulig, slik vi
skisserer i dette kapittelet, å legge alle Vg2 og vg3 i dagens design og håndverk til andre
utdanningsprogrammer. En annen mulighet kan være å flytte enkelte Vg2 og Vg3 til andre
utdanningsprogrammer og ivareta de øvrige i et «slanket» utdanningsprogram for design og håndverk.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger
Det er noen åpenbare ulemper med å legge ned utdanningsprogrammet, flytte Vg2-tilbud og endre
opplæringsmodell for enten alle eller flere av de små verneverdige fagene. En slik løsning er langt unna
partenes og fageiernes ønsker. Det kan også være utfordringer for det enkelte Vg2-tilbudet med en slik
flytting ved at flere av fagene ikke har noen fellestrekk med fag i andre utdanningsprogrammer. Å legge
ned design og håndverk og flytte Vg2 tilbudene og særløpsfagene til andre utdanningsprogrammer
medfører at den tradisjonelle håndverkopplæringen i fag- og yrkesopplæringen på skolen blir redusert,
og bevaring av fag i et kulturarvperspektiv svekkes.

Flytting av Vg2-tilbudene til andre utdanningsprogrammer

Én fremgangsmåte for å redusere antall lærefag i utdanningsprogrammet er å se på fag som har
kryssløp til andre utdanningsprogrammer i dag. Da vil følgende Vg2-tilbud i design og håndverk kunne
flyttes til andre utdanningsprogrammer:

 Vg2 aktivitør til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
 Vg2 børsemaker, Vg2 båtbyggerfag, Vg2 design og duodji, Vg2 design og gullsmedhåndverk og

Vg2 smed til utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon
 Vg2 design og trearbeid til utdanningsprogram for teknikk- og industriell produksjon eller

utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
 Vg2 ur- og instrumentmaker til utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon eller

elektrofag

Vi mener dette er en lite hensiktsmessig løsning. At det går kryssløp fra et utdanningsprogram til et Vg2-
tilbud, betyr ikke at Vg2-tilbudet vel så gjerne kunne vært plassert i det utdanningsprogrammet
kryssløpet går fra. Vi mener en bredere vurdering av læreplanene i hvert fag bør legges til grunn før en
flytting anbefales.

En alternativ fremgangsmåte er å ta utgangspunkt i de anbefalingene vi har foreslått i de øvrige
kapitlene, og inkludere de resterende Vg2-tilbudene. Dette er:

 For aktivitørfaget anbefaler Utdanningsdirektoratet flytting av Vg2 aktivitør til
utdanningsprogrammet for helse- og oppvekstfag.

 For Vg2 design og trearbeid anbefaler Utdanningsdirektoratet å slå dette sammen med Vg2
tretekninkk i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Bøkkerfaget, tredreierfaget,
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treskjærerfaget og orgelbyggerfaget omgjøres til særløpsfag og inkluderes i dette
utdanningsprogrammet.

 For Vg2 båtbygger anbefaler Utdanningsdirektoratet nedlegging, å omgjøre trebåtbyggerfaget til
særløp med inngang fra utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, og å legge ned
komposittbåtbyggerfaget.

 For Vg2 interiør og utstilling, Vg3 interiør og Vg3 utstillingsdesign anbefaler
Utdanningsdirektoratet at disse legges ned, og at elementer av faginnholdet inkluderes i
studieforberedende utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur som valgfritt programfag
på Vg2 og Vg3.

 For Vg2 og Vg3 pianostemming og pianoteknikk anbefaler Utdanningsdirektoratet nedlegging.
 For Vg3 profileringsdesign anbefaler Utdanningsdirektoratet flytting til nytt utdanningsprogram

for IKT- og mediefag.

Øvrige fagområder som kan flyttes til andre utdanningsprogram kan være:

 Vg2 børsemaker og Vg2 ur- og instrumentmaker flyttes til utdanningsprogrammet for teknikk og
industriell produksjon, som kan ha fellestrekk med metallindustrien. Bransjene har gjennom
FRDHs utviklingsredegjørelse sagt seg positive til en slik flytting.

 Vg2 smed og Vg2 design og gullsmedhåndverk flyttes til utdanningsprogrammet for teknikk og
industriell produksjon, som kan ha flellestrekk med metallindustrien.

 Vg2 blomsterdekoratør flyttes til utdanningsprogram for naturbruk. Blomsterdekoratørfaget har
en faglig nærhet til gartnerfaget, og flere av tilbudene på Vg2 blomsterdekoratør ligger på skoler
som også har naturbruk.

 Vg2 frisør flyttes til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag.
 Vg3 profileringsdesign flyttes til utdanningsprogram for IKT- og mediefag.

For Vg2 design og tekstil og Vg2 design og duodji ser vi ikke et tydelig alternativ til utdanningsprogram
tilbudene kan flyttes til.

Endre opplæringsmodell for de små verneverdige fagene

13 av de små verneverdige fagene har i dag en opplæringsmodell med 1+3 (særløp). Et alternativ som
kan vurderes, er å endre opplæringsmodellen til en særløpsmodell for alle fagene. Fagene som kan
relateres til metall-, glass- og trearbeid, kan rekruttere fra henholdsvis Vg1 teknikk og industriell
produksjon og Vg1 bygg- og anleggsteknikk.

17 av de små verneverdige fagene kan relateres til søm og tekstilhåndverk. Med dagens tilbudsstruktur
er det etter vår vurdering ingen utdanningsprogram som kan ivareta disse fagene på en god måte,
dersom det ikke opprettes et eget utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk.

For børsemakerfaget, smedfaget og urmakerfaget mener vi det fortsatt vil være behov for opplæring i
skoler med verksteder med tilgjengelig utstyr. Enkeltpersonforetak og små bedrifter har ikke mulighet til
å gjennomføre mekanisk og finmekanisk grunnopplæring. Fagene bør derfor ikke endres til særløp. Vi
mener også at gullsmedfaget50 bør beholde sitt Vg2, og at det da ikke har noen hensikt å endre
filigranssølvsmedfaget og sølvsmedfaget til særløp.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratets anbefaling for design og håndverk er beskrevet i kapittel 4.4 til 4.14.
Direktoratet har ingen subsidiær anbefaling.

En nedlegging av utdanningsprogrammet for design og håndverk og en flytting av fagene til andre
utdanningsprogrammer imøtekommer ikke anbefalingene fra de faglige rådene, yrkesfaglige utvalg og
de øvrige innspillene. I vurderingen av de små verneverdige fagene må det vises særlige hensyn ut fra
et bevaringsperspektiv, ref. kapittel 4.14. Det vil derfor være utfordrende å flytte fagene til

50 Dette er ikke et verneverdig fag.
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utdanningsprogram hvor tradisjonelle håndverksteknikker i dag ikke har en sentral plass i opplæringen
på Vg1 og Vg2.
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Service og samferdsel

Beskrivelse av utdanningsprogrammet
Rekrutteringen av elever til utdanningsprogrammet for service og samferdsel er i hovedsak god. I 2016
er det nesten 3500 elever som går Vg1 service og samferdsel, og flere av lærefagene er relativt store.
Det har også vært en økning i antall oppnådde fagbrev fra utdanningsprogrammet de siste årene.
Totaltallet av elever på utdanningsprogrammet har gått noe ned, og dette skyldes nedgang i enkelte
Vg2-tilbud og lærefag.

Service og samferdsel er prioritert i arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen. Med utgangspunkt i
den kunnskapen vi har om utdanningsprogrammet, ser vi følgende utfordringsbilde:

1. Flere av lærefagene er ikke tilstrekkelig verdsatt på arbeidsmarkedet
2. Elevenes gjennomføring med fagbrev er relativt lav, mens overgangen til Vg3 påbygging til

generell studiekompetanse er høy
3. Utdanningsprogrammet er sammensatt av fag som har lite til felles

Det er kombinasjonen av disse utfordringene som gjør at vi nå anbefaler en total omstrukturering av
service og samferdsel.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Bransjens verdsetting av faglært arbeidskraft er særlig et sentralt punkt for vår vurdering. Høst mfl.
(2015) peker på at fagbrev fra utdanningsprogrammet ikke er tilstrekkelig etablert i arbeidsmarkedet:

Service og samferdsel er bare delvis et nytt program. Til tross for at servicedelen retter seg mot det
største ungdomsarbeidsmarkedet i Norge, utgjør lærlingerekrutteringen bare promiller av
sysselsettingen, og en marginal del av rekrutteringen både til salg og kontor. 20 år med forsøk på å
bygge fagopplæring i disse sektorene, har gitt svak fremgang.

Flere av fagbrevene i utdanningsprogrammet har en svak tilknytting til arbeidsmarkedet. Lærefagene
fører i liten grad til klart definerte yrkeskategorier, og mange fagarbeidere er i direkte konkurranse om
jobbene med ufaglærte og kandidater fra høyere utdanning. Det er dermed flere innganger til bransjen,
og bransjen selv ser liten merverdi av lærlingordningen.

Til tross for at fagene ikke i god nok grad er verdsatt, er det likevel noen sentrale forskjeller mellom
fagenes status i bransjen i dag. Dette gjør at noen lærefag er levedyktige, mens andre ikke er det. Vi
mener det er et stort potensiale i å videreutvikle fagopplæringen i deler av arbeidsmarkedet som i dag
rekrutterer lærlinger fra service og samferdsel. Utdanningsprogrammet består av flere store lærefag,
men i forhold til bransjens størrelse og elevgrunnlaget mener vi det kan være grobunn for å øke
omfanget med fagbrev. Et eksempel her er varehandelen.

Høst og Reegård (2015) påpeker at IKT- servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget sliter med
etablere seg som lærefag i tradisjonell forstand. En utfordringen er at fagene i liten grad har organiserte
eiere med har formell innflytelse i faglige råd. Det er i liten grad noen som jobber mot at bransjen skal
forplikte seg til å ta inn lærlinger og ansette fagarbeidere. Kontor- og administrasjonsfaget har utviklet
seg i retning av et opplæringsløp som kvalifiserer for videre utdanning. Administrative oppgaver er
rasjonalisert, og trenden er at arbeidet blir overtatt av personer med høyere utdanning. Vi anbefaler å
legge ned dette faget.

IKT-service faget treffer et behov i arbeidslivet i noe større grad enn kontor- og administrasjonsfaget.
Her konkurrerer flere aktører om å forme faget slik at det i større grad kan treffe et kompetansebehov i
arbeidsmarkedet (Høst og Reegård 2015). Vi anbefaler å videreutvikle faget i et nytt
utdanningsprogram.
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Elevenes gjennomføring

En stor andel elever som går på service og samferdsel er lite orienterte mot fagbrev sammenlignet med
elever fra andre utdanningsprogrammer. Flere elever vurderer høyere utdanning som en mer attraktiv
kompetanse enn et fagbrev.

Opplæringen er i stor grad klasseromsbasert, og det er relativt lite samarbeid mellom skoler og
arbeidsliv. For salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget og IKT-servicefaget er det få faglærte som
søker seg et relevant arbeid. Mange går heller over i annen jobb eller mot annen utdanning. Samtidig er
den faglærte kompetansen innen disse fagene relativt lite kjent hos arbeidsgivere (Høst mfl. 2015).

Sammensetning av fag i utdanningsprogrammet

Utdanningsprogrammet består til dels av lærefag som har lite til felles. Sammensetningen av fagene
kan virke tilfeldig. En revitalisering av utdanningsprogrammet krever at vi samler fag med tilstrekkelig
felleselementer, og skiller ut de fagene der det i liten grad er faglig overlapp. Vi anbefaler å samle
fagene som handler om service, og skille ut fagene som har mindre til felles med disse, nemlig IKT og
transport og logistikk.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for service og samferdsel (FRSS), utvalget for kontor, handel og service og utvalget for
reiseliv, matproduksjon og primærnæringen foreslår endringer som gjelder Vg1, Vg2 og alle lærefagene.
Dette tilsier en total omstrukturering av dagens service og samferdsel.

I Utdanningsdirektoratets spørring til skole-Norge våren 2016, identifiserte 11 fylker av de 14 som
hadde svart, at det er behov for å gjøre endringer i utdanningsprogrammet. Fylkeskommunene har
relativt ulik oppfatning av hvilke endringer det er behov for å gjøre. Gjerustad mfl. (2016) påpeker at
dette kan komme av at fylkeskommunene ikke sitter med kunnskap om hvilke behov arbeidslivet har,
eller at de ikke får entydige signaler fra næringslivet.

Endringer i utdanningsprogrammet

Vi konkluderer i tråd med innspill vi har fått med at det er behov for å gjøre store strukturelle endringer i
utdanningstilbudet. Det er en utfordring å konstruere opp nye tilbud som kan gi kompetanse som
arbeidsmarkedet trenger, som er attraktive for elevene og som fylkeskommunen kan tilby.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at transport og logistikkfagene danner grunnlag for et nytt
utdanningsprogram sammen med beslektede fagområder, se kapittel 5.9.

I kapittel 6 anbefaler vi å etablere et eget utdanningsprogram for IKT- og mediefag.



127

Utfordringen med dette utdanningsprogrammet er at det til sammen er få lærefag og Vg2-tilbud. I
illustrasjonen ovenfor har vi inkludert fag som ikke er foreslått etablert, men der det kan være et
potensiale. Vi er avhengig av å samarbeide med bransjen for å utarbeide nye lærefag.

For de øvrige fagene foreslår Utdanningsdirektoratet et nytt utdanningsprogram for handel, service og
reiseliv:

Utfordringen med utdanningsprogrammet er at det er en skjør konstruksjon. Vg2-tilbudene er gjensidig
avhengige av hverandre for til sammen å utgjøre et Vg1-tilbud som har et stort nok elevgrunnlag for å
kunne tilbys i alle fylkeskommunene. Vg2 handel fører kun til et lærefag. Samtidig mener vi det faget
har et stort potensiale.

Følgende tabell gir en oversikt over våre anbefalinger. Læreplanendringer omtales ikke her.

Dagens tilbud Utdanningsdirektoratets anbefaling

Vg1

Vg1 service og samferdsel 1. Utdanningsprogram for handel, reiseliv og service
2. Utdanningsprogram for IKT
3. Transport og logistikk foreslås primært opprettet som et eget

utdanningsprogram

Vg2

Vg2 reiseliv Vg2 reiseliv som gir generell studiekompetanse
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Vg2 salg, service og sikkerhet Etablere to nye Vg2-tilbud:

Vg2 handel

Vg2 sikkerhet og resepsjon

Sende forslag om Vg2 og Vg3 regnskapsfaget på høring for å få innspill om
grunnlaget for å etablere et tilbud.

Vg2 IKT-servicefag Ivareta faget i et nytt utdanningsprogram for IKT- og mediefag

Vg2 transport og logistikk Ivareta Vg2-tilbudet i et nytt utdanningsprogram (primær anbefaling). Legge kran- og
løfteoperasjonsfaget til dette Vg2-tilbudet.

Vg3

Vg3 reiseliv Legge ned lærefag. Opprette Vg3 reiseliv som gir generell studiekompetanse

Vg3 kontor- og administrasjonsfaget Legge ned Vg3 kontor- og administrasjonsfaget.

Vg3 resepsjonsfaget Videreutvikle faget til å omfatte et større fagområde og flere bransjen. Fokus i et
nytt resepsjonsfag vil være resepsjon og kundeservice.

Vg3 salgsfaget Ivareta faget. Innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen. Endre navn til
handelsfaget.

Vg3 IKT-servicefag Ivareta faget i et nytt utdanningsprogram for IKT- og mediefag

Vg3 sikkerhetsfaget Ingen endring. Avklare faget opp mot private tilbud

Vg3 logistikkfaget Ivareta faget. Vurdere behov for valgbare fordypningsområder i læreplanen.

Vg3 yrkessjåførfaget Dele fagbrevet i to nye, et fagbrev for persontransport og et fagbrev for
godstransport. Be om innspill om behovet for et eget fagbrev rettet mot lette
kjøretøy.
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Anbefalinger for Vg3 salgsfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det opprettes et eget Vg2 for handel, og at det opprettes flere felles
eller valgfrie programfag på Vg2. På Vg3 anbefaler vi å endre navnet på lærefaget til handelsfaget, og at
det innføres valgbare fordypningsområder i læreplanen på Vg3 i tråd med bransjenes behov. Vi
anbefaler også å etablere relevante kryssløp i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge til rette for en sterkere forankring av lærlingordningen i
handelsnæringen. Dette ved å vurdere hvordan relevant innhold fra internopplæring (kjedeskoler) kan
inngå i kompetansemålene i læreplanene på Vg2 og Vg3.

Innspill fra bransjen

Både yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service og Faglig råd for service og samferdsel (FRSS)
mener at fagbrevet og en lærlingordning i salg er relevant for arbeidslivet. Videre påpeker de at behovet
for fagarbeidere innenfor varehandel er større enn det dagens tall tilsier. Anbefalingene som vi har
mottatt, handler om behov for tydeligere spissing og bransjetilpasning, slik at skoleopplæringen gir en
tydeligere verdi for bedriftene. Både utvalget og FRSS ser en gevinst i å inkludere innhold fra
varehandelens egne kjedeskoler i det formelle utdanningssystemet.

Yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service

Utvalget mener at en lærlingordning innen salg er relevant for arbeidslivet, og at behovet for
fagarbeidere innenfor varehandel er større enn det som dagens tall tilsier. Utvalget mener de
nødvendige endringene av salgsfaget kan skje innenfor rammen av 2+2-modellen, og ser behovet for
en tidligere spissing og bransjetilpasning i skoleopplæringen.

Utvalget anbefaler at det opprettes et eget Vg2 handel, og at det opprettes flere mindre programfag på
Vg2. Programfagene skal være spisset mot et knippe av kompetanseområdene, for eksempel service-
og kundebehandling, salgsledelse, produktkunnskap, netthandel. 51

Utvalget mener også at opplæring i regelverket, for eksempel forbrukerloven og kjøpsloven, vil være
med på å øke fagets relevans for arbeidslivet. Det er viktig for utvalget at fagopplæring i handel ikke
begrenses til varehandelen. Salg av tjenester, netthandel og handel mellom bedrifter (B2B) må også
inngå i et nytt Vg2 handel. Utvalget anbefaler at man i arbeidet med et nytt Vg2 også ser nærmere på
fagtilbud og innhold i de danske lærefagene. Spesialisering (for eksempel innenfor tekstil, elektronikk
eller sko) er et element man bør se nærmere på i utviklingen av nye læreplaner.

Utvalget tror ikke endringer i den skolebaserte opplæringen alene kan løfte faget. Bedriftene må være
enige om de endringer som gjøres, og bransjene må være tett involvert i utviklingen av et nytt Vg2.
Utvalget anbefaler at den kompetansen som kjedeskoler gir, blir en del av hele opplæringsløpet
gjennom systematisk bruk av yrkesfaglig fordypning (YFF). Siden varehandelen i stor grad gjør bruk av
interne opplæringssystemer, gir det gode muligheter for at kjeder kan profesjonalisere hvordan butikker
og skoler bruker YFF lokalt. Det er gode muligheter for at bransjer (tekstil, elektronikk, sport, etc.)
utarbeider nasjonale eller regionale standarder for YFF. Utvalget skriver også at gjennomførte kurs og
annen bedriftsintern opplæring, som en del av YFF eller i læretiden, bør dokumenteres.

Faglig råd for service og samferdsel (FRSS)

FRSS mener at salgsfaget har et stort potensiale innen faghandel og dagligvarehandel og mellom
distribusjonsleddene, og foreslår at det opprettes et eget Vg2 handel og servicefag. Rådet ser et behov
for spesialisering, og mener det bør legges til rette for dette. Fagets innhold må være bedre tilpasset
bedriftenes behov. Fordypninger vil også øke fagets attraktivitet hos elever, mener rådet. De skriver at
det bør være mulig å «hente fag» fra andre utdanningsprogrammer. En byggevarebutikkmedarbeider
trenger for eksempel kompetanse både innen salg og innen byggfag.

51 Utvalget viser til ESSCs estimat om fremtidens kompetansebehov innenfor handel.
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Rådet foreslår to fagbrev i salg, et fagbrev i dagligvarehandel og et fagbrev i faghandel. Rådet ønsker
kryssløp fra Vg2 tømrerfag til Vg3 faghandel, og kryssløp fra flere Vg2 innen design og håndverk
(urmaker, blomsterdekoratør, tekstil og gullsmed).

Rådet mener handelstjenester bør bli tydeligere. Det er relevante servicetjenester i både dagens kontor-
og administrasjonsfag og resepsjonsfag som bør tas med i et opplæringsløp i handel.

Videre skriver rådet at internopplæring i varehandelen er en nødvendig og viktig del av lærlingens
hverdag. Det er ønskelig at slik opplæring kvalitetssikres og tas med som innhold i nye læreplaner. Det
må være et tettere samarbeid med næringene, slik at internopplæringen kan kombineres med fagbrev
eller inkluderes i sluttkompetansen i fullført fagbrev.

Faglig råd for design og håndverk (FRDH)

FRDH skriver at flere av fagmiljøene tilknyttet design og håndverk over lengre tid har diskutert
muligheten for en todeling av flere fagbrev. Ett fagbrev skal være rettet mot produksjon, og ett skal
være innen salg. På bakgrunn av innspill spesielt fra blomsterbransjen og urbransjen, fremmer FRDH
forslag om seks nye lærefag: blomsterselger, butikkgullsmed, butikkurmaker, interiørselger,
tekstilsalgsfaget og møbel-, trelast- og trevareselger. Lærefagene skal bygge på samme Vg2 som
håndverksfagene. Rådet viser til at handelsbransjen etterspør mer fag- og bransjekunnskap. Selv om
varehandelen ikke har tradisjon for å etterspørre formell kompetanse, har det likevel en stor betydning i
faghandelen.

Elever med fagbakgrunn fra for eksempel Vg2 blomsterdekoratør og Vg2 interiør og utstillingsdesign vil
være gode kundebehandlere, fordi de kan mye om materialer, tegning og fargesammensetninger. Hvis
de i tillegg får opplæring i salgsrettede fag i regi av bedriften, vil dette gi gode fagarbeidere som
bedrifter etterspør, mener FRDH. I tillegg tror rådet det vil være et interessant tilbud for mange elever
og et godt virkemiddel for å hindre et stort frafall mellom Vg2 og Vg3 i design og håndverk.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av salgsfaget
Salgsfaget var et sentralt tema i arbeidet til både Faglig råd for service og samferdsel og for Yrkesfaglig
utvalg for kontor, handel og service. Faget og dets utfordringer er godt beskrevet, og rådet og utvalget
har flere sammenfallende vurderinger og anbefalinger. Salgsfaget har også vært brukt som empirisk
case i flere forskningsrapporter de siste årene.

Rekruttering

Salgsfaget er det nest største lærefaget i utdanningsprogrammet service og samferdsel, målt etter
antall søkere til læreplass, og er et av de største lærefagene i strukturen for øvrig. I skoleåret 2015-16
var det 967 løpende lærekontrakter i salgsfaget, og det har vært en økning de siste årene. Høsten
2016 var det 970 personer som søkte læreplass i salgsfaget, og per 1. januar 2016 hadde 546
personer inngått lærekontrakt.

Analyser av service og samferdsel og salgsfaget viser blant annet at ungdommer har ulike innganger til
faget (Høst (red.), 2015). Et hovedtrekk er at de preges i sterk grad av å være usikre og åpne. Mange
elever på Vg1 og Vg2 er umotiverte og usikre i videre valg og har utydelige interesser. Derfor vil
erfaringene elevene får gjennom yrkesfaglig fordypning, ofte være avgjørende. Elevene som hadde
interesse for salg allerede på Vg1, var gjerne koblet til interesse for et spesifikt produktsegment innen
handel, for eksempel elektronikk eller mote. Noen elever fortalte også at de identifiserte seg med
salgsyrkets verdier med å gi god kundebehandling, og noen så for seg en lederstilling i varehandelen
(Ibid).

Gjennomføring

Elevenes og lærlingenes gjennomføring av opplæringsløpet med et fagbrev er tosidig. På den ene siden
er salgsfaget et av de største lærefagene i strukturen, både med hensyn til løpende lærekontrakter og
oppnådde fagbrev. I 2014-2015 var det 624 oppnådde fagbrev. Rundt halvparten av dem var
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praksiskandidater. På den andre siden er overgangen til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
fra Vg2 salg, service og sikkerhet høy. Om lag en tredjedel av elevene begynner på Vg3 påbygging til
generell studiekompetanse fremfor å gå ut i lære. Dette indikerer at det kan være mangel på
læreplasser. Samtidig indikerer det at mange elever i stor grad er orientert mot høyere utdanning, eller
de anser at den kompetansen et fagbrev gir ikke er tilstrekkelig.

NIFU har vist at faglærte i salgsfaget i noe lavere grad går ut i relevante næringer enn andre faglærte
(Ibid).

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Til tross for at salgsfaget retter seg mot det største ungdomsarbeidsmarkedet i Norge, utgjør lærlinger
kun promiller av sysselsettingen. Generelt er det mange virksomheter i tjenestesektoren som ikke har
spesielt høye krav til formell kompetanse ved ansettelse. Utvalget skriver at «Bedriftene ser i liten grad
verdien av fagbrevet, og lærlinger konkurrerer mot ufaglærte og studenter som er deltidsansatte».

Varehandelen har tradisjoner for å rekruttere ufaglærte som gjennom arbeid og internopplæring, kan
jobbe seg opp i interne karrierestiger. En rekke av de større kjedene i varehandelen har etablert
omfattende internopplæringssystemer (Fafo, Bore mfl. 2012). Kursdeltakerne får i de fleste tilfeller
utdelt et kursbevis. Opplæringen gir imidlertid ikke en formell kompetanse, med mindre den gis som del
i et lærlingløp, eller ved at den ansatte tar fagbrev som praksiskandidat. Utvalget skriver at mangelen
på formell kompetanse særlig er en ulempe når det gjelder å søke arbeid utenfor bedriften eller
næringen.

Lønnsnivået kan være en viktig barriere for å oppnå forankring av lærlingordningen. Ansatte med
fagbrev koster virksomheten noen kroner ekstra i timen. Samtidig kan skillet mellom en faglært og
ufaglært salgsmedarbeider være ukjent eller vagt for en butikksjef (Høst mfl. 2015).

Bildet som kommer frem i tidligere forskning, er derfor en næring hvor fagbrevet i liten grad vurderes
som et særskilt fortrinn, men at det kan være et pluss (Hagen mfl. 2010). Funn fra kvalitative studier
viser imidlertid forsiktige tegn på at faget etablerer seg i arbeidslivet (Høst mfl. 2015). Blant annet er
det flere av bedriftene som ble lærebedrifter for første gang etter initiativ fra en lærling. Flere av
bedriftene kunne tenke seg å ta inn lærlinger igjen. Forskerne kan også se tegn til utviklingen av en
«yrkesfaglig salgsidentitet» Dette fordi lærlingene ble tillagt mer ansvar og mer krevende oppgaver enn
de øvrige ansatte, som ofte også var unge, men ufaglærte og deltidsansatte.

Alternativet til ikke å satse videre på fagopplæringen vil være at handelsnæringen går glipp av et
kompetanseløft de kunne fått. Kundene vil da møte mindre profesjonelle medarbeidere. Flere i
arbeidslivet kan også miste muligheten til å formalisere sin kompetanse. Samlet taler dette for å satse
videre på en lærlingordning innen salg.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger på Vg2

Arbeidslivsperspektivet

Salgsfaget er et stort lærefag og som beskrevet over, har faget et ytterligere potensiale.
Utdanningsdirektoratet mener det er grunnlag for å etablere et eget Vg2 i handel. Dette vil bidra til å
gjøre skoleopplæringen mer relevant for arbeidslivet og til å tydeliggjøre for potensielle lærebedrifter
hva elevene kan, og hvilken merverdi lærlingordningen har. Vi mener også at løsningen vil legge til rette
for mer samhandling mellom arbeidsliv og skole på Vg2.

Vi støtter forslagene fra bransjene om at opplæringen i salg ikke skal begrenses til kun å gjelde
varehandel. Salg av tjenester, netthandel og handel mellom bedrifter (engros med mer) bør også inngå.
Vi støtter videre anbefalingene om å bruke handel som betegnelse på Vg2-tilbudet, for å gi et bredere
nedslagsfelt.

Yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service ser behovet for tidlig spissing og bransjetilpasning i
skoleopplæringen. Utvalget foreslår derfor at det opprettes flere programfag (flere enn dagens tre) i det
nye Vg2-tilbudet. Utvalget mener programfagene skal være tydeligere spisset mot de kompetanser
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arbeidslivet etterspør (for eksempel salgsledelse, HMS, forbrukerloven, etc.). Vi mener det er mulig å
innfri dette gjennom læreplanarbeidet.

FRSS ser også behov for spesialisering. De ønsker at det utvikles moduler som elever kan velge på
tvers av utdanningsprogrammer. Dette fordi kompetansebehovene i arbeidslivet også gjenspeiles på
tvers. Yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service ønsker at myndighetene ser nærmere på den
danske modellen når det gjelder fagtilbud og spesialiseringer (dette kan både være på Vg2 eller Vg3).

Muligheten for å velge kompetansemål fra andre utdanningsprogrammer er i dagens system ivaretatt
gjennom faget yrkesfaglig fordypning (YFF). YFF kan være en type modul i og med at faget avsluttes
med en standpunktvurdering. Innholdet i modulen utvikles lokalt og kan tilpasses ulike læringsarenaer.

Utdanningsdirektoratet mener at ut over lokal bruk av YFF kan fordypninger på Vg2 i form av et eller
flere valgfrie programfag tas med og vurderes i læreplanarbeidet.52 Partene i arbeidslivet må gi innspill
på omfang og innhold i slike fordypninger.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Utdanningsdirektoratet mener at et eget Vg2 for handel vil ha tilstrekkelig elevgrunnlag for å kunne
tilbys i alle fylkeskommuner. Direktoratet har diskutert etableringen av et Vg2 handel med den
fylkeskommunale referansegruppen. I diskusjonene kom det det frem at gjensidige forpliktelser mellom
skole og næringsliv er et premiss for å etablere lærlingordningen i salg ytterligere. Gruppen mener bruk
av undervisningsressurser fra næringslivet i skolen er interessant. Samtidig påpekte referansegruppen
at det kan være logistisk vanskelig å få til med hensyn til lærerkrefter som er fast ansatte.

Elevperspektivet

For elevene kan det være vanskeligere å gjøre omvalg etter Vg2. Dette fordi et eget Vg2 i handel vil lede
til læretid i handelsnæringen, og ikke også være rettet mot kontor og sikkerhet som i dag. Samtidig bør
det ikke være så problematisk med tanke på hvor stort arbeidsmarkedet i handelsnæringen er. Et eget
Vg2 for handel fordrer imidlertid at næringen tar et større ansvar for å stille læreplasser til disposisjon.
Vi vet at mange elever på Vg2 salg, service og sikkerhet er usikre i sine valg, og at det ofte er erfaringer
fra yrkesfaglig fordypning eller tilfeldigheter som gjør at elevene får lærekontrakt i enten salgsfaget eller
kontor- og administrasjonsfaget (Høst mfl. (2013).

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger på Vg3

FRSS foreslår etablering av to fagbrev, i tillegg til flere nye kryssløp. FRDH fremmer forslag om å
etablere seks nye lærefag. Utdanningsdirektoratet mener dette vitner om at det ikke finnes et naturlig
(begrenset) antall lærefag som kan knyttes til salg. Varehandelen og handelen for øvrig er omfattende
og sammensatt av svært mange bransjer. Utdanningsdirektoratet mener forslaget fra FRSS om ett
fagbrev for dagligvare og ett for faghandel ikke ivaretar en naturlig inndeling for næringen. Vi mener
FRSS’ forslag kan utelukke voksende bransjer innen eksempelvis tjenestehandel, engroshandel eller
netthandel.

Yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service anbefalte ikke flere lærefag, men pekte på at man i
læreplanarbeidet bør se til Danmarks bruk av spesialiseringer/profiler i salgsfaget. I Danmark velger
lærlingen en profil i læretiden, for eksempel fotohandel, bokhandel, byggevarer, og så videre. Dette blir
dokumentert på vitnemålet.

Et alternativ til å opprette flere fagbrev knyttet til handel vil derfor være å innføre valgbare
fordypningsområder i læreplanen, områder som er rettet mot spesifikke bransjer. Valgbare
fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen velges
bort, til fordel for noe annet. Da vil det bli utformet to eller flere valgbare områder i læreplanen, men
felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største delen av lærefaget.

52 Valgfrie programfag på Vg2 er omtalt nærmere i kapittel 3.2.



133

Hvorvidt det er mest hensiktsmessig med flere smalere lærefag eller å beholde et bredt lærefag med
valgbare fordypninger, handler blant annet om graden av felleselementer på tvers av fordypningene.
Felleselementene på tvers i salgsfaget vil være opplæringen som gis i knyttning til for eksempel service-
og kundebehandling, salgsledelse, økonomi, markedsføring og HMS. Vi mener det vil være nok
felleselementer i faget til å muliggjøre valgbare fordypningsområder. En risiko ved å innføre
fordypningsområder er at tilbudet blir styrt sterkere nasjonalt, og det kan oppleves mer rigid på en slik
måte at læreplanene ikke tar høyde for endringer innen næringen. Dette er imidlertid også en risiko ved
å ha smalere lærefag.

Vi mener at ved å beholde ett lærefag, men innføre fordypninger, vil vi beholde en oversiktlig
tilbudsstruktur. Samtidig vil vi imøtekomme bransjens behov for en fordypning, noe som kan bidra til at
bransjen føler et sterkere eierskap til lærlingordningen. Fordypningene kan beskrive krav til
bransjekunnskap og annen bransjespesifikk kompetanse som vil gi fagarbeidere en merverdi. Ønsket
fra FRDH om egne fagbrev i salgsfaget kan ivaretas ved å innføre kryssløp fra det aktuelle Vg2 til Vg3
med de fordypningsområder bransjen etterspør. Dette vil også være mer i tråd med anbefalingen fra
FRSS om bruk av kryssløp.

For lærlingene kan det være positivt å opprettholde et bredt lærefag. Lærlingene beholder en viss
bredde i opplæringen og kan sannsynligvis enklere gjøre omvalg, for eksempel til en ny bedrift i starten
av læretiden.

Vi anbefaler at lærefaget endrer navn fra salg til handel i tråd med navnet på Vg2-tilbudet. I høringen vil
vi be om innspill på om det er alternative navn som vil passe bedre til lærefaget.

Utdanningsdirektoratets vurdering av bruk av kjedeskoler i den
formelle fag- og yrkesopplæringen

Det er lite sannsynlig at kjedene vil gå over til å rekruttere gjennom fagopplæringen i stedet for å la
ansatte gjennomgå et internt opplæringssystem. Derimot er det mulig at kjedene vil kunne ta inn
lærlinger, som i læretiden gjennomgår internopplæringen som en del av opplæringen frem mot
fagbrevet (Hagen & Nyen, 2010).

En sterkere satsing på fagopplæring innen salg forutsetter at kjedene får mulighet til å ta vare på sin
egen internopplæring. Det sentrale spørsmålet er derfor hvordan kjedeskolene kan «integreres» som en
del av fagopplæringen frem til fagbrev. Vi har vurdert følgende løsninger:

 Innholdet i internopplæring som del av yrkesfaglig fordypning (YFF)

Bruk av bedrifter som opplæringsarena gjennom YFF bidrar til å styrke samarbeidet mellom
skole og arbeidsliv. Læreplanene i Kunnskapsløftet er utgangspunktet for samarbeidet, og
innholdselementer fra kjedeskolene kan brukes i opplæringen dersom det bidrar til at
kompetansen oppnås. Skole og bedrift samarbeider da om en lokal læreplan som bygger på
den nasjonale læreplanen. Et eget valgfritt programfag rettet mot kjedeskoler kunne også blitt
brukt på samme måte som YFF.

 Innholdet i internopplæring som del av læretiden

Bruk av internopplæring som en del av læretiden vil styrke koblingen mellom bedriftenes egen
opplæring og fagopplæringen. Det er mange likheter som ved bruk av YFF, men her vil
hovedansvaret imidlertid ligge hos bedriften under læretiden. Bedriften som bruker
kjedeskolene, må tegne lærekontrakt og knytte internopplæringen til kompetansemålene i Vg3-
læreplanen. Hvis kjedeskolenes internopplæring gjennomføres som en del av læretiden, kan
det bidra til at fagbrevet blir mer verdsatt i disse bransjene. De unges motivasjon til å fullføre
med fagbrev kan økes ved at kompetansen blir verdsatt.

 Innplassering i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)

Kursene ved kjedeskolene er definert som ikke-formell kompetanse, og denne kompetansen
inngår i dag ikke i NKR. Direktoratet tar ikke stilling til hvorvidt bedriftsintern opplæring skal
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innplasseres i NKR. Vi viser til forutgående prosesser i denne sammenheng og til de to
mulighetene som er beskrevet over her.

 Bedriftsintern opplæring som en del av realkompetansevurdering

Når det gjelder realkompetansevurdering av internopplæring, herunder kjedeskoler, anser
direktoratet at dagens ordning er tilstrekkelig. Realkompetansevurdering av ikke-formell
kompetanse har samme verdi som realkompetansevurdering av formell kompetanse.

Varehandelen i Norge er preget av få, men store aktører. Det gjelder dagligvarehandelen,
elektronikkhandelen, sportsbransjen, og så videre. Dersom det formelle utdanningssystemet skal få en
sterkere forankring i disse bransjene, må kjedene i samarbeid med utdanningsmyndighetene og
bransjene legge premissene for strukturen og innholdet i utdanningen.

Utdanningsdirektoratet mener de beste løsningene for å integrere kjedeskolene er å bruke innholdet i
internopplæringen som en del av yrkesfaglig fordypning på Vg1 og Vg2 (eventuelt kjedeskolene som et
eget valgfritt programfag på Vg2), og å bruke internopplæringen som en del av læretiden.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette et eget Vg2 handel. Vi anbefaler å opprette flere felles eller
valgfrie programfag med opplæring spisset mot de kompetanser bransjen etterspør.

På Vg3-nivå anbefaler Utdanningsdirektoratet å endre navnet på salgsfaget til handelsfaget i tråd med
anbefalingen for Vg2. Vi vil i høringen be om innspill på om det finnes gode alternativer til navn på
lærefaget. Vi anbefaler å innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen i samarbeid med partene i
arbeidslivet. Samtidig anbefaler vi å innføre kryssløp fra relevante Vg2-tilbud til Vg3 i tråd med innspill
fra håndverksbransjene.

Vi anbefaler å vurdere sammen med bransjen hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern
opplæring (kjedeskoler) kan inngå i kompetansemål i læreplanene, samt å vurdere om det er grunnlag
for et eget valgfritt programfag på Vg2 rettet mot kjedeskoler.
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Anbefalinger for reiselivsfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette et nytt tilbud for reiseliv på Vg2 og Vg3 som fører til
studiekompetanse. Tilbudet skal ligge i det yrkesfaglige utdanningsprogrammet for handel, service og
reiseliv. Dette er en opplæringsmodell som kan velges lokalt i dag gjennom påbygg, men det er nytt at
tilbudet fastsettes nasjonalt.

Innspill fra bransjen
Reiselivsbransjen er entydig i sin tilbakemelding om at faglært arbeidskraft i begrenset grad er
etterspurt og verdsatt i arbeidslivet. Dette til tross for at reiselivsbransjen er i vekst og har høy politisk
prioritet. 53 Både elevene og bransjen virker i stor grad å være mer orientert mot høyere utdanning enn
mot fagutdanning.

Det yrkesfaglige utvalget for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen konkluderte i sitt innspill til
Utdanningsdirektoratet med at Vg3 reiselivsfaget bør legges ned. Faglig råd for service og samferdsel
(FRSS) er enige i denne vurderingen. Rådet foreslår å etablere et nytt studieforberedende
utdanningsprogram for reiseliv og språk. Rådet hevder at bransjen og elevene har behov for et
forutsigbart tilbud som ikke varierer i for stor grad mellom fylkeskommunene. Rådet ønsker derfor en
nasjonal modell for et nytt opplæringstilbud rettet mot reiselivsbransjen som gir elevene
studiekompetanse.

Rådet ønsker at et nytt studieforberedende tilbud skal gi elevene en praktisk opplæring rettet mot
bransjen som forberedelse til høyere utdanning. Et nytt utdanningsprogram skal ivareta praksis i
arbeidslivet, språk og felles programfag i reiseliv. Ifølge rådet, etterspør bransjen mer teoretisk
kompetanse, og særlig språkkompetanse, i tillegg til kandidater med praktisk erfaring fra
servicefunksjoner i bedrifter. Rådet foreslår i utgangspunktet et nytt utdanningsprogram. I møte med
Utdanningsdirektoratet har de imidlertid uttrykt at de er åpne for ulike løsninger om hvordan et tilbud
om reiseliv kan se ut. 54

FRSS søkte i 2007 om at det ble etablert et studieforberedende løp for reiselivsfaget, etter modell for
Vg3 naturbruk og Vg3 medier og kommunikasjon. Begrunnelsen var blant annet at elevene skulle få
opplæring i fremmedspråk. Søknaden ble avslått, og det ble heller opprettet to valgfrie programfag i
reiseliv og språk på utdanningsprogram for studiespesialisering. Begrunnelsen var at valgfrie
programfag ville styrke tilbudet innen reiseliv, og at en ønsket å skille mellom yrkesfaglige og
studieforberedende utdanningsprogrammer.

Norwegian og SAS Ground Handling har i brev til Utdanningsdirektoratet advart mot å legge ned
reiselivsfaget. Det er disse bedriftene som tar inn de fleste lærlingene i faget. De påpeker at de ikke vil
tilby praksisplass til elever fra et eget utdanningsprogram om reiseliv og språk, som er organisert etter
modell for musikk, dans og drama. Vi forstår begrunnelsen som at dette er elever som vil ha for få timer
satt av til praksis og programfag innen reiseliv. Norwegian og SAS Ground Handling ønsker å beholde
dagens tilbud innen reiseliv. De vil heller endre læreplanen slik at elevene får en praktisk tilnærming til
språk og internasjonalt reiseliv. Bedriftene ser også for seg et obligatorisk utenlandsopphold.

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 reiselivsfaget fører til to Vg3-tilbud: Vg3 resepsjonsfaget og Vg3 reiselivsfaget. Vg2-tilbudet har hatt
en relativt stor nedgang i antall elever, fra 430 i skoleåret 2013-14 til 370 i skoleåret 2015-16. Av 122
søkere til læreplass i reiselivsfaget høsten 2015 var det kun 58 som signerte en lærekontrakt, altså 48
prosent av søkerne.

53 Regjeringens reiselivsstrategi https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/destinasjon-norge/id677870/

54 Møte mellom leder i faglig råd og Utdanningsdirektoratet 25.04.2016.
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Det har også vært en nedgang i antallet som har oppnådd fagbrev i reiseliv, fra 98 i 2012-13 til 67 i
2014-15. 33 prosent av dem som oppnådde fagbrev, var praksiskandidater, noe som tyder på at
lærlingordningen ikke brukes som eneste rekrutteringsvei. Om lag 40 prosent av elevene på Vg2
reiseliv gikk videre til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette tyder på at mange av elevene
er orientert mot høyere utdanning.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Det yrkesfaglige utvalget mener at reiselivsbransjen er i endring. Opplevelsesbransjen er i vekst, da
kundene i økende grad etterspør både kultur- og naturopplevelser. I formidlingsbransjen har
kompetansebehovet endret seg. Her bestiller kundene i stor grad sine reiselivsprodukter selv på nettet.
Den tradisjonelle bestillerrollen i bransjen har utviklet seg til en rådgiverrolle. Disse endringene får
konsekvenser for kompetansebehovet i bransjen.

Både det yrkesfaglige utvalget og FRSS mener at reiselivsfaget i varierende grad verdsettes i
arbeidslivet. Faget har ingen tydelig plass i arbeidsdelingen i virksomhetene. Dette innebærer at
fagbrevet står i konkurranse med ufaglærte og andre utdanningskategorier. Reiselivsnæringen har
generelt et sammensatt kompetansebehov, der arbeidsoppgavene i liten grad er knyttet til klart
definerte yrker. Bransjen ansetter personer med tilknytning til reiselivsnæringen, gjerne med en
relevant høyere utdanning. Språkkompetansen er viktig i næringen. Engelsk utgjør kun 140 timer innen
yrkesfaglige utdanningsprogrammer, noe som er relativt lite.

47 av 58 nye lærekontrakter per 1.1.16 ble signert i Akershus. Her er trolig Norwegian og SAS Ground
Handling de største lærebedriftene, som et tilknyttet Oslo Lufthavn på Gardermoen. Utover dette var
lærekontraktene spredt ut over åtte andre fylker. I Oslo var det for eksempel to nye lærekontrakter i
faget. Dette tyder på at Norwegian og SAS Ground Handling er de to bedriftene som holder liv i faget. I
Norwegian arbeider lærlingene med booking, billettkontor, kabin, salg, marked, innsjekk og gate. I SAS
Ground Handling arbeider ikke lærlingene i kabin, men er en del av bakkepersonellet.

Den forrige regjeringen lanserte i 2012 en strategi for reiselivsnæringen.55 Reiseliv er den raskest
voksende næringen i verden. I strategien omtaler regjeringen hvor viktig kompetanse er for næringen.
Utfordringen handler særlig om behovet for en kompetent arbeidskraft i en næring med store
sesongsvingninger. I strategien blir læreplasser omtalt som et virkemiddel for å sikre dette. Samtidig
kartlegger regjeringen de ulike tilbudene innen høyere utdanning, men nevner ikke de fagbrevene som
er relevante for bransjen.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

Reiselivsfaget fungerer for dårlig vurdert ut fra kriterier om rekruttering, gjennomføring og verdsetting i
arbeidslivet. Det er en ulempe for elevene å velge yrkesfaglige tilbud der det er vanskelig å få
læreplass, og der fagarbeidernes kompetanse i begrenset grad verdsettes av arbeidslivet. At en stor
andel av elevene på Vg2 reiseliv velger Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, indikerer at
elevene også orienterer seg mot høyere utdanning. Mange elever velger yrkesfag for å få en praktisk vei
til studiekompetanse.

Både elev og bransje virker i stor grad å være orientert mot høyere utdanning. En omgjøring av tilbudet
fra yrkesfag til studiekompetanse vil dermed føre til at arbeidslivet i større grad får tilgang til kvalifisert
arbeidskraft. Dagens studieforberedende tilbud dekker imidlertid ikke bransjens krav om praksis.
Utdanningsdirektoratet mener elever som velger yrkesfag som en vei til studiekompetanse bør få tilbud
om et mer tilrettelagt opplæringsløp.

Utdanningsdirektoratet har i del 3.4 redegjort for denne problemstillingen, og har utviklet fem modeller
for nye veier til studiekompetanse for yrkesfagelever. Med utgangspunkt i dette og bransjens innspill
har vi her gått videre med tre alternative modeller for hvordan reiseliv kan omgjøres fra

55 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/rapporter_2012/reiselivsstrategien_april2012.pdf
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yrkeskompetanse til studiekompetanse. Vi anbefaler å etablere Vg2 og Vg3 reiseliv i det yrkesfaglige
utdanningsprogrammet for handel, service og reiseliv, som gir studiekompetanse.

Studieforberedende løp i det yrkesfaglige utdanningsprogrammet for handel,
service og reiseliv

Et Vg2- og Vg3-tilbud innen reiseliv som gir studiekompetanse, kan innlemmes i et nytt yrkesfaglig
utdanningsprogram for handel, service og reiseliv. Følgende figur viser hvordan et slikt tilbud kan se ut:

Følgende skisse viser hvordan fag- og timefordelingen kan være:

Omfang i timer Vg1 Vg2 Vg3 Totalt

Felles programfag:

- Reiseliv

- Andre
fremmedspråk

- Reiseliv og
engelsk

477

224

113

140

100

112

140

1292

Yrkesfaglig fordypning 168 84 268

Engelsk 84 84

Norsk 56 170 170 396

Matematikk 84 140 224

Naturfag 56 84 140

Samfunnsfag 84 84

Historie 56 113 140

Kroppsøving 56 56 56 168

Valgfritt programfag fra
eget utdanningsprogram
eller studiespes.
utdanningsprogram

140 140

Total 981 981 971 2949

I denne modellen ivaretar vi krav til timetall i fellesfag tilsvarende Vg3 påbygging til generell
studiekompetansefag, men timetallet er fordelt mellom Vg2 og Vg3. Dette gir en bedre faglig progresjon
for elevene. Det er satt av timer til yrkesfaglig fordypning (YFF) for at elevene skal få mulighet til å ha
praksis i bedrift. En utfordring her er å definere hvilke Vg3 kompetansemål elevene skal ta
utgangspunkt i når dagens lærefag i reiseliv legges ned. Dette kan både være Vg3 læreplanen til felles
programfag eller læreplaner til nærliggende lærefag, for eksempel Vg3 salgsfaget eller Vg3
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resepsjonsfaget. For å få timetallet til å gå opp har vi redusert antall timer i YFF. YFF vil dermed ha et
mindre omfang enn det har i andre yrkesfaglig Vg2-tilbud. Dette krever at fag- og timefordelingen
endres.

Det er i dag mulig for fylkeskommunene å tilby denne modellen som del av en fleksibel fag- og
timefordeling. Utdanningsdirektoratet har laget en lignende modell i en veiledningen om fag- og
timefordelingen.

Arbeidslivs- og elevperspektivet

Ved å omgjøre reiseliv fra et lærefag til et praktisk løp som gir generell studiekompetanse ivaretar vi
arbeidslivets kompetansebehov. Gjennom dette tilbudet får elevene studiekompetanse, språk,
kunnskap om reiselivsbransjen og mulighet til å skaffe seg praktiske erfaringer i arbeidslivet. Bransjen
vil fortsette å rekruttere kandidater med høyere utdanning. En utfordring kan være å få bransjen til å ta
imot elever i YFF når de ikke skal ut i lære. Når bransjen har spesifikt ønsket et slikt tilbud, må vi anta
at bransjen er villig til å ta inn elever i praksisperioder.

For elevene vil trolig et slikt utdanningsprogram være attraktivt. Elevene som søker seg til service og
samferdsel og Vg2 reiseliv i dag, er i stor grad orientert mot høyere utdanning. For denne gruppen
elever gir dette løpet en bedre faglig progresjon i fellesfagene mellom Vg2 og Vg3 enn de kan få ved å
ta Vg3 påbygg til generell studiekompetanse.

Sammenlignet med et eget utdanningsprogram for reiseliv, vil denne modellen gi en større fleksibilitet
for elevene. Vg1 handel, service og reiseliv vil rekruttere til fire Vg2-tilbud. Dette gir elevene
valgmuligheter på Vg2. På Vg1 følger utdanningsprogrammet fag- og timefordelingen til et yrkesfaglig
utdanningsprogram. Yrkesfaglig fordypning gir elever en mulighet for praksis innen reiselivet.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Et nytt utdanningsprogram for handel, service og reiseliv vil det trolig være mulig å tilby for
fylkeskommunene. Dette er en ny modell for videregående opplæring nasjonalt, der elementer fra
yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogrammer er kombinert. Overgangen til nye modeller kan
være utfordrende for fylkeskommunene i en startfase.

Et nytt studieforberedende utdanningsprogram for reiseliv og språk

En modell er å konstruere et nytt studieforberedende utdanningsprogram for reiseliv og språk.

Arbeidslivsperspektivet

Fordelen med modellen er at den ivaretar bransjens kompetansebehov innen språk og reiseliv, i tillegg
til studiekompetanse. Elevene vil ha flere fremmedspråk. Fordypning i engelsk kan defineres som et
felles programfag eller defineres som et valgfritt programfag.

Rådets ønske om praksis kan ivaretas gjennom å endre formålet i læreplanen for felles programfag
eller lage kompetansemål i læreplanen med verb som viser handling. Dette er beskrevet nærmere i
kapittel 3.4.

Det er likevel opp til fylkeskommunene og skoleeiere å definere hva de legger i realistiske
arbeidssituasjoner og bruk av ulike læringsarenaer. Dette kan være utplassering i bedrift eller praktisk
opplæring i skole. Praksis i skoleløpet er i dag ikke obligatorisk på videregående nivå. Erfaring fra
yrkeskompetansefagene tilsier at praksis i skoleløp er utfordrende å få til, se del 9.4.
Studieforberedende utdanningsprogrammer har i dag relativt liten tradisjon for og erfaring med bruk av
arbeidslivet som læringsarena. Vi antar at det vil være utfordrende å ivareta praksis på et
studieforberedende utdanningsprogram. Dermed vil trolig kompetansen eleven oppnår gjennom dette
utdanningsprogrammet, i stor grad bli teoretisk. Modellen vil derfor ikke imøtekomme arbeidslivet
ønske om at elevene skal ha praksis i opplæringsløpet.
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Elevperspektivet

For elevene gir modellen et synlig og forutsigbart utdanningstilbud rettet mot reiseliv. Manglende
praksis på utdanningsprogrammet kan imidlertid virke demotiverende for elevene. Den elevgruppen
som i dag velger Vg2 reiseliv og så Vg3 påbygg, er i stor grad ute etter en praktisk vei til
studiekompetanse. Denne elevgruppen vil kanskje ikke synes at et nytt teoretisk utdanningsprogram
innen reiseliv er attraktivt.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Utdanningsdirektoratets fylkeskommunale referansegruppe sier at de ikke ønsker et økt antall Vg1-
tilbud, hverken på studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Referansegruppen
mente at et eget utdanningsprogram for reiseliv trolig ville ha et lavt elevgrunnlag.

Det er vanskelig å forutsi hvor stort elevgrunnlaget i et studieforberedende utdanningsprogram for
reiseliv vil bli. Tar vi utgangspunkt i tall for elever som går på Vg2 reiseliv og valgfritt programfag reiseliv
og språk 1 i skoleåret 2015-16, blir elevtallet rundt 1000 elever. Dette elevgrunnlaget tilsier at det kan
være grunnlag for at utdanningsprogrammet har nok søkere til at det blir opprettet minst et tilbud i alle
fylker. Erfaringen viser imidlertid at nye studieforberedende utdanningsprogrammer kan bli populære.
For eksempel førte omgjøringen av studiespesialisering med formgiving til utdanningsforberedende
kunst, design og arkitektur til at søkertallet steg fra ca. 900 til 1226 elever i 2016. Vi kan derfor ikke
utelukke at utdanningsprogrammet vil ha et høyere elevgrunnlag enn rundt 1000 elever.

Oppsummering

Modellen tilfredsstiller bransjens krav til kompetanse innen reiseliv og språk, men ikke ønsket om at
elevene skal ha praksis. Det finnes lignende utdanningsprogrammer i dag. Vi antar at elevene som i
dag velger service og samferdsel ikke vurderer et teoretisk opplæringstilbud innen reiseliv som
attraktivt. Men bakgrunn i dette anbefaler vi ikke denne modellen.

Nye valgfrie programfag om reiseliv på Vg1 og Vg2 studieforberedende
utdanningsprogram

I stedet for å etablere et eget utdanningsprogram for reiseliv, kan vi opprette nye valgfrie programfag
om reiseliv på Vg2 og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram. I 2008 ble reiseliv og språk 1 og 2
opprettet som valgfrie programfag. Det faglige rådet mener omfanget av disse fagene ikke er nok til å
erstatte et lærefag og imøtekomme bransjens kompetansebehov. Fagene utgjør 140 timer i året hver,
og i skoleåret 2015-16 var det i overkant av 1000 elever til sammen som valgte disse fagene. Tilbudet
innen studieforberedende utdanningsprogrammer kan utvides med to nye valgfrie programfag.

Dette alternativet tilfredsstiller ikke bransjens ønske om et forutsigbart nasjonalt tilbud som også
inkluderer praksis og språkopplæring. Elevene velger selv hvilke programfag de skal ta. Videre mener vi
at modellen trolig ikke vil være et attraktivt alternativ for elever som i dag velger service og samferdsel
som en praktisk vei til studiekompetanse. Tilbudet treffer dermed en annen målgruppe av elever. Men
bakgrunn i dette anbefaler vi ikke nye valgfrie programfag.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å omgjøre reiseliv til et studieforberedende løp som tilbys i det
yrkesfaglige utdanningsprogrammet for handel, service og reiseliv. Vi ser særlig tre tungtveiende
argumenter for å konstruere en ny modell for reiseliv der elementer av yrkesfag og studiekompetanse
kombineres:

1. Reiseliv, handel og service er fagfelt som deler et faglig fundament. Bransjene har flere
likhetstrekk. Vi mener at et felles opplæringstilbud på Vg1 vil gi gjensidig utbytte for disse
bransjene. I tillegg får elevene flere valgmuligheter.
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2. Reiseliv er et eksempel på en bransje der kombinasjonen av praktisk og teoretisk kompetanse
verdsettes. Utdanningsdirektoratet mener derfor at reiseliv er et fagområde som, med dagens
to alternative veier, best vil ivaretas i et yrkesfaglig utdanningsprogram.

3. Elever som ønsker en praktisk vei til studiekompetanse, bør få et bedre tilrettelagt tilbud. Dette
vil også møte bransjens uttalte kompetansebehov. Mange av elevene som velger yrkesfag, er lei
av skoleopplæring, usikre i sine valg og lite fagorienterte. Samtidig vil de ikke si fra seg
muligheten til å få studiekompetanse. Praktisk læring i kombinasjon med teori kan gi
motivasjon for denne elevgruppen.
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Anbefalinger for kontor- og administrasjonsfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler at kontor- og administrasjonsfaget legges ned. Kontor- og
administrasjonsfaget er et relativt stort lærefag, særlig i offentlig sektor. Bransjen er samstemt i at
fagbrevet ikke fungerer godt nok i dag. Vi har derimot fått flere motstridende anbefalinger for faget.
Utdanningsdirektoratet vurderer her flere alternativer for faget.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for service og samferdsel (FRSS)

FRSS mener arbeidsmåtene i bransjen har endret seg. Ansatte i virksomhetene utfører de fleste
administrative oppgaver selv, og det er ikke lenger like aktuelt å utlyse og rekruttere faglærte til en
sekretærfunksjon. Faget er lite relevant i dagens arbeidsmarked.

Rådet foreslår å utrede om nye arbeidsfunksjoner kan inngå i faget, slik at det kan bli mer attraktivt for
virksomhetene. Rådet ønsker å se nærmere på om kontor- og administrasjonsfaget og resepsjonsfaget
kan slås sammen til et nytt lærefag. Det nye lærefaget vil dekke et større fagområde enn dagens to
lærefag, og kunne øke potensialet for læreplasser. Rådet mener også det er hensiktsmessig å bruke
mer tid på opplæring i norsk og andre språk.

Yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service

Utvalget har utredet kontor- og administrasjonsfagets posisjon i arbeidslivet, og konkluderer med at
faget står i en svak stilling. I likhet med rådet påpeker utvalget at faget fører til et lite definert yrke. En
av utfordringene for faget er at arbeidsgivere foretrekker å ansette personer med høyere utdanning.
Dette er en kombinasjon av at oppgaver har blitt mer komplekse, og at det er god tilgang på søkere
med kompetanse på høyere nivå. Konsekvensen er at faglærte i kontor- og administrasjonsfaget i
mindre grad får en relevant jobb sammenlignet med faglærte fra andre lærefag.

Faget er først og fremst stort i byene. Lærekontraktene finnes i kommunene og i staten og i mindre grad
i privat næringsliv. Svært mange av elevene som går Vg2 salg, service og sikkerhet, og lærlinger som
fullfører med fagbrev, orienterer seg mot høyere utdanning. Stadig flere ungdommer søker seg til
økonomiske og administrative fag på universitet og høyskole. Dette er også et tegn på ungdommens
økende interesse for disse utdanningene kommer til å synke.

Det yrkesfaglige utvalget anbefaler at kontor- og administrasjonsfaget legges ned. Utvalget peker på en
mulighet for å opprette et praksisorientert valgfritt programfag på studieforberedende
utdanningsprogram. Kombinasjonen praksis og teori vil være en attraktiv læringsvei for mange elever.

OK stat

OK stat sendte innspill til FRSS om kontor- og administrasjonsfaget56. OK stats medlemsbedrifter, som
er statlige virksomheter, har diskutert utfordringer knyttet til bredden i dagens kontor- og
administrasjonsfag. Medlemsbedriftene har diskutert fordeler og ulemper ved å spisse læreplanen mot
arkiv, HR eller økonomi. Medlemsbedriftene påpeker at staten ansetter medarbeidere med høyere
utdanning, også innen stillinger rettet mot arkiv, økonomi og HR. Dermed vil en spissing av faget ikke
nødvendigvis gjøre det lettere for lærlingene å få jobb etter bestått fagbrev. Medlemmene mener det vil
være hensiktsmessig å tilby lærlingene Vg3 påbygging til studiekompetanse i løpet av læretiden. OK
stat skriver at Vg3 påbygging til generell studiekompetanse som en integrert del av læretiden kan være
en modell for kontor- og administrasjonsfaget som bør videreutvikles. Slik vil lærlingene ha mulighet til
å studere videre etter endt læretid. OK stat hevder at kandidater med fagbrev og høyere utdanning vil
være attraktive for offentlig sektor.

56 Notat fra OK stat 02.02.2016
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Miljø- og samferdselssektoren i Oslo kommune

I forbindelse med arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen etablerte Utdanningsdirektoratet en
innspillside på Udir.no. Her kunne folk komme med innspill om behov for endringer i yrkesfagene. Vi
mottok et innspill fra miljø- og samferdselssektoren i Oslo kommune om kontor- og
administrasjonsfaget. De skriver at faget er svært lite relevant for dagens arbeidsliv, og foreslår
fordypninger i læreplanen innen temaer som regnskap, lønnsarbeid, kundeservice, arkiv og
saksbehandling. Oslo kommune påpeker samtidig at en forlengelse av læretiden for å legge inn Vg3
påbygging til studiekompetanse ikke vil være en heldig løsning. Fordi mange som tegner lærekontrakt i
faget er minoritetsspråklige bør inntak være minimum 3 i muntlig og skriftlig norsk.

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget

Det er flere utfordringer knyttet til kontor- og administrasjonsfaget. Faget rekrutterer et stort antall
lærlinger, samtidig som en samstemt bransje melder at faget ikke i stor nok grad er verdsatt i
arbeidslivet. Dette er utgangspunktet for at vi nå konkluderer med at det er behov for å endre
utdanningstilbudet.

Rekruttering

Kontor- og administrasjonsfaget er et fag med et stort antall lærlinger, og rekrutteringen til læreplass er
relativt god. Selv om antall elever til Vg2 salg, service og sikkerhet har vært svakt nedadgående de siste
årene, har faget hatt en betydelig økning i antall lærlinger. 57

Økningen kan i stor grad tilskrives satsingen i offentlig sektor, og særlig i statlige virksomheter, om å ta
et opplæringsansvar gjennom å ta inn lærlinger. Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2012-2015)
hadde målsetting om å øke antall læreplasser med 20 prosent innen 2015. Regjeringen fulgte opp
arbeidet og lanserte i 2015 en strategi for å øke antall lærlinger i staten. 58 Strategien gjelder for
departementer og underliggende virksomheter, og her er kontor- og administrasjonsfaget og IKT-
servicefag de dominerende lærefagene.

Begrunnelsen i strategien er i liten grad fundert på at staten skal ta inn lærlinger for å rekruttere
fremtidig arbeidskraft. Dette bekreftes av Høst og Reegård (2015), som mener offentlig sektor holder liv
i utdanningen, samtidig som staten viser liten interesse for fagarbeidere innen kontor. Det yrkesfaglige
utvalget påpeker det samme, og sier at «økningen i antall lærlinger de siste årene virker mer begrunnet
i et ønske om å ta et samfunnsansvar enn at virksomheten ser på det som en naturlig rekrutteringsvei».
Slik kan vi se hvordan faget har en god rekruttering, samtidig som kompetansen er lite verdsatt i de
virksomhetene som tar inn lærlinger.

Statens opplæringsansvar for faget vises også ved at en relativt høy andel søkere til læreplass signerer
en lærekontrakt. 74 prosent av dem som søkte læreplass i faget, fikk en lærekontrakt per 1.1.2016.
Dermed står det i dag relativt få elever uten tilbud om læreplass i dette faget.

Gjennomføring

Elevenes og lærlingenes gjennomføring av opplæringsløpet med et fagbrev er tosidig. På den ene siden
er det er stort antall lærlinger som fullfører med fagbrev. Det var 401 som oppnådde fagbrev i 2014-15.
På den andre siden er overgangen til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fra Vg2 salg, service
og sikkerhet høy. En tredjedel av elevene begynner på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
fremfor læreplass. Dette indikerer at elevene i stor grad er orientert mot høyere utdanning, og at de
ikke anser fagbrev som en attraktiv kompetanse. Mange elever velger yrkesfag som en planlagt vei til
studiekompetanse fordi det kan være mer motiverende med en praktisk opplæring gjennom to år. Høst
mfl. (2013) beskriver elevene som velger utdanningsprogrammet for service og samferdsel, som relativt

57 Antall elever på Vg2 salg, service og sikkerhet: 2013: 1 857 elever, 2014: 1 820 elever, 2015: 1 757 elever

58 Regjeringens strategi for å øke antall lærlinger i staten: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi-for-flere-larlinger-i-
staten/id2412329/
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lite fagorienterte og usikre på sine karrierevalg. For denne elevgruppen vil muligheten for
studiekompetanse være attraktiv.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Høst og Reegård (2015) har dokumentert og belyst flere sider ved fagets posisjon i utdanningssystemet
og i arbeidslivet. Administrativ utdanning har vært i spenningsfeltet mellom akademia og fagopplæring
gjennom mange år. På 1950-tallet var faget et yrkesfag, før det yrkesfaglige tilbudet ble erstattet av
handel og kontor, som var et studieforbedende tilbud. Faget ble igjen tilbakeført til yrkesfag etter
Reform 94. Samtidig har fremveksten av studenter som velger økonomisk og administrativ høyere
utdanning fra midten av 1980-tallet og frem til i dag, vært stor.

Hver fjerde lærling er ansatt i en privat virksomhet. Både Høst og Reegård (2015) og det yrkesfaglige
utvalget setter spørsmålstegn ved fagets relevans hos arbeidsgivere i offentlig sektor. De beskriver en
situasjon for faget der inntaket av lærlinger er frakoblet rekrutteringsbehovet. Arbeidsgivere i offentlig
sektor har stor tilgang på kandidater med høyere utdanning. Det yrkesfaglige utvalget mener at
arbeidsoppgavene som er knyttet til kontorfaglige oppgaver, erstattes av ny teknologi eller integreres og
spres til andre fagansatte. I ansettelser til administrative stillinger foretrekker arbeidsgivere ofte
kandidater med høyere utdanning fremfor kandidater med et fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget,
mener utvalget.

Samtidig går fagarbeidere i kontor- og administrasjonsfaget i mindre grad ut i relevant arbeid
sammenlignet med andre faglærte. Faget har utviklet seg til et «utdanningsfag», der mange bruker
opplæringen som en vei videre i annen utdanning, heller enn å gå ut i arbeid (Høst og Reegård 2015).

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

Samtidig som rekrutteringen til faget er god, er det en utfordring at rekrutteringen holdes oppe av
offentlig sektors ønske om å ta et opplæringsansvar. Når faglærte i liten grad får en relevant jobb og
heller søker seg til høyere utdanning, indikerer dette at fagbrevet er lite verdsatt. Faget er på den ene
siden et av Norges største lærefag, samtidig som elevene på Vg2 i stor grad velger påbygg heller enn å
søke læreplass. Med utgangspunkt i dette mener vi at det er behov for å gjøre endringer i dagens tilbud.

Rådet foreslår å se nærmere på om kontor- og administrasjonsfaget kan integreres med
resepsjonsfaget. Det yrkesfaglige utvalget foreslår å legge ned faget. Oslo kommune foreslår å lage
fordypninger i læreplanen etter ulike fagfelt. Vi vil vurdere disse alternativene videre.

Angående OK stats forslag om integrert Vg3 påbygging til studiekompetanse i læretiden, viser vi til
mulighetene lærlinger har til å ta påbygging til studiekompetanse etter fullført læretid. Vi mener det vil
være uheldig å operere med en hovedmodell for faget som krever at elevene skal gjennomføre en
femårig opplæring på fire år. Det vil være et opplæringsløp tilrettelagt for teoretisk sterke elever, og ikke
for et flertall av elevene. Vi viser også til fylkeskommunens muligheter til å organisere slike modeller
lokalt, noe som i dag ligger i en fleksibel fag- og timefordeling.

Utdanningsdirektoratet vurderer tre alternative løsninger for fremtiden til kontor- og
administrasjonsfaget:

1. Kontor- og administrasjonsfaget legges ned.

2. Kontor- og administrasjonsfaget legges ned og erstattes av et studieforberedende tilbud.

3. Lærefaget spisses mot fagretninger, for eksempel gjennom valgfrie programfag på Vg2 eller
fordypningsområder på Vg3. Alternativt erstattes faget av mer spesialiserte lærefag.

De tre løsningsalternativene vil få ulike konsekvenser for elevene, fylket og arbeidsmarkedet.

Kontor og administrasjonsfaget legges ned

Utdanningsdirektoratet mener den informasjonen vi sitter på, tilsier at fagbrevet ikke er verdsatt i
arbeidsmarkedet. Et løsningsforslag er dermed å legge ned faget uten at det erstattes. Vi vil her vurdere
konsekvensen for elevene, fylket og arbeidsmarkedet.
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Elevperspektivet

Vi må veie minst to hensyn opp mot hverandre. Er det viktigst at elevene fullfører en utdanning, eller at
de får muligheten til å få en jobb? Fag- og yrkesopplæring skal kvalifisere for både arbeid og videre
studier. Et relevant spørsmål i dette arbeidet er derfor om vi skal beholde yrkesfag som retter seg mot
sektorer der det i realiteten er få jobbmuligheter. Vi kan konkludere med at kontor- og
administrasjonsfaget i første rekke kvalifiserer faglærte til videre studier. Men det er få muligheter for
relevant jobb etter fullført fagbrev, og vi mener dette er uheldig.

Et viktig spørsmål er om elevene er kjent med hvilke muligheter de har før de starter på læretiden. I
Olsen og Reegårds (2013) undersøkelse av lærlinger, blant annet i kontor- og administrasjonsfaget,
finner de at noen av lærlingene ikke hadde kontorfaget som sitt førstevalg da de søkte læreplass, men
salgsfaget. Dette underbygges av at elevene på service og samferdsel er lite fagorienterte i forhold til
elever som velger andre utdanningsprogram (Høst m.fl. 2013). I løpet av opplæringstiden utviklet
lærlingene derimot en plan om å få en relevant jobb etter læretiden. Etter hvert som lærlingene erfarte
at de ville ha få muligheter med et fagbrev, lagde de seg nye planer om videre utdanning eller annet
arbeid. Slik beskrives elevenes valg om å fortsette på høyere utdanning med bakgrunn i erfaringer i
løpet av læretiden, heller enn et planlagt løp (Olsen og Reegård 2013). Når elevene begynner som
lærlinger i offentlig sektor, møter de få kollegaer med lik kompetanse som den de selv jobber mot å få.
De fleste medarbeiderne i offentlig sektor har selv en høyere utdanning, og lærlingene kan dermed bli
inspirert til å fortsette med videre studier.

Utdanningsdirektoratet mener dette kan tyde på at elevene ikke har tilfredsstillende informasjon om
videre karrieremuligheter før de signerer en lærekontrakt. Det er relativt lett for elevene å skaffe seg
læreplass i statlige virksomheter. Slik kan elevene få et inntrykk av at faglært kompetanse er
tilfredsstillende for å fortsette et karriereløp. Opplæringsløpet i faget i dag kan dermed virke villedende
for elevene. Et femårig opplæringsløp kan bli ufrivillig langt for mange elever.

En nedlegging av kontor- og administrasjonsfaget vil føre til at mange elever som i dag velger å signere
en lærekontrakt, må velge annerledes. Utdanningsdirektoratet har ikke sett noe som tyder på at denne
elevgruppen vil falle fra videregående opplæring om faget legges ned. Utdanningsdirektoratet mener
det er rimelig å forvente at dette er en elevgruppe som vil være tilbøyelig til å velge andre fag.

På den andre siden oppnår mange kandidater en dobbelkompetanse, der de både har et fagbrev og får
studiekompetanse. Sammenlignet med elever som har gått et studieforberedende utdanningsprogram,
vil denne elevgruppen ha opparbeidet seg erfaringer og tilleggskompetanse som kan være nyttig senere
i arbeidslivet. Mange elever ønsker seg et praktisk løp gjennom videregående opplæring. Ved å legge
ned faget mister elevene muligheten til å få en praktisk erfaring fra offentlige virksomheter.

Arbeidslivsperspektivet

Faget er i liten grad verdsatt på arbeidsmarkedet. En nedlegging av faget vil ikke få store konsekvenser
for offentlig sektor. Faget er i liten grad etablert i privat sektor, og det finnes heller ingen tydelige
bransjeorganisasjoner som har eierskap til faget. Den informasjonen som vi sitter på tyder, på at
fagbrev heller ikke verdsettes i stor grad i privat sektor.

Konsekvenser for fylkeskommunene

En nedlegging av faget vil ikke få store konsekvenser for fylkeskommunene men vil føre til en endring i
Vg2 salg, service og sikkerhet.

Oppsummering

Utdanningsdirektoratet mener en nedlegging av faget ikke får store konsekvenser for hverken elev,
arbeidsmarked eller fylke.
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Kontor- og administrasjonsfaget legges ned, og erstattes av et
studieforberedende tilbud

I dette alternativet legges faget ned og erstattes av et studieforberedende tilbud. Her er det flere
alternative løsninger, for eksempel å konstruere et studieforberedende løp i utdanningsprogrammet for
handel, service og reiseliv. Se tilsvarende modell for reiseliv i del 5.3. Alternativet er å lage nye valgfrie
programfag på Vg2 rettet mot administrasjon på utdanningsprogrammet for studiespesialisering. Vi har
fått for få vurderinger fra bransjen til at vi vil ta stilling til hvordan et slikt tilbud kan se ut. Vi begrenser
oss derfor til å vurdere om det yrkesfaglige tilbudet skal erstattes av et studieforberedende tilbud, og vil
ikke vurdere hvordan dette konkret kan løses.

Elevperspektivet

Mange av elevene som i dag velger utdanningsprogrammet for service og samferdsel, ønsker en
praktisk vei til studiekompetanse. Nye valgfrie programfag på utdanningsprogrammet for
studiespesialisering vil dermed treffe en annen målgruppe.

Et nytt studieforberedende tilbud etter modell fra reiseliv kan være et attraktivt opplæringsløp for
mange elever. Vi har derimot ikke fått anbefalinger eller informasjon som tilsier at vi kan fylle et
studieforberedende løp med administrative fag. Tidligere var handel og kontor en del av et
studieforberedende tilbud, men ble gjort om til yrkesfag etter reform 94.

Arbeidslivsperspektivet

Å erstatte lærefaget med et studieforberedende tilbud vil ikke få store konsekvenser for
arbeidsmarkedet. Virksomhetene rekrutterer allerede i dag kandidater fra høyere utdanning.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Det kan bli krevende for fylkeskommunen å organisere et studieforberedende løp i et yrkesfaglig
utdanningsprogram i en innkjøringsperiode.

Spisse faget

Et alternativ er å spisse lærefaget, enten ved å dele det opp i mer spesialiserte lærefag med egne
fagbrev, eller ved å lage fordypningsområder i læreplanen i kontor- og administrasjonsfaget.

Arbeidslivsperspektivet

Om faget deles i mer spesialiserte deler, er det rimelig å forvente at det ikke vil gjøre noen forskjell for
arbeidsmarkedet. Vi har ovenfor vist at denne delen av arbeidsmarkedet som i dag tar inn lærlinger,
primært verdsetter kandidater med høyere utdanning.

Spissing av faget kan gjøre det mer attraktivt i andre sektorer. Samtidig vil trolig arbeidslivet fortsette å
verdsette kandidater med høyere utdanning høyere enn kandidater med et fagbrev. Framskrivinger av
kompetansebehov tyder på at det vil være et overskudd av kandidater med høyere økonomisk og
administrativ utdanning innen 2030 (Kunnskapsdepartementet 2015). Dette vil trolig føre til hardere
konkurranse om jobbene, og til at flere er villige til å ta arbeid som de i utgangspunktet er
overkvalifiserte for.

I del 5.5 vil vi vurdere søknaden vi har fått fra Økonomiforbundet om å etablere Vg2 og Vg3 regnskap.
Regnskapsfaget kan forstås som en spissing av Vg3 kontor og administrasjonsfaget. Det er trolig andre
bransjer som vil rekruttere lærlinger fra et regnskapsfag, enn de bransjene som rekrutterer lærlinger i
kontor- og administrasjonsfaget.

Elevperspektivet

Nye og mer spissede fagbrev vil trolig ikke verdsettes mer enn dagens kontor- og administrasjonsfag.
Utfordringen for elevene som velger et fagbrev som ikke verdsettes, er dermed de samme som
beskrevet ovenfor.
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Konsekvenser for fylkeskommunene

En spissing av faget kan føre til at fylkeskommunene må rekruttere nye lærere. Det vil være nødvendig
dersom lærerne som i dag underviser i Vg2 salg, service og sikkerhet, ikke har kompetanse til å
undervise i de nye fagene

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Kontor- og administrasjonsfaget er lite verdsatt i arbeidslivet. Tilbudet kan virke villedende for elevene
ved at det tilbys opplæring i et fag hvor det i begrenset grad finnes arbeidsplasser. Oppdraget tilsier at
verdsetting i arbeidslivet skal vektlegges. Med utgangspunkt i dette anbefaler vi at faget legges ned. Vi
har ikke fått informasjon som tilsier at lærefaget bør erstattes med et studieforberedende løp.

Arbeidslivet viser i liten grad tegn til å verdsette faglært kompetanse. Vi mener det er lite som tilsier at
fagets stilling vil styrkes, selv om faget deles i smalere lærefag. Fagets stilling vil heller ikke styrkes om
vi innfører fordypningsområder på Vg3-nivå. Så lenge konkurransen fra kandidater med høyere
utdanning er til stede, vil fagbrevet trolig være lite verdsatt. Unntaket kan være om etableringen av nye
lærefag sikter seg inn mot nye bransjer, for eksempel i deler av privat næringsliv.

En nedlegging av faget får konsekvenser for Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg, service og
sikkerhet. Utdanningsdirektoratet har konstruert forslag til ny Vg1- og Vg2-struktur, se del 5.2, 5.6 og
5.7.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at kontor- og administrasjonsfaget legges ned.
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Anbefalinger om Vg2 og Vg3 regnskap
Utdanningsdirektoratet har fått forslag fra Økonomiforbundet om å etablere Vg2 og Vg3 regnskap.
Utdanningsdirektoratet foreslår å sende forslag om eventuell opprettelse av Vg2 og Vg3 regnskap ut på
offentlig høring. Vi mener at saken ikke er tilstrekkelig godt belyst til at vi kan anbefale å etablere
regnskap som eget Vg2-tilbud og lærefag.

Innspill fra bransjen
Økonomiforbundet har i to brev til Utdanningsdirektoratet beskrevet et behov for å etablere et nytt Vg2-
tilbud og Vg3 lærefag som knytter seg til regnskap. I første runde søkte Økonomiforbundet om å
opprette Vg2 regnskap. Etter spørsmål fra Utdanningsdirektoratet om hvilke lærefag Vg2-tilbudet skulle
føre til, har Økonomiforbundet klargjort at Vg2 regnskap skal føre til et nytt lærefag Vg3 regnskap. Vi
forstår søknaden som at Vg2 og Vg3 regnskap skal følge en 2+2 modell, og bygge på Vg1 service og
samferdsel.

Det nye fagbrevet skal være en yrkesfaglig utdanning av regnskapsførere. Økonomiforbundet beskriver
et behov i arbeidsmarkedet etter regnskapsfaglig kompetanse på et nivå under autorisert
regnskapsfører. En ferdig utdannet fagarbeider skal ha kompetanse til å ivareta det regnskapsfaglige
arbeidet i bransjen som det ikke er krav om at en autorisert regnskapsfører utfører. Bakgrunnen for
søknaden er blant annet at gjennomsnittsalderen for dem som arbeider med regnskapsføring, har økt.
Samtidig er det vanskelig å rekruttere kompetente medarbeidere til bransjen. I tillegg mener
Økonomiforbundet at et fagbrev vil åpne opp for at mange i bransjen med realkompetanse kan
formalisere sin kompetanse gjennom praksiskandidatordningen.

Regnskapsloven stiller formelle krav til utdanning for å bli autorisert som regnskapsfører. Loven krever
bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører, to års praksis og etterutdanning. I
det private markedet finnes det i dag overlapp til andre utdanningstilbud, for eksempel NKI nettstudier
«Regnskapsskolen».

Økonomiforbundets egne undersøkelser viser et udekket kompetansebehov for denne typen
arbeidskraft i regnskapsbransjen. Bransjen består av over 2200 registrerte virksomheter som
hovedsakelig er små og mellomstore59. Undersøkelsen viser at 55 prosent av de ansatte ikke har
autorisasjon. Det er for denne gruppen Økonomiforbundet mener det er et potensiale for å formalisere
kompetansen på fagarbeidernivå. Arbeidsoppgavene vil være bokføring, budsjettering, lønnsarbeid,
fakturering og de mest anvendte formene for regnskapsanalyse. Økonomiforbundet mener
regnskapsbransjen er villig til å ta på seg et opplæringsansvar. En undersøkelse de har utført, viser at
73 prosent av daglige ledere i regnskapsbedrifter kan være villige til å ta imot en lærling med
yrkesfaglig regnskapsførerutdanning.

Utdanningsdirektoratet har i etterkant av utviklingsredegjørelsen bedt Faglig råd for service og
samferdsel (FRSS) om å vurdere søknaden. Rådet var delt i vurderingen av forslaget. Seks av
rådsmedlemmene mente de ikke fikk tilstrekkelig tid til å forankre forslaget i egen organisasjon. Fem
rådsmedlemmer mener forslaget bør ses i sammenheng med kontor- og administrasjonsfagets fremtid.
Elementer fra forslaget kan tas med i utviklingen av kontor- og administrasjonsfaget. De fem
rådsmedlemmene mener det vil styrke faget.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger
I dag er økonomi et av tre hovedområder i Vg3-læreplanen til kontor- og administrasjonsfaget.
Læreplanen beskriver innholdet på følgende måte: «Hovedområdet omfatter bruk av økonomisystemer
til innhenting, bearbeiding og fremstilling av informasjon. Bruk av økonomisystemer til innkjøps-,
budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid inngår i hovedområdet». Her er det to
kompetansemål som knytter seg til dette:

59 Av 2226 registrerte virksomheter har 1154 mellom 1-4 ansatte, 888 har mellom 5-15, 171 har 15-50 og 20 virksomheter har over 50
ansatte
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Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:

 bruke virksomhetens økonomisystemer til innkjøp, budsjettarbeid, regnskap, lønnsutbetaling og
personalrelaterte oppgaver

 bruke virksomhetens økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og fremstilling av
informasjon knyttet til kontoradministrative oppgaver

Fordi omfanget av økonomi i læreplanen er smalt, er ikke regnskapsbedrifter i dag så interessert i å
rekruttere lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget. Å etablere et lærefag rettet mot
regnskapsbedrifter vil dermed kunne dekke et ikke utnyttet potensiale.

Økonomiforbundet mener potensielle lærebedrifter for et regnskapsfag vil være i små og store private
bedrifter i regnskapsbransjen. Det er en annen bransje enn den som i dag tar inn lærlinger i kontor- og
administrasjonsfaget. Det kan være en fordel for et mulig regnskapsfag å ha en bransje som er en
tydelig eier av faget.

Samtidig er det enkelte utfordringer med forslaget. For det første tilfredsstiller ikke søknaden formelle
krav knyttet til forankring i bransjen. Vi har ikke mottatt innspill fra arbeidsgiversiden. Dette kan løses
ved å la bransjen uttale seg i saken i en offentlig høring.

For det andre har vi flere ubesvarte spørsmål knyttet til forslaget. Anbefalingene vi har fått fra
Økonomiforbundet, inneholder ikke en helhetlig analyse av regnskapsbransjen som tar for seg
utviklingstrekk og rekrutteringsmønstre. Schei mfl. (2015) skriver i en artikkel om hvilke konsekvenser
den teknologiske utviklingen får for regnskapsbransjen. Utviklingen fører til endringer i oppgaver og at
en del av de tradisjonelle oppgavene faller bort. Regnskapsførere vil gå fra å drive med passiv
regnskapsføring til å drive med kunderådgivning. Dette er en utvikling som også støttes i to bloggposter
fra to store aktører i bransjen, Visma BPO60 og Accountor AS61. Visma tror bedriftsstrukturen i bransjen
vil utvikle seg. Størstedelen av markedet vil i fremtiden drives av få og store selskaper.62 I en rapport
om digitalisering av yrker (Ekeland 2015) står regnskapsførere høyt på listen over yrker som med stor
sannsynlighet blir digitaliserte.

Et sentralt spørsmål i vurderingen blir dermed om arbeidsoppgavene til en fagarbeider i regnskapsfaget
på mellomlang sikt vil forsvinne på grunn av den teknologiske utviklingen. Hvis bransjen beveger seg
mot kundebehandling fremfor administrative oppgaver, vil dette være kompetanse som ikke ligger på
fagarbeidernivå.

Et annet sentralt spørsmål er om bransjen vil verdsette kandidater med høyere utdanning mer enn
kandidater med et fagbrev. Antall kandidater med administrativ og økonomisk høyere utdanning har økt
kraftig de siste årene. SSBs fremskrivinger av kompetansebehov viser at Norge trolig vil få et overskudd
av disse kandidatene i fremtiden. Dette kan medføre at det ikke er behov for et eget fagbrev innen
regnskap.

Utdanningsdirektoratet mener søknadsstilleren likevel har argumentert godt for at det vil være mulig å
etablere et lærefag rettet mot regnskapsbransjen. Utdanningsdirektoratet ønsker innspill i en offentlig
høring for å belyse søknaden ytterligere. Hvis høringssvar tilsier det, vil vi anbefale å etablere et eget
Vg2 og Vg3 lærefag i regnskapsfaget.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å sende forslag om å etablere Vg2 og Vg3 regnskap på offentlig
høring. Vi mener at saken ikke er tilstrekkelig godt belyst til at vi kan anbefale å etablere regnskap som
eget Vg2-tilbud og lærefag.

60 http://www.pcss.no/2014/01/fra-punching-til-radgivning-regnskapsbransjen-i-endring/

61 http://www.accountor.no/nb/nyheter/2015/oi-vi-glemte-visst-fornye-oss

62 http://www.visma.no/blogg/teknologi-vil-revolusjonere-regnskapsbransjen/
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Anbefaling for sikkerhetsfaget
Bransjen foreslår å forsterke opplæringstilbudet på videregående nivå ved å etablere et eget Vg2
sikkerhet. Utdanningsdirektoratet vil ikke anbefale et eget Vg2 sikkerhetsfag, fordi bransjen ikke tar inn
et tilstrekkelig antall lærlinger. Utdanningsdirektoratet anbefaler heller å etablere et nytt Vg2 som skal
rekruttere til Vg3 sikkerhetsfaget og Vg3 resepsjonsfaget. I dette Vg2-tilbudet vil sikkerhetsfaget få et
større omfang enn det har i dagens Vg2 salg, service og sikkerhet.

Sikkerhetsfaget er et relativt lite fag. Faget konkurrerer med private opplæringstilbud av kortere
varighet, og begge tilbud tilfredsstiller krav om å jobbe som vekter fastsatt i vaktvirksomhetsloven.63

Det er uheldig at to konkurrerende tilbud av ulik varighet fører til lignende kompetanse. Et privat
opplæringstilbud av kortere varighet bidrar til å svekke fagbrevets status i bransjen.
Utdanningsdirektoratet anbefaler Kunnskapsdepartementet å ta saken videre med
Justisdepartementet for å klargjøre om tilbudene kan kobles sammen. Alternativt må den faglærte
kompetansen knyttet til vekteropplæring vurderes nedlagt.

Innspill fra bransjen
Både Faglig råd for service og samferdsel (FRSS) og yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service
foreslår å opprette et eget Vg2-løp for sikkerhetsfaget. Begrunnelsen er å inkludere den lovpålagte
opplæringen som følger av vaktvirksomhetsloven, i et nytt Vg2 sikkerhetsfag. I lov om vaktvirksomhet,
er det fastsatt krav til vekteropplæringen. Rådet og utvalget mener dette er krav som bør innarbeides i
opplæringen i et nytt Vg2-tilbud. Rådet mener at dagens situasjon, der Vg2 salg, service og sikkerhet
fører til tre fagbrev, gir for lite opplæring rettet mot sikkerhetsfaget.

Yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service mener det er behov for å styrke fagbrevet fordi vekteren
er en yrkeskategori i utvikling. Ifølge utvalget har næringen vokst de siste ti årene, og vektere har fått
nye oppgaver, særlig innen publikumsrettete aktiviteter. Utvalget tror at bransjens behov for lærlinger
og faglærte vil øke de neste årene.

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget

Rekruttering, gjennomføring og verdsetting

Elevenes søking til Vg2 salg, service og sikkerhet har vært stabil de siste årene. Antallet oppnådde
fagbrev i sikkerhetsfaget har økt jevnt, fra 90 fagbrev i 2013-14 til 127 i 2015-16. Dette tyder på at
veksten i bransjen også får konsekvenser for rekrutteringen av nye fagarbeidere. En stor andel av dem
som oppnådde fagbrev i faget, var praksiskandidater, 58 prosent. Den høye andelen praksiskandidater
indikerer at fagopplæring er en ungdomsutdanning, og at arbeidslivet rekrutterer en del kandidater
uten fagbrev.

Selv om antall fagbrev har økt, er formidlingen til læreplass en utfordring. Per 1.1.2016 var det 166
primærsøkere til Vg3 sikkerhetsfaget, mens kun 73 godkjente lærekontrakter ble signert. Det vil si at
44 prosent av søkerne til læreplass fikk en lærekontrakt. Med rundt 8000 ansatte i bransjen, er 73 nye
godkjente lærekontrakter relativt lite.

Vg3 sikkerhetsfaget gir yrkesbetegnelsen vekter, og faget utgjør en tydelig yrkeskategori. Ifølge det
faglige rådet er det en utfordring for bransjen å få tak i kvalifiserte søkere. Dette kan handle om at
elevene er relativt unge. Rådet påpeker at utdanningen på Vg2 ikke er god nok. Elevene bør gjennom
de to første årene få en mer solid plattform for å gå ut i lære. Samtidig er fagopplæringen her i
konkurranse med private tilbud. De store sikkerhetsbedriftene tilbyr den lovpålagte vekteropplæringen
på kortere tid enn tilbudet på videregående nivå. Ifølge det yrkesfaglige utvalget er de private tilbudene
hovedveien inn i yrket.

63 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-01-05-1?q=lov om vaktvirksomhet
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Lovpålagt opplæring

Lov om vaktvirksomhet stiller følgende krav om utdanning til den som skal utføre ansvarlig
vakttjeneste:

a) en teoretisk del gjennomført før ansettelse,
b) praksisopplæring i vakttjeneste, herunder objektopplæring,
c) oppsummerende teorikurs og avsluttende eksamen,
d) eventuell tilleggsutdanninger for utførelse av spesialtjeneste
e) bestått regodkjenning hvert 4. år.

Ifølge forskriften til loven bygger den teoretiske delen i punkt a) på kompetansemålene i Vg2-tilbudet
salg, service, sikkerhet – programfag sikkerhet. Praksisopplæringen i punkt b) skal bygge på
kompetansemålene fra læreplanen i sikkerhetsfaget Vg3 – opplæring i bedrift.

Historisk utvikling i lovgivning knyttet til vektere og fremveksten av privat
opplæringstilbud

Flere utvalg har drøftet krav i lovverk til vekterutdanning og bruk av private opplæringstilbud i regi av
vaktvirksomhetene. 64 Lov om vaktvirksomhet har gradvis blitt forsterket fordi myndighetene og partene
mente at opplæringen ikke var tilfredsstillende.

Et regjeringsoppnevnt utvalg fra 1984 tok blant annet for seg behovet for formell vekteropplæring. En
kartlegging viste at bedriftenes opplæringsrutiner var ulik. Utvalget beskrev behovet for et formelt
utdanningskrav til personer som skal arbeide som vektere. Dermed forslo utvalget at utdanning av
vaktpersonell burde komme inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet. Inntil en utdanningsordning
under lov om fagopplæring i arbeidslivet kunne etableres, burde selskapene pålegges å innføre en
obligatorisk minsteutdanning av vaktpersonell, mente utvalget. Slik ser vi at starten på dagens private
opplæringstilbud var ment som midlertidig i påvente av etablering av et fagopplæringstilbud. Lov om
vaktvirksomhet ble vedtatt i 1987 og inneholdt krav til opplæring av vektere (Ot.prp nr. 84 (1986-87)).

Disse kravene ble revidert etter at Vaktvirksomhetslovutvalget leverte sin innstilling i 1997. Utvalget
mente at ansvaret for utdanningen av vektere burde være underlagt det offentliges ansvar og kontroll.
Frem til en vekteropplæring kom på plass, burde det foretas endringer i reguleringer av opplæringen,
mente utvalget. Utvalget viste til at Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA) hadde gitt sin tilslutning
til å etablere vekterfaget som et lærefag. Bransjens representanter i utvalget mente at fagopplæringen
ikke ville erstatte vekterutdanningen, fordi bransjen har et stort behov for nye ansatte. Opplæringen av
nye vektere gjennom lærlingordningen ville dermed ta for lang tid til å kunne møte behovet for
arbeidskraft som fantes i bransjen da.

I 2008 leverte en arbeidsgruppe en rapport til Justisdepartementet om behov for endring i lovverket.
Utvalget gjentok at ansvaret for grunnutdanningen av vektere bør ligge hos det offentlige skoleverket.
Fordi utvalget mente dette ikke ville være gjennomførbart, ville et alternativ være å lage en
undervisningsplan og pensum med utgangspunkt i fagutdanningen på videregående nivå. I 2008 ble
det lovpålagte kravet til vekteropplæringen endret til at vekteropplæringen skulle bygge på læreplanen
for Vg2 salg, service og sikkerhet og Vg3 sikkerhetsfaget (Ot.prp nr. 48 2008-2009).
Utdanningsdirektoratet er kjent med at det i dag er et pågående arbeid i regi av Politidirektoratet for å
revidere kravet til vekterutdanningen.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

Utdanningsdirektoratet mener Vg3 sikkerhetsfaget fungerer for dårlig med hensyn til rekruttering,
gjennomføring og verdsetting. Andelen søkere som blir formidlet til læreplass, er langt under snittet for
fagopplæring for øvrig.

64 NOU 1984:24 Vaktselskapenes virksomhet og tjenester; Vaktvirksomhetslovutvalget 1997, Gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet
2008.
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Videre er det en utfordring at hovedveien inn i yrket er opplæring i regi av vaktselskapene, mens det
offentlige tilbudet i stor grad gir lik kompetanse og er langt mer omfattende i tid. Dette bidrar til å
svekke statusen til fagbrevet. Når bransjen i begrenset grad rekrutterer faglært arbeidskraft, forsvinner
grunnlaget for å ha et fagbrev i sikkerhetsfaget. Utdanningsdirektoratet mener de private tilbudene må
kobles til det offentlige opplæringstilbudet gjennom lærlingordningen eller praksiskandidatordningen. Vi
viser til flere utvalg som har påpekt at det private opplæringstilbudet i regi av vaktselskapene bør inngå
i den offentlige utdanningen. Vi mener den private opplæringen i dag i blir et hinder for at fagbrevet kan
etablere seg i bransjen. Utdanningsdirektoratet anbefaler Kunnskapsdepartementet å etablere en
dialog med Justisdepartementet om fremtiden til vekteropplæringen på videregående nivå.

Utdanningsdirektoratet vil nedenfor først vurdere om den lovpålagte opplæringen kan gjennomføres på
Vg2, og så vurdere om det er grunnlag for å opprette et nytt Vg2.

Flytte den lovpålagte opplæringen til et nytt Vg2

Hovedbegrunnelsen for å opprette Vg2 sikkerhetsfaget er at det vil gi elevene et bedre grunnlag for å
søke læreplass fordi skoleopplæringen blir mer relevant. Bransjen ønsker videre at et eget Vg2
sikkerhetsfag skal tilfredsstille kravet til opplæring i lov om vaktvirksomhet. Som vi allerede har vært
inne på, er opplæringskravet som er fastsatt i loven med forskrift, allerede en del av opplæringsløpet til
fagbrev i sikkerhetsfaget. Vi forstår forslagsstillerne dithen at de ønsker at hele den lovpålagte
opplæringen skal gjennomføres på Vg2, altså at praksiskravet skal flyttes fra Vg3 og til Vg2.

Utdanningsdirektoratet har i brev til Kunnskapsdepartementet 05.10.2015 tatt opp to problemstillinger
knyttet til sikkerhetsfaget og krav om vandel. Dette handler om bedriftenes mulighet til å ansette
lærlinger under 18 år, og å ta inn elever i yrkesfaglig fordypning i praksis. Sikkerhetsbransjen og Faglig
råd for service og samferdsel viser til at politidistriktene tolker regelverket om vaktvirksomheter ulikt.
Det er en usikkerhet om hva som gjelder, spesielt for dem under 18 år. Dette er et punkt som må
avklares før det lovpålagte kravet til praksis kan flyttes fra Vg3 sikkerhetsfaget til et nytt Vg2-tilbud.

Vurdering av forslag om nytt Vg2 sikkerhet

Arbeidslivsperspektivet

Ifølge det yrkesfaglige utvalget er arbeidslivet interessert i å satse på fagbrev heller enn
internopplæring. Et nytt Vg2 vil kunne bidra til at bransjen får et opplæringstilbud som er tilpasset deres
behov. Sammensetningen av lærefag i Vg2 salg, service og sikkerhet er i dag ikke godt nok tilpasset
bransjenes behov. Vi er enig i at det kan være positivt for bransjen å øke omfanget av opplæringen
knyttet mot sikkerhet på Vg2.

Å opprette et eget Vg2 som kun fører til et lærefag, er derimot utfordrende. For det første kan
kompetansen opparbeidet gjennom opplæringsløpet bli for smalt. Hvis den lovpålagte opplæringen skal
gjennomføres i et nytt Vg2 sikkerhet, heller enn på Vg3 som i dag, må den faglige progresjonen til Vg3
sikres. Lærlingen må på Vg3 opparbeide seg kompetanse utover kravet som er fastsatt i lov om
vaktvirksomhet. Rådet og utvalget har ikke spesifisert hvilken kompetanse lærlingene skal opparbeide
seg på Vg3, som de ikke tilegner i dag. Dette er et spørsmål som bør avklares i en offentlig høring.

Elevperspektivet

En annen utfordring med å ha et Vg2 som kun fører til et lærefag, er at elevens fleksibilitet begrenses.
Elevene vil ikke kunne velge mer enn ett lærefag. Elevene får da begrensede muligheter til å gjøre
omvalg uten å forlenge læretiden. Videre er elevens mulighet til å få læreplass i faget kritisk lavt. Den
lave andelen av søkere til læreplass som signerer en lærekontrakten, er en stor hindring for å opprette
et nytt Vg2-tilbud. Utdanningsdirektoratet mener det ikke er forsvarlig å etablere et nytt Vg2 som kun
fører til et lærefag der bransjen i liten grad tar inn lærlinger.

Konsekvenser for fylkeskommunene

En annen side av saken er grunnlaget for å opprette et eget Vg2 sikkerhetsfag. Basert på dagens
søkertall til lære er det rimelig å forvente at elevgrunnlaget til et nytt Vg2 vil ligge på rundt 200 elever
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årlig. Faget vil trolig være så lite at det bare kan tilbys på noen få skoler. Vi antar at fylkeskommunene
vil sentrere opplæringstilbudet til én skole per fylke. Dette kan bidra til å senke rekrutteringsgrunnlaget
til faget. For at fylkeskommunene skal kunne tilby elevene relevant opplæring i Vg2 sikkerhet, må trolig
flere rekruttere nye lærere og etablere et tettere samarbeid med bransjen.

Oppsummering

Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke å opprette et eget Vg2 sikkerhetsfag. Utdanningsdirektoratet har
i del 5.7 vurdert å flytte Vg3 sikkerhetsfaget fra Vg2 salg, service og sikkerhet til et nytt Vg2-tilbud
sammen med resepsjonsfaget. Her vil sikkerhetsfaget få et større omfang enn i dagens Vg2 salg,
service og sikkerhet.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke å etablere Vg2 sikkerhetsfaget. Det er uheldig for elevene å
opprette et Vg2-tilbud som kun fører til et lærefag når andelen søkere som ikke får læreplass, er lav.

Utdanningsdirektoratet mener Vg3 sikkerhetsfaget har mye til felles med Vg3 resepsjonsfaget. Heller
enn å opprette et eget Vg2-tilbud rettet mot sikkerhetsfaget, anbefaler vi å opprette et nytt Vg2-tilbud
som leder til Vg3 resepsjonsfaget og Vg3 sikkerhetsfaget. Vi mener det kan være grunnlag for å vurdere
om krav i lov om vaktvirksomhet kan inkluderes i et nytt Vg2. Vi avventer imidlertid avklaring om vandel,
ref. brev til Kunnskapsdepartementet65, og avklaring fra bransjen om hvilken kompetanse som skal
ligge på Vg3-nivå.

Bransjen verdsetter i begrenset grad et fagbrev i sikkerhetsfaget. Hovedveien inn i yrket er private
opplæringsløp som har betydelig kortere varighet, men som gir lignende kompetanse. Dette er uheldig,
og vi mener det bidrar til å svekke fagbrevets status. Vi ber Kunnskapsdepartementet ta saken videre
med Justisdepartementet for å avklare om det er grunnlag for å se de to utdanningstilbudene i tettere
sammenheng. Alternativt må den faglærte kompetanse knyttet til vekteropplæring vurderes nedlagt.

65 Brev fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet 05.10.15 om vandelsattester i sikkerhetsfaget.
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Anbefaling for resepsjonsfaget
Utdanningsdirektoratet har mottatt to motstridende forslag om Vg3 resepsjonsfaget. Vi anbefaler at Vg3
resepsjonsfaget videreutvikles mot resepsjon og kundeservice, og dermed retter seg mot flere bransjer
enn kun hotellnæringen. Vi anbefaler å opprette et nytt Vg2-tilbud som skal lede til Vg3 resepsjonsfaget
og Vg3 sikkerhetsfaget.

Innspill fra bransjen

Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen

Det yrkesfaglige utvalget for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen mener fagarbeidere innen
reiselivsfaget og resepsjonsfaget i liten grad er etterspurt og verdsatt av overnattings- og
formidlingsbransjen. Utvalget stiller spørsmål ved om fagutdanning er det riktige nivået for å utdanne
medarbeidere til reiselivsnæringen. Utvalget mener bransjen har behov for kompetanse innen
innovasjon, økonomi, salg og markedsføring, og at dette ikke er kompetanse som ligger på
fagarbeidernivå. Resepsjonen fungerer i dag som en inngang til bransjen. Det er bakgrunnen for at
utvalget foreslår å legge ned resepsjonsfaget. Utvalget mener at et studieforberedende tilbud innen
reiseliv er mer i tråd med bransjens kompetansebehov.

Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for service og samferdsel (FRSS) er uenig i utvalgets analyse, og mener resepsjonsfaget er
verdsatt innen hotellbransjen. Rådet foreslår å se nærmere på om Vg3 resepsjonsfaget kan slås
sammen med Vg3 kontor og administrasjonsfaget. Et nytt lærefag vil ta utgangspunkt i
førstelinjetjeneste, økonomi og administrasjon i både offentlige og private bedrifter. Rådet peker på at
det finnes mange bedrifter som i dag har slike oppgaver og dermed kan ta inn lærlinger i et nytt fag. Det
gjelder offentlige virksomheter, private bedrifter, transportterminaler, flyplasser og sykehus. Rådet
mener faget kan rettes mot spesifikke fagfunksjoner, men gjør ikke rede for hva innholdet i disse
funksjonene skal være.

Samtidig mener rådet at arbeidslivet har behov for resepsjonister med mer kompetanse i fellesfagene
norsk og engelsk. Rådet ønsker å utrede om opplæringstiden kan utvides med seks måneder. Dette for
å legge til rette for at elevene på en enklere måte enn i dag skal kunne ta generell studiekompetanse.

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 reiselivsfaget leder til Vg3 resepsjonsfaget og Vg3 reiselivsfaget. Vg2-tilbudet har hatt en liten
nedgang i antall elever, fra 430 i skoleåret 2013-2014 til 370 i skoleåret 2015-2016. Per 1.1.16
hadde 159 søkt læreplass i resepsjonsfaget, mens 106 hadde signerte en lærekontrakt. Det vil si at i
overkant av 66 prosent av søkerne fikk en læreplass i faget.

I 2014-15 var det 91 personer som oppnådde fagbrev, hvorav 27 prosent av disse var
praksiskandidater. Dette indikerer at bransjen bruker lærlingordningen til å rekruttere fagarbeidere. I
Vg2 reiseliv er det 44 prosent av elevene som begynner på Vg3 påbygg til studiekompetanse. Dette
indikerer at elevene i stor grad orienterer seg mot høyere utdanning.

Verdsetting

FRSS mener resepsjonsfaget er verdsatt i bransjen. De viser til at resepsjonisten fyller en spesifikk rolle
og funksjon på hotellene, der de har en nøkkelfunksjon knyttet til service og effektivitet. Samtidig
mener det yrkesfaglig utvalget at rollen som resepsjonist i stor grad er blitt et springbrett inn i
hotellbransjen for kandidater med høyere utdanning, heller enn en selvstendig og definert
yrkeskategori. Dette underbygges ved at kun 4,7 prosent av alle resepsjonister i dag har et fagbrev.
Dette gjelder derimot resepsjonister generelt, og ikke på hotell.
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Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

Resepsjonsfagets status i arbeidslivet er uklart. At kun en liten andel av ansatte i resepsjoner har et
fagbrev, indikerer at faget i liten grad er verdsatt. Samtidig er lærefaget rettet mot hotellbransjen, mens
andelen ansatte gjelder resepsjoner generelt. Det faglige rådet vurderer å foreslå et mer generelt
fagbrev rettet mot frontlinjetjenester. Vi forstår rådet dit at et slikt fag skal kunne erstatte dagens
resepsjonsfag og kontor- og administrasjonsfaget. Rådet skisserer at fagarbeidere potensielt kan jobbe
innen flere bransjer. Dette er en endring i innholdet i dagens resepsjonsfag, som er rettet mot
hotellnæringen.

Med utgangspunkt i innspill fra bransjen og vurderinger vi har gjort knyttet til reiselivsfaget (del 5.3),
kontor- og administrasjonsfaget (del 5.4) og salgsfaget (del 5.2), ser Utdanningsdirektoratet tre
alternative løsninger:

1. Legge ned faget. Hotellbransjen rekrutterer sine medarbeidere fra høyere utdanning. Elever
med interesse for resepsjonsfaget kan velge et tilbud som gir studiekompetanse innen reiseliv.

2. Videreføre lærefaget. Vurdere om faget skal kunne ta imot elever fra Vg2 reiseliv.

3. Videreutvikle faget og gjøre kompetansen bredere. Opprette et nytt Vg2-tilbud som leder til Vg3
resepsjon og Vg3 sikkerhetsfaget

Legge ned lærefaget

Elevperspektivet

Elevene som går på utdanningsprogrammet for service og samferdsel, er i liten grad fagorienterte
sammenlignet med elever på andre utdanningsprogrammer. I tillegg velger flere av elevene
utdanningsprogrammet fordi de ønsker en praktisk vei til høyere utdanning (Høst mfl. 2013). Dersom
det opprettes et studieforberedende tilbud for reiseliv, se 5.3, vil en nedlegging av faget ikke få store
konsekvenser for elevene. Elever som ønsker seg en karriere som resepsjonister på hotell, vil ikke få et
opplæringstilbud på videregående nivå.

Konsekvenser for fylkeskommunene

En nedlegging av faget vil ikke få konsekvenser for fylkeskommunene.

Arbeidslivsperspektivet

Utdanningsdirektoratet har fått motstridende informasjon om hvorvidt bransjen verdsetter den faglærte
kompetansen. Hvis faget legges ned, må den delen av bransjen som i dag rekrutterer faglært
arbeidskraft, finne andre alternativer. Hvis bransjen verdsetter kandidater med høyere utdanning, vil
ikke endringen få konsekvenser for bransjen.

Videreføre faget

Elev- og arbeidslivsperspektivet og konsekvenser for fylkeskommunene

Å videreføre et fag som ikke verdsettes i arbeidsmarkedet, er negativt for elevene, men vil ikke få
konsekvenser for arbeidsmarkedet. Fylkeskommunen kan på sikt få utfordringer med å formidle elever
til læreplass.

En annen utfordring med å videreføre faget er å finne ut hvor det skal plasseres i tilbudsstrukturen.
Utdanningsdirektoratet har i del 5.3 anbefalt å gjøre Vg2 reiseliv om til et løp som gir generell
studiekompetanse. Dermed er det ikke like selvfølgelig med et felles Vg2 for resepsjonsfaget (lærefag)
og reiseliv (generell studiekompetanse). Fordelen med dette alternativet er at elevene får en større
andel med språk på Vg2, både engelsk og andre fremmedspråk. Elevene får også en større del med
fellesfag, for eksempel flere timer i norsk enn hva som gjelder for yrkesfagene for øvrig. Selv om Vg2
reiseliv kan være teoretisk krevende sammenlignet med andre yrkesfaglige Vg2-tilbud, kan tilbudet gi
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elevene en kompetanse som arbeidslivet i dag etterspør. Dette er i tråd med det utvalgets vurdering av
faget.

I dette alternativet går imidlertid økningen i timetallet i fellesfag på bekostning av antall timer satt av til
yrkesfaglig fordypning. Vg2 reiseliv blir dermed et mindre praktisk år, og kan dermed være en dårligere
forberedelse for elevene som velger seg til læreplass.

Alternativt må faget plasseres i et annet Vg2-tilbud. I del 5.2 argumenterer vi for at handelsbransjen bør
ha et eget Vg2-tilbud, mens vi i del 5.3 anbefaler å legge ned kontor- og administrasjonsfaget. Dermed
splittes dagens Vg2 salg, service og sikkerhet. I del 5.6 har vi vurdert at vi ikke anbefaler å etablere et
Vg2-tilbud til sikkerhetsfaget.

Videreutvikle faget og gjøre kompetansen bredere

Elev- og arbeidslivsperspektivet og konsekvenser for fylkeskommunene

Det faglige rådet foreslår å videreutvikle faget sammen med kontor- og administrasjonsfaget. Et nytt
lærefag kan rette seg mot flere typer bransjer, både i offentlig og privat sektor. Faget kan spisses mot
førstelinjetjeneste, økonomi og administrasjon.

I 5.3 konkluderer vi med at offentlig sektor ikke har et kompetansebehov rettet mot administrative
stillinger på fagarbeidernivå. Å videreutvikle lærefag inn mot bransjer som ikke har en tradisjon for å ta
inn lærlinger, er utfordrende. Privat næringsliv har i dag i liten grad tatt i bruk kontor- og
administrasjonsfaget. Vi anbefaler ikke at resepsjonsfaget og kontor- og administrasjonsfaget slås
sammen.

Utvalget for kontor, handel og service har vurdert kompetansebehovet knyttet til kundesenter i deler av
privat næringsliv, nemlig bank, forsikring og finans. De konkluderer med at det ikke er grunnlag for å
opprette fagbrev for denne delen av bransjen. Bransjen ansetter heller kandidater med høyere
utdanning innen slike stillinger. Kundeservice blir i mange bedrifter brukt som en rekrutteringsvei inn i
bransjen. Utvalget mener at service og kundebehandling heller bør være en sentral del av Vg2 handel.

Det yrkesfaglige utvalget har kun vurdert bank, forsikring og finans. Vi støtter det faglige rådets
vurdering av at det kan være et potensiale i privat næringsliv knyttet til førstelinje og kundeservice.
Resepsjonsfaget kan videreutvikles mot resepsjon og førstelinjetjenester.

Hvis resepsjonsfaget videreutvikles til å treffe et kompetansebehov i flere bransjen, kan Vg3
resepsjonsfaget ha en felles plattform med Vg3 sikkerhetsfaget. Utvalget peker på at oppgavene til
fagarbeidere i sikkerhetsfaget har videreutviklet seg i retning av mer publikumsrettet aktivitet. Flere
virksomheter slår sikkerhetsbemanningen sammen med resepsjonsfunksjoner, for eksempel i
departementene der vektere tar imot besøkende. I dag er Vg3 sikkerhetsfaget en del av Vg2 salg,
service og sikkerhet. Et nytt Vg2-tilbud kan dermed rekruttere til Vg3 resepsjonsfaget og Vg3
sikkerhetsfaget. I dette Vg2-tilbudet kan valgfrie programfag være en mulighet for å sikre elevene
tilstrekkelig faglig fordypning. Her kan også bransjens ønske om mer kompetanse om engelsk i
resepsjonsfaget ivaretas gjennom å definere engelsk som felles programfag.

Det tar tid å etablere et lærefag i nye bransjer. En videreutvikling av faget kan få positive effekter på
arbeidsmarkedet på lengre sikt. Før tilbudet har etablert seg på arbeidsmarkedet, kan det bli vanskelig
for elever å få læreplass og senere relevant arbeid.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg3 resepsjonsfaget videreutvikles mot resepsjon og kundeservice,
slik at det kan rette seg mot flere bransjer enn kun hotellnæringen. Utviklingen av faget bør følges tett i
fremtiden, og dersom bransjen ikke tar faget i bruk, må det avvikles. Videre anbefaler vi å opprette et
nytt Vg2-tilbud som leder til Vg3 resepsjonsfaget og Vg3 sikkerhetsfaget.
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IKT-servicefaget
Se kapittel 5 for omtale av IKT-servicefaget.
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Anbefalinger om Vg2 transport og logistikk
Utdanningsdirektoratet anbefaler at transport og logistikkfagene danner grunnlag for et nytt
utdanningsprogram sammen med beslektede fagområder. Vi anbefaler at bransjene gir innspill på
hvilke andre fag som kan plasseres sammen i et slikt utdanningsprogram. Vi anbefaler at kran- og
løfteoperasjonsfaget som i dag ligger i Vg2 industriteknologi, plasseres i Vg2 transport og logistikk.

På Vg3-nivå anbefaler vi en deling av Vg3 yrkessjåførfaget i godstransport og persontransport. For Vg3
logistikkfaget foreslår vi at faget beholdes som ett lærefag, men at det kan innføres valgbare
fordypningsområder i læreplanen.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for service og samferdsel (FRSS)

FRSS mener utdanningsprogrammet består av flere fag som ikke har direkte relevans for hverandre.
Dette gir negative følger for elevers motivasjon og i hvor stor grad opplæringen på Vg1 og Vg2 klarer å
være relevant for arbeidslivet.

Rådet og organisasjonene som representerer transport- og logistikkbransjen mener faginnholdet på
Vg1 er for teoretisk og merkantilt for elever som ønsker utdanning innen transport og logistikk66. Mange
elever som går på Vg2 transport og logistikk, kommer fra utdanningsprogram for teknikk og industriell
produksjon gjennom kryssløp. Rådet mener det kun er et fåtall av elevene som går fra
utdanningsprogram for service og samferdsel til Vg2 transport og logistikk.

Primært mener rådet at transport og logistikk bør opprettes som et eget utdanningsprogram. De viser til
at fagene er store og representerer mange arbeidsplasser. Omkring 200 000 arbeidstakere er i dag
sysselsatt i bransjen. Rådet foreslår kryssløp fra Vg1 TIP og fra Vg2 anleggsteknikk
(anleggsmaskinfører) i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. Opplæringsmodellen skal være
som i dag, 2+2, inkludert 19-ukerskurset for yrkessjåførlærlinger i læretiden. En lærling skal ha
mulighet til å skaffe seg samtlige tunge førerkortklasser (D/DE, C/CE) i løpet av læretiden.

Alternativt foreslår rådet å vurdere om transport og logistikkfaget kan slås sammen med beslektede
fagområder i dagens struktur og danne et eget utdanningsprogram. Rådet peker blant annet på
anleggsmaskinfører i bygg- og anleggsteknikk som et aktuelt fag for sammenslåing. Eventuelt kan
fagene overføres til utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon.

Rådet foreslår at Vg3 yrkessjåførfaget deles i to ulike fagbrev:

 Yrkessjåfør tyngre kjøretøy (klasse C/CE/D). Eleven har rett, men ikke plikt, til å ta førerkort på
alle tunge kjøretøygrupper.

 Yrkessjåfør lette kjøretøy (klasse B/BE/C1/C1E/D1/D1E)

Rådet mener at prøveprosjektet hvor lærlinger som har inngått lærekontrakt, har rett til å kjøre buss fra
de er 18 år (tidligere krav 21 år) bør bli en permanent ordning. Rådet viser til de gode erfaringene som
er høstet så langt.

Rådet ønsker at Vg3 logistikkfaget skal bli videreført, og at det fortsatt skal ligge under Vg2 transport og
logistikk. Det kan vurderes om det er behov for ulike fordypninger rettet mot ulike typer terminaler/lager
siden det er stadig mer spesialisering innen logistikkarbeideryrket.

66 Vg1 læreplan i service og samferdsel ble revidert i 2015. I høringsinnspillene var transport- og logistikkbransjen ikke fornøyd med utkastet
til ny læreplan.
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Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport- og logistikkfag
(SOTIN)

SOTIN består av et nettverk av 14 opplæringskontorer innen transport- og logistikkfag i Norge, som til
sammen representerer mange hundre lærebedrifter.

I innspill til Utdanningsdirektoratet skriver SOTIN at transport og logistikk bør flyttes fra Vg1 service og
samferdsel til Vg1 teknikk og industriell produksjon. De skriver at i dag kommer en del av lærlingene i
yrkessjåfør- og logistikkfaget fra teknikk og industriell produksjon (TIP). Opplæringen fra TIP har mer
relevant innhold for fagutøvelsen enn det service og samferdsel har.

For yrkessjåførfaget ønsker SOTIN en deling av fagbrevet eller fordypninger i form av

 Godstransport tunge kjøretøy (Klasse CE)

 Godstransport lette kjøretøy (klasse B)

 Persontransport (Klasse D)

Bakgrunnen er at det stilles ulike kompetansekrav for sjåfører innen persontransport og godstransport.

For logistikkfaget mener SOTIN det bør vurderes å innføre fordypninger basert på 1)
transportplanlegging og spedisjon og 2) lager og terminalarbeid. Ved å spisse læreplanen mot
fordypninger vil det gi en større fleksibilitet til bedriftene i å gi arbeidsoppgaver. Stadig flere deler av
arbeidet blir automatisert, noe som gir økt behov for ansatte med teknisk bakgrunn. Samtidig er det
også stadig flere ungdommer som ønsker å jobbe mer med de administrative oppgavene i faget. SOTIN
viser også til at faget er ungt, og at søkertallene er økende. De fleste lærlingene finnes i nærheten av de
store byene, men også på mindre steder finnes det (gods)terminaler som sysselsetter lærlinger. Det er
en utfordring at bransjen ikke markedsfører arbeidsoppgavene og kompetansebehovet.

Utdanningsdirektoratets vurdering av transport- og
logistikkfagene

Rekruttering og gjennomføring

De siste årene har det totale elevtallet på Vg2 transport og logistikk vært på nærmere 650 elever.
Tilbudet finnes i alle fylker. I 2015-16 var det 495 søkere til læreplass i yrkessjåførfaget og 350 søkere
til læreplass i logistikkfaget. Henholdsvis 335 og 188 hadde inngått lærekontrakter per 1. januar 2016.
Samlet er dette relativt store lærefag.

FRSS skriver av 67 prosent av elevene på Vg2 transport og logistikk rekrutteres fra Vg1 teknikk og
industriell produksjon. Utdanningsdirektoratet har tall for 2015 som viser at 58 prosent av elevene som
gikk Vg2 transport og logistikk, kom fra Vg1 teknikk og industriell produksjon. Kun 34 prosent av
elevene på Vg2-tilbudet gikk Vg1 service og samferdsel. Det tyder på at majoriteten av elevene på Vg2
kommer fra teknikk og industriell produksjon.

I yrkessjåførfaget har det siden 2012 gjennomsnittlig blitt oppnådd 445 fagbrev årlig, 55 prosent av
disse av praksiskandidater. Siden 2012 har det gjennomsnittlig vært oppnådd 780 fagbrev i
logistikkfaget årlig, og hele 84 prosent av disse av praksiskandidater. Selv når man ser bort fra
praksiskandidater, er dette et relativt stort fag.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Det er ikke krav om fagutdanning for å utøve disse yrkene. For yrkessjåførfagene må man ha
nødvendige sertifikat sammen med et obligatorisk yrkessjåførkurs (etter yrkessjåførdirektivet) og løyve
for person- og godstransport. Denne opplæringen er en integrert del av den fireårige
fagbrevutdanningen. Rådet skriver at bransjene (buss, vogntog, gods, logistikk) har et ønske om å
styrke kompetansen hos de ansatte. De vil at en større andel av de ansatte skal ha fagbrev. Bedriftene
tar inn lærlinger med rekruttering som mål. Rådet skriver at mange bedrifter innen begge fagene ofte
har problemer med å finne aktuelle kandidater til å dekke lærlingbehovet. De må derfor dekke sine
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kompetansebehov ved å ansette personer med annen bakgrunn. Særlig innen logistikk ansettes mange
ufaglærte. Det er også mange voksne som tar yrkessjåførkurset og de nødvendige sertifikatene på
kjøreskolesenter/landslinjer.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger
Utdanningsdirektoratet mener argumentene for å skille transportfagene fra de øvrige servicefagene i
dagens tilbudsstruktur er gode. Faglig råd for service og samferdsel har gitt en tydelig tilbakemelding
om at dagens utdanningsprogram består av fag med for få fellesnevnere. Særlig transportbransjen
mener Vg1 ikke gir relevant nok opplæring, noe som har blitt forsterket etter revideringen av
læreplanen på Vg1. Transport og logistikkbransjen har uttrykt misnøye med læreplanen.
Utdanningsdirektoratet har også vektlagt at majoriteten av elevene som går Vg2 transport og logistikk,
ikke kommer fra utdanningsprogram for service og samferdsel.

Anbefalingen om å skille transportfagene fra øvrige fag må ses i lys av den totale revideringen av
utdanningsprogrammet service og samferdsel.

I det følgende vurderer vi de foreslåtte alternativene for Vg2: opprette et eget utdanningsprogram (med
eller uten beslektede fag) eller legge Vg2-tilbudet til utdanningsprogram for teknikk og industriell
produksjon. For Vg3 vurderer vi også forslagene om å dele lærefagene eller opprette
fordypningsområder.

Opprette et eget utdanningsprogram

Elevperspektivet

Dagens søkertall til Vg2 transport og logistikk, samt antall løpende lærekontrakter, kan legges til grunn
for å vurdere elevgrunnlaget til et nytt Vg1. Samtidig gir ikke det et fullstendig bilde av et potensielt
elevgrunnlag. Det er ca. 650 elever som går Vg2 transport og logistikk og det er totalt om lag 950
løpende lærekontrakter i fagene. Elevgrunnlaget vil være relativt lavt sammenlignet med dagens
utdanningsprogrammer. Ny struktur kan imidlertid gi økt rekruttering, men det er vanskelig å anslå.

Det foreslåtte utdanningsprogrammet vil lede til ett Vg2-tilbud (men kan potensielt lede til to dersom
transport og logistikk splittes). Det igjen vil føre til tre eller fire fagbrev. Det betyr at
utdanningsprogrammet blir relativt smalt med hensyn til hvilke valgmuligheter elevene får. Bruk av
kryssløp kan muligens utvide mulighetene noe. Mulige kryssløp kan være fra eller mot beslektede fag i
teknikk og industriell produksjon eller bygg- og anleggsteknikk.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Dagens Vg2-tilbud innen transport og logistikk tilbys i alle fylkeskommunene. Vi mener derfor det kan
være grunnlag for at et utdanningsprogram har nok søkere til at det blir opprettet minst et tilbud i alle
fylker. Opprettelse av et eget utdanningsprogram vil generere økte kostander for fylkeskommunene
fordi det kan gi økt behov for yrkessjåføropplæring på landslinjene. Dette kan bety at det må bevilges
mer tilskudd til landslinjene.

Arbeidslivsperspektivet

Det er registrert over 6000 bedrifter innen transportbransjen, som til sammen har over 50 000 årsverk.
Innen logistikk og spedisjon er det registrert over 11 000 bedrifter med nesten 60 000 årsverk
(Utdanning.no, 2016). Et nytt utdanningsprogram som retter seg mot denne næringen, vil kunne gi
elevene både spisskompetanse og en mer relevant breddekompetanse enn dagens tilbud kan. Dette vil
gagne arbeidslivet. Dersom tilbudet ikke opprettes i fylkene, kan det føre til dårligere rekruttering til
fagene.

Samle beslektede fag og opprette et eget utdanningsprogram

Som et alternativ to peker Faglig råd for service og samferdsel på at beslektede fag kan legges til et nytt
utdanningsprogram innen transport og logistikk. Rådet peker på at anleggsmaskinfører i
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utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk og kran- og løfteoperasjonsfaget i utdanningsprogram
for teknikk og industriell produksjon kan legges til utdanningsprogrammet.

Anleggsmaskinførerfaget

Anleggsmaskinførerfaget hadde 595 søkere til læreplass i 2015-16, hvorav 428 hadde inngått godkjent
lærekontrakt per 1. januar 2016. Utdanningsdirektoratet har ikke mottatt en vurdering fra Faglig råd for
bygg- og anleggsteknikk på om anleggsmaskinførerfaget kan ses i sammenheng med nye løsninger for
transport og logistikk. Utdanningsdirektoratet mener derfor det ikke foreligger tilstrekkelig
informasjonsgrunnlag fra bransjen for å kunne anbefale en slik løsning. Høringsinstansene bør spørres
om hva de mener om en eventuell flytting av faget.

Kran- og løfteoperasjonsfaget

Kran- og løfteoperasjonsfaget er et mindre lærefag som hadde 41 søkere og 16 inngåtte
lærekontrakter per 1.1.2016. I 2014-2015 ble det avlagt 67 fagprøver, de fleste av praksiskandidater.
De fleste lærekontrakter er knyttet til petroleumsvirksomhet i Hordaland og Rogaland.

Det har i bransjen vært diskutert en flytting av kran- og løfteoperasjonsfaget fra Vg2 industriteknologi til
Vg2 transport og logistikk. Bakgrunnen for saken er en henvendelse fra Rogaland fylkeskommune og
bransjen om behov for sertifikat klasse C for kranførere. Ifølge læreplanen må alle lærlinger i kranfaget
kunne betjene en mobilkran. For å kunne kjøre krana til og fra arbeidsplassen kreves utvidet sertifikat,
noe som ikke inngår i dagens opplæring. Dette gjør at lærebedriftene i begrenset grad tar inn lærlinger.
Dermed er de fleste som tar fagbrev voksne. Det ble stilt spørsmål om sertifikatet skal være en del av
fagbrevet. Med utgangspunkt i dette, vurderer Rogaland fylkeskommune å søke om et forsøk hvor faget
flyttes fra Vg2 industriteknologi til Vg2 transport og logistikk. Faglig råd for teknikk og industriell
produksjon støtter Rogaland fylkeskommune. Rådet uttaler at sertifikatopplæring klasse C vil være
avgjørende for kranfagets relevans for arbeidslivet og fremtidig opptak av lærlinger.67

Basert på disse innspillene mener vi det er et tilstrekkelig grunnlag for å anbefale en permanent flytting
av kran- og løfteoperasjonsfaget fra Vg2 industriteknologi til Vg2 transport og logistikk. Dette Vg2-løpet,
i tillegg til et 19-ukerkurs i læretiden, vil gi nødvendige sertifikater. Utdanningsdirektoratet er enige med
FRTIP i at et eget Vg2 kranfag vil ha et lavt elevgrunnlag, og at det vil det være en fare for at tilbud ikke
opprettes. I tillegg vil det være en ulempe for elevene at Vg2-tilbudet kun fører til ett lærefag. Vi mener
det har tilstrekkelig felleselementer til at faget kan legges til Vg2 transport og logistikk.

Andre beslektede fag

Flytting av kran- og løfteoperasjonsfaget vil ikke bidra til å øke elevgrunnlaget betydelig eller gi en økt
bredde i utdanningsprogrammet. Vi mener at partene i arbeidslivet bør gi innspill til myndighetene om
det er andre beslektede fagområder som kan flyttes til et slikt utdanningsprogram.

Elevperspektivet – og konsekvenser for fylkeskommunene

Dersom flere fagområder inkluderes i et nytt utdanningsprogram vil dette gi elevene en større
breddekompetanse. Videre får elevene flere valgmuligheter, med flere Vg2-områder og flere lærefag å
velge mellom. Samlet gjør det til at fylkeskommunene lettere kan tilby et slikt utdanningsprogram.

Arbeidslivsperspektivet

Vurderingene som ble gjort under et eget utdanningsprogram (uten beslektede fag), vil også gjelde her.
Kort sagt vil elevene får en mer relevant opplæring i skolen fra Vg1, noe som vil gagne bedriftene.

67 Brev fra FRTIP til Utdanningsdirektoratet, 16.6.2016 (ref. 2016/180)
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Flytte Vg2-tilbudet til utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Et tredje alternativ for transport- og logistikkfagene vil være å plassere fagene i utdanningsprogram for
teknikk og industriell produksjon.

FRTIP ble bedt om å vurdere alternativet om å legge transportfagene til deres utdanningsprogram.
Saken ble drøftet i et møte mellom FRSS og FRTIP68. FRTIP har ikke rukket å behandle saken i sine
rådsmøter. Rådet har derfor ikke kunne kommet med en klar anbefaling på om fagene kan legges til
utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon eller ikke. Representantene fra FRTIP uttrykte
hva de mener er ulemper med dette alternativet, blant annet at utdanningsprogrammet allerede består
av mange fag. Videre pekte rådets representanter på at deres innspill til læreplanendringer på Vg1 ikke
vil være forenelig med hva transportbransjen vil ønske av en revidert læreplan.

FRTIP så flere positive sider ved et eget utdanningsprogram for transport- og logistikkfagene, først og
fremst begrunnet i at fagene rekrutterer til en stor bransje. Hvorvidt andre fag fra teknikk og industriell
produksjon kunne legges til et slikt utdanningsprogram, ble ikke drøftet med rådet i dette møtet. FRTIP
var imidlertid tydelige på at de ønsker kryssløp dersom transport og logistikk blir et eget
utdanningsprogram.

Elevperspektivet

Vi mener at å legge fagene i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon vil ha få
konsekvenser for elevene. Dette er gitt at en stor del av elevene allerede i dag blir rekruttert til
transport- og logistikkfagene fra teknikk og industriell produksjon. Unntaket er konsekvenser for
fremtidig kjønnsbalanse i fagene. Service og samferdsel er et utdanningsprogram med en bedre
kjønnsbalanse og flere jenter, enn det som er tilfelle i teknikk og industriell produksjon. Det er ønskelig
fra bransjen å rekruttere flere jenter.

Konsekvenser for fylkeskommunene

For fylkeskommunene vil det å legge fagene til teknikk og industriell produksjon sannsynligvis være den
foretrukne løsningen. Mange skoler har allerede i dag organisert opplæringen i samarbeid med
avdelinger og lærerkrefter tilknyttet teknikk og industriell produksjon. Den fylkeskommunale
referansegruppen var generelt sett skeptisk til å opprette flere utdanningsprogrammer.

Arbeidslivsperspektivet

Elevene vil få en mindre relevant opplæring rettet mot arbeidslivet om man legger utdanningen til
teknikk og industriell produksjon. Læreplanen i dette utdanningsprogrammet er allerede bred og skal
dekke mange lærefag. I møtet mellom rådene ble det påpekt at kompetansemålene i læreplanen kan
bli for teknisk for elevgruppen som ønsker seg mot transport og logistikk. Det merkantile i faget (eks.
kundeservice, planlegging, økonomi, etc.) vil ikke bli ivaretatt på samme måte som i et eget
utdanningsprogram.

Oppsummering – potensiale for et nytt utdanningsprogram

Samlet sett mener Utdanningsdirektoratet at et eget utdanningsprogram for transport og logistikk vil
være riktig løsning for fagene. Utdanningsdirektoratet ser flere argumenter for denne løsningen. Fagene
har ikke nok felleselementer med de øvrige service-fagene i strukturen, og service og samferdsel er
ikke i dag er en hovedvei for majoriteten av elevene. Videre har bransjene som representerer teknikk og
industriell produksjon, uttrykt at TIP allerede i dag inneholder mange fag. Til slutt mener vi det kan være
elevgrunnlag nok til å tilby et utdanningsprogram i transport og logistikk i alle fylker.

Samtidig mener vi det vil gagne elevene og fylkeskommunene om flere beslektede fagområder blir
flyttet til et slikt utdanningsprogram. Vi anbefaler at kran- og løfteoperasjonsfaget bør flyttes til Vg2

68 Møte 24.6.2016, til stede var representanter fra FRSS, FRTIP og Udir.
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transport og logistikk. Eventuelt andre fag bør også vurderes overflyttet, og vi ønsker synspunkter på
dette i høringen.

Forslag for Vg3: nye lærefag eller fordypninger

Yrkessjåførfaget

Både anbefalinger fra FRSS og innspill fra SOTIN og andre peker på at det bør vurderes å splitte
yrkessjåførfaget eller innføre ulike fordypninger. Rådet foreslår at retningene er enten tunge kjøretøy
(godstransport førerkort klasse C/CE og/eller persontransport førerkort klasse D) eller lette kjøretøy
(godstransport førerkort klasse B/BE/C1/C1E/D1/D1E).

SOTIN foreslår at det bør være en tredeling: godstransport tunge kjøretøy, godstransport lette kjøretøy,
og persontransport. Gjennom arbeidet til det faglige rådet kom det også innspill fra Posten/Spekter og
Norsk Post- og kommunikasjonsforbund om et eget førerkort rettet mot distribusjon.

Utdanningsdirektoratet mener innspillene viser at det er behov for å tilby ulike retninger i faget.
Direktoratet støtter forslaget om en deling av fagbrevet i godstransport og persontransport. Bakgrunnen
er at det stilles ulike krav til kompetanser for sjåfører innen persontransport og godstransport. Det taler
for en deling av faget, fremfor innføring av valgbare fordypningsområder.

Direktoratet har ikke tatt stilling til forslaget om et eget fagbrev for godstransport med lette kjøretøy. Vi
ser imidlertid at det kan være argumenter for å ha et slikt fagbrev. Det kan være et potensiale for
lærekontrakter i transportbedrifter som driver transport med lette kjøretøy (distribusjon/budbiler). Et
yrkessjåførfagbrev innen lette kjæretøy kan tiltrekke seg en ny og stor interessegruppe. Behovet for det
fagbrevet må utredes nærmere, og vi ber om innspill i høringen.

Logistikkfaget

Også for logistikkfaget peker bransjen på at det kan være behov for å synliggjøre eller tilby ulike
retninger i faget. Her mener vi logistikkfaget bør beholdes som ett lærefag da det ikke har kommet
konkrete innspill på å splitte faget. I tillegg vil det være nok felleselementer i faget til å kunne beholde
faget som ett lærefag, selv med fordypningsområder. Utdanningsdirektoratet mener vi kan vurdere å
innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen, dersom det bidrar til at arbeidslivets
kompetansebehov blir bedre ivaretatt, og at faget blir mer attraktivt blant elever.

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen
velges bort, til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i læreplanen bli utformet, men
felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største delen av lærefaget.

Vi foreslår at partene i arbeidslivet gir innspill på behovet for fordypninger i logistikkfaget.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler primært å etablere et nytt utdanningsprogram med utgangspunkt i
transport- og logistikkfagene. Andre beslektede fag bør vurderes overflyttet til et slikt
utdanningsprogram, og vi ønsker synspunkter på det i høringen. Subsidiært anbefaler vi å plassere Vg2
transport og logistikk i utdanningsprogram for teknikk- og industriell produksjon.

Vi anbefaler å flytte lærefaget kran- og løfteoperasjonsfaget til Vg2 transport og logistikk. Vi anbefaler
videre å etablere kryssløp fra Vg1 handel, service og reiseliv til Vg2 transport og logistikk, og
opprettholde kryssløpet fra Vg1 teknikk og industriell produksjon.

Vi anbefaler å dele Vg3 yrkessjåførfaget i to nye lærefag: et fagbrev for persontransport og et fagbrev
for godstransport. Vi vil be om innspill i høringen og fra partene i arbeidslivet om behovet for et eget
fagbrev rettet mot lette kjøretøy.

Vi anbefaler å innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen på Vg3 logistikkfaget etter innspill i
høringen og fra partene i arbeidslivet.
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Nytt utdanningsprogram i IKT og mediefag
Faglig råd for elektrofag (FREL), Faglig råd for medier og kommunikasjon (FRMK) og Faglig råd for
service- og samferdsel (FRSS) foreslår ulike løsninger for fremtiden til IKT-fag, medieproduksjonsfag og
elektronikk.

Vi anbefaler etablering av et nytt utdanningsprogram for IKT og mediefag under forutsetning av at vi i
samarbeid med bransjen utarbeider nye lærefag. Utdanningsdirektoratet har vurdert tre modeller for
hvordan IKT-fagene kan organiseres, herunder grunnlaget for å etablere et nytt utdanningsprogram for
IKT. Fordi IKT er en bransje som i stor grad verdsetter kandidater med høyere utdanning, har vi skissert
muligheten for å inkludere studieforberedende løp i et yrkesfaglig utdanningsprogram, se kapittel 3.4.

Innspill fra bransjene

Faglig råd for service og samferdsel
Faglig råd for service og samferdsel (FRSS) mener IKT-servicefaget ikke fanger opp den teknologiske
utviklingen som har skjedd i løpet av de siste 10 årene. Faget fanger heller ikke opp det generelle
kunnskapsnivået i bruk av IKT eller endringer i brukernes erfaringer. Rådet mener det er behov for
fagkompetanse innen IKT på fagarbeidernivå, og at dagens IKT-servicefag må revitaliseres.

Rådet påpeker at det generelle ferdighetsnivået om bruk av IKT stiger (Ottestad 2014). Samtidig er IKT
en stor del av norsk grunnutdanning. IKT skal være et verktøy for de fleste fag i skolen (Meld. St. 31
(2007-2008)). I Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter introdusert som en av de fem grunnleggende
ferdighetene: «(…) Å kunne bruke digitale verktøy er dermed en ferdighet som skal integreres i
læreplanene på tvers av fagene»69. Kompetansen som alle elever skal ha om IKT, skiller seg fra
kompetansen som fagarbeidere i IKT-fag skal inneha. Det er forskjell på IKT som et verktøy og IKT som
fagfelt.

I videregående skole ligger IKT-servicefag under utdanningsprogrammet service og samferdsel. Høst og
Reegård (2015) mener at det på Vg1 kun er generelle læreplanmål knyttet opp om IKT, og at disse gir
generelle ferdigheter. De spesifikke fagkunnskapene knyttet til IKT tillegges ikke stor nok vekt. Vg1
service og samferdsel er ikke bedre tilrettelagt enn andre utdanningsprogrammer for å gi relevant
opplæring på utdanningsprogrammet. Konsekvenser er at elevene dermed får et dårlig grunnlag for
videre opplæring i faget på Vg2 og Vg3.

Samtidig er Vg2 IKT-servicefag søkbart fra alle utdanningsprogrammene. Det resulterer i at
kunnskapsnivået til elevene på dette Vg2-tilbudet er svært variabelt. Ett år med spesifikk opplæring
rettet mot IKT før læretid er ikke tilfredsstillende for bransjens kompetansebehov. Rådet mener dette
har bidratt til at IKT-servicefaget har nokså lav status både blant elever og i næringslivet.

Det faglige rådet mener bransjens kompetansebehov tilsier at det er nødvendig å etablere et eget
opplæringstilbud der IKT ikke bare er et verktøy. Med utgangspunkt i dette foreslår rådet å opprette et
eget utdanningsprogram for IKT-fag. Dette vil heve kvaliteten på utdanningen, og det vil være et viktig
hjelpemiddel til å heve statusen på fagbrevet. OK stat har i brev til rådet også støttet denne
muligheten.70 Fordi engelsk er et viktig arbeidsspråk for IKT-bransjen, ønsker rådet å forsterke
opplæringen i engelsk. Rådet peker på muligheten til å utvikle nye lærefag, og har merket seg et forsøk
med to lærefag: Vg3 IKT-tjenesteutvikler og Vg3 IKT-driftstekniker på Jessheim videregående skole.

69 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/digitale-ferdigheter/

70 Brev sendt til Faglig råd for service og samferdsel 19.01.2016
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Faglig råd for elektrofag

Faglig råd for elektrofag (FREL) foreslår et nytt navn på utdanningsprogrammet for elektrofag til Vg1
elektro og data. Bakgrunnen for dette forslaget er å stimulere unge med interesse for datateknologi,
IKT, programmering og koding til å søke fag- og yrkesopplæring. I tillegg vil et nytt navn vise at
utdanningsprogrammet handler om elektronisk kommunikasjon (e-kom). Rådet mener e-kom i
fremtiden vil dominere all utvikling i elektroniske nettverk. Med bakgrunn i dette mener rådet at unge
med interesse for teknologi og data bør søke seg til utdanningsprogrammet for elektrofag. Derfor er det
også viktig at tilbudet synliggjøres i navnet på utdanningsprogrammet.

Dette er også utgangspunktet for at rådet mener IKT-fagene skal flyttes fra utdanningsprogrammet for
service og samferdsel til utdanningsprogrammet for elektrofag. De mener IKT-fagene vil bli bedre
ivaretatt når det ses i sammenheng med Vg3 dataelektronikerfaget.

Rådet foreslår et Vg1 og med følgende tre hovedområder:

- Elenergi
- Automasjon
- Data og elektronikk

Faglig råd for medier og kommunikasjon

Faglig råd for medier og kommunikasjon (FRMK) støtter forslaget fra FRSS om å etablere et nytt
utdanningsprogram for IKT-relaterte fag. Rådet har utarbeidet en foreløpig skisse som viser hvordan et
slikt utdanningsprogram kan se ut, der IKT-fag settes sammen med mediefagene. Rådet har tidligere
søkt om å etablere et nytt lærefag film- og videotekniker, se kapittel 7. I tillegg viser rådet til at det er et
potensiale for å etablere eventteknikerfaget, se kapittel 7.

Fagene innen medieproduksjon er rettet mot store deler av mediebransjene. Fagarbeidere arbeider
med fremstilling og visualisering av informasjon, kommunikasjon og markedsføring. En vesentlig del av
arbeidet gjøres med avanserte digitale verktøy, og skal fremme kreativitet, forståelse for
kommunikasjon og teknisk innsikt. Ifølge rådet har arbeidslivet særlig behov for kompetanse knyttet til:

• koding/programmering/datastrukturering

• design/visuell utforming

• publiseringsløsning

Rådet mener derfor det er faglig grunnlag for å forslå etableringen av et nytt utdanningsprogram som
dekker områdene IKT, medieproduksjon og design. Rådet ønsker at Vg2 medieproduksjon skal ivaretas
som i dag uten vesentlige endringer.

Faglig råd for design og håndverk (FRDH)
FRDH mener Vg3 profileringsdesignfaget ikke ivaretas på en god nok måte i Vg2 interiør og
utstillingsdesign. De mener lærefaget vil ivaretas bedre om det ses i sammenheng med mediefagene.
Rådet mener faget krever datakompetanse og har mer til felles med mediefagene. Det faglige rådet
foreslår derfor at Vg3 profileringsdesign ses i sammenheng med mediefagene i tilbudsstrukturen på
Vg2 og Vg3.

Forsøk innen IKT-fag

Akershus fylkeskommune søkte i 2014 om forsøk med et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram for IKT-
fag. I søknaden skrev fylkeskommunen at forsøket kan bidra til å løse flere av utfordringene både
skolen og næringen har. I tillegg vil forsøket være utgangspunkt for en mer helhetlig yrkesfaglig
opplæring for IKT-fag. Næringen mangler et stort antall kvalifiserte arbeidstakere. Videregående skoler
og universiteter og høyskoler greier per i dag ikke å uteksaminere det antallet kandidater næringen
behøver. Næringen spør etter en mer helhetlig IKT-utdanning, fremfor flere fragmenterte Vg2-tilbud der
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IKT inngår som en liten del av opplæringen. IKT er et fagfelt som grenser mot svært mange andre
fagretninger, og er et verktøy i enda flere.

FRSS, IKT-Norge, Virke og NHO støttet søknaden. Det gjorde ikke FREL, som mente at en ny IKT-
utdanning kunne ivaretas på utdanningsprogrammet for elektrofag. Rådet var derimot enig i at det er
behov for å utvikle nye tilbud på Vg2 og Vg3 innen dette fagområdet.

Utdanningsdirektoratet besluttet i 2015 å innvilge forsøket, men innvilget ikke forsøk med et eget Vg1
IKT. Forsøket rekrutterer elever fra Vg1 service og samferdsel. Forsøket inkluderte kun ett Vg2-tilbud og
to lærefag Vg3. Begrunnelsen for avslaget var at «det er viktig å ivareta elevenes rettigheter med
hensyn til valgmuligheter, og at det ikke er riktig å «låse» elevenes yrkesvalg så tidlig i opplæringsløpet.
Dette mener vi ivaretas ved at utdanningsprogrammene på Vg1 er «brede».

Utdanningsdirektoratets vurdering
I vår vurdering av anbefalingene vi har fått for IKT-fagene, vil vi først se på grunnlaget for å etablere et
nytt yrkesfaglig utdanningsprogram. Deretter vil vi se på tre alternative modeller for hvordan et
opplæringstilbud kan organiseres.

Grunnlaget for et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram

Dagens IKT-servicefag er et utgangspunkt for å etablere et nytt utdanningsprogram som kan forsterke
opplæringen knyttet til IKT på yrkesfag. Dette er blant annet et av fagene som bransjen i dag rekrutterer
lærlinger fra. Det er rimelig å anta at elevene som søker seg til Vg2 IKT-servicefaget, vil være
målgruppen for nye opplæringstilbud som knytter seg til IKT og data. For å vurdere grunnlaget for å
etablere et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram, tar vi derfor utgangspunkt i dette faget. Vi vil her
vurdere hvordan IKT-servicefaget fungerer med utgangspunkt i kriterier om rekruttering, gjennomføring
og verdsetting. Se kapittel 7 for en vurdering av mediefagene. I tillegg vil vi påpeke at et nytt
utdanningsprogram krever at det videreutvikles nye lærefag.

IKT-servicefaget

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 IKT-servicefag er det eneste Vg2-tilbudet med kryssløp fra samtlige utdanningsprogrammer. Vg2
IKT-servicefag tiltrekker seg et stort antall elever. I 2015-16 var det 1084 elever, og antallet har vært
stabilt de siste tre årene. Det er stor spredning i hvilke utdanningsprogrammer elevene som går Vg2
IKT-servicefag, kommer fra. I 2015 hadde 259 elever gått Vg1 service og samferdsel, mens 314 elever
hadde gått Vg1 elektrofag. Vi ser også at 168 elever kom fra Vg1 teknikk og industriell produksjon, 63
fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk og 46 elever fra Vg1 helse- og oppvekstfag.

IKT-servicefaget er et relativt stort lærefag. I 2015 oppnådde 508 kandidater fagbrev. Antallet har økt
noe de siste tre årene. Kun 3 prosent av de som oppnådde fagbrev, gikk opp som praksiskandidater.
Dette tyder på at faget er en ungdomsutdanning, og at arbeidsmarkedet bruker lærlingordningen til å
rekruttere faglært arbeidskraft.

Selv om relativt mange fullfører med et fagbrev, er antallet fortsatt relativt lite sett opp mot det totale
antallet elever som går på Vg2 IKT-servicefaget. Forklaringen her er blant annet at 23 prosent av
elevene velger Vg3 påbygg til generell studiekompetanse heller enn læretid. Dette tyder på at dette er
et Vg2-tilbud der deler av elevgruppen er orientert mot høyere utdanning. Samtidig er andelen elever
som søkte læreplass og signerte en lærekontrakt, relativt lav, i underkant av 59 prosent. Dette er under
snittet for lærefagene sett under ett.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Høst og Reegård (2015) viser til at over halvparten av IKT-lærlingene er ansatt i kommunesektoren,
mens 17 prosent er ansatt i staten. Undervisningssektoren, primært videregående skoler og høyere
utdanningsinstitusjoner, utmerker seg ved alene å ta inn nesten 30 prosent av alle IKT-lærlingene. Hver
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tredje lærling er ansatt i privat sektor. IKT-servicefagarbeiderne ser ut til å ha noe større problemer enn
andre fag med å komme seg inn i relevant, fast arbeid. I stedet verdsetter arbeidsgiverne i større grad
praktisk erfaring og ulike sertifikater man kan ta utenom det ordinære utdanningssystemet.

NHO-kompetansebarometeret viser at bare rundt fem prosent av IKT-bedriftene i Abelia mente de i stor
grad vil ha behov for folk med fagbrev eller fagskole. Undersøkelsen viste også at rundt 40 prosent av
bedriftene heller ønsket å rekruttere kandidater med bachelor- eller master de neste årene.

IKT-sektoren består i hovedsak av arbeidstakere som først og fremst har høyere utdanning. I tillegg er
det en stor andel som er selvlærte. Lærlinger og fagarbeidere taper ofte i konkurranse om jobbene med
begge disse gruppene. Sertifikater ser ut til å være et minst like viktig konkurransefortrinn som fagbrev.
FRSS mener utviklingen peker i retning av at området blir stadig mer dominert av høyt utdannede, og at
lærefaget har til nå ikke etablert seg som en kompetanse som arbeidsgivere har tillit til. Dette
understrekes også av IT: forum Bodø, som i et brev til myndighetene skriver: «Yrkesfagvalgene som
finnes gir etter vår mening ikke et riktig og fyllestgjørende bilde av de behov IKT-næringen har, og de
muligheter IKT–næringen kan gi studentene. Det er heller ikke tilrettelagt for de behovene Norge har
for økt interesse og utdanning innen IKT–fag.»71

I Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet
fremmer/foreslår regjeringen følgende tre forslag/tiltak. Tiltakene skal bidra til å øke kompetansen om
IKT i grunnutdanningen. Regjeringen vil:

 Igangsette pilotprosjekt med programmering av IKT som valgfag på ungdomstrinnet som
grunnlag for å vurdere om faget skal innføres på linje med de andre valgfagene.

 Oppfordre bransjen og offentlige aktører til dialog med utdanningsinstitusjoner om
dimensjonering av grunnutdanningene, innhold i utdanningstilbudene og utvikling av relevante
gode etter- og videreutdanningstilbud.

 Fremme en melding til Stortinget om innholdet i skolen. Digitale ferdigheter og bruk av digitale
verktøy i opplæringen vil bli nærmere vurdert i forbindelse med denne meldingen.

Oppsummering

Dette er en bransje som i varierende grad verdsetter faglært arbeidskraft. Grunnlaget for å opprette et
eget utdanningsprogram som skal rekruttere til bransjen, er diskutabelt. Er det rimelig å forvente at
bransjen vil endre sitt rekrutteringsmønster med et nytt utdanningsprogram?

Basert på innspillene vi har fått, antar vi at det er et potensiale for at bransjen kan verdsette faglært
arbeidskraft innen IKT og data. Særlig hvis opplæringstilbudet blir mer relevant. Det tar tid å etablere og
skape kultur for lærlingordninger i bransjene. Et yrkesfaglig opplæringstilbud for IKT og data med et
tydelig faglig fundament i Vg1-strukturen vil kunne bidra til å synliggjøre kompetansen for arbeidslivet,
og for elevene.

Samtidig må vi forvente at bransjen fortsetter å rekruttere og verdsette kandidater med høyere
utdanning. Som vi har redegjort for i 5.3, mener vi det kan være grunnlag for å opprette nye løp til
studiekompetanse i et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram. Dette er aktuelt i bransjer der faglært
arbeidskraft konkurrerer med kandidater fra høyere utdanning. Dette kan også være relevant i et nytt
utdanningsprogram for IKT og data. Utdanningsprogrammet vil kunne gi teknologiinteresserte elever
tilbud om en ny og relevant vei til studiekompetanse.

Samtidig ivaretar vi de yrkesfaglige tilbudene som eksisterer i dag, og som kan øke i omfang. Et slikt
tilbud vil trolig være attraktivt for elever, og kan trekke til seg et stort antall søkere. Et integrert løp som
gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse, kan bidra til å styrke dette utdanningsprogrammet. Vi
mener dette kan være en vinn-vinn-situasjon for enkeltbransjer og elever.

71 Brev sendt til Kunnskapsdepartementet 04.03.2016
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Studieforberedende løp ligger til grunn for samtlige av de tre alternative modellene vi skisserer
nedenfor, ref. del 5.3 om reiseliv. I neste del vurderer vi alternative løsninger for
utdanningsprogrammet.

Alternative løsninger for utdanningsprogrammet
De tre faglige rådene ser alle behov for å styrke IKT-kompetansen innenfor fag- og yrkesopplæringen,
men har ulike forslag til hvordan dette kan løses i tilbudsstrukturen. Rådene begrunner behovet i en
teknologisk utvikling i samfunnet og et dokumentert kompetansebehov i arbeidslivet innen IKT. Felles
for rådene er at de mener det er behov for å styrke og synliggjøre IKT- og datakompetanse. De skriver
videre at det er nødvendig å skille mellom kompetansebehov som handler om brukergrensesnitt, og
behovet i spesifikke teknologisk og IKT-relaterte utdanninger. I det sistnevnte er kunnskap om selve
teknologien avgjørende.

FRSS og FRMK foreslår at det opprettes et eget utdanningsprogram for å ivareta og styrke utdanning
innen IKT, data og mediefag. FRDH ønsker å plassere profileringsdesignfaget sammen med
mediefagene. FREL foreslår at IKT og datakompetanse ivaretas gjennom en videreutvikling av
utdanningsprogrammet for elektro. FRELs forslag inkluderer ikke mediefagene eller
profileringsdesignfaget. Rådet foreslår navneendring på utdanningsprogrammet til
«utdanningsprogrammet for elektro og data».

Med bakgrunn i forslagene fra de tre rådenes, ser Utdanningsdirektoratet tre alternative modeller for
videreutvikling av IKT, data og mediefag i videregående opplæring:

1. Utdanningsprogrammet for elektrofag videreutvikles til å ivareta alle fag innen IKT-teknologi og
data. Utdanningsprogrammet endrer navn til Vg1 elektro og data (forslag fra FREL)

2. Et nytt utdanningsprogram for IKT, mediefag og elektronikk
3. Et nytt utdanningsprogram for IKT og mediefag (forslag fra FRSS og FRDH).

Behovet for IKT- og datakompetanse vil være overlappende i flere utdanningsprogrammer uansett valg
av modell. Modellene er ment som skisser som viser hvordan et utdanningsprogram kan se ut.

I alle modellene har vi inkludert faglige råds skisser til nye mulige lærefag og fag. IKT-tjenesteutvikler,
IKT-driftsteknikker og eventtekniker er tre slike fag. Etter forslag fra FREL har vi i tillegg tatt med to nye
tilbud, robotikk og datateknologi, som gir studiekompetanse etter modell for reiseliv, ref. del 5.3. Vi har
også lagt til programmering som et mulig tilbud.

FRSSs ønske om at elevene skal ha mer kompetanse i engelsk, kan ivaretas ved å definere engelsk
som et valgfritt programfag på Vg2.
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Modell 1: Utdanningsprogram for elektro og data

Figuren ovenfor viser en videreutvikling av utdanningsprogrammet for elektrofag. Her er IKT og data
innarbeidet i elektrofag slik FREL foreslår i sin utviklingsredegjørelse. Lærefaget IKT-servicefaget og
mulige nye fag, IKT-tjenesteutvikler og IKT-driftsteknikker rekrutterer i denne modellen fra Vg2 data og
elektronikk. Fagene Vg3 datateknologi og Vg3 robotikk, ref. kapittel 10, som FREL har foreslått,
rekrutterer fra samme Vg2-tilbud. Vi forstår de to fagene som en kombinasjon av yrkesfag og
studiekompetanse.

Elevperspektivet

Utdanningsprogrammet for elektrofag er i dag et av utdanningsprogrammene med flest søkere. I tillegg
har elevene som søker på dette utdanningsprogrammet, et relativt høyt karaktersnitt. Frafallet er også
relativt lavt i dette utdanningsprogrammet. At elektrofag er et velfungerende utdanningsprogram, vil
trolig virke positivt for elevene som søker seg dit.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Dersom utdanningsprogrammet videreutvikles til også å omfatte IKT- og datautdanningene, forventer vi
en ytterligere økning i antall søkere til dette utdanningsprogrammet. Vi antar at det vil være lettere for
fylkeskommunene å tilby brede utdanningsprogrammer med et stort elevgrunnlag.
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Arbeidslivsperspektivet

Utviklingen går i retning av mer og flere integrerte data- og IKT-løsninger i elektrobransjen. Derfor må
elektrofagene videreutvikles for å imøtekomme fremtidig kompetansebehov om data og IKT-teknologi.
Dersom IKT- og datafagene legges til utdanningsprogrammet for elektrofag, vil elektrobransjens behov
for IKT og data bli ivaretatt i samme utdanningsprogram. Det er en fordel for denne bransjen.

I denne modellen integreres opplæring i data og IKT i et utdanningsprogram med solid tradisjon og et
høyt antall lærlinger. Å integrere IKT-fagene gir gode forutsetninger for søkere med høye kvalifikasjoner,
noe som igjen kan gi potensiale for et økt antall lærlinger.

Bransjene som rekrutterer fagarbeidere med IKT- og datakompetanse, er ulike. Hvis vi velger denne
modellen, vil utdanningsprogrammet for elektro bli et utdanningsprogram som utdanner fagarbeidere til
en bredere og mer uensartet bransje. Utdanningsprogrammet blir faglig bredt. Fagene vil ha felles
opplæring med lærefag som er velfungerende og etablert i bransjen, slik som lærefagene som
rekrutterer fra Vg2-tilbudene automatisering og elenergi. Disse lærefagene er ikke direkte knyttet til IKT-
og datakompetanse.

Denne modellen inkluderer ikke mediefagene. De er i dag midlertidig plassert i utdanningsprogrammet
for design og håndverk. Dette er fag som i økende grad utvikles i retning av mer IKT- og datateknologi.
Utdanningsdirektoratet mener derfor det er en fordel om fagene legges inn i tilbudsstrukturen i et
utdanningsprogram som ivaretar denne kompetansen. Hvis mediefagene legges inn i et nytt
utdanningsprogram for elektro og data, vil den faglige bredden bli større.

Modell 2: Utdanningsprogram for IKT, mediefag og elektronikk

Modellen viser et nytt utdanningsprogram der IKT-, medie- og elektronikkfagene er samlet. Dette er ikke
en modell som vi har fått anbefaling om fra bransjene, men en løsning som kombinerer elementer fra
modell 1 og modell 3.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Modellen ivaretar medie- og IKT- og elektronikkfagene. Dette er fag som er ulike, og særlig
elektronikkfagene skiller seg fra IKT- og mediefagene. Ut i fra en beregning av elevgrunnlaget basert på
dagens tall, antar vi at elevgrunnlaget vil være stort nok til at utdanningsprogrammet kan tilbys i alle
fylker.
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Elev- og arbeidslivsperspektivet

Utdanningsprogrammet vil bli faglig smalere enn i modell 1, noe som igjen vil gi større grad av
spisskompetanse allerede fra Vg1. Dette kan være en fordel både for elevene og den delen av
arbeidslivet som retter seg mot IKT.

I modellen er elektronikkfagene flyttet fra utdanningsprogrammet for elektro. Dette vil gi færre søkere
til utdanningsprogrammet for elektrofag. Elektrofag mister tilknytningen til datafagene og blir et
smalere utdanningsprogram. Sett i lys av elektrofagenes utvikling mot mer IKT, data og e-kom, vil en
slik flytting være negativ for denne delen av bransjen. Det kan derimot være en fordel for IKT-bransjen å
samle disse lærefagene.

Det sentrale spørsmålet i vurderingen av denne modellen er hvorvidt data- og elektronikkfagene har
mest faglig overlapp med de resterende elektrofagene eller med IKT-servicefaget og mediefagene. FREL
mener IKT-fagene vil bli bedre ivaretatt når de ses i sammenheng med Vg3 dataelektronikerfaget, noe
som betyr at disse fagene er beslektet. Vi vil i en offentlig høring be om innspill på dette spørsmålet fra
bransjene.

Videre antar vi at data- og elektronikkfagene vil få en sterk innflytelse på utdanningsprogrammet. I
realiteten vil dette være et parallelt løp til Vg1 elektro. Dette kan ta for mye fokus vekk fra IKT-delen.

Modell 3: Utdanningsprogram for IKT og mediefag

Modellen viser et nytt utdanningsprogram for IKT og mediefag. Utdanningsprogrammet for elektro
beholder elektronikkdelen fra data- og elektronikkfagene. Disse fagene videreutvikles innenfor
utdanningsprogrammet for elektrofag, men må avgrenses slik at den faglige overlappen mellom de to
utdanningsprogrammene ikke blir for stor. I modell 3 er Vg3 profileringsdesign også inkludert. Et eget
utdanningsprogram innen IKT- og mediefag vil ivareta de fleste forslagene fra de tre faglige rådene.

Forslaget fra FREL om et nytt Vg3 datateknologi kan legges til dette nye utdanningsprogrammet etter
modell for reiseliv, ref. 5.3. Vi har i tillegg lagt til programmering som et mulig tilbud.

Elev- og arbeidslivsperspektivet og konsekvenser for fylkeskommunene

Det er vanskelig å beregne elevgrunnlaget til et nytt utdanningsprogram. På grunn av strukturendringer
i mediefagene har vi kun tall over antall elever som har oppnådd fagbrev i mediegrafikerfaget og
fotograffaget. I snitt har det vært avlagt 94 fagbrev per år de siste tre årene. I Vg2 IKT-servicefaget var
det i overkant av 1000 elever per år. Vi antar at utdanningsprogrammet kan bli populært blant elevene,
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og at søkertallene dermed kan bli stigende. Dette viser at et nytt utdanningsprogram trolig vil ha
tilstrekkelig antall søkere til å kunne tilbys i de fleste fylkene.

Å synliggjøre IKT og teknologi i tilbudsstrukturen gjennom å etablere et eget utdanningsprogram kan
tiltrekke seg nye elevgrupper. Et eget utdanningsprogram innen IKT-teknologi og mediefagene vil være
en satsing og utvikling på datateknologi innen fag- og yrkesopplæringen. I tillegg kan det bli et nytt
tilbud til dagens «digitale hoder».

Det vil være god sammenheng mellom fagene, og elevene får anledning til å spesialisere seg faglig
allerede på Vg1. Ulempen er at utdanningsprogrammet kun fører til to Vg2-tilbud og fem lærefag.
Modellen er bredere enn søknaden fra Akershus fylkeskommune om forsøk fordi mediefagene og
profileringsdesign er inkludert. Vi har i tillegg fått foreløpige skisser til nye lærefag fra FRSS og FRMK
som kan inngå i et nytt utdanningsprogram: Vg3 IKT-tjenesteutvikler, IKT-driftstekniker og Vg3
eventtekniker. Etableringen av et nytt utdanningsprogram er avhengig av at bransjen går sammen om å
vurderer behovet for nye lærefag.

Vi antar at denne modellen vil gi en god plattform for å videreutvikle IKT-fagene og mediefagene slik at
de er mer tilpasset bransjens kompetansebehov. Det er forskjell på IKT som verktøy og IKT som fag.
Alle fag vil etter hvert måtte forholde seg til IKT som verktøy. Inngående kjennskap til IKT som fag
innebærer blant annet koding og datastrukturering. Vi mener dette må være grunnlaget i et nytt
utdanningsprogram på Vg1. Mediefagene vil på mange måter bruke IKT som verktøy. Samtidig forventer
vi at koding og datastrukturering også vil være relevante for mediefagene på et grunnleggende nivå.

Modellen legger til grunn at utdanningsprogrammet for elektrofag videreutvikles slik at
elektronikkfagenes utvikling mot anvendt IKT og datateknologi ivaretas. Det blir derfor en viss overlapp
mellom de to utdanningsprogrammene. Enkelte deler av arbeidsmarkedet vil altså rekruttere fra begge
utdanningsprogrammene.

Faglig overlapp mellom utdanningsprogrammer bør ikke være for store, men en viss overlapp må vi
forvente. Dette gjelder særlig Vg3 dataelektronikerfaget. FREL har selv ønsket å utrede om faget kan
slås sammen med Vg3 IKT-servicefag. Dette betyr at disse fagene er relativt like. FRSS mener Vg3
dataelektroniker til dels er overlappende med IKT-service, men at Vg3 dataelektroniker har en klar
innretning mot elektrofagene. Vi har nå konkludert med at Vg3 dataelektronikerfaget best ivaretas i Vg1
elektrofag. Vi vil i en høringsrunde be om innspill på graden av faglig overlapp mellom IKT-fagene og
elektronikkfagene, og særlig Vg3 dataelektronikerfaget.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet slutter seg til de faglige rådenes anbefaling om å styrke den yrkesfaglige IKT- og
dataopplæringen på videregående nivå.

De tre modellene vi har skissert ovenfor, viser at flere av aktørene konkurrerer om å få definere innhold
og innretning på IKT-fagene i videregående opplæring. Dette bekreftes av Høst og Reegård (2015). De
skriver at det er en utfordring å oppnå enighet på tvers av tradisjonelle skillelinjer og posisjoner i og
utenfor det organiserte fagopplæringssystemet når det kommer til IKT-servicefaget. Derfor vil det også
være utfordrende å utforme et IKT-fag som arbeidslivet mener er så attraktivt at fagarbeidere kan
konkurrere med selvlærte og kandidater med høyere utdanning.

Utdanningsdirektoratet mener det er viktig å skape en plattform for IKT-fag som kan bidra til å
videreutvikle et fagtilbud innen IKT. Vi mener fagutdanninger innen IKT kan ha et stort potensiale. Dette
avhenger av at mange elever søker seg til faget, og at bedriftene stiller et tilstrekkelig antall læreplasser
til disposisjon.

Direktoratet anbefaler å etablere et nytt utdanningsprogram for IKT- og mediefag (modell 3) under
forutsetning at vi i samarbeid med bransjen utarbeidet nye lærefag. Modellen inkluderer ikke
elektronikkfagene i utdanningsprogrammet for elektro. Det vil fortsatt være viktig at
utdanningsprogrammet for elektro videreutvikles mot bransjens behov for IKT- og datateknologi. Vi
forventer derfor en viss grad av overlapp mellom de to utdanningsprogrammene.
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Medieproduksjon

Beskrivelse av utdanningsprogrammet
Utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon ble opprettet som et yrkesfaglig
utdanningsprogram i 1999. Utdanningsprogrammet hadde lærefagene fotograf og mediegrafiker, Vg3 i
skole som gir yrkeskompetanse som mediedesigner, og studieforberedende Vg3 i medier og
kommunikasjon. Bransjen ønsket, den gangen utdanningsprogrammet ble opprettet, en utdanning som
kunne føre både til fagbrev og studiekompetanse. De mener utdanningene var populære blant elevene
og verdsatt i arbeidslivet. Siden opprettelsen har imidlertid de fleste elevene i utdanningsprogrammet
gjennomført med studieforberedende Vg3.

Med bakgrunn i dette besluttet Kunnskapsdepartementet (2013) at medier- og kommunikasjon skulle
gjøres om til et studieforberedende utdanningsprogram, gjeldende fra skoleåret 2016-17.
Departementet besluttet samtidig at yrkesfagene i utdanningsprogrammet - fotograf, mediegrafiker og
mediedesigner - skulle legges midlertidig til utdanningsprogrammet for design og håndverk. Fagene ble
lagt under design og håndverk med eget utdanningsprogram for medieproduksjon og Vg2
medieproduksjon. Endringen medførte ikke endringer i læreplanen på Vg1 eller Vg2. I dette kapittelet
omtales endringer i fagene som i dag ligger under utdanningsprogram for medieproduksjon.

Det var 273 søkere til det nye utdanningsprogrammet for medieproduksjon i skoleåret 2016-17. Til
læreplass var det 38 søkere til fotograffaget og 65 til mediegrafikerfaget. Vg3 mediedesign, som er et
yrkeskompetansefag med tre års opplæring i skole, hadde 36 søkere i skoleåret 2016-17. 25 personer
oppnådde fagbrev i fotograffaget og 56 fagbrev i mediegrafikerfaget i skoleåret 2014-15. I tillegg
kommer elever med yrkeskompetanse fra Vg3 mediedesign.

Mediebransjen preges av store endringer. Dette skaper usikkerhet om hvilke kompetansebehov som
finnes og hvordan de best kan dekkes. Som en konsekvens det har det blitt etablert en rekke nye
yrkestitler. Endringene stiller krav til omstillingsevne hos fagutøverne. FRMK mener dagens læreplan for
medieproduksjonsfagene har klart å fange opp både det grunnleggende kompetansebehovet i bransjen
og behovet for omstillingsevne. Lærlingene får, ifølge rådet, gjennomgående gode tilbakemeldinger fra
bedriftene.

FRMK mener mediegrafikerfaget i hovedsak er verdsatt i arbeidslivet, men at faget i dag er for bredt.
De mener det finnes jobber innen fagområdet som det ikke tilbys utdanning til i dag. Dette er en
konsekvens av raske endringer i fagfeltet. Rådet skriver i utviklingsredegjørelsen at det ikke er
tilstrekkelig antall læreplasser, blant annet fordi bransjen har lite tradisjon og erfaring med
fagopplæring. Mange nyutdannede tar høyere utdanning etter fagbrev. Rådet virker noe usikre på
fotograffagets verdsetting i arbeidslivet. De mener det finnes læreplasser i faget, men at det allikevel
ikke er et tilstrekkelig antall. Videre beskriver rådet at de fleste fotografbedrifter er enmannsforetak
eller bedrifter med kun en lærling eller en assistent, og at de fleste i store bedrifter leies inn som
frilansere. FRMK beskriver verdsettingen av yrkeskompetansefaget mediedesign som varierende. De
mener kvaliteten på opplæringen er god, men at det er vanskelig for nyutdannede å få jobb. I tillegg
velger stadig færre elever dette tilbudet.
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Utdanningsdirektoratets anbefalinger - oppsummering

Utdanningsdirektoratet foreslår flere endringer for mediefagene. Anbefalingene er oppsummert i
tabellen. Læreplanendringer omtales ikke her.

Dagens tilbud Utdanningsdirektoratets anbefaling

Vg1

Vg1 medieproduksjon, midlertidig plassert i
utdanningsprogram for design og håndverk.

Vg1 medieproduksjon legges ned.

Det opprettes et nytt utdanningsprogram for IKT- og mediefag.

Vg2

Vg2 medieproduksjon Vg2 medieproduksjon videreføres i et nytt utdanningsprogram for
IKT- og mediefag

Vg3

Mediedesign Vg3 mediedesign legges ned. Elementer av faginnhold ivaretas i
mediegrafikerfaget.

Fotograffaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant.

Mediegrafikerfaget Lyd-, film- og videoteknikk skilles ut av mediegrafikerfaget i et eget
lærefag. Mediegrafikerfaget rettes tydeligere mot grafisk produksjon
og nettproduksjon. Elementer av faginnholdet fra mediedesign tas
inn i faget.

Nye fag

Film- og videoteknikk Film- og videoteknikerfaget opprettes som nytt lærefag.

FRMK vurderer om det er grunnlag for å etablere
fag innen andre bransjeområder, for eksempel
scenearbeid og spilldesign. Mest konkret har rådet
vært i å antyde behov for nytt lærefag i lyd- og
videoteknikk.

Utdanningsdirektoratet avventer forslag fra rådet.

Forslag til ny tilbudsstruktur:

Se modellen i kapittel 6 om nytt utdanningsprogram for IKT- og mediefag.
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Anbefaling om nedlegging av Vg3 mediedesign
Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg3 mediedesign legges ned. Faget ligger i dag i Vg2
medieproduksjon i utdanningsprogrammet for design og håndverk.

Innspill fra bransjen

FRMK foreslår i utviklingsredegjørelsen for å legge ned Vg3 mediedesign. Rådet mener innholdet i faget
kan ivaretas i Vg3 mediegrafikerfaget. Rådet mener videre at jobbmarkedet er vanskelig, og at de
fleste etter fullført Vg3 mediedesign fortsetter med påbygging til studiekompetanse.

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget

Det er kun én skole som tilbyr Vg3 mediedesign, Vågen vgs. i Sandnes (Utdanning.no, 2016). Tilbudet
har hatt i gjennomsnitt 20 elever de tre siste årene. FRMK mener utdanningen er av høy kvalitet, men
at det likevel kan være vanskelig å få jobb etter fullført utdanning.

I utviklingsredegjørelsen for 2015/ 2016 fremmer FRMK også forslag om å dele mediegrafikerfaget, og
å skille ut film- og videoteknikk som et eget fag. Vg3 mediegrafiker og Vg3 mediedesign har flere
fellesmenter i dag. En deling av mediegrafiker vil gi ytterligere rom for å inkludere innhold fra
mediedesign i faget.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

Hverken arbeidslivet, elever eller fylkeskommuner er tjent med å ha utdanninger som enten ikke er
kjent eller ikke verdsatt i arbeidsmarkedet, og hvor det er vanskelig å få jobb etter endt utdanning.
Rekrutteringen til tilbudet har gått ned de senere årene, og tilbudet tilbys kun ved en skole i landet.
Utdanningsdirektoratet er ikke kjent med forhold som tilsier at partenes anbefaling om nedlegging ikke
bør tas til følge.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg3 mediedesign legges ned. Kompetanse fra faget ivaretas i
mediegrafikerfaget.
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Anbefaling om opprettelse av nytt lærefag i film- og
videoteknikk

Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette film- og videoteknikkfaget som nytt lærefag. Det nye faget
legges til Vg2 medieproduksjon.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for medier og kommunikasjon fremmer i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 forslag om
film- og videoteknikkfaget som nytt lærefag. Anbefalingen støttes av utøvere i bransjen. Rådet omtalte
behovet for et nytt fag og en deling av medieproduksjonsfaget også i utviklingsredegjørelsen for 2013.
Rådet bygger forslaget på en vurdering av medieproduksjonsfaget. De skriver at faget ble etablert som
et bredt fag for å dekke store deler av bransjen. Målet med et slikt bredt fag var å være forberedt på
endringer. Rådet mener det var en riktig vurdering den gang, men at økte krav til spisskompetanse,
spesielt innen film-, lyd- og videoteknikk, tilsier at det nå er behov for en deling av faget.

Det nye faget kan møte etterspørselen etter fagarbeidere i film- video- og TV-produksjon, og samtidig gi
mediegrafikerfaget en tydeligere identitet rettet mot grafisk produksjon og nettproduksjon.

FRMK foreslår at det nye faget film- og videoteknikkfaget skal følge 2+2-modellen. Faget rekrutterer fra
Vg2 medieproduksjon i det foreslåtte utdanningsprogrammet for IKT- og mediefag. Forslag til
fagbetegnelse: Film- og videotekniker. Forslag til Vg2-tilbud: Film- og videoteknikk.

Utdanningsdirektoratets vurdering av mediegrafikerfaget

116 personer søkte lærekontrakt i mediegrafikerfaget i 2015, og av disse fikk 74 lærekontrakt. Om lag
halvparten av søkerne til faget var personer uten rett til videregående opplæring
(Utdanningsdirektoratet, 2016c).

De siste tre årene er det oppnådd i gjennomsnitt 64 fagbrev i året i mediegrafikerfaget. Faget har i
overkant av 150 løpende lærekontrakter årlig. Ca. 50 lærlinger i mediegrafikerfaget har avlagt sin
svenneprøve rettet mot film-, video- og TV-produksjon.

Ifølge FRMK gir bedriftene positive tilbakemeldinger på lærlingenes kunnskapsnivå. Mediegrafikere kan
svare på behovet i ulike typer virksomheter, samtidig som det er behov for å gjøre endringer i faget i
tråd med endringer i arbeidslivet.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

Mediebransjen er en bransje i rask endring. FRMK skriver om digitaliseringsbølge og mediekonvergens i
sitt forslag. De mener de store endringene i bransjen skaper usikkerhet rundt hvilke kompetansebehov
for finnes, hvordan de skal formidles, og hvordan de skal dekkes.

Rådet mener det er vanskelig å anslå antall læreplasser og behov for faglærte i et fagområde som er
nytt. Men de har synliggjort at det finnes et behov og et marked, og viser til at bedriftene ønsker
lærlinger som kan håndtere film-/video-/lydteknikk. Bedriftene formidler også at det er behov for
kompetanse på dette området på fagarbeidernivå.

Utdanningsdirektoratet anser at søknaden med vedlegg fyller kravene i retningslinjene for forslag om
opprettelse av nye fag. Vi mener behovet for faget er tilfredsstillende sannsynliggjor,t og at beskrivelsen
av en bransje i rask endring er en god begrunnelse for hvorfor det er vanskelig å anslå antall
læreplasser og behov for faglærte. Endringer i tilbudsstrukturen er tidkrevende. Rettet mot en bransje
som endrer seg raskt, er bransjens egne antakelser om egen utvikling trolig det beste
kunnskapsgrunnlaget vi kan få. Utdanningsdirektoratet viser til mandatet for faglige råd der det står:
«På den delen av opplæringen som foregår i bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges
spesielt.» Utdanningsdirektoratet mener vi må ha tillit til partenes antakelser i dette tilfellet dersom
fagopplæringen skal kunne vise seg relevant for mediebransjen.
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Forslaget om deling av mediegrafikerfaget må ses i sammenheng med forslaget om nedlegging av Vg3
mediedesign. FRMK foreslår å legge ned Vg3 mediedesign, inkludere deler av innholdet i
mediegrafikerfaget, og med det gjøre mediegrafikerfaget tydeligere rettet mot grafisk produksjon og
nettproduksjon.

Arbeidslivet har behov for kvalifisert arbeidskraft som kan forvalte og utvikle sitt fagområde. Dersom
dagens fag ikke gir den kompetansen mediebedriftene etterspør, vil opprettelsen av et nytt film- og
videoteknikkfag være viktig.

For elever og lærlinger vil opprettelsen av et nytt fag være positivt dersom det nye faget skaper
læreplasser og gir tilgang til en ny del av arbeidsmarkedet. Faget bør gi en selvstendig fagkompetanse
og ha en tydelig avgrensning mot andre fag.

For fylkeskommunene vil opprettelse av nye lærefag være positivt dersom faget svarer på et behov i
arbeidsmarkedet og bidrar til at nye bedrifter kan godkjennes som lærebedrifter.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at film- og videoteknikkfaget opprettes som lærefag. Det nye faget
legges til Vg2 medieproduksjon i utdanningsprogram for IKT- og mediefag. Faget blir et lærefag etter
2+2-modellen. Fagets navn er film- og videoteknikkfaget. Yrkestittel er film- og videotekniker.
Mediegrafikerfaget rettes tydeligere mot grafisk produksjon og nettproduksjon. Deler av kompetansen
fra mediedesign inngår i mediegrafikerfaget.
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Restaurant- og matfag

Beskrivelse av utdanningsprogrammet
I Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei ble restaurant- og matfag fremhevet som ett av fire
utdanningsprogrammer med særlige utfordringer. 72 Utfordringene i restaurant- og matfag er
sammensatte og faller inn under følgende kategorier: rekruttering, gjennomføring og verdsetting på
arbeidsmarkedet. Vi beskriver disse nedenfor.

Rekruttering

Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) og Fafo (Andersen & Andresen, 2016) fremhever
rekruttering som den største utfordringen til restaurant- og matfag. Søkningen har hatt en nedadgående
tendens de siste ti årene. I 2007 søkte 2378 elever seg til Vg1 restaurant- og matfag. Tilsvarende tall
for 2016 var 1994. Det tilsvarer en reduksjon på 16 prosent.

Forskningen og bransjene fremhever at det er problematisk at rådgivere på ungdomstrinnet anbefaler
restaurant- og matfag til elever som er skoleleie, som ikke kom inn på andre studieretninger, eller som
har andre utfordringer. Samtidig er det problematisk at lærefagene ikke er godt nok kjent blant elevene
når de søker seg til videregående opplæring. Det er usannsynlig at ungdom søker seg til fag de ikke vet
eksisterer (Andersen & Andresen, 2016). Sett i lys av matindustriens økende behov for fagarbeidere,
utgjør manglende rekruttering en stor utfordring for næringen (Prestvik & Rålm, 2014).

Det er oppnådd i gjennomsnitt 1094 fag- og svennebrev i lærefagene årlig de tre siste årene, hvor over
halvparten ble oppnådd i kokkfaget og institusjonskokkfaget. Lærefagene som springer ut fra Vg2
matfag er små, både målt i antall søkere og oppnådde fag- og svennebrev. Samtidig er andelen
praksiskandidater høy (50 prosent eller mer) for flere av lærefagene som rekrutterer fra Vg2 matfag.

Elevenes gjennomføring

Restaurant- og matfag er det utdanningsprogrammet som har lavest prosentandel elever som fullfører
og består videregående opplæring fem år etter påbegynt opplæring. I 2015 var prosentandelen på 46
prosent. I tillegg er det etter fem år bare 29 prosent av dem som går videre til lære fra Vg2, som har
oppnådd fag- og svennebrev (Frøseth & Vibe, 2014).

Elevene som søker seg til utdanningsprogrammet, har lavest antall grunnskolepoeng sammenlignet
med søkere til andre utdanningsprogrammer. Det er også et utdanningsprogram som har et høyt antall
elever med særskilte behov. Flere forskningsmiljøer har undersøkt årsaker til den lave
gjennomføringsandelen på restaurant- og matfag. Frøseth mfl. (2010) beskriver overgangen til
læreplass som en «kritisk fase». Andre studier viser at elever som går Vg2 matfag, blir mindre motiverte
etter gjennomført praksisperiode i yrkesfaglig fordypning (Høst mfl., 2013; 2013; Nyen & Tønder,
2012).

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Ifølge NIFU står fagutdanningen generelt svakt både i hotell- og restaurantbransjen og i matindustrien
(Høst mfl. 2015). Det er flere indikasjoner på at særlig matindustrien i liten grad verdsetter
fagarbeidere. Næringen sysselsetter en stor andel ufaglærte og utenlandske arbeidstakere. Videre er
det innen flere av lærefagene som rekrutterer fra Vg2 matfag, en for lav prosentandel av søkere til
læreplass som får godkjent lærekontrakt. Årsakene til dette er imidlertid sammensatte. Bedriftene selv
peker på få kvalifiserte lærlinger og et lite relevant Vg2-tilbud som viktige årsaker (Prestvik mfl. 2016).

72 De tre andre utdanningsprogrammene er: Vg1 design og håndverk, Vg2 helse- og oppvekstfag og Vg2 service og samferdsel.
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På en annen side øker flere bedrifter andelen fagarbeidere ved at ansatte tar fagbrev gjennom
praksiskandidatordningen. Bedriftene beskriver fagarbeideren som mer fleksibel og anvendelig enn
ufaglærte. Dette indikerer at matindustrien verdsetter fagarbeiderens kompetanse (ibid).

Om endringsforslagene

Faglig råd for restaurant- og matfag foreslår ingen endringer på Vg1 restaurant- og matfag. De skriver:
«Inngangen til utdanningsprogrammet er hensiktsmessig og elevenes mulighet til å få en god forståelse
av verdikjeden fra jord og fjord til bord er en styrke med utdanningsprogrammet». Vg2 matfag blir
fremhevet som den største utfordringen for utdanningsprogrammet. Rådet, yrkesfaglig utvalg for
reiseliv, matproduksjon og primærnæringen, samt forskning, dokumenterer at Vg2 matfag fungerer
dårlig. Lærefagene som springer ut fra Vg2 matfag, er bredt sammensatte med tradisjonelle
håndverksfag, nyere industrifag og servicefag som tilhører ulike deler av arbeidsmarkedet. Dette er
utfordrende både for elevene og arbeidslivet. Det er bred enighet om at Vg2 matfag må splittes for å
ivareta arbeidslivets kompetansebehov.

Utdanningsdirektoratet mener det er godt dokumentert at utfordringene i utdanningsprogrammet for
restaurant- og matfag i størst grad er knyttet til Vg2 matfag. Vi mener derfor at endringer i
tilbudsstrukturstrukturen i form av en splitting av Vg2 matfag, er en løsning som kan svare på
utfordringene innen utdanningsprogrammet. Vi har vektlagt bransjenes tydelige tilbakemelding om at
det er et stort behov for fagarbeidere i dag og fremover. Dette underbygges også av forskning.

Vi har ikke mottatt noen forslag om endringer i tilbudsstrukturen for lærefagene som springer ut fra
kokk- og servitør. Faglig råd for restaurant- og matfag og yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon
og primærnæringen peker på læreplan- og navneendringer som løsning for utfordringene til kokkfaget,
institusjonskokkfaget og servitørfaget.

Små fag

Utdanningsprogram for restaurant- og matfag har fem lærefag som har gjennomsnittlig under 20 årlige
oppnådde fag- og svennebrev. Dette er slakterfaget, sjømathandlerfaget, kjøttskjærerfaget,
pølsemakerfaget og sjømatproduksjon. Fagene har svak rekruttering, og det gir utfordringer for
kvaliteten på opplæringen når tilbudet er fragmentert. Utdanningsdirektoratet mener særskilte tiltak
som kan sikre at tilbudene etableres, og at kvaliteten i opplæringen er god, bør vurderes for små fag
som er relevante for arbeidslivet. En mulighet er bruk av kompetansesentre. Dette temaet er omtalt i
kapittel 3.6.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger - oppsummering

Utdanningsdirektoratet foreslår flere endringer for restaurant- og matfag. Anbefalingene er oppsummert
i tabellen nedenfor. Læreplanendringer omtales ikke her.

Dagens tilbud Utdanningsdirektoratets anbefaling

Vg1

Vg1 restaurant- og matfag Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon, vurderes Vg1-
tilbudet i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag som tilstrekkelig
relevant

Vg2

Vg2 kokk- og servitørfag Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.

Vg2 matfag Splitte dagens Vg2 og opprette Vg2 baker og konditor, Vg2 mat og prosess og
Vg2 kjøttfag.

Vg3

Institusjonskokkfaget Endre navnet til Vg3 ernæringskokk.

Kokkfaget Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant.
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Servitørfaget Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.

Bakerfaget

Konditorfaget

Lærefagene videreføres i nytt Vg2 baker og konditor.

Kjøttskjærerfaget

Pølsemakerfaget

Slakterfaget

Lærefagene videreføres i nytt Vg2 kjøttfag.

Industriell matproduksjon Lærefaget videreføres i nytt Vg2 mat og prosess. Vi anbefaler valgbare
fordypningsområder i læreplanen.

Butikkslakterfaget

Sjømathandlerfaget

Slå sammen de to lærefagene til Vg3 ferskvarekokk. Lærefaget skal rekruttere
fra Vg2 kokk- og servitørfag.

Sjømatproduksjon Legge ned som eget lærefag og la det bli en del av Vg3 industriell matproduksjon
som valgbart fordypningsområde i læreplanen.

Illustrasjon av ny tilbudsstruktur
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Anbefaling for Vg3 institusjonskokk
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navnet fra Vg3 institusjonskokk til Vg3 ernæringskokk.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) har foreslått å endre navnet på lærefaget Vg3
institusjonskokk til Vg3 ernæringskokk.

Tidligere har rådet drøftet om det er grunnlag for å slå kokkfaget og institusjonskokkfaget sammen på
Vg3-nivå. Fagene er relativt like, og rådet mener det kun er ti kompetansemål i læreplanen som er
ulike. Disse kompetansemålene knytter seg til ernæring og spesialkost.

Rådet mener det er hensiktsmessig å styrke institusjonskokkfaget fremfor å slå faget sammen med
kokkfaget. Det er helt tydelig at bransjene ønsker å beholde disse to fagbrevene. Reiselivsnæringen
ønsker ikke en sammenslåing som gjør kompetansen til restaurantkokken mer generell. På den andre
siden ønsker ikke sykehusene at institusjonskokken skal få mindre kunnskap om ernæring og
spesialkost.

Rådet mener et navnebytte vil bidra til å styrke rekrutteringen til faget. Begrepet ernæring er mer i tiden
og vil også tydeliggjøre hva faget går ut på for elevene. Et navnebytte vil også tydeliggjøre at det finnes
veier videre til høgskole og universitet, da begrepet ernæring er veletablert innen høyere utdanning.
Den kanskje viktigst effekten er at en navneendring med tilhørende justeringer i læreplanen vil styrke
ernæringsdelen i faget, noe som institusjonene etterspør. Rådet eksemplifiserer med at maten er viktig
i helsesektoren for riktig rehabilitering av pasienter, og i forsvaret skal maten ivareta en god
ernæringsstatus for soldatene. I kantinene skal kokken fremme et sunt kosthold for ansatte i bedrifter
og for elever/studenter på skoler.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av faget

Utviklingen i antall løpende lærekontrakter har i de siste årene gått noe ned, og ligger i 2015-2016 på
338 kontrakter. Det er oppnådd rundt 200 fagbrev årlig i faget. 29 prosent er praksiskandidater, noe
som betyr at majoriteten som oppnår fagkompetanse, er rettighetselever.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Utdanningsdirektoratet mener bransjen har gode argumenter for å endre navnet på faget, og at
forslaget er grundig begrunnet. Endringen medfører en tilpasning i læreplanene både på Vg2 og Vg3.
Det kan være behov for en faglig oppdatering av noen av kompetansemålene. Vi mener disse
endringene vil gjøre faget mer relevant i arbeidsmarkedet. Navneendringen kan også gjøre faget mer
attraktivt blant elevene.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navnet fra Vg3 institusjonskokk til Vg3 ernæringskokk.
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Anbefaling for Vg3 industriell matproduksjon
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det innføres valgbare fordypningsområder i læreplanen for Vg3
industriell matproduksjon. Vi anbefaler at partene i arbeidslivet involveres videre i utformingen av
fordypningsområdene.

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen
velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i læreplanen bli utformet, men
felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største delen av lærefaget. Hver lærling kan kun velge
ett fordypningsområde i løpet av læretiden, og fordypningen skal rette seg mot spesifikke bransjer eller
områder av faget.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) skriver at matindustrien er en sammensatt industri.
Bransjen har et stort behov for fagarbeidere med både matfaglig og teknisk kompetanse. Rådet ønsker
at utdanningsmyndighetene styrker læreplanen og faget med å innføre valgbare fordypningsmoduler
(rådets begrep). Fordypningene skal rette seg spesielt mot de største bransjene. Det kan være mel og
bakervarer, bryggeri og ølproduksjon, meieri, kjøttproduksjon, sjømatproduksjon, snacksindustri,
potetindustri og mer. Læreplanen skal fortsatt ha en stor fellesdel.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av faget

Det var 62 søkere til læreplass i faget i 2015, hvorav 32 hadde fått godkjent lærekontrakt innen
1.1.2016. Fra skoleårene 2012-13, 2013-14 og 2014-2015 er det oppnådd henholdsvis 125, 159 og
140 fagbrev. 76 prosent av disse er praksiskandidater. Samlet betyr dette at majoriteten av dem som
oppnår fagbrev, er voksne som tar fagprøven mens de er i arbeid.

Utfordringene og kompetansebehovene for matindustrien er grundig beskrevet i kapittel 8.7 som
omhandler Vg2 matfag. Her gjentas kun noen hovedtrekk. Flere studier indikerer at matindustrien
verdsetter faglærte i for liten grad, særlig tatt i betraktning at næringsmiddelindustrien med sine i
overkant 45 000 sysselsette utgjør Norges nest største industribransje. Allikevel viser tall at de kun tar
inn 30-40 nye lærlinger fra matfag årlig, og andelen søkere til læreplass som får lærekontrakt, er lav.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Arbeidslivsperspektivet

Hovedbegrunnelsen for å lage valgbare fordypningsområder på Vg3 er at arbeidslivets
kompetansebehov vil bli bedre ivaretatt. Utdanningsdirektoratet mener rådet i tilstrekkelig grad har
synliggjort dette behovet. Fordypningsområder vil imøtekomme bransjens ønsker om ytterligere
fordypning i opplæring i bedrift, samtidig som det synliggjør at matindustrien er en sammensatt bransje.
Fordypningene vil gjøre opplæringen i bedrift mer relevant.

Rådet har pekt på syv tenkelige fordypningsområder (se over). Utdanningsdirektoratet støtter rådets
vurdering om at fordypningene bør rettes mot ulike bransjer innenfor matindustrien. Det er viktig at
fordypningene ikke blir for smale. Læreplanen skal inneholde mange nok felleselementer til at
fagarbeideren blir omstillingsdyktig innen næringen.

Elev- og lærlingperspektivet

For lærlingene kan innføring av fordypninger være med på å gjøre opplæringen mer relevant, noe som
kan øke motivasjonen deres for å fullføre. Fordypninger kan også være med på å gjøre fagbrevet mer
attraktivt for praksiskandidater, fordi opplæringen blir mer synlig knyttet til bedriftens
produksjonsområde.
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Konsekvenser for fylkeskommunene

For fylkeskommunene kan innføring av fordypningsområder i dette lærefaget gi noen økte
administrasjonskostnader knyttet til skolering av prøvenemnder.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det innføres valgbare fordypningsområder i læreplanen for Vg3
industriell matproduksjon. Partene i arbeidslivet må involveres videre i hvilke fordypningsområder som
skal opprettes.

Innføring av fordypning i Vg3 i dette faget hører også sammen med anbefalingen om å avvikle Vg3
sjømatproduksjon og integrere det i Vg3 industriell matproduksjon (se kapittel 8.5). Det bør derfor lages
et fordypningsområde rettet mot sjømatindustrien/sjømatproduksjonen.
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Anbefaling for Vg3 pølsemakerfaget
Bransjen har foreslått at det innføres valgbare fordypningsområder i læreplanen i Vg3 pølsemakerfaget.
Utdanningsdirektoratet anbefaler å ikke etterkomme dette forslaget.

Fordypningsområder i læreplanen på Vg3 er beskrevet nærmere i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av
læreplanen velges bort til fordel for noe annet.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) skriver at kjøttbransjen har utviklet seg i en retning der
bedriftene ofte er spesialiserte med utgangspunkt i produkter. Enkeltbedrifter er spesialiserte på
produksjon av ulike typer pølser, og dermed har også bedriften behov for en spesialisert kompetanse.
Rådet foreslår derfor at det opprettes fordypningsmoduler i læreplanen (rådets begrep) etter ulike
produksjonsområder og produktspektre i bransjen. Rådet viser til at aktuelle fordypninger kan være
spekematproduksjon, posteier og patéer, ferske pølser og pålegg.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av faget
Siden 2011-12 er det oppnådd henholdsvis 5, 7, 10 og 6 svennebrev i pølsemakerfaget. Omtrent en
fjerdedel av disse svennebrevene er oppnådd gjennom praksiskandidatordningen. Det var 11 søkere til
læreplass i faget i 2015, hvorav 8 hadde inngått godkjent lærekontrakt innen 1.1.2016.

Rådet skriver at kjøttbransjen er i stor endring. De store bedriftene blir større, og her er det mindre
behov for spesialkompetansen til pølsemakeren. Samtidig mener rådet at en gryende oppblomstring av
småskala, lokalmat og spesialprodusenter vil øke etterspørselen etter håndverksmessige kunnskaper
og tradisjoner.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har gjort undersøkelser av kompetansebehovet til
medlemsbedriftene i NHO mat og drikke (Prestvik og Rålm 2014). Prognosene for fagarbeidere frem
mot 2020 viser at det er behov for 188 årsverk i pølsemakerfaget.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Hovedbegrunnelsen for å lage valgbare fordypningsområder på Vg3 er at arbeidslivets
kompetansebehov blir bedre ivaretatt. Utdanningsdirektoratet mener rådet ikke har tilstrekkelig
synliggjort dette behovet. Utdanningsdirektoratet mener også at rådet ikke i tilstrekkelig grad har
dokumentert at det er utfordrende for lærebedriftene å gi opplæring i alle deler av læreplanen.

Pølsemakerfaget er et smalt fag, og Utdanningsdirektoratet mener en ytterligere spissing vil bidra til å
gjøre fagarbeiderne mindre omstillingsdyktige. Vi er ikke overbevist om at valgbare fordypninger rettet
mot for eksempel spekemat eller pålegg vil være riktig for faget. Særlig er det perspektivet til lærlingen
og fagarbeideren som her må veie tungt. En pølsemaker bør ha en bred nok kompetanse til å kvalifisere
til produksjon av ulike typer pølsemat. Valgbare fordypninger vil i realiteten bety at lærlingen velger bort
en type kompetanse til fordel for en annen.

Utdanningsdirektoratet mener opplæringen i bedrift slik den foregår i dag, vil gi lærlingen ulik
fordypning avhengig av lærebedriftens forretningsområde. Lærlingen får bedre kunnskap om
kompetansemålene som ligger nærmest virksomheten, men skal prøves i alle kompetansemålene.

Lokalmat er et segment som vokser raskt, og det gjelder også tilbydere av lokalt produserte
kjøttprodukter som pølser. Salg av lokalmat i dagligvarekjedene har også vokst raskt de siste årene
(Bondebladet 2016). Samtidig skriver rådet at bedriftene i matindustrien stadig blir større og etterspør
mindre spesialisert kompetanse. Utdanningsdirektoratet mener at dersom de store bedriftene ikke
etterspør kompetansen til pølsemakeren i fremtiden, kan man likevel på sikt vurdere å videreføre faget
etter kriterier for vern av tradisjonshåndverk.
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Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at det innføres valgbare fordypningsområder i læreplanen for
Vg3 pølsemakerfaget.
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Anbefaling for Vg3 sjømatproduksjon
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned Vg3 sjømatproduksjon som eget lærefag, og la faget bli
en del av Vg3 industriell matproduksjon som et valgbart fordypningsområde i læreplanen.

Fordypningsområder i læreplanen på Vg3 er beskrevet nærmere i kapittel 3.3.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) mener det er en stor utfordring at det ikke finnes søkere til
læreplass for Vg3 sjømatproduksjon. I bedriftene har arbeidsledere eller prosessledere ofte fagbrev,
men bedriftene etterspør faglært kompetanse i mindre grad blant produksjonsmedarbeiderne. Rådet
skriver at bransjen ønsker å bruke Vg3 industriell matproduksjon, og at det er behov for å satse mer på
en generell matindustriutdanning. Derfor foreslår FRRM at Vg3 sjømatproduksjon legges ned og
integreres i faget Vg3 industriell matproduksjon.

Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen

Utvalget foreslår å flytte Vg3 sjømatproduksjon til utdanningsprogrammet for naturbruk, og at
myndighetene vurderer hvilket Vg2-tilbud faget skal innplasseres i. Elevene må få tilbud om moduler og
fag fra utdanningsprogrammet restaurant- og matfag, noe som sikrer at elevene får nødvendig
kompetanse om hygiene og råvarer.

Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for naturbruk (FRNA) viser til utvalgets anbefalinger (se over). FRNA mener som utvalget at
det er fordeler med å samle fag- og undervisningsmiljøer innen sjømat innenfor utdanningsprogrammet
for naturbruk. Rådet ser imidlertid ikke at et fag som sjømatproduksjon kan rekruttere fra hverken Vg2
fiske og fangst eller Vg2 akvakultur. De ber myndighetene vurdere å opprette et eget Vg2-tilbud innen
sjømatproduksjon i utdanningsprogrammet for naturbruk, eventuelt med kryssløp fra
utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag.

FRRM støtter ikke dette forslaget.73 De mener at ved å etablere et fag på naturbruk, vil vi få flere fag i
tilbudsstrukturen som ligner på hverandre. Det kan få negative konsekvenser for søkningen til fagene.

FRNAs siste innspill i saken var etter behandlingen i rådet i juni.74 Her konkluderer de med at de heller
mot å støtte forslaget til FRRM. Dette innebærer å legge ned Vg3 sjømatproduksjon som et eget fag og
integrere det i industriell matproduksjon med egen fordypning. Rådet anser imidlertid ikke saken som
konkludert, og ønsker videre dialog med FRRM om løsninger.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av faget

Rekruttering og gjennomføring

Det var 11 søkere til læreplass i faget i 2015, hvorav 8 hadde inngått godkjent lærekontrakt innen
1.1.2016. Siden 2012 er det oppnådd henholdsvis 37, 66, 44 og 25 fagbrev. 88 prosent av disse av
praksiskandidater. Samlet betyr dette at det er få søkere til læreplass og majoriteten av dem som
oppnår fagbrev, er voksne som tar fagprøven gjennom praksiskandidatordningen.

73 Innspill (epost) til Utdanningsdirektoratet 15.6.2016

74 Innspill (epost til Utdanningsdirektoratet 28.6.2016
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Verdsetting på arbeidsmarkedet

Det yrkesfaglige utvalget skriver at sjømatnæringen rekrutterer i stor grad på bakgrunn av
realkompetanse og har en høy andel utenlandsk arbeidskraft. FRRM mener de aller fleste bedrifter
innen industriell matproduksjon foretrekker fagarbeidere, men at det samtidig er et stort omfang av
innleid arbeidskraft.

Av utviklingstrekk er sjømatproduksjon ventet å være en bransje i vekst. Utvalget skriver at det er et
område som Norge er ledende innenfor, og som vi har store satsinger på.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Arbeidslivsperspektivet

Det er grunn til å tro at matindustrien, også sjømatproduksjonen, vil ha behov for fagarbeidere i
fremtiden. Det virker imidlertid ikke som lærefaget i tilstrekkelig grad har etablert seg i bransjen, og
søkermønstrene viser at faget er lite attraktivt hos elever.

Utdanningsdirektoratet mener derfor argumentene for å avvikle faget og integrere det i industriell
matproduksjon er gode. Ettersom FRNA ikke ser at faget kan rekruttere fra hverken Vg2 fiske og fangst
eller Vg2 akvakultur, er det vanskelig å se en alternativ løsning i utdanningsprogrammet naturbruk. Vi
mener faget er for lite til at vi kan opprette et eget Vg2-tilbud. Vi er også enig i FRRMs vurdering av at
det kan være uheldig med to lignende Vg3-tilbud i ulike utdanningsprogrammer som er rettet mot
samme næring.

Fagarbeidere i sjømatproduksjon skal følge produksjonen fra råvarene kommer inn til bedriften og til
produktet er ferdigstilt og klart for utsendelse til forbrukerne. I jobben inngår bruk av både manuelt
utstyr som kniver og mer avanserte maskiner. Fagene som ligger i naturbruk under Vg2 akvakultur og
Vg2 fiske og fangst, er rettet mot leddene som kommer før i næringskjeden.

Arbeidslivet dokumenterer at det er behov for å satse sterkere på en mer generell utdanning for
matindustrien. Utdanningsdirektoratet mener derfor at faget hører hjemme i industriell matproduksjon.
Innføring av valgbare fordypningsområder i Vg3 industriell matproduksjon skal ivareta næringens
sammensatte kompetansebehov, herunder også sjømatproduksjonen.

Elev- og lærlingperspektivet

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen
velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i læreplanen bli utformet
(herunder sjømatproduksjon som et av dem), men felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den
største delen av lærefaget. Hver lærling kan kun velge ett fordypningsområde i løpet av læretiden. For
elevene, lærlingene og voksne praksiskandidater vil faget ivaretas i industriell matproduksjon som et
valgbart fordypningsområde. Rekruttering er en generell utfordring for matfagene i restaurant- og
matfag. Vi kan ikke utelukke at antall søkere til læreplass og antall tilgjengelige læreplasser vil øke,
dersom arbeidslivet opplever det nye Vg2- og Vg3-tilbudet som mer relevant.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Forslaget om å integrere faget i industriell matproduksjon medfører ingen store konsekvenser for
fylkeskommunene.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned Vg3 sjømatproduksjon som eget lærefag, og la faget bli
en del av Vg3 industriell matproduksjon som et valgbart fordypningsområde i læreplanen. Partene i
arbeidslivet må involveres videre i utformingen av fordypningsområdet.
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Anbefalinger for Vg3 butikkslakter og Vg3
sjømathandler

Utdanningsdirektoratet anbefaler å slå sammen Vg3 butikkslakter og Vg3 sjømathandler til et nytt Vg3
ferskvarekokk som skal rekruttere fra Vg2 kokk- og servitørfag. Utdanningsdirektoratet anbefaler å
innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen for Vg3 ferskvarekokk.

Valgbare fordypningsområder i læreplanen på Vg3 er beskrevet nærmere i kapittel 3.3. Vi anbefaler at
partene i arbeidslivet involveres videre i utformingen av fordypningsområdene.

Innspill fra bransjen

Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen

Utvalget foreslår i sin rapport å slå sammen butikkslakter og sjømathandler til et nytt lærefag som skal
hete ferskvarekokk. Utvalget skriver at lærefagene er relativt like og rekrutterer til samme bransje som
er dagligvare- og delikatessebutikker. Utvalget skriver imidlertid at elevene må få muligheten til å
spesialisere seg enten i kjøtt eller fisk. Utvalget foreslår å legge Vg3 ferskvarekokk til Vg2 kokk- og
servitørfag og begrunner forslaget med at lærefaget har mye til felles med kokkfaget.

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag (FRMM) foreslår i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 å beholde
fagene som i dag. Fagene skal rekruttere fra et nytt Vg2 kjøttfag, med kryssløp fra Vg2 mat og prosess.
Rådet er uenig i utvalgets anbefaling og skriver: «En kokk lager mat, navnet er allerede gitt et innhold.
Selv om det foregår svinnrelatert produksjon av ferdigretter i de fleste ferskvaredisker, er ikke
kokknavnet noe godt forslag.» Rådet ønsker et eget svennebrev for butikkslakter og et eget
sjømathandlerfag som er spesialisert på fisk.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av fagene

Rekruttering og gjennomføring

I årene 2012-2015 ble det oppnådd henholdsvis 49, 37 og 23 svennebrev for butikkslakterfaget,
hvorav 24 av disse ble oppnådd av praksiskandidater. For sjømathandlerfaget ble det oppnådd
henholdsvis 9, 10 og 14 fagbrev, hvorav 17 av disse ble oppnådd av praksiskandidater. I 2015 var det
39 søkere til læreplass i butikkslakterfaget, og 24 av dem fikk godkjent lærekontrakt per 1.1.2016.
Tilsvarende var det for sjømathandlerfaget 11 søkere, hvorav 8 av dem fikk godkjent lærekontrakt.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Utdanningsdirektoratet har begrenset informasjon om hvorvidt arbeidslivet verdsetter fagene. For
begge fagene svarer FRRM i sin utviklingsredegjørelse for 2015/2016 at man vil få jobb i et relevant
yrke med fag og svennebrev i fagene. Rådet mener videre at fagene dekker et reelt kompetansebehov.
Rådet svarer imidlertid at det er uklart om man må ha fag- eller svennebrev for å få en slik jobb.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Sammenslåing av Vg3 butikkslakter og Vg3 sjømathandler

Rådet viser i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 til en spørreundersøkelse sendt til
bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner. Gjennom denne har rådet mottatt forslag om å flytte
butikkslakterfaget og sjømathandlerfaget til Vg2 kokk- og servitørfag.

Utdanningsdirektoratet mener butikkslakterfaget og sjømathandlerfaget har flest felleselementer med
fagene som ligger på Vg2 kokk- og servitørfag. Service er en sentral del av fagene med rådgivning og
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kundebehandling som viktige kompetanser. Samtidig krever fagene gode kunnskaper om råvarene, og
hvordan disse tilberedes. Dette er kompetanse som er viktig for både servitørfaget og kokkfaget.

Utdanningsdirektoratet mener det er tilstrekkelig med felleselementer mellom butikkslakterfaget og
sjømathandlerfaget til å slå dem sammen til et felles Vg3 ferskvarekokk. Hovedområdene i læreplanen
har flere overlappende kompetansemål. I tillegg utdanner fagene til det samme arbeidsmarkedet:
dagligvarebutikkenes ferskvareavdelinger og spesialforretninger.

På bakgrunn av dette mener Utdanningsdirektoratet at å slå sammen fagene til Vg3 ferskvarekokk er
den mest hensiktsmessige løsningen for de to fagene. Utdanningsdirektoratet mener denne endringen
vil tydeliggjøre for elevene hva faget handler om, og hvilke karriereveier et fagbrev gir. Forslaget får
ingen betydelige økonomiske og administrative konsekvenser for fylkeskommunene.

Valgbare fordypningsområder på Vg3

Ved en sammenslåing av fagene må vi samtidig vurdere om det er hensiktsmessig å innføre valgbare
fordypningsområder i den nye læreplanen. Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i
kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere
valgbare områder i læreplanen bli utformet, men felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største
delen av lærefaget. Hver lærling kan kun velge ett fordypningsområde i løpet av læretiden, herunder
enten sjømat- eller kjøttprodukter.

Felleselementene vil utgjøre majoriteten av kompetansemålene i det nye lærefaget og gi et bredt nok
fag med en tydelig kjernekompetanse. Samtidig vil fordypninger sikre en ønsket spesialisering, rettet
mot sjømat- eller kjøttprodukter. Dette gjør at bransjen, og særlig spesial-/delikatessebutikker, kan
tilpasse opplæringen etter bedriftens hovedområde. Dette bidrar til å gjøre fagbrevet relevant for den
enkelte virksomhet, til tross for sammenslåingen av sjømathandler og butikkslakter.

Et felles fagbrev med fordypninger kan være med på å gi lærlingene en opplæring som er mer robust
for omstilling. Fagarbeiderne vil bli kvalifisert til hele faget, selv om fordypningene varierer i innhold.
Samtidig vil yrkesutøvelsen og læretiden være avgrenset og preget av det valgte fordypningsområdet
som knyttes til bedriften (for eksempel en spesial-/delikatessebutikk). Fordypningsområder kan være
med på å gjøre opplæringen i bedrift mer relevant, også for lærlingen.

Valgbare fordypningsområder er i dette tilfellet en konsekvens av en sammenslåing av to lærefag, noe i
utgangspunktet fylkeskommunene som skoleeier vil være positive til. Blant annet vil det på lengre sikt
bety færre administrasjonskostnader i fylkeskommunene knyttet til skolering av prøvenemnder.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Utdanningsdirektoratet anbefaler å slå sammen Vg3 butikkslakter og Vg3 sjømathandler til et nytt Vg3
ferskvarekokk som skal rekruttere fra Vg2 kokk- og servitørfag.

Utdanningsdirektoratet anbefaler å innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen i Vg3
ferskvarekokk. Vi anbefaler at partene i arbeidslivet involveres videre i utformingen av
fordypningsområdet.
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Anbefalinger for Vg2 matfag
Alle innspillene Utdanningsdirektoratet har mottatt peker i retning av at dagens Vg2 matfag er for bredt
sammensatt og sikrer ikke en relevant opplæring av høy kvalitet. Både Faglig råd for restaurant- og
matfag og Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen mener derfor det er
nødvendig å splitte Vg2 matfag.

På bakgrunn av innspill fra bransjen og tilgjengelig forskning, anbefaler Utdanningsdirektoratet å splitte
Vg2 matfag i tre nye Vg2-tilbud: Vg2 baker og konditor, Vg2 mat og prosess og Vg2 kjøttfag.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) skriver at synkende rekruttering og mangel på kvalifiserte
søkere er hovedutfordringen for restaurant- og matfag. Det fremtidige behovet for faglært arbeidskraft
innen matindustrien vil ifølge rådet være stort. Rådet mener dagens innretning med et bredt Vg2
matfag er en viktig årsak til utfordringene innen restaurant- og matfag. Elevene forstår ikke hva Vg2
matfag er, og bransjen er utilfreds med kompetansen til nye lærlinger.

Matindustrien er en mangfoldig næring med et sammensatt kompetansebehov. Næringen har behov
for teknisk kompetanse, håndverkskompetanse og kombinasjoner av disse. Rådet skriver at fordi Vg2
matfag er bredt sammensatt, er det vanskelig å gi en tilfredsstillende opplæring innen både
mathåndverk og prosess.

Som et svar på utfordringene foreslår rådet å splitte Vg2 matfag i tre nye Vg2-tilbud: Vg2 baker og
konditor, Vg2 mat og prosess og Vg2 kjøttfag. Rådets hovedbegrunnelse for forslaget er behovet for økt
og tidligere spesialisering. Samtidig skriver rådet at de nye Vg2-tilbudene vil tydeliggjøre for elevene de
valgmulighetene som finnes i bransjene, noe rådet tror vil medføre økt rekruttering.

Vg2 baker og konditor vil lede til to lærefag: Vg3 baker og Vg3 konditor. Dette Vg2-tilbudet vil bli et
rendyrket håndverktilbud med særlig fokus på råvare og håndverksteknikker tilpasset
kompetansebehov i håndverksbakeriene. Rådet mener det vil være elevgrunnlag for å opprette tilbudet
i flere fylkeskommuner.

Vg2 mat og prosess vil lede til ett lærefag: Vg3 industriell matproduksjon.75 I tillegg foreslår rådet å
opprette kryssløp til Vg3 butikkslakter og Vg3 sjømathandler. Vg2-tilbudet skal omfatte opplæring innen
råvare, prosesstyring og avvikshåndtering. Tilbudet skal være bredt og gi kunnskap om flere typer
råvarer. Rådet skriver at det vil være elevgrunnlag til å etablere tilbudet i fem til seks fylkeskommuner
hvor matindustrien står sterkt.

Vg2 kjøttfag vil lede til fem lærefag: Vg3 pølsemaker, Vg3 kjøttskjærer, Vg3 slakter, Vg3 butikkslakter
og Vg3 sjømathandler. Tilbudet skal ha en rendyrket innretning mot råvare og håndverk. Rådet mener
det er grunnlag for å etablere tilbudet i fem til seks fylkeskommuner hvor kjøttindustrien står sterkt.

Rådet understreker at deres forslag om å splitte Vg2 matfag vil «kreve en betydelig innsats av de ulike
bransjer, enkeltbedrifter og skoler for å få på plass en levedyktig struktur etter den foreslåtte
modellen.»

Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen

Utvalget skriver at de ser for seg at det vil være behov for fire hovedkategorier kompetanse i fremtiden:
teknisk kompetanse, håndverkskompetanse, kompetanse i matservice og grunnleggende
matkompetanse. Bedriftene i matindustrien har imidlertid et komplekst kompetansebehov, og har
gjerne behov for en kombinasjon av to eller flere av disse kategoriene.

75 Dagens Vg3 sjømatproduksjon skal ivaretas i Vg3 industriell matproduksjon gjennom fordypninger (se kapittel 8.5.4)
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Utvalget skriver at opplæringstilbudet på videregående nivå må reflektere matindustriens sammensatte
kompetansebehov. Dagens Vg2 matfag er hverken godt nok tilpasset elevene eller bransjene. Vg2-
tilbudet er bredt og rekrutterer til mange lærefag, noe som gir skolene utfordringer med å tilby elevene
en god opplæring. Samtidig er det problematisk at elevene ikke får tilstrekkelig kjennskap til de ulike
fagene og bransjene.

Utvalget skriver at det er avgjørende at Vg2 matfag splittes opp og foreslår å splitte det i to nye Vg2-
tilbud: Vg2 industriell matproduksjon og Vg2 baker og konditor. Vg2 industriell matproduksjon skal føre
til ett lærefag: industriell matproduksjon. Vg2 baker og konditor skal føre til to lærefag: bakerfaget og
konditorfaget. Utvalget mener pølsemakerfaget, slakterfaget og kjøttskjærerfaget bør følge en
særløpsmodell.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av matfagene

Rekruttering

Søkningen til Vg2 matfag er nesten halvert fra 2008 til 2015. De siste årene har det totale elevtallet på
Vg2 matfag vært på mellom 300 og 400 elever. Tilbudet finnes i 18 av 19 fylkeskommuner. I 2015-
2016 var det kun 386 søkere til læreplass i de ni lærefagene, og de fleste av fagene er små. I tre av ni
lærefag hadde under 60 prosent av søkere til lærekontrakt fått godkjent lærekontrakt innen 1. januar
2016.

Undersøkelser viser at elevene som rekrutteres til restaurant- og matfag, har lavest antall
grunnskolepoeng av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Samtidig er det et høyt antall elever med
særskilte behov på dette utdanningsprogrammet. En studie viser at rådgivere på ungdomstrinnet
anbefalte restaurant- og matfag til elever som var skolelei, ikke kom inn på andre studieretninger, eller
hadde andre utfordringer (Andersen & Andresen, 2016).76 Dette kan underbygge FRRMs påstand om
mangel på kvalifiserte søkere til læreplass.

Studien viser til at elevene som begynner på restaurant- og matfag, kan deles i to grupper. Elevene i
den ene gruppen er motiverte og vet hva de vil bli. Elevene i den andre gruppen havner på restaurant-
og matfag mer eller mindre tilfeldig i mangel på andre alternativer (ibid).

Gjennomføring

Restaurant- og matfag er det utdanningsprogrammet som har lavest prosentandel elever som fullfører
og består videregående opplæring fem år etter påbegynt studier. I 2015 var prosentandelen på 46
prosent. Andelen har holdt seg relativt stabil over tid. I tillegg er det bare 29 prosent av dem som går
videre til lære fra Vg2, som har oppnådd fag- eller svennebrev etter fem år (Frøseth & Vibe, 2014).

Siden 2012 er det gjennomsnittlig oppnådd til sammen 356 fag- og svennebrev årlig i de ni lærefagene
som rekrutterer fra Vg2 matfag. Andelen som tar fag- eller svennebrev som praksiskandidater, er høy
(rundt 50 prosent).

Flere studier har sett på årsaker til den lave gjennomføringsandelen på restaurant- og matfag. Frøseth
mfl. (2010) beskriver overgangen til å få læreplass som en «kritisk fase» for mange elever som velger
restaurant- og matfag. Videre viser studier at elever på Vg2 matfag blir mindre motivert etter
gjennomført praksisperiode i yrkesfaglig fordypning. De er mindre interessert i videre utplassering i
bedrift etter endt praksisperiode, og de har lave forventinger til å få læreplass (Høst mfl. 2013; Nyen &
Tønder, 2012). Resultater fra Lærlingundersøkelsen viser at elever som går matfag, er spesielt
skoletrøtte, umotiverte og har høyt fravær (Caspersen mfl. 2014).

76 Funnene er basert på intervjuer med elever, lærere, bedrifter og opplæringskontorer i to fylkeskommuner. Casene skilte seg fra hverandre i
geografisk beliggenhet, andelen som fikk læreplass og forskjeller i arbeidsmarkedet. Til tross for forskjellene var funnene mellom de to casene
sammenfallende.
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Verdsetting på arbeidsmarkedet

Flere studier indikerer at matindustrien verdsetter faglærte i for liten grad (Andersen & Andresen, 2016;
Høst mfl. 2015; Prestvik og Rålm, 2014; Prestvik mfl. 2016). Næringsmiddelindustrien utgjør med sine
45 000 sysselsatte Norges nest største industribransje. Allikevel viser tall at de kun tar inn 30-40 nye
lærlinger fra matfag årlig, og andelen søkere til læreplass som får lærekontrakt, er lav.

Matindustrien sysselsetter en stor andel ufaglærte og utenlandske arbeidstakere (Høst mfl. 2013;
Prestvik & Rålm, 2014). Bedriftene begrunner dette med at det ikke finnes nok søkere til
lærlingstillinger, og at mange av de elevene som søker seg til læreplass, ikke er godt nok kvalifisert
(Prestvik & Rålm, 2014). Andersen & Andresen (2016) bekrefter denne antagelsen i sin studie.
Forskerne konkluderer med at hovedutfordringen til restaurant- og matfag er mangelen på søkere til de
læreplassene som er tilgjengelige, og ikke mangelen på læreplasser.

På den annen side viser undersøkelser av kompetansebehovet i næringen at de trenger fagarbeidere
for å ha ansatte som kjenner og kan håndtere alle leddene i produksjonslinjen (Prestvik & Rålm, 2014).
Flere øker andelen fagarbeidere ved at ansatte tar fagbrev som praksiskandidater, og bedriftene
vurderer fagarbeideren som mer fleksibel og anvendelig (Prestvik mfl., 2016).

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Dagens Vg2 matfag er bredt sammensatt med tradisjonelle håndverksfag, nyere industrifag og
servicefag. Dette er utfordrende både for elevene og arbeidslivet. Det er uklart for elevene hva Vg2
matfag er, og hvilke karrieremuligheter det gir. Bedriftene på sin side opplever skoleopplæringen som
lite relevant og hevder at lærlingene ikke har en tilfredsstillende kompetanse når de kommer ut i
bedrift. Med utgangspunkt i dette mener Utdanningsdirektoratet det er behov for å gjøre endringer.

Gitt at arbeidslivets kompetansebehov skal vektes i dette arbeidet, mener Utdanningsdirektoratet at
Vg2 matfag må splittes opp. I det følgende vil vi se på noen alternative løsninger.

Særløpsmodellen for kjøttfagene

Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen foreslår at kjøttskjærerfaget,
pølsemakerfaget og slakterfaget følger særløpsmodellen. Utdanningsdirektoratet mener dette er en lite
hensiktsmessig løsning sett fra et elev- og arbeidslivsperspektiv.

For elevene vil en særløpsmodell i praksis innebære færre valgmuligheter enn de hadde hatt om fagene
hadde ligget i et Vg2-tilbud med flere tilhørende lærefag. Vi har tidligere vært inne på at elevene på
dagens Vg2 matfag synes det er vanskelig å velge fagretning. Utdanningsdirektoratet mener derfor at
innføringen av en særløpsmodell kan få uheldige konsekvenser for denne elevgruppen. Samtidig viser
undersøkelser at elever på Vg2 matfag blir mindre motivert etter å ha gjennomført praksisperioden i
yrkesfaglig fordypning. Å innføre en særløpsmodell som innebærer at elevene starer ett år tidligere i
bedrift, kan få uheldige konsekvenser for denne elevgruppen.

For bedriftene vil en særløpsmodell innebære at de får et større opplæringsansvar. Bedriftene opplever
allerede i dag, med to års skoleopplæring, at det er utfordrende å ta inn elever i lære på grunn av et
mangelfullt grunnlag. Samtidig mener Utdanningsdirektoratet det ikke er usannsynlig at en omlegging
av fagene til særløpsmodell kan gi svekket rekruttering. Svekket rekruttering utgjør en risiko for at
arbeidslivet ikke får dekket sitt behov for faglært kompetanse. Utdanningsdirektoratet mener dette er
uheldig sett ut fra at regjeringens satsing på reiseliv, hvor småskalaproduksjon og tradisjonsmat blir
omtalt som viktige satsingsområder.77

To alternative løsninger for oppsplitting av Vg2 matfag

Utdanningsdirektoratet ser to alternative løsninger for oppsplitting av dagens Vg2 matfag. Disse er
beskrevet under.

77 Regjeringens reiselivsstrategi https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/reiselivsnaring/id1338/
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Alternativ 1: Splitte Vg2 matfag i Vg2 baker og konditor, Vg2 mat og prosess og Vg2 kjøttfag

Alternativ 1 er i hovedsak i tråd med FRRMs anbefaling. Unntaket er for Vg3 sjømathandlerfaget og Vg3
butikkslakterfaget, som Utdanningsdirektoratet anbefaler lagt til Vg2 kokk- og servitørfag (se kapittel
8.6).

Vg2 baker og konditor vil lede til bakerfaget og konditorfaget. Vg2-tilbudet får et elevgrunnlag som gjør
det mulig å opprette tilbudet i alle fylkeskommunene. Vg2 mat og prosess vil lede til ett lærefag:
industriell matproduksjon. Basert på dagens søkertall kan Vg2-tilbudet trolig tilbys i fire
fylkeskommuner. Vg2 kjøttfag vil lede til kjøttskjærerfaget, pølsemakerfaget og slakterfaget. Tilbudet
kan opprettes i to til tre fylkeskommuner.

Alternativ 2: Splitte Vg2 matfag i Vg2 baker og konditor og Vg2 mathåndverk og matprosess

Vg2 baker og konditor tilsvarer det tilbudet som er skissert i alternativ 1. Forskjellen mellom alternativ 1
og 2 er at i alternativ 2 har industriell matproduksjon og kjøttfagene et felles Vg2, i stedet for hvert sitt.
Vg2 mathåndverk og matprosess vil lede til fire lærefag: industriell matproduksjon, kjøttskjærerfaget,
pølsemakerfaget og slakterfaget. For å ivareta arbeidslivets behov for økt faglig spesialisering vil
valgfrie programfag bli tilbudt i Vg2 mathåndverk og matprosess. De valgfrie programfagene skal være
uten binding. Det vil si at elevene skal kunne kvalifisere seg til alle lærefagene som leder ut fra Vg2
mathåndverk og matprosess. Timetallet for de valgfrie programfagene skal ikke overskride 140 timer.

Vurdering av de to alternativene

Elevperspektivet

I alternativ 1 er det foreslått et eget Vg2 mat og prosess og Vg2 kjøttfag. Begge tilbudene vil kun tilbys i
et fåtall fylkeskommuner, og flertallet av elevene må flytte på seg. Dette vil også gjelde for Vg2
mathåndverk og matprosess i alternativ 2, men siden det kan tilbys i flere fylker, vil færre elever måtte
flytte.

Vg2 mathåndverk og matprosess fører til flere lærefag og gir elevene større valg- og omvalgsmuligheter
enn et eget Vg2 mat og prosess og Vg2 kjøttfag. Vi ser at det kan være utfordrende for elevene at Vg2
mat og prosess kun leder til Vg3 industriell matproduksjon. Dette må ses i sammenheng med at kun 52

Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift

2. år 3. år 4. år

Baker og konditor Bakerfaget

Konditorfaget

Mat og prosess Industriell matproduksjon

Kjøttfag Kjøttskjærerfaget

Pølsemakerfaget

Slakterfaget
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prosent av søkerne til læreplass får godkjent lærekontrakt i faget. Samtidig kan vi ikke utelukke at
andelen vil øke dersom arbeidsgiverne opplever Vg2-tilbudet som mer relevant. Utdanningsdirektoratet
understreker at et eget Vg2-tilbud fordrer at næringen tar et større ansvar for å stille læreplasser til
disposisjon.

Et eget Vg2 mat og prosess og Vg2 kjøttfag skissert i alternativ 1 legger til rette for en mer relevant og
yrkesrettet praksis. Dette kan bidra til å gjøre elevene mer motiverte (Høst, 2013). Undersøkelser viser
som nevnt at elevene på matfag blir mindre motiverte når de er i bedrift. Utdanningsdirektoratet mener
dette er uheldig, og det må utvikles et tilbud som bidrar til å redusere det misforholdet elevene
opplever mellom skoleopplæringen og bedriftsopplæringen. Vi mener Vg2 mat og prosess og Vg2
kjøttfag i større grad kan ivareta dette enn valgfrie programfag i Vg2 mathåndverk og matprosess.

Vi vet at elevene i dag er usikre på sine valg, blant annet fordi de ikke forstår hva Vg2 matfag er.
Utdanningsdirektoratet mener et eget Vg2 mat og prosess og eget Vg2 kjøttfag i større grad bidrar til å
løse denne utfordringen enn et felles Vg2 mathåndverk og matprosess.

Det er godt dokumentert at dagens Vg2 matfag ikke klarer å ivareta en god opplæring innen prosess og
håndverk. Det er også godt dokumentert at bedriftene har behov for et utdanningstilbud som ivaretar
tidligere faglig spesialisering (Prestvik & Rålm, 2014; Prestvik mfl. 2016). Utdanningsdirektoratet har
ikke informasjon som tilsier at kjøttfagene og industriell matproduksjon har nok felleslementer til at
valgfrie programfag i tilstrekkelig grad vil ivareta arbeidslivets behov. Utdanningsdirektoratet mener
derfor det er en risiko for at en elev som velger «feil» valgfritt programfag, vil være mindre attraktiv for
potensielle lærebedrifter i matindustrien. Det kan da være mindre sannsynlig at elevene får læreplass.
Vg2 mathåndverk og matprosess med valgfrie programfag vil dermed ikke være med på å løse dagens
utfordringer med at en lav prosentandel får læreplass.

Arbeidslivsperspektivet

Et eget Vg2 baker og konditor er felles for begge de to alternative. Utdanningsdirektoratet mener NIBIOs
undersøkelse av baker- og konditorbransjen i tilstrekkelig grad dokumenterer at det er behov for å
opprette Vg2 baker og konditor. Ingen av bedriftene i studiet var fornøyde med ferdighets- og
kunnskapsnivået elevene hadde da de begynte i lære. Bransjen uttrykker et sterkt behov for en mer
spisset skoleopplæring (Prestvik mfl. 2016).

Et eget Vg2 baker og konditor kan bedre sikre at elevene får tilstrekkelig kunnskap om råvarer og
håndverksteknikker. Samtidig vil etablering av et eget Vg2-tilbud gjøre at skolene må rekruttere lærere
med svennebrev i konditorfaget og/eller bakerfaget. Det vil bidra til å gjøre det lettere med samarbeid
mellom skole og bedrift, noe aktørene i bransjen har uttrykt at de ønsker (ibid). God kontakt med
bedrifter vil bidra til å sikre relevant praksis på skolene. Til sammen vil et eget Vg2 baker og konditor
øke relevansen og kvaliteten på opplæringen, og på denne måten bedre ivareta arbeidslivets
kompetansebehov.

Et eget Vg2 baker og konditor kan også gi positive ringvirkninger for de andre bransjene i
matindustrien. Undersøkelser viser at det er en overvekt av lærerkompetanse innen kokk, servitør- og
bakerfaget i restaurant- og matfag (Prestvik mfl. 2016). Dette medfører at elevene som velger seg til
andre Vg3-tilbud enn bakerfaget og konditorfaget, ikke nødvendigvis får en tilfredsstillende opplæring,
noe flere bransjer i matindustrien påpeker (ibid). Utdanningsdirektoratet mener at å skille ut bakerfaget
og konditorfaget kan være med på å løse denne utfordringen.

I alternativ 2 har kjøttfagene og industriell matproduksjon et felles Vg2-tilbud: Vg2 mathåndverk og
matprosess. Som beskrevet over mener Utdanningsdirektoratet det er godt dokumentert at dagens Vg2
matfag som leder til både håndverksfag og industrifag, ikke fungerer (Prestvik & Rålm, 2014; Prestvik
mfl. 2016). Utdanningsdirektoratet har ikke informasjon som tilsier at det er tilstrekkelig
felleselementer mellom kjøttfagene og industriell matproduksjon, til at valgfrie programfag vil ivareta
arbeidslivets kompetansebehov. Utdanningsdirektoratet mener derfor at alternativ 1, med et eget Vg2
mat og prosess og eget Vg2 kjøttfag, best ivaretar arbeidslivets kompetansebehov.

Utdanningsdirektoratet vil understreke at det er en risiko for at Vg2 mat og prosess og Vg2 kjøttfag i
alternativ 1 ikke opprettes. Begge tilbudene har et lavt elevgrunnlag og vil bare etableres i noen få
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fylker. Tilbudene er avhengig av at elevene flytter på seg. Utdanningsdirektoratet er usikre på om
elevene er villige til det. Samtidig kan vi ikke utelukke at de nye Vg2-tilbudene vil rekruttere en annen
elevgruppe enn i dag, samt at rekrutteringen kan øke. Utdanningsdirektoratet understreker at et eget
Vg2 mat og prosess og eget Vg2 kjøttfag i alternativ 1 krever en betydelig innsats fra næringen for at
fylkeskommunene skal etablere og opprettholde tilbudene.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Utdanningsdirektoratet mener Vg2 baker og konditor vil ha et elevgrunnlag som gjør det mulig for alle
fylkeskommunene å etablere og opprettholde tilbudet. At Vg2-tilbudet fører til flere enn ett lærefag, gir
fylkeskommunene fleksibilitet i arbeidet med å skaffe læreplasser.

Utdanningsdirektoratet vil imidlertid påpeke at et eget Vg2 baker og konditor står i faresonen for
oversøking. I dagens Vg2 matfag er Vg3 konditorfaget og Vg3 bakerfaget de klart største lærefagene.
Derfor må fylkeskommunene i sitt dimensjoneringsarbeid vekte arbeidslivets rekrutteringsbehov
fremfor elevens ønske. Fylkeskommunene må tilpasse antall skoleplasser i Vg2 baker og konditor til
forventet antall læreplasser for å regulere en oversøking til Vg2 baker- og konditor.

Med dagens søkertall vil kun et fåtall fylkeskommuner ha mulighet til å etablere og opprettholde Vg2
mat og prosess og Vg2 kjøttfag i alternativ 1. Vg2 mat og prosess fører kun til ett lærefag, noe som kan
begrense fylkeskommunens fleksibilitet i arbeidet med å skaffe læreplasser.

Vg2 mathåndverk og matprosess i alternativ 2 har et elevgrunnlag som gjør det mulig å etablere og
opprettholde tilbudet i syv fylkeskommuner. Vg2-tilbudet vil lede til fire lærefag og gir dermed
fylkeskommunene større fleksibilitet i arbeidet med å skaffe læreplasser. For fylkeskommunene vil det
generelt være færre administrative og økonomiske kostnader ved å innføre valgfrie programfag enn å
splitte Vg2-tilbud i flere nye Vg2-tilbud (se kapittel 1.3).

Begge alternativene innebærer opprettelse av nye Vg2-tilbud og vil få administrative og økonomiske
konsekvenser for fylkeskommunene. Hvis skolen mangler lærere med kompetanse til å undervise i de
nye tilbudene, må fylkeskommunene ha midler til å ansette nye lærere og/eller sette av midler til etter-
og videreutdanning.

Oppsummering

Utdanningsdirektoratet mener alternativ 1 med Vg2 baker og konditor, Vg2 mat og prosess og Vg2
kjøttfag er den beste løsningen for matfagene. En splitting av Vg2 matfag i de tre foreslåtte tilbudene
imøtekommer best matindustriens sammensatte kompetansebehov. Samtidig kan alternativ 1 bidra til
å løse noen av de utfordringene Vg2 matfag har for elevene. Alternativ 1 legger best til rette for en
relevant og yrkesrettet skoleopplæring. Dette kan bidra til å redusere det misforholdet elevene i dag
opplever mellom skoleopplæring og bedriftsopplæring. Utdanningsdirektoratet mener alternativ 1 også
vil tydeliggjøre for elevene hva Vg2-tilbudene innebærer, og hvilke jobbmuligheter de gir.

Alternativ 2 med Vg2 baker og konditor, samt Vg2 matprosess og mathåndverk med valgfrie
programfag, vil være lettere for fylkeskommunen å etablere og opprettholde. Samtidig gir det elevene
noe mer valg- og omvalgsmuligheter enn alternativ 1. Utdanningsdirektoratet mener imidlertid at vi ikke
har informasjon som tilser at det er tilstrekkelig felleselementer mellom kjøttfagene og industriell
matproduksjon, til at valgfrie programfag kan imøtekomme matindustriens kompetansebehov.

Kryssløp

Rådet foreslår at det opprettes kryssløp fra Vg2 mat og prosess til Vg3 butikkslakter og Vg3
sjømathandler. Utdanningsdirektoratet anbefaler å slå sammen fagene til Vg3 ferskvarekokk. Faget
skal rekruttere fra Vg2 kokk- og servitørfag (se kapittel 8.6). Et kryssløp fra Vg2 mat og prosess til Vg3
ferskvarekokk vil være positivt for elevene ved at de får flere lærefag å velge mellom.
Utdanningsdirektoratet mangler imidlertid informasjon til å kunne vurdere om det er nok
felleskomponenter mellom læreplanene til å innføre kryssløp. Dersom det ikke er nok
felleskomponenter, kan det være en risiko for at elevene ikke har de nødvendige forutsetningene for å
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følge opplæringen i Vg3 ferskvarekokk. Utdanningsdirektoratet ønsker synspunkter på opprettelsen av
kryssløpet i høringen.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger
Matindustrien er en næring med et sammensatt kompetansebehov. Opplæringstilbudet må reflektere
dette mangfoldet. Utdanningsdirektoratet mener det er godt dokumenter at dagens Vg2 matfag
fungerer dårlig, og at det er behov for at Vg2-tilbudet splittes. Med utgangspunkt i at arbeidslivets
kompetansebehov skal vektlegges i særlig grad, anbefaler Utdanningsdirektoratet å splitte Vg2 matfag i
tre nye Vg2-tilbud: Vg2 baker og konditor Vg2 mat og prosess og Vg2 kjøttfag. Det bør vurderes å
opprette kryssløp fra Vg2 mat og prosess til Vg3 ferskvarekokk, og vi ønsker synspunkter på det i
høringen.
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Helse- og oppvekstfag

Beskrivelse av utdanningsprogrammet
Helse- og oppvekstfag er et stort og populært utdanningsprogram der de fleste elevene i stor grad er
fornøyde (Høst mfl. 2015). Utdanningsprogrammet består av fem lærefag og fem yrkeskompetansefag,
der opplæringen gis i tre år i skole. Helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er de
største fagene.

Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei beskrev helse- og oppvekstfag som et utdanningsprogram som
har utfordringer med rekruttering til fagene, verdsetting i arbeidsmarkedet og gjennomføring av
utdanningsløpet. Hovedutfordringen er at det ikke utdannes tilstrekkelig med fagarbeidere til sektoren.
En stor andel av de unge som søker seg til helse- og oppvekstfag fullfører ikke med fagbrev eller
yrkeskompetanse. Denne utfordringen er også fremhevet av Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO)
og Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære.

NIFU utarbeidet en kunnskapsoversikt der utdanningsprogrammet ble gjennomgått (Høst mfl. 2015).
Rapporten understreker at bare et fåtall ungdom rekrutteres inn i yrkene, til tross for det store behovet
for arbeidskraft. Helse- og oppvekstsektoren, spesielt helsearbeiderfaget og barne- og
ungdomsarbeiderfaget, er preget av at det er voksne som utgjør den største gruppen av nyutdannede.
Dagens regelverk som krever fem års praksis, gjør det vanskelig for voksne å avlegge fagbrev på grunn
av midlertidige og små stillinger. Det er derfor viktig at det eksisterer utdanningsløp som voksne er i
stand til å gjennomføre. Dette er også noe FRHO understreker.

Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei påpeker at mange lærlinger ikke tilbys jobb etter endt læretid.
Videre peker meldingen på at det er få med fagbrev som opplever at de har fagspesifikt arbeid i den
forstand at man må ha fagbrev for å kunne gjøre jobben, og at andre med samme jobb har fagbrevet.
Kommunene, som er en av de største arbeidsgiverne innenfor sektoren, rekrutterer ofte ufaglærte til
deltidsstillinger i stedet for å ansette lærlinger og faglærte (Høst mfl. 2015). Dette tyder på, til tross for
det store behovet for arbeidskraft i sektoren, at fagarbeidere har lav verdsetting i arbeidsmarkedet.

Helse- og oppvekstfag er et av de utdanningsprogrammene der flest elever orienterer seg mot høyere
utdanning, og mange velger Vg3 påbygg til studiekompetanse fremfor å søke læreplass. Årsaken er
ungdommens langsiktige planer inkluderer en annen karrierevei inn mot andre yrker innen
helsesektoren (Høst mfl. 2015).

Helse- og oppvekstfag er også det utdanningsprogrammet som har hatt størst økning i antall nye
lærekontrakter mellom 2011 og 2015, og som dermed har nådd målene i Samfunnskontrakten for
flere læreplasser med god margin. Økningen i perioden var på 37 prosent. På tross av at prognoser for
helse- og omsorgssektoren viser at dette området vil ha et stort behov for flere fagutdannede i
fremtiden, mener FRHO at sektoren ikke opplever rekrutteringsutfordringer på kort sikt. Rådet mener
også at det ikke kan forventes at helse- og omsorgssektoren skal kunne rekruttere så store andeler av
ungdomskullene som det prognosene tilsier. De mener sektoren blant annet må se til
effektiviseringsmuligheter i ny teknologi og til annen organisering og utnyttelse av tilgjengelig personell.
FRHO mener faglærte får jobb i helsesektoren, selv om tilbudet av hele stillinger fortsatt er lite. FRHO
mener helse-, omsorg- og oppvekstsektoren, sammenlignet med bransjer med sterke tradisjoner for
fagopplæring, har potensiale til å hente ut mer av verdiskapingsdelen. Rådet mener derfor det er viktig
fortsatt å jobbe for å forankre lærlingordningen ytterligere i helse- og oppvekstområdet.

Hverken FRHO, yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære eller forskningen peker på endringer i
tilbudsstrukturen som en løsning på problemene i utdanningsprogrammet. Utfordringene skyldes ikke
strukturen i utdanningsprogrammet som sådan, men heller sektorens struktur og fagenes innplassering
i arbeidsmarkedet.

Det er imidlertid behov for noen endringer i strukturen. FRHO foreslår endringer i opplæringsmodellen
for ambulansefaget. Rådet foreslår en opplæringsmodell som går over fem år for å imøtekomme
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kravene i den nye akuttmedisinforskriften og i utviklingen av de akuttmedisinske tjenestene. 78

Direktoratet har hatt flere møter med det faglige rådet for å kunne utarbeide et endelig
endringsforslag79. Saken er til behandling i direktoratet.

For fagene med tre års opplæring i skole mener rådet det er behov for økt faglig spesialisering, og
bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv. FRHO foreslår at det vurderes å innføre obligatoriske krav
til praksis i helseservicefagene og at det innføres valgfrie programfag i Vg2 helseservicefag og Vg2
fotterapi og ortopediteknikk. Som en konsekvens av dette foreslår også rådet at læreplanene for de
tilhørende fagene revideres.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at Vg2 aktivitør flyttes fra design og håndverk til helse- og
oppvekstfag. Videre anbefaler vi at Vg2 hudpleie og Vg3 hudpleier flyttes fra helse- og oppvekstfag til et
nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og blomsterdekorering. Begge forslagene omtales under
utdanningsprogram for design og håndverk i kapittel 4.4. Disse to anbefalingene bygger ikke på forslag
fra partene i arbeidslivet, men er et resultat av direktoratets gjennomgang og vurdering av andre
utdanningsprogrammer.

Som nevnt i kapittel 1.2. pågår det et arbeid med å utvikle modulstrukturert opplæring for voksne i
utvalgte lærefag. Dette er en oppfølging av Meld. St. 16 Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet
innsats for voksnes læring.

Helse- og oppvekstfag har to lærefag som har gjennomsnittlig under 20 årlige avlagte fagbrev. Dette er
ortopediteknikkfaget og portørfaget. I tillegg har yrkeskompetansefaget fotterapi under 20 elever i
skoleåret 2015-16. Portørfaget ble opprettet i 2015. Ortopediteknikkfaget og fotterapi har svak
rekruttering, og det gir utfordringer for kvaliteten på opplæringen. Ifølge FRHO er fagkompetansen
etterspurt i arbeidslivet, og det er behov for økt rekruttering til fagene. Utdanningsdirektoratet mener at
etablering av særskilte tiltak som kan sikre at tilbudet etableres, og at kvaliteten i opplæringen er
god, bør vurderes for fag som er små. En mulighet er bruk av kompetansesentre. Dette temaet er
omtalt i kapittel 3.6.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger - oppsummert

På bakgrunn av de skisserte utfordringene og rådets anbefaling foreslår Utdanningsdirektoratet flere
endringer for helse- og oppvekstfag. Anbefalingene er oppsummert i tabellen. Læreplanendringer
omtales ikke her.

Dagens tilbud Utdanningsdirektoratets anbefaling

Vg1

Vg1 helse- og oppvekstfag Ingen endringer.

Vg2

Vg2 ambulansefag Ny opplæringsmodell for ambulansefaget, fremmes som egen sak utenom
gjennomgangen av tilbudsstrukturen.

Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag Ingen endringer.

Vg2 fotterapi og ortopediteknikk Ingen endringer.

Vg2 helsearbeiderfag Ingen endringer.

Vg2 helseservicefag Det opprettes valgfrie programfag i helsesekretær, tannhelsesekretær og
apotekteknikk i Vg2 helseservice.

78 Ny akuttmedisinforskrift ble fastsatt i mars 2015 – Lenke til forskriften

79 Etter innsending av utviklingsredegjørelsen i april 2016 har det vært møter mellom ledelsen av FRHO og
Utdanningsdirektoratet 4.5.16, og 23.6.16.
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Vg2 hudpleie Vg2 hudpleie flyttes til nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering.

Vg3

Vg3 ambulansefaget og Vg3 portørfaget Ny opplæringsmodell for ambulansefaget, fremmes som egen sak utenom
gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Portørfaget ble opprettet i 2015, det
anbefales ingen endringer for faget.

Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har ikke nok informasjon til å vurdere om faget er
tilstrekkelig relevant og verdsatt i arbeidslivet. Ulike alternativer foreslås belyst i
en høring.

Vg3 fotterapi og ortopediteknikkfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes fagene som tilstrekkelig
relevante.

Vg3 helsearbeiderfaget Faget vurderes som tilstrekkelig relevant, på tross av ulike utfordringer.
Tilbudsstruktur er ikke løsning for de utfordringer faget står overfor.

Vg3 apotekteknikk, Vg3 helsesekretær,
Vg3 tannhelsesekretær

Utdanningsdirektoratet anbefaler at Kunnskapsdepartementet vurderer
mulighetene for å innføre praksiskrav på Vg3 i yrkesutdanninger med treårig
skoleløp i videregående opplæring som fører til autorisasjon som helsepersonell.

Vg3 hudpleier Faget videreføres i Vg2 hudpleie i nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og
blomsterdekorering.

Vg2 og Vg3 som foreslås flyttet til helse- og oppvekstfag

Vg2 aktivitør og Vg3 aktivitørfaget Flyttes til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag.

Kryssløp

Kryssløpet fra Vg1 design og håndverk til Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget bortfaller som følge av endringene i design
og håndverk.

Behov for eventuelle nye kryssløp bør vurderes.

Illustrasjon av ny tilbudsstruktur

Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
Programområder Programområder

Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnelse

1. år 2. år 3. år 4. år

Helse- og oppvekstfag Ambulansefag Ambulansefaget Fagbrev Ambulansearbeider

Fagbrev Portør

Aktivitør Fagbrev Aktivitør

Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider

Fotterapi og ortopediteknikk Fotterapi Yrkes-

kompetanse

Fotterapeut

Ortopediteknikkfaget Fagbrev Ortopeditekniker

Helsearbeiderfag Helsearbeiderfaget 2 Fagbrev Helsefagarbeider

Helseservicefag 3 Apotekteknikk Yrkes-

kompetanse

Apotektekniker

Helsesekretær Yrkes-

kompetanse

Helsesekretær

Tannhelsesekretær Yrkes-

kompetanse

Tannhelsesekretær

Alle programområder Vg3 påbygging til generell

studiekompetanse

Generell studiekompetanse

1 Kan også tas som kryssløp fra Vg2 helsearbeiderfag og Vg2 helseservicefag i dag - må vurderes etter at ny opplæringsmodell for ambulansefaget er fastsatt.

2 Kan også tas som kryssløp etter Vg2 ambulansefag i dag - må vurderes etter at ny opplæringsmodell for ambulansefaget er fastsatt

3 Valgfrie programområder på Vg2 helseservice

Apotekteknikk

Helsesekretær

Tannhelsesekretær

Portørfaget 1

Aktivitørfaget
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Anbefaling for Vg2 helseservice
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det innføres valgfrie programfag på Vg2 helseservice.

Innspill fra rådet

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) foreslår å opprette fordypninger i Vg2 helseservice. Rådet
ønsker at elevene på Vg2 skal fordype seg i et av Vg3-fagene helsesekretær, tannhelsesekretær eller
apotekteknikk. Begrunnelsen for å innføre fordypning er at elevene i større grad enn i dag skal være
forberedt på utøve yrket i tråd med krav i arbeidslivet. Rådet skriver at nyutdannede innen disse fagene
har et for lavt kompetansenivå, samtidig som oppgavene blir mer krevende som følge av innføring av ny
teknologi og nye krav til rapportering.

Rådet har vurdert å splitte opp faget, men mener dette ikke er hensiktsmessig fordi elevgrunnlaget er
lavt og fordi Vg3-fagene er beslektet. Det vil dermed være en fare for at fylkeskommunene velger ikke å
opprette Vg2-tilbudet, og at elevene ikke kan gjøre omvalg. Samtidig påpeker rådet at det er flere
forskjeller mellom fagene som gjør at muligheten til fordypning på Vg2 er hensiktsmessig.

Utdanningsdirektoratets vurdering av Vg2-tilbudet

Rekruttering, gjennomføring og verdsetting

Vg2 helseservice har de siste tre årene hatt en jevn økning i antall elever fra 677 i skoleåret 2013-14 til
726 elever i skoleåret 2015-16. Elevgrunnlaget er dermed relativt stort. Fagene er yrkeskompetansefag
som har tre års opplæring i skole. Elevene fordeler seg relativt jevnt mellom de tre fagene. Vg3
helsesekretær og Vg3 apotekteknikk har rundt 200 elever hver, mens Vg3 tannhelsesekretær har rundt
100. Rekrutteringen til apotekteknikk har økt de siste tre årene, mens rekrutteringen er stabil i de to
andre fagene.

Vg2 helseservice tilbys i 18 fylker (Utdanning.no, 2016). Apotekteknikk, helsesekretær og
tannhelsesekretær leder til klart definerte yrkeskategorier, og det skal være mulighet for elevene å få
jobb i hele landet. Utdanningsdirektoratet har ikke informasjon som tilsier at fagene ikke er verdsatt i
arbeidslivet.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

I en del Vg2-tilbud er det behov for å gi elevene mer faglig spesialisering dersom utdanningene skal
kunne imøtekomme arbeidslivets kompetansebehov. Utdanningsdirektoratet har identifisert to
virkemidler som vi mener er hensiktsmessige for å få til dette. Dette er valgfrie programfag eller å
splitte opp et eksisterende Vg2. Disse virkemidlene er drøftet i kapittel 3.2. Utdanningsdirektoratet
mener det kan være hensiktsmessig å opprette valgfrie programfag der arbeidslivet ønsker økt faglig
spesialisering, samtidig som det er tilstrekkelig felleselementer til at Vg3-tilbudet kan beholdes i et
felles Vg2. FRHO konkluderer med at det ikke er ønskelig å dele Vg2 helseservice. Vi er enig i den
vurderingen.

Valgfrie programfag kan gjøre det lettere å tilpasse opplæringen til det lokale kompetansebehovet i
arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler at det ikke legges bindinger på valget mellom Vg2 og
Vg3. Dette betyr at en elev kan gå fra Vg2 helseservicefag med valgfritt programfag i apotekteknikk,
men velge Vg3 tannhelsesekretær eller Vg3 helsesekretær dersom eleven ønsker det. Eleven kan da få
mindre kompetanse på feltet enn hvis det var et felles og bredere programfag. Vi må i samarbeid med
helsemyndighetene vurdere om fordypninger på Vg2 får konsekvenser for krav til autorisasjon for disse
fagene. I dag er kompetansemålene formulert slik at kompetansen kan relateres til ulike virksomheter.
Det er skolen, eventuelt i samarbeid med bedriftene, som må velge anvendelsesområdet for den
kompetansen som kommer til uttrykk i læreplanen. Dersom virksomhetene skal komme tydeligere til
uttrykk i læreplanene, vil rekrutteringsområdet i arbeidsmarkedet bli smalere for kandidatene. Samtidig
kan tidligere faglig spesialisering ha en verdi i seg selv. Det gir mulighet for fordypning og yrkesretting
som kan være motiverende for eleven og nyttig for arbeidslivet.
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Valgfrie programfag kan få konsekvenser for fylkeskommunen og skolene i form av behov for
ansettelse av lærere med kompetanse eller et økt samarbeid med næringslivet. Fylkeskommunene
bestemmer selv hvilke valgfrie programfag de vil tilby.

Rådet har sannsynliggjort at innføringen av fordypningen vil føre til at arbeidslivet i større grad enn i dag
vil få sitt kompetansebehov dekket gjennom denne endringen. Utdanningsdirektoratet har klargjort at
det kan være både fordeler og ulemper ved valgfrie programfag på Vg2. For Vg2 helseservice mener vi
elevgrunnlaget er tilstrekkelig til at valgfrie programfag kan opprettes.

Utdanningsdirektoratet mener Vg2 helseservice og de tre fagene fungerer tilfredsstillende med
utgangspunkt i kriterier om rekruttering, gjennomføring og verdsetting. Utdanningsdirektoratet støtter
rådets forslag om å opprette fordypninger i Vg2 helseservicefag. Vi anbefaler at dette løses gjennom å
innføre valgfrie programfag i Vg2 helseservice.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette valgfrie programfag for helsesekretær, tannhelsesekretær
og apotekteknikk i Vg2 helseservice.
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Anbefalinger for Vg2 fotterapi og ortopediteknikk
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det ikke opprettes valgfrie programfag i fotterapi og
ortopediteknikk i Vg2 fotterapi og ortopediteknikk.

Innspill fra rådet

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) foreslår å innføre fordypning i Vg2 fotterapi og
ortopediteknikk, for eksempel ved å splitte programfaget «yrkesutøvelse» i to. Det er en utfordring at
lærerkreftene i hovedsak har kompetanse som fotterapeuter, og i mindre grad som ortopediteknikere.
Dette bidrar til at elevene mangler viktig kunnskap om maskiner og utstyr som brukes i faget.
Fordypningen skal gi elevene faglig spesialisering tidligere enn hva de får gjennom dagens
opplæringsløp.

Rådet beskriver det som en utfordring at de to Vg3-fagene har ulik opplæringsmodell. Fotterapi er et
yrkeskompetansefag, mens ortopediteknikk er et lærefag. Rådet foreslår at utdanningsmyndighetene
vurderer en utprøving av vekslingsmodell for ortopediteknikk. For fotterapi mener rådet at obligatorisk
praksis, gjerne i form av en vekslingsmodell, vil være en god metode.

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget

Rekruttering, gjennomføring og verdsetting på arbeidsmarkedet

Vg2 fotterapi og ortopediteknikk tilbys kun i to fylker (Utdanning.no, 2016). Vg2-tilbudet er lite med
rundt tretti elever. Per 1.1.2016 var det elleve primærsøkere til læreplass i ortopediteknikk og åtte
godkjente lærekontrakter. Vg3 fotterapi hadde i 2013-14 og 2014-15 rundt 20 elever. I skoleåret
2015-16 var det kun 11 elever i faget.

Seks personer oppnådde fagbrev i ortopediteknikkfaget i 2014-15, hvorav halvparten var
praksiskandidater. Dette tyder på at lærlingordningen ikke er hovedrekrutteringsveien inn i faget.

Begge fagene fører til et definert yrke, men innen en relativt lite arbeidsmarked. Rådet mener fagene
verdsettes i arbeidslivet.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger
Utdanningsdirektoratet mener fagene er små, men fører ut til definerte yrker som arbeidslivet har
behov for. Små Vg2, lærefag og yrkeskompetansefag er sårbare for svingninger i elevgrunnlaget.

I Vg2-tilbud der det er behov for økt faglig spesialisering for å imøtekomme arbeidslivets
kompetansebehov, har Utdanningsdirektoratet identifisert to virkemidler som vi mener er
hensiktsmessige. Dette er innføring av valgfrie programfag og oppsplitting av eksisterende Vg2.
Utdanningsdirektoratet mener det er hensiktsmessig å opprette valgfrie programfag der de tilhørende
lærefagene har nok felleselementer til at det er faglig forsvarlig.

I vår vurdering av innføring av valgfrie programfag på Vg2 fotterapi og ortopediteknikk ser vi imidlertid
noen utfordringer. Vi mener det er en reell fare for at det ikke opprettes tilbud i valgfritt programfag for
ortopediteknikk. Vår antakelse er basert på en helhetsvurdering av elevgrunnlag, lærerressurser og
ulikheter mellom fagene. Å innføre valgfrie programfag kan da bidra til å svekke utdanningen i
ortopediteknikk. Vi viser forøvrig til drøftingene av fordeler og ulemper med valgfrie programfag i
kapittel 3.2.

FRHO ønsker utprøving av vekslingsmodeller for ortopediteknikk og fotterapi. Enkelte fylkeskommuner,
skoler og bedrifter prøver ut vekslingsmodeller i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag for
helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget med støtte fra statlige myndigheter. Dette er en
tidsbegrenset utprøving som gjennomføres i perioden fra 2013 til 2018. Utdanningsdirektoratet deler
ikke ut flere midler til nye utprøvinger i andre fag. Hvis rådet mener at det er behov for utprøvinger
innen Vg2 fotterapi og ortopediteknikk, mener Utdanningsdirektoratet at skolene kan organisere
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opplæringen i en vekslingsmodell eller med praksisperioder innenfor dagens rammer. Vi forstår det ikke
slik at rådet ønsker vekslingsmodell som hovedmodellen for dette faget.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det ikke opprettes valgfrie programfag i fotterapi og
ortopediteknikk i Vg2 fotterapi og ortopediteknikk.
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Nasjonale føringer for innhold og praksis i skolebaserte
yrkesutdanninger

Utdanningsdirektoratet anbefaler at Kunnskapsdepartementet vurderer å innføre praksiskrav for
relevante utdanninger i videregående opplæring.

Innspill fra rådet
Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) foreslår at myndighetene vurderer å legge nasjonale
føringer for omfang og innhold i praksis for de fagene som gir yrkeskompetanse, og som fører til
autorisasjon som helsepersonell. Videre mener rådet det bør vurderes å stille krav til at skole og
praksissted inngår forpliktende avtaler som regulerer ansvars- og rollefordelingen.

Fem av ti fag i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag er yrkeskompetansefag, der utdanningen
går over tre år i skole. Fire av disse fagene fører til autorisasjon som helsepersonell. FRHO mener det er
en svakhet ved disse utdanningene at skoler og virksomheter ikke forpliktes til å gi elevene praksis i
arbeidslivet. Virksomhetene mener nyutdannede i for liten grad er forberedt på arbeidslivet, og at de
ikke har tilstrekkelig kompetanse. Skolene på sin side mener det er vanskelig å få elever plassert ut i
virksomhetene.

Helse- og omsorgstjenesteloven (2011, § 8-1) og spesialisthelsetjenesteloven (1999, § 3-5) forplikter
kommuner og institusjoner til å bidra i praksisopplæring og lærlingordning. Dette gir skolene viktig
drahjelp i møte med virksomhetene, forutsatt at skolene kjenner til og bruker dette virkemiddelet. FRHO
mener lovformuleringene bør brukes langt mer aktivt også for de skolebaserte utdanningene i
videregående opplæring som fører til autorisasjon som helsepersonell.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

Utdanningsdirektoratet ser tre muligheter for å styrke praksisopplæringen i yrkeskompetansefagene.

1. Forsterke insentivene til å bruke arbeidslivet som opplæringsarena
2. Innføre praksiskrav for relevante utdanninger i videregående opplæring
3. Gjøre om opplæringsmodell i fagene til 2+2-modell

Å forsterke insentivene til å bruke arbeidslivet som opplæringsarena kan gjøres ved å fremheve det
praktiske i yrkesutøvelsen i læreplanen. Dette kan gjøres ved å formulere kompetansemålene med verb
som uttrykker stor grad av anvendelse og bruk. Det vil da bli vanskelig for skolene å nå målene i
læreplanen uten å gi elevene erfaringer fra reelle arbeidssituasjoner i arbeidslivet. Læreplanmålene fra
faget yrkesutøvelse i helsesekretærfaget nedenfor er eksempler på slike mål:

Yrkesutøving
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 utføre administrative arbeidsoppgåver knytte til dokumentasjon, registrering, rekneskap,
telefonførespurnader og ventelistehandtering

 utføre logistikk- og bestillingsarbeid

 leggje til rette for og assistere andre yrkesgrupper

 utføre dei mest vanlege undersøkingsmetodane, laboratoriearbeid og skiftestue- og
assistansearbeid

 følgje prosedyrar ved stikkskadar

 følgje prosedyrar for arbeidet med biologisk og kjemisk materiale
(Utdanningsdirektoratet, 2008)

Vi vet lite om hvordan opplæringen organiseres. Vi har lite kunnskap om i hvilken grad skolene bruker
arbeidslivet som opplæringsarena i fag som har stor grad av læreplanmål som uttrykker anvendelse og
bruk. FRHO mener at skolene arbeider hardt for å gi elevene mer praksis i arbeidslivet, men at det tidvis
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kan være vanskelig å få til. Spesielt gjelder det ved små virksomheter som lege- og tannlegekontorer.
Ifølge rådet er simuleringer en mye brukt metode for å la elevene få prøve seg på situasjoner de vil
møte i arbeidslivet.

Ønsket om praksis kan også ivaretas i beskrivelsen av formålet i læreplanen for felles programfag. I
formålet for yrkesfaglig fordypning (YFF) står det at faget skal gjøre det mulig å veksle mellom
læringsarenaer. Faget skal gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i
læringsarbeidet og introdusere elevene for arbeidslivet. Faget skal gi regionalt og lokalt arbeidsliv
mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov, basert på
læreplaner for aktuelle fag. Slike formuleringer finnes ikke i beskrivelsen av formålet for andre fag. Det
kan imidlertid vurderes å ta i bruk lignende formuleringer i fag hvor det er behov for å stimulere til økt
samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

Det andre alternativet innebærer at det innføres praksiskrav for relevante utdanninger i videregående
opplæring. Praksisføringer er ikke noe som finnes i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og vil være noe
nytt. Føringer for praksis er derimot utbredt i yrkesrettede utdanninger på universitet og høgskole.

Dersom praksiskrav innføres i videregående opplæring, vil det innebære et avvik fra prinsippet om at
innhold og organisering av opplæringen bestemmes lokalt. Det vil kreve en endring av den malen
læreplanene bygges opp etter, og det vil kreve at det utarbeides retningslinjer for vurdering eller
dokumentering av praksis.

Innføring av praksis kan skje ved at praksis innføres som et fag i felles programfag med et fastsatt
timetall og egne kompetansemål. Alternativt kan det settes krav om et visst antall praksisdager som
skal inngå som en integrert del av allerede eksisterende fag og kompetansemål. I begge tilfeller må det
utarbeides retningslinjer for hvordan praksis skal dokumenteres og vurderes. Videre må det innføres et
alternativ som løser kravet om obligatorisk praksis dersom elevene ikke får det tilbudet.

Det siste alternativet for å gjøre opplæringen mer praktisk er å gjøre om opplæringsmodellen for fagene
til 2+2-modell. Læretid er det sterkeste virkemiddelet i fagopplæringen for å forplikte virksomheter til å
ta del i opplæringen og til å sikre en yrkesrettet og relevant utdanning. FRHO skriver i sin anbefaling at
en omlegging til 2+2-modell har vært drøftet. Rådet har imidlertid konkludert med at «… det ikke er
formålstjenlig å «tvinge» en annen opplæringsmodell på et arbeidsfelt som ikke selv etterspør eller
ønsker det» (FRHO, 2016:62).

Utdanningsdirektoratet mener de virkemidlene som omtales i det første alternativet i stor grad er tatt i
bruk. Dersom man ønsker å forplikte arbeidslivet til i større grad å ta ansvar for opplæringen, står vi
igjen med alternativ to og tre. Vi er imidlertid, i likhet med FRHO, usikre på om det er hensiktsmessig å
innføre 2+2-modell for fag der det ikke har støtte fra partene i arbeidslivet.

Konsekvenser for elevene

For elevene vil praktisk opplæring i arbeidslivet være en fordel. Dette sikres de i størst grad gjennom
alternativ to og tre.

Konsekvenser for arbeidslivet

Alternativ 1 innebærer å bruke de virkemidler som er tilgjengelig innen dagens opplæringsmodell til å
støtte opp om praksis i arbeidslivet. Dette vil i liten grad forplikte arbeidslivet, men det vil heller ikke
sikre at nyutdannede har den arbeidslivserfaringen arbeidslivet etterspør.

Alternativ 2 vil gi et større press på virksomhetene til å ta inn elever i praksis. Det vil samtidig sikre at
alle nyutdannede som kommer ut i arbeidslivet, har hatt et minimum av praksis som en del av
opplæringen.

Alternativ 3 gir virksomhetene et større selvstendig ansvar for opplæring av nye fagarbeidere og en
større mulighet til å påvirke opplæringen.
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Konsekvenser for fylkeskommunene

For fylkeskommunene er alternativ tre et rimeligere alternativ, da virksomhetene tar en større ansvar
for opplæringen. Alternativ 2 vil kreve at det settes av dedikerte ressurser til å finne praksisplasser,
formidle elever til praksisutplassering og følge opp elevene underveis. Samtidig er det grunn til å anta
at fylkeskommuner og skoler allerede i dag legger ned et betydelig arbeid med å legge til rette for
praksis. Et nasjonalt formulert praksiskrav kan gi skolene et sterkere kort på hånda til å overbevise
virksomhetene om å ta inn elever i praksis.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler at Kunnskapsdepartementet vurderer mulighetene for å innføre
praksiskrav på Vg3 i yrkesutdanninger med treårig skoleløp i videregående opplæring, som fører til
autorisasjon som helsepersonell. Med bakgrunn i den informasjonen vi har, mener vi det kan være
mest hensiktsmessig at praksiskravet formuleres som et krav til antall praksisdager som inngår som en
integrert del av allerede eksisterende kompetansemål.
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Anbefalinger for Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det ikke opprettes valgbare fordypningsområder i Vg3 barne- og
ungdomsarbeiderfaget, slik yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære foreslår. Vi har behov for
mer informasjon om tilstanden for barne- og ungdomsarbeiderfaget for å kunne vurdere om faget er
tilstrekkelig relevant og verdsatt i arbeidslivet. Vi anbefaler at høringen åpner for å gi innspill og
vurderinger knyttet til ulike endringsforslag for faget.

Innspill fra råd og utvalg

Yrkesfaglig utvalg for helse- oppvekst og velvære foreslår at det innføres valgbare fordypningsområder
på Vg3 i barne- og ungdomsarbeiderfaget, én fordypning for barn og én for ungdom. Utvalget drøfter
fordeler og ulemper med fagets bredde slik det er i dag, og om faget burde deles.

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) foreslår at hovedmodellen opprettholdes for barne- og
ungdomsarbeiderfaget. Rådet har vurdert om faget forsøker å dekke over et for stort området i
arbeidslivet. Rådet har sett på om bredden går på bekostning av behovet for spisskompetanse i ulike
deler av arbeidsmarkedet. Problemstillingene rundt faget er belyst av en egen arbeidsgruppe. De har
vurdert om faget skal omfatte hele oppvekstsektoren fra 0-18 år, og om det er behov for
læreplanendringer og/eller navneendringer. Rådet er delt i synet på om faget skal omfatte hele
oppvekstsektoren. Rådet har også vurdert anbefalingen fra yrkesfaglig utvalg om valgbare
fordypningsområder på Vg3. Rådet er usikre på hva denne anbefalingen får av konsekvenser for
omfang og innhold i faget.

Både yrkesfaglig utvalg og FRHO viser til ulike strategier, tiltak og utviklingstrekk i samfunnet som
påvirker arbeidet i oppvekstsektoren. FRHO ønsker mer tid til å vurdere helheten i faget i lys av de ulike
prosessene som vil berører barne- og ungdomsarbeiderens rolle.

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget ble innført som nytt lærefag med Reform 94. Faget kvalifiserer til
arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år i ulike institusjoner: barnehager, skoler, skolefritidsordninger
(SFO), ungdomsklubber og fritidstilbud og lignende.

Rekruttering

Barne- og ungdomsarbeiderfaget er sammen med helsearbeiderfaget av de største fagene i helse- og
oppvekstfag, og i tilbudsstrukturen forøvrig. Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag har de siste årene hatt
rundt 2800 elever. Av 2107 primærsøkere i 2015 fikk 1417 godkjent lærekontrakt.

Gjennomføring

Det er blitt oppnådd i gjennomsnitt 2352 fagbrev i faget de tre siste årene, og av disse utgjorde
praksiskandidater 58 prosent av de nye fagarbeiderne.

En stor andel av elevene som fullfører Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag, fortsetter på Vg3 påbygging
til generell studiekompetanse80. Undersøkelser tyder på at dette er et planlagt løp for mange, og ikke en
konsekvens av at de ikke får læreplass. Den viktigste årsaken til at elevene velger seg videre til påbygg,
er at de ønsker seg inn i et yrke som krever universitets- eller høyskoleutdanning (Høst mfl. 2015).

Verdsetting i arbeidslivet

Barnehager er det viktigste arbeidsstedet for nyutdannede barne- og ungdomsarbeidere. Antallet barne-
og ungdomsarbeidere i barnehagene er økende både i barnehagene og i SFO. Det rekrutteres også
ufaglærte i samme stillinger som barne- og ungdomsarbeidere i barnehager, skoler og SFO. På tross av

80 Andelen med overgangen til påbygg var på 35,6 prosent høsten 2015.
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dette viser undersøkelser at et flertall av oppvekstsjefene i kommunene verdsetter kompetansen til
barne- og ungdomsarbeiderne. De mener at faglærte bidrar til en kvalitetsheving i sektoren (Høst mfl.
2015). Flere tiltak har blitt innført de siste årene for å øke rekrutteringen til faget og synliggjøre
fagarbeiderkompetansen.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

Forventningene til kompetansen i skole og barnehage er økende, og med det også forventingene til
barne- og ungdomsarbeideren. Dette kommer frem av ulike satsinger, utvalgsrapporter, forskning og
lignende. Det har i lengre tid vært diskutert om barne- og ungdomsarbeiderfaget burde vært delt eller
spisset inn mot en aldergruppe. Forslaget fra yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velværes om
fordypninger på Vg3 føyer seg inn i denne diskusjonen.

Oppvekstsektoren har behov for fagarbeidere som kan forvalte og utvikle sitt fagområde. Dersom
dagens fagarbeidere ikke har den kompetansen arbeidslivet etterspør, vil innføring av fordypninger
være viktig. For elever og lærlinger er innføring av fordypningsområder positivt dersom dette bidrar til å
gjøre faget mer relevant i arbeidsmarkedet. For fylkeskommunene er innføring av fordypninger positivt
dersom dette svarer på et behov i arbeidsmarkedet og bidrar til at nye bedrifter kan godkjennes som
lærebedrifter.

Utdanningsdirektoratet støtter FRHOs vurdering av forslaget fra yrkesfaglig utvalg. Innhold i og
konsekvensene av fordypninger er ikke tilstrekkelig drøftet og klargjort. Utvalget har ikke vist til tidligere
diskusjoner om faget og begrunnet hvorfor fordypninger er en bedre løsning enn for eksempel deling av
faget. Utdanningsdirektoratet mener samtidig at heller ikke FRHOs utviklingsredegjørelse gir nok
informasjon til at vi kan vurdere om barne- og ungdomsarbeiderfaget er tilstrekkelig relevant og
verdsatt i arbeidslivet. Rådet skriver at de er delt i synet på hvorvidt faget bør deles, og at de ønsker
mer tid til å vurdere helheten i faget.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet har behov for mer kunnskap om tilstanden for barne- og ungdomsarbeiderfaget
for å kunne vurdere om faget er tilstrekkelig relevant og verdsatt i arbeidslivet.

Vi anbefaler at høringen åpner for å gi innspill og vurderinger knyttet til følgende tre alternativer:

1. Barne- og ungdomsarbeiderfaget deles.
2. Det innføres valgbare fordypninger i Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget.
3. Barne- og ungdomsarbeiderfaget beholdes som i dag. Faget er tilstrekkelig relevant og verdsatt

i arbeidslivet.
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Elektrofag
Utdanningsprogrammet for elektrofag blir ofte beskrevet som å være en del av kjerneområdet av
fagopplæringen og de tradisjonelle yrkesfagene (Høst mfl. 2014; Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei).
Elektrofagene kjennetegnes ved at faglærte har en tett tilknytting til arbeidsmarkedet målt ved
sysselsettingsstatus og om fagarbeiderne jobber heltid eller deltid. Overgangen til arbeidslivet er god,
og faglærte fra elektrofag opplever også at de har et fagspesifikt arbeid (Meld. St. 20). Videre peker
elektrofagene seg særlig ut ved at det finnes muligheter for å bygge på kompetansen gjennom videre
utdanning. I motsetning til flere andre fag dominerer lærlinger blant de unge i bransjen, noe som vil si
at det er relativt få ufaglærte. Samtidig er dette et fagfelt som sammen med byggfagene og industrien
er følsomme for økonomiske konjunkturer (Høst mfl. 2014).

Utdanningsprogrammet rekrutterer i overkant av 5000 elever i 2016. Vg2-tilbudene rekrutterer også
godt, med unntak av Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk og Vg2 flyfag, som begge har i overkant av 100
elever. Karakternivået blant de som har tatt fagbrev innen elektro er høyt, og over 60 prosent av
elevene oppnår fagbrev innen fem år.

Fagarbeidere fra elektro skal inn i et arbeidsmarked som preges av rask teknologisk utvikling. Det
yrkesfaglige utvalget mener dette får konsekvenser for kompetansebehovet i næringen, og krever at
også fagopplæringen er dynamisk og følger utviklingstrekkene. Dette krever endringer i innholdet i
opplæringen, i utstyret som blir brukt og i produktene som lages.

Utdanningsprogrammet for elektrofag er på mange måter et velfungerende utdanningsprogram.
Fagopplæringen står sterkt, og inntaket av lærlinger er høyt. Faglig råd for elektrofag mener unntaket er
data- og elektronikkbransjen, som ikke har en like lang tradisjon for faglært arbeidskraft.

Om endringsforslagene

Faglig råd for elektrofag foreslår i stor grad å beholde utdanningsprogrammet slik det er i dag.
Utdanningsdirektoratet støtter denne vurderingen. Rådets endringsforslag handler blant annet om
endring av læreplan og fag- og timefordelingen. Vi forstår rådet dit at de er i prosess i saker om flere
endringer i tilbudsstrukturen, blant annet nye opplæringsmodeller for fag og sammenslåing av lærefag.
Utdanningsdirektoratet avventer søknader fra rådet om disse endringene.

Av konkrete endringer som gjelder tilbudsstrukturen, foreslår rådet navneendring for
utdanningsprogrammet, endringer i tre Vg2-tilbud og et nytt lærefag. Disse endringene handler om å
synliggjøre at data og elektronikk er et fagfelt i fagopplæringen som kan være attraktiv for mange elever
og imøtekomme ventilasjonsbransjens etterspørsel etter kompetanse.

Rådet foreslår også å flytte IKT-fagene fra utdanningsprogrammet for service og samferdsel til
utdanningsprogrammet for elektrofag. Utdanningsdirektoratet støtter ikke denne anbefalingen, og vi
anbefaler å opprette et eget utdanningsprogram for IKT- og mediefag, se kapittel 6. Her har vi også
vurdert om data- og elektronikkfagene som er plassert på utdanningsprogram for elektrofag, kan flyttes
til det nye utdanningsprogrammet. Utdanningsdirektoratet mener det vil være en fordel om de deler av
fagene som handler om IKT og data, kan videreutvikles i et eget utdanningsprogram for IKT. Av
elektronikkfagene er det dataelektronikerfaget som har en klar overlappende kompetanse mot IKT-
servicefaget. Samtidig er dataelektronikerfaget et svært bredt fag som dekker flere områder som i stor
grad går mot apparater og utstyr, og som derfor ikke egner seg for integrering i et nytt
utdanningsprogram. Flere av elektronikkfagene har en innretning på fagene som til sammen ville
bidratt til en dreining vekk fra IKT i et nytt utdanningsprogram.

Faglig råd for elektrofag foreslår forsøk med to nye Vg3 skolefag i utdanningsprogrammet, Vg3 robotikk
og Vg3 datateknologi. I dette tilbudet skal elevene oppnå studiekompetanse med fordypning i
matematikk og fysikk. Målgruppen er elever som er teoretisk sterke og ønsker seg til relevant høyere
utdanning. Utdanningsdirektoratet er positiv til forslagene, og mener dette er fag som kan følge samme
opplæringsmodell som reiseliv, se del 5.3. Det er et utdanningstilbud der elevene kan kombinere felles
programfag fra yrkesfag og fordype seg i fag fra studieforberedende utdanningsprogram. Skillet i
videregående opplæring mellom kompetanse som ligger i yrkesfag og kompetanse som ligger i
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studieforberedende, er ikke alltid hensiktsmessig for å treffe arbeidslivets kompetansebehov.
Utdanningsdirektoratet avventer rådets søknader.

Små fag i tilbudsstrukturen

Utdanningsdirektoratet har i del 3.5 redegjort for problemstillinger knyttet til små fag i
tilbudsstrukturen. Vi har vurdert fag som i snitt har mindre enn 20 lærekontrakter årlig. For
elektrofagene inkluderer dette fem fag: viklerfaget, flystrukturmekanikerfager, flymotormekanikerfaget,
avionikerfaget og togelektrikerfaget.

Utdanningsdirektoratet foreslår å legge ned viklerfaget, se del 10.5 nedenfor.

Togelektrikerfaget er et fag som innholdsmessig er styrt av jernbaneloven og opplæringsforskriften for
jernbanepersonell. Faget er bredt og inneholder elementer fra energioperatør, energimontør, elektriker,
telekommunikasjonsmontør og automatiker. Som en følge av dette ble verdiskapningsdelen utvidet
med et halvt år ved siste læreplanrevisjon, med begrunnelse at faget var omfangsrikt.
Utdanningsdirektoratet mener togelektrikerfaget fortsatt må være en del av tilbudsstrukturen.

For de tre flyfagene ser direktoratet at dette er utdanninger som gir spisskompetanse på et område
som arbeidslivet trenger. Selv om antallet lærlinger er lavt, vil ikke direktoratet foreslå endringer i
fagene.

Anbefalingene er oppsummert i tabellen. Læreplanendringer omtales ikke her.

Dagens tilbud Utdanningsdirektoratets anbefaling

Vg1 Elektrofag Ingen endring

Vg2

Vg2 automatisering Ingen endring

Vg2 data og elektronikk Nytt navn: Vg2 datateknologi og elektronikk

Vg2 elenergi Nytt navn: Vg2 elenergi og e-kom. Endring i lærefag omtales under.

Vg2 Flyfag Ingen endring

Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk Faget endres til Vg2 varmepumpe- og ventilasjonsteknikk.

Vg3

Vg3 automatiseringsfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant

Vg3 fjernstyrte undervannsoperasjoner Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant

Vg3 tavlemontørfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant

Vg3 viklerfaget Faget legges ned

Vg3 dataelektronikerfaget Vi ber om tilbakemelding i høring på faglig overlapp til IKT-
servicefaget.

Vg3 produksjonselektronikerfaget På grunn av lav formidling til læreplass og et lavt antall fagbrev
drøftes faget med rådet.

Vg3 romteknologi Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant

Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant

Vg3 elektrikerfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant

Vg3 elektroreparatørfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant
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Vg3 energioperatørfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant

Vg3 heismontørfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant

Vg3 signalmontørfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant

Vg3 togelektrikerfaget Ingen endringer

Vg3 avionikerfaget Ingen endringer

Vg3 flymotormekanikerfaget Ingen endringer

Vg3 flystrukturmekanikerfaget Ingen endringer

Vg3 flysystemmekanikerfaget Ingen endringer

Vg3 kulde- og varmepumpemontørfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som
tilstrekkelig relevant

Nytt lærefag ventilasjonsteknikerfaget

Ny tilbudsstruktur
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Anbefaling for Vg1 elektrofag

Innspill fra bransjen
Rådet foreslår å endre navnet på utdanningsprogrammet fra Vg1 elektrofag til Vg1 elektro og data. Ved
å endre navnet på utdanningsprogrammet ønsker rådet å synliggjøre at unge med interesse for
datateknologi, IKT og programmering kan søke programmet.

Utdanningsdirektoratets vurdering

I behandlingen av opprettelsen av et nytt utdanningsprogram for IKT- og mediefag, vurderer vi om data
og elektronikkfagene kan flyttes fra utdanningsprogrammet for elektrofag til et nytt utdanningsprogram
for IKT. Vi anbefaler ikke dette fordi den faglige overlappen mellom IKT-fagene og flere av
elektronikkfagene ikke er stor nok. Vi anbefaler derimot å opprette et nytt utdanningsprogram for IKT-
og mediefag.

Vi anbefaler ikke at navnet på utdanningsprogrammet endres til Vg1 elektro og data. Vi har ikke
innvilget forslaget fra Faglig råd for elektrofag om å flytte IKT-servicefaget fra service og samferdsel til
elektrofagene, se mer i kapittel 6. Dermed forsvinner deler av grunnlaget for navneendringer på
utdanningsprogrammet for elektrofag. Etter direktoratets vurdering dekker elektrobegrepet også data.
Utdanningsdirektoratet mener det kan være forvirrende for elevene om navnene på to
utdanningsprogrammer til dels er like. Fagopplæring knyttet til IKT bør så langt som mulig ivaretas i et
eget utdanningsprogram.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke en navneendring på utdanningsprogrammet for elektrofag til
elektro og data.
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Anbefaling for Vg2 data og elektronikk

Innspill fra bransjen
Rådet foreslår å endre navnet på Vg2 data og elektronikk til et nytt navn Vg2 data. Rådet ønsker at
elevene skal ha informasjon om hva opplæringen handler om, slik at de kan gjøre gode valg i
overgangen mellom Vg1 og Vg2. Ved å endre navnet på Vg2-tilbudet til data vil rådet synliggjøre for
unge med interesse for datateknologi, IKT og programmering å søke fagopplæring.

Rådet ønsker en revisjon av Vg3 dataelektronikerfaget i samarbeid med bransjen. De mener det er et
potensiale for flere lærebedrifter og lærlinger i faget. I tillegg vil rådet utrede om IKT-servicefaget fra
utdanningsprogrammet service og samferdsel kan slås sammen med Vg3 dataelektroniker som ligger i
utdanningsprogrammet for elektrofag, se kapittel seks. Der konkluderer vi med å ikke flytte IKT-
servicefaget til utdanningsprogrammet for elektrofag. Vi anbefaler derimot å opprette et nytt
utdanningsprogram for IKT- og mediefag. I kapittel seks vurderer vi også om data og elektronikkfagene
kan flyttes fra utdanningsprogrammet for elektrofag til et nytt utdanningsprogram for IKT. Vi anbefaler
ikke en slik løsning.

Utdanningsdirektoratets vurdering

Selv om vi samler fag som skal rette seg mot IKT i et nytt utdanningsprogram, vil det være faglig
overlapp til andre utdanningsprogrammer. IKT brukes som verktøy i mange fag. I tillegg vil
utdanningsprogrammet for elektrofag også rekruttere fagarbeidere til IKT-bransjen i
installasjonsfagene. Å synliggjøre data i utdanningstilbudet for elektrofag på Vg2-nivå vil være positivt
både for bransjen og for elevene. Navnet på utdanningstilbudet skal gi elevene et inntrykk av hva
fagene handler om.

Vi har bedt Språkrådet om en vurdering av navneforslaget. Språkrådet påpeker at det er flere
betydninger av begrepet data, og at data i denne sammenhengen er en forkortelse for datateknologi.
Utdanningsdirektoratet mener at vi i navnet på et utdanningstilbud bør bruke fullformen datateknologi.

Rådet foreslår at elektronikk skal fjernes fra navnet på Vg2-tilbudet. Navnet bør speile innholdet i
læreplanen. Å fjerne et navn på et tilbud bør henge sammen med at innholdet i faget endres. Vi har
ikke forstått rådet dit hen at det faglige innholdet i Vg2-tilbudet skal dreies vekk fra elektronikk. Vi
støtter dermed ikke forslaget om å fjerne elektronikk i navnet på Vg2-tilbudet.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navn på Vg2 data og elektronikk til Vg2 datateknologi og
elektronikk.
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Anbefaling for Vg2 elenergi

Innspill fra bransjen
Rådet foreslår å endre navn på Vg2 elenergi til nytt navn Vg2 elenergi og e-kom. Rådet ønsker med
denne navneendringen å synliggjøre elektronisk kommunikasjon (e-kom). Rådet definerer e-kom som
kommunikasjon ved bruk av et elektronisk kommunikasjonsnett. E-komnett er et system for
signaltransport som muliggjør overføring av lyd, tekst, bilder eller annen data ved hjelp av
elektromagnetiske signaler i fritt rom eller kabel. Rådet mener e-kom i fremtiden vil dominere all
utvikling i elektroniske nettverk. Samtidig ønsker rådet at elevene skal ha god informasjon om hva
opplæringen handler om, slik at de kan gjøre gode valg i overgangen mellom Vg1 og Vg2.

Utdanningsdirektoratets vurdering
Utdanningsdirektoratet er enig i rådets vurdering av at navn på utdanningstilbudet skal signalisere til
eleven hva opplæringen handler om, og hvilke bransjer eller fagfelt tilbudet retter seg mot.

Vi har bedt Språkrådet om en vurdering av navneforslaget. De påpeker at skrivemåten e-kom med
bindestrek er i samsvar med norske skriveregler, noe Utdanningsdirektoratet vil ta hensyn til. Utover
dette har vi ingen motforestillinger mot å endre navnet på Vg2 elenergi til Vg2 elenergi og e-kom.

Utdanningsdirektoratet ber rådet vurdere om navneendringen får konsekvenser for læreplanen i Vg2-
tilbudet.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navn på Vg2 elenergi til Vg2 elenergi og e-kom.
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Anbefaling om nytt lærefag i ventilasjonsteknikk
Utdanningsdirektoratet har vurdert forslag fra FREL om å opprette ventilasjonsteknikerfaget som nytt
lærefag knyttet til dagens Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk. Direktoratet anbefaler at
ventilasjonsteknikk opprettes som nytt lærefag. Det forutsettes at bransjen sannsynliggjør at
opprettelsen vil føre til nye læreplasser i forbindelse med høringen.

Innspill fra bransjen
Med utgangspunkt i FRELs utviklingsredegjørelse 2016 har Foreningen for ventilasjon, kulde og energi
(VKE) fremmet forslag om endringer i Vg2 kulde og varmepumpeteknikk og opprettelse av
ventilasjonsteknikerfaget som nytt lærefag. Forslaget anbefales av FREL.

FREL foreslo opprinnelig i utviklingsredegjørelsen 2016 å legge ned Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk
og å flytte kulde- og varmepumpemontørfaget til Vg2 automatisering. Forslaget innbar å endre
opplæringsmodellen for faget til en avviksmodell med 2 års opplæring i skole og 2,5 års opplæring i
bedrift. VKE var negative til forslaget. De viste til at dette allerede prøves ut i Nordland der det, til tross
for aktiv markedsføring, ikke har vært flere enn 2 til 4 primærsøkere til faget årlig. VKE mener dette
viser at Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk må beholdes for å sikre fortsatt vekst i antall søkere og
lærlinger til faget.

VKE skriver i sitt forslag at de ser verdien av at et Vg2-tilbud danner plattform for flere fagbrev, og
foreslår opprettelse av et nytt lærefag innen ventilasjonsteknikk. Faglærte ventilasjonsteknikere skal
ivareta et godt inneklima i bygg til lavest mulig forbruk av elektrisk energi. Kontroll, idriftsettelse,
innregulering, energieffektivisering, service, vedlikehold og dokumentasjon av ventilasjonssystemer i
næringsbygg og private boliger skal inngå i utdanningen. De opplyser at dette ikke ivaretas i dagens
læreplaner, og krever revisjon av Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk.

Forslagsstiller mener det nye faget ikke vil konkurrere med eksisterende fagbrev, men dekke et hull i
dagens utdanningstilbud. De skriver videre at «Ventilasjonsbransjen mener manglende kompetanse
knyttet til installasjon, drift og vedlikehold er den viktigste årsaken til dårlig inneklima.»

Ifølge VKE utgjør ventilasjonsbransjen 1200 bedrifter, og utdanningsbehovet anslås å være på
minimum 200 ventilasjonsteknikere per år. Ventilasjonsbransjen er dobbelt så stor som kuldebransjen,
og store ventilasjonsbedrifter sier de vil garantere for læreplasser dersom det utdannes
ventilasjonsteknikere. Det kommer ikke klart frem av forslaget om dette vil være nye læreplasser, eller
om læreplasser i et nytt ventilasjonsteknikkfag vil gå på bekostning av læreplasser i kulde- og
varmepumpemontørfaget.

Utdanningsdirektoratets vurdering av Vg2 kulde- og
varmepumpeteknikk

Rekruttering, gjennomføring og verdsetting

Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk tilbys ved elleve skoler. Skoleåret 2015-16 var det 126 elever på
Vg2-tilbudet. Tall per 1.1.2016 viser at det var 116 søkere til læreplass i 2015, og at 79 av disse fikk
læreplass.

I innspill til FREL skriver VKE at Utdanningsdirektoratets statistikk ikke stemmer med bransjens egne
tall for søkere og godkjente kontrakter. Ifølge bransjen får alle søkere tilbud om læreplass, og
bransjeforeningen har engasjert seg sterkt for å øke rekrutteringen til kulde- og
varmepumpemontørfaget.

Bransjens engasjement for Vg2-tilbudet tyder på at opplæringen som gis i Vg2 kulde- og
varmepumpeteknikk, er verdsatt i arbeidslivet. VKE argumenterer med at et Vg2-tilbud som har
lærekrefter med bakgrunn i faget, er viktig for rekrutteringen og at det er viktig for kvaliteten på
utdanningen at elevene får starte med kuldeopplæring fra Vg2.
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Utdanningsdirektoratets vurderinger

Utdanningsdirektoratet mener det ikke er ønskelig å opprette små eller smale fag som har stor grad av
faglig overlapp med andre fag. Kulde- og varmepumpeoperatørfaget er i dag et mellomstort fag med
økende rekruttering. Direktoratet mener forslaget fra VKE og FREL gir tilstrekkelig informasjon om at
det ikke er vesentlig overlapp mellom de to fagene, og at opprettelse av læreplasser i et nytt
ventilasjonsteknikkfag ikke vil gå på bekostning av kulde- og varmepumpemontørfaget. At opprettelsen
av et nytt fag vil gjøre et Vg2-tilbud mer solid ved at elevene vil få flere valgmuligheter, er ikke vesentlig.

Utdanningsdirektoratet ser det som vesentlig at det nye faget vil fylle et udekket kompetansebehov i
arbeidslivet. Vi konstaterer at fremveksten av tettere bygg, skjerpede byggekrav og mer komplekse og
kompliserte ventilasjonsanlegg, har skapt et behov for en fagkompetanse som i dag ikke oppleves som
godt nok ivaretatt i utdanningssystemet. Bransjens anslag over forventet antall læreplasser, og
bedriftenes garanti for læreplasser, styrker også forslaget.

Arbeidslivet har behov for kvalifisert arbeidskraft som kan forvalte og utvikle sitt fagområde. Dersom
dagens fagarbeidere ikke har den rette kompetansen til å installere, drifte og vedlikeholde
ventilasjonssystemer, vil opprettelsen av ventilasjonsteknikkfaget eller innføring av fordypning innen
ventilasjonsteknikk være svært viktig.

For elever og lærlinger vil opprettelse av nye fag være positivt dersom det nye faget skaper læreplasser
i en ny del av arbeidsmarkedet. Faget bør gi en selvstendig fagkompetanse og ha en tydelig
avgrensning mot andre fag. For fylkeskommunene vil opprettelse av nye lærefag være positivt dersom
faget svarer på et behov i arbeidsmarkedet og bidrar til at nye bedrifter kan godkjennes som
lærebedrifter. Konsekvenser av fordypninger for elever, lærlinger og fylkeskommuner er drøftet i del
1.3.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler at ventilasjonsteknikerfaget opprettes som nytt lærefag. Faget legges
til utdanningsprogram for elektrofag, og rekrutterer fra Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk.

Vi anbefaler at Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk endres til å ivareta ventilasjonsteknikk. Dette vil
innebære en endring i innhold og navn. Vi anbefaler at tilbudet midlertidig omtales som Vg2
varmepumpe- og ventilasjonsteknikk, men at navnet blir en del av høringen.
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Anbefaling for viklerfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned Vg3 viklerfaget.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for elektrofag har ikke foreslått endringer i viklerfaget. Rådet mener at viklerfaget utgjør en
spisskompetanse som næringslivet er avhengig av. Samtidig skriver rådet at de venter at lærlinger
knyttet til viklerfaget, vil forsvinne innen en tiårs periode.

Utdanningsdirektoratets vurdering av faget

Rekruttering, gjennomføring og verdsetting

Vg2 elenergi er stort med rundt 2500 elever. Viklerfaget er et av de minste lærefaget i Vg2-tilbudet. De
siste tre årene er det oppnådd 24 fagbrev i Vg3 viklerfaget (inkludert Vg3 vikler- og
transformatormontørfaget). Antall fagbrev svinger fra år til år.

Hvis bransjen slutter å ta inn lærlinger i faget, indikerer dette at bransjen ikke lenger har et
kompetansebehov knyttet til viklere, eller at kompetansebehovet kan ivaretas gjennom andre fag.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsning
De endringene som Utdanningsdirektoratet anbefaler i dette arbeidet, vil ta tre år før det kan vedtas og
implementeres. Det tar minst fire år å utdanne nye fagarbeidere innen viklerfaget. Vi mener det er
uheldig for elevene å utdanne seg til et fag som gir kompetanse som arbeidslivet innen kort tid ikke
lenger har behov for. Utdanningsdirektoratet vil ta imot eventuelle innsigelser i en offentlig høring.
Utdanningsdirektoratet ber rådet vurdere om dette er kompetanse som bør ivaretas, for eksempel
gjennom fordypningsområder i energioperatør og energimontørfaget.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned viklerfaget.
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Naturbruk

Beskrivelse av utdanningsprogrammet
Naturbruk er det minste utdanningsprogrammet i den yrkesfaglige strukturen. De siste årene har
rekrutteringen vært stabil på om lag 1600 søkere, men fra 2015 til 2016 har søkertallene økt med 15
prosent.81 Det er i tillegg flere friskoler som tilbyr naturbruk, og mange elever velger dette tilbudet.

Utdanningsprogrammet deles gjerne inn i en blå del (akvakultur, fiske og fangst) og en grønn del
(landbruk og gartnernæring, anleggsgartner og idrettsanleggsfag, heste- og hovslagerfag, reindrift og
skogbruk). På Vg2 er det flest elever som går landbruk og gartnernæring. Fiske og fangst, hestefaget,
akvakulturfaget og anleggsgartnerfaget er de fire store lærefagene i utdanningsprogrammet. I tillegg
har naturbruk et eget studieforberedende tilbud på Vg3 som mange elever velger. I 2014-15 var det om
lag 470 elever som gikk studieforberedende Vg3 i naturbruk. I tillegg har andelen av elevene fra Vg2
som søker seg til påbygg til generell studiekompetanse, vært mellom 12 og 15 prosent de siste årene.

Utdanningsprogrammets hovedutfordring er en svak rekruttering til mange av fagene, særlig til
landbruks- og gartnernæringen. En annen utfordring er at bransjene i ulik grad verdsetter faglært
arbeidskraft. Mange bedrifter ansetter ufaglærte. Et hovedproblem i landbruket er at arbeidsmarkedet
er lite utviklet, og at det er ulike holdninger til formell utdanning blant bønder (Østlandsforskning 2014).
Et dårlig arbeidsmarked for agronomer betyr at de må søke innpass i andre deler av arbeidslivet.
Innenfor næringer som akvakultur og fiske og fangst er fagarbeidere verdsatt, selv om det fortsatt er en
forholdsvis stor andel ufaglærte i sjømatnæringen.

Bransjen mener det innenfor primærnæringen i økende grad vil bli behov for formalisert kompetanse.
Særlig blir det behov for en kombinasjon av kompetanse om biologi og teknologi. Utviklingen i
sjømatnæringen går mot færre, større, og mer effektive driftsenheter.

Naturbruk har fire lærefag som har gjennomsnittlig under 20 årlige avlagte fagbrev. Dette er
idrettsanleggsfaget, hovslagerfaget, skogfaget og reindriftsfaget. Fagene har svak rekruttering, og det
gir utfordringer for kvaliteten på opplæringen når tilbudet er fragmentert. Utdanningsdirektoratet mener
særskilte tiltak som kan sikre at tilbudet etableres, og at kvaliteten i opplæringen er god, bør vurderes
for fagene. En mulighet er å bruke kompetansesentre. Dette temaet er omtalt i kapittel 3.6.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger - oppsummering

På bakgrunn av de skisserte utfordringene og rådets anbefaling foreslår Utdanningsdirektoratet flere
endringer for naturbruk. Anbefalingene er oppsummert i tabellen. Læreplanendringer omtales ikke her.

Dagens tilbud Utdanningsdirektoratets anbefaling

Vg1

Vg1 naturbruk Ingen endringer

Vg2

Vg2 akvakultur Ingen endringer

Vg2 anleggsgartner- og
idrettsanleggsfag

Vg2-tilbudet flyttes til bygg- og anleggsteknikk.

Vg2 fiske og fangst Legge ned kryssløpet fra utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag til
Vg2 fiske og fangst.

Vg2 heste- og hovslagerfag Splitte Vg2 heste- og hovslagerfaget. Endre opplæringsmodellen for
hovslagerfaget fra 2+2-modellen til særløp. Opprette Vg2 dyrefag.

Vg2 landbruk og gartnernæring Innføre valgfrie programfag på Vg2 landbruk og gartnernæring

81 Utdanningsdirektoratets søkertall inkluderer bare søkere til offentlige videregående skoler.
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Vg2 Reindrift Ingen endringer

Vg2 Skogbruk Ingen endringer

Vg3

Akvakulturfaget Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes faget som tilstrekkelig
relevant. Ingen foreslåtte endringer i tilbudsstrukturen.

Anleggsgartnerfaget Flytte faget til utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk

Idrettsanleggsfaget Anbefaler å legge «inne-delen» av kompetansemålene til byggdrifterfaget.

For ute-delen av faget anbefaler vi primært å ivareta faget gjennom valgbare
fordypningsområder i læreplanen i Vg3 anleggsgartner. Subsidiært anbefaler vi
å beholde idrettsanleggsfaget som et eget lærefag, revidert etter nye innspill fra
næringen. I begge tilfeller vil faget ligge i utdanningsprogram for bygg- og
anleggsteknikk.

Fiske og fangst Ingen foreslåtte endringer i strukturen. Tilbudsstruktur er ikke løsningen.

Hestefaget Faget videreføres i nytt Vg2 dyrefag

Hovslagerfaget Endre opplæringsmodellen for hovslagerfaget, fra 2+2-modellen til særløp.

Gartnernæring Vg3 tilbudet videreføres

Landbruk Vg3 tilbudet videreføres

Reindriftsfaget Ingen foreslåtte endringer i strukturen. Tilbudsstruktur er ikke løsningen.

Skogfaget Ingen foreslåtte endringer i strukturen. Tilbudsstruktur er ikke løsningen.

Studieforberedende Vg3 i naturbruk Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vurderes utdanningen som
tilstrekkelig relevant

Nye Vg3

Vg3 smådyr og zoodyr Nytt lærefag

Illustrasjon av ny tilbudsstruktur
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Anbefaling for Vg2 landbruk og gartnernæring
Utdanningsdirektoratet anbefaler å avvente beslutningen om opplæringsmodell for landbruk og
gartnernæring til vi har innhentet erfaringer fra forsøket med 2+2-modellen for agronom og gartner.
Utdanningsdirektoratet anbefaler å innføre valgfrie programfag på Vg2 landbruk og gartnernæring.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for naturbruk (FRNA) har sett på to løsninger for å imøtekomme gartnernæringens ønske om
en mer spesialisert utdanning: å innføre valgfrie programfag på Vg2 landbruk og gartnernæring, eller å
splitte dagens Vg2-tilbud i to. I del 2 av utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 foreslår FRNA å splitte
Vg2 landbruk og gartnernæring i to Vg2-tilbud: Vg2 landbruk og Vg2 gartnernæring. FRNA viser til at de
har fått signaler både fra skoler og utøvere i næringen om at dagens Vg2-tilbud ikke er en god løsning
for gartnerfaget. I dagens Vg2 er det for lite spissing mot gartnerfaget. De som går ut med
yrkeskompetanse i gartnerfaget, har ikke den kompetansen som næringen etterspør.

FRNA mener løsningen med valgfrie programfag ikke er optimal på grunn av de konsekvensene
«feilvalg» av programfag kan få for elevene. Rådet skriver at det i tillegg vil være utfordrende for elevene
å orientere seg om hvilke skoler som tilbyr hvilke av de valgfrie programfagene. Rådet skriver videre at
forskjellene mellom agronom og gartner er så store at det er mest hensiktsmessig å splitte dagens Vg2
landbruk og gartnernæring.

Videre foreslår rådet en ny opplæringsmodell for gartnerfaget. Dagens modell er et 3-årig skoleløp, men
det pågår et forsøk med 2+2 for landbruk og gartnernæring som løper frem til 2020. FRNA mener det
er flere argumenter for å innføre 2+2-modellen for gartnerfaget før forsøket er ferdig. Rådet skriver at
2+2-modellen allerede har hatt en positiv effekt for gartnerfaget i noen fylkeskommuner. Rådet mener
videre at å endre opplæringsmodell kan bidra til økt rekruttering. Samtidig viser rådet til en økende
grad av spesialisering i næringen, og at det er mest formålstjenlig at denne type spesialisering skjer i
bedrift. For landbruksfaget foreslår rådet å videreføre 3-årig skoleløp inntil forsøket er sluttført. Rådet
mener evalueringen av forsøket vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å ta en god avgjørelse for
landbruksfagets fremtid.82

Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen

Utvalget har ingen anbefalinger knyttet til en splitting av Vg2 landbruk- og gartnernæring.

I motsetning til FRNA foreslår ikke utvalget en 2+2-modell for hverken Vg3 landbruk eller Vg3
gartnernæring. Utvalget mener at en 2+2-modell er lite tilpasset realiteten i næringen. Utvalget skriver
følgende: «Næringen trenger et videregående løp som gir en solid grunnutdanning både for praktiske
yrkesutøvere og for personer som ønsker seg til videre høyere utdanning.» I tillegg påpeker utvalget at
det vil være vanskelig å finne nok læreplasser på landsbasis. På grunnlag av dette mener utvalget at et
treårig skoleløp er best egnet for fagene.

Landbruks- og matdepartementet

Utdanningsdirektoratet mottok 1.7.2016 innspill fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), hvor
departementet har lagt ved sine merknader til del 2 av FRNAs utviklingsredegjørelse for 2015/2016.
LMD skriver at de ser at det kan være forhold som taler for å splitte fagene allerede på Vg2. LMD peker
på at dette kan gi en mer spisset kompetanse innen agronomi, planter og jordkultur, samt en styrking
av agronomutdanningen.

82 Denne anbefalingen gjelder for rådet, med unntak av Fellesforbundets representant, som tar dissens. De foreslår at landbruksfaget følger
2+2-modellen allerede nå, før forsøket er sluttført.
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LMD skriver at det kan være hensiktsmessig med en 2+2-modell for gartnerutdanningen, og påpeker at
det sannsynligvis vil være mulighet for læreplasser over hele landet. Samtidig understreker
departementet at ordningen er under pilotering, og at det er viktig å høste erfaringer før det endelig
konkluderes. Det samme gjelder for landbruksfaget. LMD understreker imidlertid at 2+2-modellen ikke
bør erstatte treårig skoleløp for landbruksfaget, men eventuelt komme i tillegg.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av Vg2-tilbudet og
tilhørende lærefag

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 landbruk og gartnernæring har hatt i gjennomsnitt 647 elever årlig de siste tre årene og blir tilbudt i
alle fylkeskommunene. En høy andel av elevene som går Vg3 landbruk og Vg3 gartnernæring, tar
utdanningen sin ved friskoler. Dette forklarer hvorfor elevtallet på Vg3 er høyere enn tallet som viser
søkere til offentlige skoler. I 2016 var det to søkere til Vg3 gartnernæring ved offentlige skoler, og i
skoleåret 2014-15 var det 38 elever som gikk på Vg3 gartnernæring, inkludert offentlige skoler og
friskoler. I 2016 er det 215 søkere til Vg3 landbruk ved offentlige skoler, og 442 elever som gikk Vg3
landbruk i skoleåret 2014-15, inkludert offentlige skoler og friskoler.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

FRNA viser i del 1 av utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 til at man kan få en rekke jobber med
yrkeskompetanse i landbruksfaget. I tillegg til arbeid i landbruket, kan man blant annet få jobb innen
landbrukets organisasjoner, samvirkeorganisasjoner og innkjøpslag. Etter rådets mening dekker
landbruksfaget et reelt kompetansebehov i arbeidslivet. Samtidig skriver rådet at landbruket i dag
sysselsetter en stor andel ufaglært arbeidskraft, og at bruken må forventes å fortsette. Dette bekreftes
av Sæther (2016). Rådet skriver at bruken av ufaglært arbeidskraft må ses i sammenheng med
mangelen på arbeidskraft med yrkeskompetanse.

Også gartnervirksomhetene (gartneriene) ansetter i stor grad ufaglært arbeidskraft bekrefter FRNA. I
mange tilfeller anses det som unødvendig med yrkeskompetanse. Rådet oppfatter at det også i
fremtiden vil være mange oppgaver som kan utføres av ufaglærte. Samtidig er det jobber innenfor
gartnernæringen som krever et så høyt kompetansenivå at yrkeskompetanse er nødvendig. Rådet
skriver at bruk av ufaglært arbeidskraft må ses i sammenheng med mangelen på kvalifisert
arbeidskraft. Det utdannes for få gartnere med yrkeskompetanse.

Utdanningsdirektoratets vurderinger knyttet til endring av
opplæringsmodellen

Utdanningsdirektoratet vurderer det som lite hensiktsmessig å endre opplæringsmodell for gartnerfaget
før forsøket med 2+2-modellen er sluttført. Erfaringene så langt peker i retning av at 2+2-modellen kan
være en god løsning for gartnerfaget. Vi mener imidlertid at det er for tidlig å konkludere på det
nåværende tidspunkt. Vi ønsker å avvente erfaringene fra forsøket. Utdanningsdirektoratets anbefaling
er i tråd med anbefalingene fra LMD.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Utdanningsdirektoratet mener innspill fra bransjen viser at det er behov for tidligere faglig spesialisering
innen landbruks- og gartnerutdanningen. Vi ser to alternative løsninger for å sikre en relevant opplæring
som imøtekommer arbeidslivets kompetansebehov: valgfrie programfag på Vg2 eller splitting av Vg2
landbruk og gartnernæring.83

83 Valgfrie programfag på Vg2 er omtalt nærmere i kapittel 3.2.
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Vi mener det er hensiktsmessig å tenke langsiktig og å se ulike tiltak i sammenheng. Vi vurderer derfor
de to alternativene ut fra at landbruksfaget og gartnerfaget kan gå fra treårig skoleløp til 2+2-modellen
innen den nærmeste fremtid. Begge alternativene vil få konsekvenser for elevene, arbeidslivet og
fylkeskommunene.

Elevperspektivet

For elevene vil både valgfrie programfag på Vg2 landbruk og gartnernæring og en splitting av Vg2-
tilbudet gi positive effekter i form av en mer yrkesrettet og relevant opplæring. Elevene får mulighet til å
fordype seg i det området de er mest interessert i. Dette kan bidra til økt motivasjon for mange elever
(Høst (red.) 2013).

Å splitte Vg2-tilbudet kan imidlertid medføre uheldige konsekvenser for elevene. Det vil trolig være
grunnlag for å opprette et tilbud i Vg2 gartnernæring få steder i landet. De fleste elevene som søker seg
til Vg2 gartnernæring, må derfor flytte på seg. Det er også en risiko for at tilbudet ikke opprettes i
offentlig skole. Elever som ønsker seg inn på gartnerutdanning, er avhengige av at det finnes et privat
tilbud. De to foreslåtte Vg2-tilbudene vil kun føre til ett fag hver. Dette gir elevene begrensede
muligheter for valg og omvalg. Utdanningsdirektoratet anser dette som særlig uheldig dersom fagene
på sikt endrer opplæringsmodellen til en 2+2-modell, og elevene skal søke seg videre til læreplass.

Utdanningsdirektoratet ser også ulemper ved å innføre valgfrie programfag på Vg2 landbruk og
gartnernæring. Dersom fagene endrer opplæringsmodell til en 2+2-modell, kan valg av «feil»
programfag gjøre eleven mindre attraktive for potensielle lærebedrifter. Samtidig mener
Utdanningsdirektoratet at denne utfordringen er større i et Vg2-tilbud som leder til lærefag med få
felleselementer. Utdanningsdirektoratet mener landbruksfaget og gartnerfaget har mange nok
felleselementer til at det ikke vil være en stor utfordring for elevene som velger «feil» programfag.
Valgfrie programfag vil kun utgjøre maksimalt 140 timer.

Rådet mener valgfrie programfag kan være utfordrende i 2+2-modellen, fordi lærebedriften kan kreve
at læretiden forlenges tilsvarende omfanget av det valgfrie programfaget, dersom eleven har valgt «feil»
programfag. Utdanningsdirektoratet understreker at lærebedriften ikke kan kreve forlenget i læretid
hvis eleven har valgt «feil» valgfritt programfag. Dersom lærekontrakten skal forlenges etter ønske fra
bedriften og/eller lærlingen, krever dette godkjenning fra fylkeskommunen (jamfør opplæringsloven §
4-5 andre ledd).

Arbeidslivsperspektivet

For arbeidslivet vil en splitting av Vg2 landbruk og gartnernæring bidra til å gjøre skoleopplæringen mer
relevant. Det kan bidra å tydeliggjøre for arbeidsgivere hva ferdigutdannede med yrkeskompetanse kan.
Å etablere de to Vg2-tilbudene vil også kunne gjøre det mindre krevende for virksomheter å ta inn YFF-
elever og lærlinger.84

Utdanningsdirektoratet mener imidlertid at det er tilstrekkelig felleselementer mellom Vg3 landbruk og
Vg3 gartnernæring til at valgfrie programfag kan gi tilsvarende effekt. Agronomi er en viktig del både for
gartner- og landbruksutdanningen, og rådet påpeker selv at fagene har mange felleselementer. Norges
Gartnerforbunds (NGF) årlige undersøkelse viser at NGFs medlemmer mener den viktigste kunnskapen
man bør tilegne seg i løpet av gartnerutdanningen, er innenfor agronomi, planter og jordkultur.

Både landbruksnæringen og gartnernæringen har uttrykt at de ønsker et utdanningstilbud over hele
landet. Basert på dagens søkertall vil ikke dette være mulig for et eget Vg2 gartnernæring. Det er en
risiko for at tilbudet ikke opprettes i det hele tatt. Å beholde Vg2 landbruk og gartnernæring og innføre
valgfrie programfag, vil i langt større grad ivareta bransjens ønske om et opplæringstilbud over hele
landet.

84 Dersom faget på sikt vil følge 2+2-modellen
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Konsekvenser for fylkeskommunene

Utdanningsdirektoratet mener det vil være vanskelig for fylkeskommunene å etablere og opprettholde
et Vg2-tilbud i gartnernæring. Dagens søkertall til Vg3 gartnernæring ved offentlige skole tilsier at Vg2-
tilbudet vil ha et elevgrunnlag på tilnærmet null. Hvis vi medregner elevene som går Vg3 gartnernæring
ved friskoler, vil det nye Vg2-tilbudet ha et elevgrunnlag på mellom 30 og 40 elever. Dette er også et
begrenset elevgrunnlag.

Å etablere og opprettholde et eget Vg2 i landbruk vil imidlertid være mer sannsynlig for
fylkeskommunene. Basert på dagens søkertall til Vg3 landbruk ved offentlige skole, vil et nytt Vg2
landbruk ha et elevgrunnlag som tilsier at det kan opprettes et tilbud i tolv fylker. Hvis vi regner med
elevene som gikk Vg3 landbruk ved friskoler, tilsier elevgrunnlaget at tilbudet kan opprettes i alle
fylkene.

Å etablere de nye Vg2-tilbudene kan få administrative og økonomiske konsekvenser for
fylkeskommunene. Hvis skolen mangler lærere med kompetanse til å undervise i de nye tilbudene, må
fylkeskommunene ha midler til å ansette nye lærere og/eller midler til etter- og videreutdanning.
Dersom landbruksfaget og gartnerfaget i fremtiden endrer opplæringsmodellen fra 3-årig skoleløp til
2+2-modellen, vil de foreslåtte Vg2-tilbudene kun føre til ett lærefag hver. Dette begrenser
fylkeskommunenes fleksibilitet i arbeidet med å skaffe læreplasser.

Utdanningsdirektoratet mener de økonomiske og administrative konsekvensene for fylkeskommunene
ved å opprette valgfrie programfag trolig vil være mindre enn å splitte Vg2-tilbudet i to.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger
Utdanningsdirektoratet anbefaler å avvente beslutningen om opplæringsmodell for landbruk og
gartnernæring til vi har innhentet erfaringer fra forsøket med 2+2-modellen for agronom og gartner.

Når det gjelder forslaget om å splitte Vg2-tilbudet, mener Utdanningsdirektoratet at Vg2-tilbudene som
Faglig råd for naturbruk foreslår, ikke har potensiale til å bli tilbudt på mange skoler. Dette gjelder
særlig for Vg2 gartnernæring, som potensielt ikke vil kunne tilbys i en eneste fylkeskommune.
Utdanningsdirektoratet ser det også som uheldig at Vg2-tilbudene kun fører til ett fag hver. Dette må
særlig ses i sammenheng med at 2+2-modellen på sikt kan bli opplæringsmodellen for fagene. Dette
gir elevene få muligheter for valg og omvalg.

Utdanningsdirektoratet mener det er nok felleselementer mellom landbruksfaget og gartnerfaget til at
valgfrie programfag på Vg2 kan imøtekomme arbeidslivets behov på en tilfredsstillende måte.
Utdanningsdirektoratet anbefaler derfor å innføre valgfrie programfag på Vg2 landbruk og
gartnernæring. Vi mener valgfrie programfag kan innføres uavhengig av det pågående forsøket, fordi
rådet i tilstrekkelig grad har dokumentert behovet for økt faglig spesialisering på Vg2.
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Anbefaling for hestefaget og hovslagerfaget og smådyr
og zoodyr

Utdanningsdirektoratet anbefaler å splitte Vg2 heste- og hovslagerfaget, og endre opplæringsmodell for
hovslagerfaget, fra 2+2-modellen til særløpsmodellen. Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette et
nytt lærefag: smådyr og zoodyr. Lærefagets navn er en foreløpig arbeidstittel. Videre anbefaler vi å
opprette Vg2 dyrefag som skal lede til to lærefag, Vg3 hestefaget og Vg3 smådyr og zoodyr.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for naturbruk (FRNA) foreslår i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 å splitte Vg2 heste- og
hovslagerfag. Anbefalingen er i hovedsak begrunnet i at utdanningen til hovslagerfaget ikke fungerer i
dag. Rådet skriver at selv om dagens Vg2 heste- og hovslagerfag blir tilbudt i alle fylkeskommunene,
har dette i liten grad bidratt til ønsket rekruttering og kompetanse til hovslagerfaget. Det skyldes til dels
at læreplanen på Vg1 naturbruk og Vg2 heste- og hovslagerfag blir tolket og brukt på en slik måte at
hovslagerfaget blir lite synlig. Lærebedriftene opplever at elevene ikke er godt nok forberedt til læretid i
faget, noe som medfører at to års læretid sjelden er tilstrekkelig tid til å utdanne hovslagere.

Rådet foreslår at lærefaget får en opplæringsmodell som er en kombinasjon av særløp og 2+2-
modellen med veksling. Rådet skriver at et eget Vg2 hovslagerfag vil ha et elevgrunnlag for kun å
opprette et tilbud i én fylkeskommune, og vil gi begrenset tilgang for voksne. Særløpsmodellen gir på
den annen side, et stort ansvar til lærebedriftene. Rådet påpeker at lærebedriftene i faget er små, og at
næringen har vært tydelig på at skolebasert opplæring må supplere lærebedriftenes opplæring i en
eventuell særløpsmodell.

I del 2 av utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 skriver rådet at et nytt Vg2 hestefag må ses i
sammenheng med søknaden om nytt lærefag Vg3 dyrefag. I ettersendt tilleggsinformasjon foreslår
rådet at dyrefag opprettes som nytt lærefag, og at faget plasseres på Vg2 sammen med hestefaget,
men adskilt fra hovslagerfaget. Rådet skriver at opprettelsen av et nytt dyrefag vil bidra til å styrke
agronomopplæringen. Dette fordi noen skoler i dag gir opplæring innen denne typen dyrehold innenfor
læreplanen på Vg2 landbruk og gartnernæring. Dette går på bekostning av opplæringen om
produksjonsdyr.85

Sentrale aktører innen dyrehold

Utdanningsdirektoratet mottok 18.04.2016 søknad om nytt lærefag innen utdanningsprogrammet
naturbruk, Vg3 dyrefag. Forslagsstillerne er sentrale aktører innen dyrehold: Forsvarets hundeskole,
Standal hunde- og kattehotell, Fjellanger hundeskole AS, Manimal AS, Norsk folkehjelps
minehundesenter, Norges zoohandleres bransjeforening, Akvariet i Bergen, Kristiansand dyrepark,
Namsskogan familiepark, Stend videregående skole og Natur videregående skole. Søknaden støttes av
Faglig råd for naturbruk.86

Forslagstillerne skriver at dyrefag vil kvalifisere for arbeid i den delen av dyrenæringen som ikke er
direkte knyttet til produksjon av mat, ull, skinn, etc. Faget kan eksempelvis være relatert til pass av dyr,
helse og stell, varehandel, omsetning av dyr, dyreparker, tjenestehund, forsøksdyr, opplevelse og
turisme. Forslagsstiller skriver at det er et stort behov for et utdanningstilbud på fagarbeidernivå innen
dyrehold. Det har vært en enorm økning innen dyrehold i løpet av de siste ti-femten årene, og det er
forventet en kraftig vekst også de kommende årene (Euromonitor & Quartz, 2012).

Forslagsstillerne understreker at dyrefagarbeideren vil ha en tydelig plass i arbeidsdelingen med
definerte arbeidsoppgaver som skiller seg fra oppgavene som utføres av blant annet dyrepleiere som

85 Brev fra FRNA 16.06.2016

86 Brev fra FRNA 09.06.15
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har høyere utdanning. I dag opplever bransjen at det er krevende å rekruttere kompetent personell til
stillinger som utdannede innen dyrehold fra høgskole eller universitet er overkvalifiserte for. De
ansetter derfor ufaglærte eller folk som omskoleres fra andre yrker. Samtidig trådte det 1. januar 2016
i kraft nye krav i §4 forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr om dokumentert kompetanse for
dyrenæringene.

Forslagsstillerne anslår at bransjen kan tilby 70 læreplasser per år innen et mangfold av bedrifter,
deriblant hundeskoler, dyrepensjonat og dagpass, dyrebutikker, dyrehager- og parker,
forsøksdyravdelinger og andre dyrestaller, folkehøgskoler og naturbruksskoler. Forslagsstillerne foreslår
at lærefaget skal følge et ordinært 2+2-løp, og plasseres i utdanningsprogram for naturbruk. De foreslår
at faget får et felles Vg2 med hestefaget, og at tilbudet får betegnelsen Vg2 dyrefag.87 Det er ikke
foreslått noen kryssløp.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) skriver at det er nødvendig med tiltak for å sikre en bedre
kvalitet og større fullføringsgrad på hovslagerfaget, og at de støtter rådets forslag om å splitte Vg2
heste- og hovslagerfag. LMD mener at hestefaget må sikres tilstrekkelig fagkompetanse, og skriver at
faget ikke nødvendigvis er egnet til å kobles med «annet dyrehold».88

Utdanningsdirektoratets vurdering av Vg2-tilbudet og
tilhørende lærefag

Rekruttering og gjennomføring

De siste tre årene har Vg2 heste- og hovslagerfag hatt mellom 300 og 360 elever. Vg2-tilbudet blir
tilbudt i 18 fylkeskommuner og leder til to lærefag: Vg3 hestefaget og Vg3 hovslagerfaget. Hestefaget
hadde 131 søkere til læreplass, og av disse hadde 96 fått godkjent plass per 1.1.2016. 64 av søkerne
til læreplass var søkere med ungdomsrett. 21 personer søkte om læreplass i hovslagerfaget, og 12 av
disse fikk lærekontrakt. Kun 9 av søkerne til læreplass i hovslagerfaget var søkere med ungdomsrett.

I årene 2012-2015 har det vært skrevet ut gjennomsnittlig 63 fagbrev årlig for hestefaget og 8 for
hovslagerfaget. Hestefaget har en liten andel som tar fagbrevet som praksiskandidater, mens for
hovslagerfaget tar en tredjedel fagbrev som praksiskandidater. 32,4 prosent av elevene på Vg2 heste-
og hovslagerfag gikk videre til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Det er en relativt høy andel av søkere til læreplass i hestefaget som får godkjent lærekontrakt (73
prosent). Ifølge rådet dekker faget et reelt kompetansebehov i arbeidsmarkedet. Til sammen indikerer
dette at lærefaget er verdsatt. På den annen side mener rådet det er uklart om man får jobb i et
relevant yrke med fagbrev i hestefaget. Rådet peker på at det er variasjon i viljen til å betale for faglært
arbeidskraft, og mener at man ikke må ha fagbrev for å få jobb i bransjen.

Andelen søkere til læreplass i hovslagerfaget som får godkjent lærekontrakt, er på 57 prosent. Dette
indikerer at faget ikke er tilstrekkelig verdsatt. Samtidig kan dette henge sammen med at bedriftene
opplever at dagens Vg2 heste- og hovslagerfag ikke sikrer en god opplæring innen hovslagerfaget.
Bedriftene opplever at elevene som begynner i lære, ikke har tilstrekkelig kunnskap, noe som kan gjøre
det krevende for bedriftene å ta inn lærlinger. Rådet hevder at man får jobb i et relevant yrke hvis man
oppnår fagbrev i hovslagerfaget. Det mest vanlige er imidlertid å starte egen hovslagerbedrift etter endt
læretid, og det er et marked for det i dag. Rådet mener hovslagerfaget dekker et reelt
kompetansebehov, og at den kompetansen fagbrevet gir, er god nok for å arbeide som hovslager.

87 Arbeidsgruppen for dyrefag 15.06.16

88 Landbruks- og matdepartementet 01.07.16
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Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Utdanningsdirektoratet mener Faglig råd for naturbruk har gitt tilstrekkelig dokumentasjon på at Vg2
heste- og hovslagerfag ikke ivaretar hovslagfaget på en god nok måte. Hovslagerfaget er et tradisjonelt
håndverksfag, og det krever at man får tilstrekkelig tid til å utøve faget i praksis. Utdanningsdirektoratet
er enig i rådets vurdering av at et felles Vg2 heste- og hovslagerfag ikke ivaretar dette behovet på en
god nok måte.

Utdanningsdirektoratet mener hestefaget og hovslagerfaget har for få felleselementer til at valgfrie
programfag på Vg2 kan imøtekomme hovslagerbransjens kompetansebehov. I tillegg anser direktoratet
det som lite sannsynlig at skolene vil ha tilgjengelige lærekrefter til å kunne tilby valgfritt programfag for
hovslagerfaget. Med utgangspunkt i at arbeidslivets kompetansebehov skal vektlegges i særlig grad,
mener Utdanningsdirektoratet at Vg2 heste- og hovslagerfag må splittes for å kunne ivareta
hovslagerfaget.

Nedenfor følger våre vurderinger knyttet til hvert av fagene, hovslagerfaget og hestefaget. Våre
vurderinger for hestefaget ser vi i sammenheng med søknaden om et nytt lærefag «dyrefag».

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger for hovslagerfaget

Utdanningsdirektoratet mener innspillene vi har mottatt fra FRNA i del 2 av utviklingsredegjørelsen for
2015/2016 og i ettersendt tilleggsinformasjon fremstår som uklar. Slik direktoratet forstår det, ønsker
rådet en særløpsordning som suppleres med vekselsvis skolebasert opplæring. Dette er ikke en
nasjonalt fastsatt modell per i dag.

Det fremgår ikke av rådets forslag hva dette konkret vil innebære for hovslagerfagets plassering i
tilbudsstrukturen: Spørsmålet er om det bør opprettes et eget Vg2 hovslagerfag med mulighet for
veksling, eller om det bør opprettes en vekslingsmodell som hovedmodell i lærefaget eller, om faget bør
følge en type særløpsmodell.

Vekslingsmodeller er fortsatt under utprøving, og vi ønsker å høste erfaringer fra utprøvingen før vi
vurderer om ordningen kan bli en hovedmodell. En «ny type særløp» med vekselvis skolebasert
opplæring må eventuelt utredes nærmere, og kan heller ikke anbefales på det nåværende tidspunkt.
Utdanningsdirektoratet har derfor vurdert to alternativer for hovslagerfaget: (ordinært) Vg2 hovslagerfag
og særløp. De to alternativene vurderes opp mot hvilke konsekvenser de kan få for elever, arbeidslivet
og fylkeskommunene.

Elevperspektivet

For elevene vil det være en risiko for at et eget Vg2 hovslagerfag ikke gir relevant yrkesrettet opplæring,
fordi skolen mangler yrkesfaglærere med relevant bakgrunn. Dette kan gjøre elevene mindre motivert
underveis i opplæringen (Høst (red) 2013). Det er også en risiko for at elevene ikke er godt nok
kvalifisert til læretiden, og at bedriftene dermed ikke ønsker å ta dem inn som lærlinger.

I valg av opplæringsmodell for hovslagerfaget må vi også ta hensyn til at kun 9 av 21 søkere til
hovslagerfaget i dag er søkere med ungdomsrett. Utdanningsdirektoratet har fått tilbakemelding fra
rådet om at de ikke ønsker et eget (ordinært) Vg2-tilbud fordi det vil gi et begrenset tilbud til disse
søkerne. Vi ser ingen argumenter for å opprette et Vg2 hovslagerfag når ikke rådet og bransjen ønsker
dette.

Utdanningsdirektoratet mener særløpsmodellen vil være best for elevene. Ved at hovslagerfaget følger
særløpsmodellen, er sannsynligheten størst for at elvene får en relevant og yrkesrettet opplæring.
Utdanningsdirektoratet mener kompetansen i faget og overføring av kunnskap og opplæring i et så lite
fag som hovslagerfaget best dekkes av bedriftene. Et forslag om å endre til en 1+3 modell vil ikke frata
elevene/lærlingene noen rettigheter i forhold til læreplanverket.

Arbeidslivsperspektivet

Utdanningsdirektoratet mener at et eget Vg2-hovslagerfag vil være en lite hensiktsmessig løsning for
hovslagerfaget. Det er en risiko for at Vg2-tilbudet ikke vil ha yrkesfaglærere med den kompetansen
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som kreves for å gi en kvalitativ god opplæring. Dermed vil ikke Vg2-tilbudet imøtekomme arbeidslivets
kompetansebehov. Et alternativ kan være å opprette Vg2 hovslagerfag som en landslinje eller et
landsdekkende tilbud. Slik kan vi sikre at det finnes et tilbud, samt at tilbudet holder høy kvalitet med
tilgang på fagkompetanse. Utdanningsdirektoratet har imidlertid fått signaler fra rådet om at de ikke
ønsker et eget landslinjetilbud for Vg2 hovslagerfag, og vi ser dermed ikke dette som en aktuell løsning.

Utdanningsdirektoratet mener at særløpsmodellen faglig sett gir størst uttelling for hovslagerfaget. Det
er hovslagerne og bedriftene som kan faget best. Å innføre særløpsmodellen for hovslagerfaget vil
imidlertid gi bedriftene et større opplæringsansvar enn i dag. Dette kan være utfordrende innenfor
hovslagerbransjen, som i stor grad består av enkeltpersonforetak, som kan ha problemer med å gi
elevene en tilfredsstillende opplæring innenfor hele faget. Vi mener særskilte tiltak som kan sikre at
tilbudet etableres, og at kvaliteten i opplæringen er god, bør vurderes for hovslagerfaget. En mulighet er
å bruke kompetansesentre. Dette temaet er omtalt i kapittel 3.6.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Utdanningsdirektoratet mener elevgrunnlaget til et nytt Vg2-hovslagerfag vil være så lite at det kun kan
opprettes ett tilbud i ett fylke. Utdanningsdirektoratet mener vi ikke kan forvente at fylkeskommunene
prioriterer lærerkrefter til et så smalt tilbud som Vg2-hovslagerfag vil være. Det at Vg2-hovslagerfaget
kun vil lede til ett lærefag, begrenser fylkeskommunens fleksibilitet i arbeidet med å skaffe læreplasser
til disse elevene.

Å innføre særløpsmodellen for hovslagerfaget gir ingen betydelige økonomiske eller administrative
konsekvenser for fylkeskommunene.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger for dyrefaget og hestefaget

Søknad om et nytt lærefag: dyrefag

Utdanningsdirektoratet anser at søknaden med vedleggene gir en grundig beskrivelse av behovet for
dyrefaget, og at den fyller kravene i retningslinjene for opprettelse av nye fag. Søkerne dokumenterer at
det er behov for denne fagkompetansen, og at det vil være økt rekrutteringsbehov i fremtiden.

Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at det nye lærefaget får navnet Vg3 dyrefag. Navnet er
misvisende, siden Vg2 dyrefag også skal lede til Vg3 hestefag, og hest er også et dyr.
Utdanningsdirektoratet bruker i stedet Vg3 smådyr og zoodyr som arbeidstittel. Vi ber om innspill i
høringen til et passende navn for det nye lærefaget.

Når det gjelder hvilket Vg2-tilbud Vg3 smådyr og zoodyr skal rekruttere fra, er direktoratet enig i
forslaget som foreligger om et felles Vg2 dyrefag for hestefaget og det nye lærefaget. Nedenfor drøfter
vi hvilke konsekvenser opprettelsen av Vg2 dyrefag får for elevene, arbeidslivet og fylkene.

Opprettelse av Vg2 dyrefag sett fra elevperspektivet

Opprettelsen av Vg2 dyrefag vil ikke gi et smalere tilbud enn Vg2 heste- og hovslagerfag i dag. Det nye
Vg2-tilbudet vil også føre til to lærefag. Utdanningsdirektoratet mener Vg2 dyrefag gir elevene
tilstrekkelig fleksibilitet med hensyn til valg og omvalg. Vg2-tilbudet vil utdanne personer til
hestebransjen, men det er uklart om fagarbeideren får en relevant jobb etter endt utdanning. Vi mener
det derfor det er en fordel at Vg2-tilbudet også vil utdanne til andre bransjer innen dyrenæringen. Dette
er bransjer i sterk vekst med virksomheter over hele landet. Bransjene har uttrykt at behovet for
arbeidstakere på fagarbeidernivå er sterkt og sannsynliggjort at fagarbeideren vil ha en klart definert
plass i arbeidsdelingen. Samlet sett vurderer Utdanningsdirektoratet at et nytt Vg2 dyrefag med
påfølgende Vg3 hestefaget eller Vg3 smådyr og zoodyr gir elevene gode muligheter for en relevant jobb
etter endt utdanning.

Utdanningsdirektoratet mener det foreslåtte Vg2 dyrefag vil bestå av lærefag med flere felleselementer
enn dagens Vg2 heste- og hovslagerfag. Dette kan bidra til å øke motivasjonen hos elevene fordi det
blir lettere å gi relevant yrkespraksis i opplæringen.
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Opprettelse av Vg2 dyrefag sett fra arbeidslivsperspektivet

Utdanningsdirektoratet ser ingen negative konsekvenser ved å opprette Vg2 dyrefag sett fra et
arbeidslivsperspektiv. Utdanningsdirektoratet mener det foreslåtte Vg2-tilbudet vil dekke
dyrenæringens kompetansebehov på en god måte.

Samtidig ser Utdanningsdirektoratet at etableringen av et eget Vg2 dyrefag kan ha positive bieffekter
for landbruksnæringen. Direktoratet er enig i rådets vurdering av at det er uheldig at læreplanen for Vg2
landbruk og gartnernæring brukes til å gi opplæring i hold av andre dyr enn produksjonsdyr. Ved å
opprette Vg2 dyrefag som vil lede til Vg3 smådyr og zoodyr, vil Vg2 landbruk og gartnernæring bedre
ivareta landbruksnæringens kompetansebehov.

Konsekvenser for fylkeskommunene ved opprettelse av Vg2 dyrefag

Søkertallet til Vg3 hestefaget gir et elevgrunnlaget for Vg2 dyrefag som tilsier at det vil være mulig å
opprette et tilbud i halvparten av fylkene. Samtidig mener Utdanningsdirektoratet vi ikke kan utelukke
at Vg2 dyrefag har et ytterligere potensial. Vg2-tilbudet vil også lede til det nye lærefaget smådyr og
zoodyr, noe som kan gi Vg2 dyrefag et økt elevgrunnlag.

Å etablere et nytt Vg2 dyrefag kan få administrative og økonomiske konsekvenser for
fylkeskommunene. Det er sannsynlig at skolene vil mangle lærere med kompetanse til å undervise i de
delene av Vg2-tilbudet som er særlig knyttet til smådyr og zoodyr. Samtidig er direktoratet kjent med at
flere skoler i dag tolker læreplanen på Vg2 landbruk og gartnernæring slik at det også gis opplæring
innen denne typen dyrehold. Dermed kan det tenkes at noen fylkeskommuner allerede har relevant
lærerkompetanse. Det er allikevel trolig at fylkeskommunene må ha midler til å ansette nye lærere
og/eller midler til etter- og videreutdanning.

Det at Vg2 dyrefag fører til to lærefag gir fylkeskommunene noe fleksibilitet i arbeidet med å skaffe
elevene læreplass.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Utdanningsdirektoratet anbefaler å splitte Vg2 heste- og hovslagerfaget og å endre opplæringsmodellen
for hovslagerfaget fra 2+2-modellen til særløpsmodellen. Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette
et nytt lærefag: smådyr og zoodyr. Lærefagets navn er en arbeidstittel. Vi ber om innspill i høringen til et
passende navn for det nye lærefaget. Videre anbefaler direktoratet å opprette Vg2 dyrefag som skal
lede til to lærefag: Vg3 hestefaget og Vg3 smådyr og zoodyr.
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Anbefaling for kryssløpet til Vg2 fiske og fangst
Utdanningsdirektoratet anbefaler å avvikle kryssløpet fra Vg1 restaurant- og matfag til Vg2 fiske og
fangst.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for naturbruk (FRNA)

FRNA er generelt restriktive til bruk av kryssløp, da de mener at kompetansen i biologi som Vg1
naturbruk gir, er svært viktig for fagene i utdanningsprogrammet. Kryssløp vil derfor svekke
fagarbeiderkompetansen. FRNA har de siste årene behandlet flere henvendelser om kryssløp som de
har avvist med disse begrunnelsene.

Rådet foreslår at kryssløpet fra Vg1 restaurant- og matfag revurderes i tilknytning til en helhetlig
gjennomgang av kryssløp i arbeidet med tilbudsstrukturen. I utviklingsredegjørelsen 2015-16 del 1
skriver rådet at kryssløpet fremstår som lite relevant. Rådet mener kryssløpet ikke ville blitt anbefalt i
dag. Det er videre lite konsistent at dette kryssløpet finnes, siden det ikke finnes kryssløp til Vg2
akvakultur, og heller ikke fra Vg1 naturbruk til Vg2 matfag (som leder til sjømatproduksjon).

Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM)

FRRM skriver at de støtter FRNA i denne saken. Rådet anbefaler oss å se på bakgrunnen for at
kryssløpet ble etablert, og i hvilken grad det har blitt brukt, når vi skal vurdere hvorvidt det skal legges
ned.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger
Nasjonalt fastsatte kryssløp er nedfelt i tilbudsstrukturen. Utdanningsdirektoratet har i arbeidet med å
gjennomgå tilbudsstrukturen ikke gjort en helhetlig vurdering av kryssløpsordningen, men behandlet de
enkeltforslagene som foreligger.

Utdanningsdirektoratet fører normalt ikke statistikk på kryssløp. Basert på tall fra 2015, var det kun 3
av 119 elever på Vg2 fiske og fangst som kom fra utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag.
Uten at vi vet noe om utviklingen fra år til år, kan dette likevel tyde på at kryssløpet har hatt en liten
effekt på rekrutteringen til Vg2 fiske og fangst.

FRNA stiller spørsmål ved det faglige grunnlaget for etableringen av dette kryssløpet, og ville ikke
anbefalt opprettelsen i dag. Utdanningsdirektoratet har ikke fått noen motargumenter fra bransjen
representert i FRRM. Utdanningsdirektoratet mener dette taler for å avvikle kryssløpet. En eventuell
justering av denne anbefalingen må komme etter behandlingen i en offentlig høring eller i varslet
læreplanarbeid fra FRNA.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avvikle kryssløpet fra utdanningsprogrammet for restaurant- og
matfag til Vg2 fiske og fangst.



237

Anbefaling for Vg3 anleggsgartner
Utdanningsdirektoratet anbefaler å flytte lærefaget anleggsgartner til utdanningsprogrammet for bygg-
og anleggsteknikk. Det skal opprettes et eget Vg2 for anleggsgartner. Det skal være kryssløp fra Vg1
naturbruk.

Forslaget må ses i sammenheng med våre anbefalinger for idrettsanleggsfaget. Anbefalingene for dette
lærefaget omtales i kapittel 11.6.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk og Norske anleggsgartnere- miljø og
landskapsentreprenører

Norske anleggsgartnere- miljø og landskapsentreprenører (NAML) ønsker at faget anleggsgartner skal
flyttes og plasseres i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. Forslaget støttes av Faglig råd for
bygg- og anleggsteknikk.

NAML skriver at anleggsgartnerfaget er et grønt, urbant byggfag. De ønsker å bedre kvaliteten i
utdanningen og kompetansen i hele bransjen, og mener dette skal gjøres gjennom økt samspill med
aktører de samarbeider med på prosjekter og anlegg. NAML har også målsettinger om å bedre
rekrutteringen til faget, og ønsker å ha en større gruppe å rekruttere fra. Relevante kompetansemål fra
dagens Vg1 naturbruk vil måtte overføres til et nytt Vg2 anleggsgartnerfag, skriver NAML. Den
teoretiske opplæringen på Vg2 vil bli mer rettet mot anleggsgartnerfaget når idrettsanleggsfaget ikke
lenger blir en del av dette Vg2, noe som skal sikre at «det grønne» i faget blir ivaretatt, selv om det er
plassert under utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Partene har også meldt behov for
en generell revidering av læreplanene for å ivareta fremtidens kompetansebehov.

Faglig råd for naturbruk

FRNA skriver89 at de forventer at anleggsgartnerfaget vil overføres til bygg- og anleggsteknikk, og at de
som et utgangspunkt ikke ønsker å motarbeide dette. Rådet mener det er noen utfordringer ved en
overføring, og at det også er noen klare forutsetninger som må være til stede, for at det skal være
forsvarlig å overføre faget. Anleggsgartnerfaget ligger i skillet mellom «det grønne» (natur, miljø mv.) og
«det grå» (bygg, anlegg). Dersom anleggsgartnerfaget overføres til bygg- og anleggsteknikk, forutsetter
rådet at den «grønne delen» fortsatt blir ivaretatt på Vg1 og Vg2. I likhet med NAML mener rådet at
anleggsgartnerfaget må ha et eget Vg2. I tillegg må faget være synlig i Vg1 bygg- og anleggsteknikk, noe
rådet ser vil være en utfordring.

FRNA er spesielt opptatt av potensielle konsekvenser overføringen vil få for Vg1 naturbruk.
Utdanningsprogrammet for naturbruk er fra før et relativt lite utdanningsprogram, og til tross for
kryssløp fra bygg- og anleggsteknikk har hovedtyngden av rekrutteringen til anleggsgartnerfaget ifølge
rådet vært fra Vg1 naturbruk. Rådet beskriver ikke nærmere hvilke konsekvenser de mener endringen
vil få, annet enn at de er usikre på betydningen det kan få for en del naturbruksskoler.

FRNA er, som NAML, opptatt av at kryssløp fra Vg1 naturbruk må videreføres som en
rekrutteringsmulighet til faget. FRNA er også opptatt av at elever som utdannes i anleggsgartnerfaget,
skal kunne velge yrkesfaglig fordypning (YFF) fra kompetansemål i utdanningsprogrammet for
naturbruk, og ikke inngå i unntaket under 3.1 i forskrift til YFF90.

89 E-post fra FRNA 27.6.2016 – skriftlige innspill til Udir etter behandling i rådsmøte 8.juni 2016.

90 På Vg2 kan yrkesfaglig fordypning brukes til opplæring i kompetansemål fra læreplaner fra andre utdanningsprogrammer.
Unntaket gjelder for elever som følger utdanningsprogrammene for bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. For disse
utdanningsprogrammene skal YFF på Vg2 bare brukes til opplæring i kompetansemål fra eget utdanningsprogram.
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Utdanningsdirektoratets vurderinger av faget

I dagens tilbudsstruktur er anleggsgartnerfaget og idrettsanleggsfaget samlet i et felles Vg2 under
naturbruk. Det er kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk. 17 skoler rundt om i landet har tilbud om
Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, og det er totalt i underkant av 200 elever i dette Vg2-tilbudet.

I 2015 var det 201 søkere til læreplass i anleggsgartnerfaget, og 92 av disse hadde godkjente
lærekontrakter per 1.1.2016. Andel søkere som får læreplass har de siste årene ligget på rundt 50
prosent, og utviklingen i antall løpende lærekontrakter har vært svakt nedadgående siden 2010. Det
ble i årene 2012-13, 2013-14 og 2014-15 oppnådd hhv. 88, 92 og 107 fagbrev i anleggsgartnerfaget.
Ca. 25 prosent av kandidatene som oppnådde fagbrev, er voksne som tar fagprøven gjennom
praksiskandidatordningen.

FRNA skriver i sin utviklingsredegjørelse for 2012/2013 at det er et jevnt behov for faglært
arbeidskraft, særlig i bynære strøk. Det er i økende grad etterspørsel etter spisskompetanse. Det er
uklart hvorfor så mange søkere ikke får tilbud om læreplass, men en forklaring kan være at mange
bedrifter er små.

Utdanningsdirektoratets vurdering av løsninger

Vi mener vi har fått en tydelig anbefaling fra bransjen om å overføre lærefaget til bygg- og
anleggsteknikk. Samtidig ser vi også noen av de samme utfordringene som FRNA skisserer.

Vi mener det vil være vanskelig å ivareta det «grønne» i faget på samme måte som i dag. Selv med
justeringer i læreplanen på Vg1 bygg- og anleggsteknikk, og nye læreplaner for Vg2 anleggsgartner, vil
det bli et skifte, ganske sikkert i elevmassen og muligens også i lærerkreftene (avhengig av hvilke
konsekvenser en flytting får i den i lokale skolestrukturen). Det er rimelig å anta at elever fra Vg1 bygg-
og anleggsteknikk i utgangspunktet vil være mindre orientert mot «det grønne» enn det elever fra Vg1
naturbruk er.

Samtidig er det fra næringen selv uttalt at det «grønne byggfaget» er i utvikling. Miljø og bærekraft er
også en sterk driver for utviklingen i bygg- og anleggsbransjen, og anleggsgartnerfaget vil være sentralt i
dette.

Utdanningsdirektoratet støtter at det ved en flytting av faget etableres et eget Vg2 for anleggsgartner
(og idrettsanleggsfaget, kapittel 11.6) på bygg- og anleggsteknikk, samt at elevene som går dette Vg2-
tilbudet, må kunne velge kompetansemål fra naturbruk i YFF. Dette for å sikre at den grønne delen av
faget blir ivaretatt.

Anleggsgartnerfaget er det nest største lærefaget i naturbruk etter akvakulturfaget og før fiske og
fangst. Det er det lærefaget i utdanningsprogrammet som har flest søkere. Utdanningsdirektoratet er
derfor enig i FRNAs betraktninger om at en overflytting sannsynligvis vil få konsekvenser for helheten til
utdanningsprogrammet naturbruk.

Det er imidlertid vanskelig å forutse hvilke konsekvenser en flytting vil få. Vg2 landbruk og
gartnernæring og Vg2 heste- og hovslagerfag er de to «bærende» Vg2-tilbudene i
utdanningsprogrammet, med tilbud i henholdsvis 19 og 18 fylker. Hvorvidt bygg- og anleggsteknikk
tilbys på de samme skolene som naturbruk, vil være med på å avgjøre hvor store konsekvenser
endringen får for elevenes valg og rekruttering. Med kryssløp fra naturbruk vil man kunne holde fast på
noe av rekrutteringsveien fra naturbruk dersom Vg2 tilbudet ligger på samme skole. Det vil være
mindre sannsynlig å rekruttere elever fra naturbruk dersom de må skifte skole.

Utdanningsdirektoratet mener det er grunnlag for å anbefale en flytting av faget når bransjen er tydelig
på et slikt ønske og har flere gode argumenter for det. Det er også enighet mellom de to faglige rådene
om denne løsningen. Vi mener at vi ikke har nok informasjon om eventuelle negative konsekvenser av
en flytting. Når forslaget sendes på offentlig høring, bør spørsmål knyttet både til ivaretakelse av det
grønne perspektivet og konsekvenser for utdanningsprogrammet naturbruk løftes frem. Dette for å
sikre at eventuelt tungtveiende argumenter for ikke å flytte faget vil bli synliggjort bedre. Læreplanen for
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Vg1 bygg- og anleggsteknikk og læreplanen for det nye Vg2 anleggsgartner må revideres slik at de i
tilstrekkelig grad ivaretar det grønne perspektivet i faget.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler å flytte lærefaget anleggsgartner til utdanningsprogrammet for bygg-
og anleggsteknikk. Det skal opprettes et eget Vg2 for anleggsgartner.

Det skal være kryssløp fra Vg1 naturbruk, og elever på Vg2 anleggsgartner skal ha mulighet til å velge
kompetansemål fra naturbruk i YFF.
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Anbefaling for Vg3 idrettsanleggsfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler at inne-delene av kompetansemålene i idrettsanleggsfaget skal
integreres i byggdrifterfaget i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.

Utdanningsdirektoratet har en primær og en subsidiær anbefaling for utedelen av kompetansemålene i
idrettsanleggsfaget. Primært anbefaler Utdanningsdirektoratet å ivareta faget som et valgbart
fordypningsområde i læreplanen for Vg3 anleggsgartner. Subsidiært anbefaler Utdanningsdirektoratet å
beholde idrettsanleggsfaget som et eget lærefag.

I begge tilfeller skal utarbeidelse av læreplaner bygge på de nye initiativene fra næringen. Valgbare
fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for naturbruk

Begrunnelse for flytting av kompetansemål til byggdrifterfaget

FRNA skriver at idrettsanleggsfaget har likhetsstrekk med byggdrifterfaget, men at læreplanene i
fagene har noe ulik orientering. Der læreplanen i byggdrifterfaget er orientert rundt drift og vedlikehold
av bygning med tilhørende utendørsanlegg, er læreplanen i idrettsanleggfaget orientert rundt drift og
vedlikehold av utendørsanlegg med tilhørende bygninger. Imidlertid fremgår det av innspill fra
organisasjonen Bad, Park og Idrett at driftsoperatører i idrettsanlegg i stadig større grad enten er
orientert rundt drift og vedlikehold av bygninger med tilhørende innendørs idrettstekniske
installasjoner, eller de er orientert rundt drift og vedlikehold av utendørs idrettsanlegg som kunstgress,
gress, løypekjøring med mer.

Med bakgrunn i dette anbefaler FRNA at faget ikke videreføres med dagens innhold og at
kompetansemålene som er knyttet til drift og vedlikehold av innendørs idrettstekniske installasjoner
legges til byggdrifterfaget i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Anbefalingen forutsetter
at utedelen ivaretas et annet sted.

FRNAs anbefalinger er i tråd med anbefalingene fra Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA).
Byggdrifterfaget skal videreføres som et særløp, men med en oppdatert læreplan.

Søknad fra Norges skiforbund, Norges golfforbund, Norwegian greenkeeper
association (NGA) og Norges idrettsforbund om et nytt idrettsanleggsfag

I 2015 søkte Norwegian greenkeeper association (NGA) om opprettelse av greenkeeperfaget, et fag
som skulle gi kompetanse i vedlikehold av golfbaner og andre idrettsanlegg med gressmatter. Forslaget
ble sendt ut på offentlig høring våren 2015. Basert på uttalelser fra høringsinstansene konkluderte
Utdanningsdirektoratet med å ikke anbefale en opprettelse av faget, og at bransjen heller tok initiativ til
en revidering av læreplanen for Vg3 idrettsanleggsfag. Bakgrunnen for avslaget var særlig at faget ga
en smal kompetanse, og at yrket var sesongbetont.

En sammenslutning av Norges skiforbund, Norges golfforbund, Norwegian greenkeeper association
(NGA) og Norges idrettsforbund har søkt om opprettelse av et nytt lærefag, som har arbeidstittelen «golf
course & mountain manager».

Faget skal rekruttere til og kvalifisere for vedlikehold og skjøtsel av idrettsanlegg, spesielt rettet mot
golfbaner og skianlegg. Faget anslås til å ha et rekrutteringsgrunnlag på rundt 20 nye fagarbeidere
årlig.

En ny type idrettsanleggsfag vil ikke inkludere innedelen som i dag, og søknadsstillerne mener
søknaden kan erstatte utedelen av driftsoperatør idrettsanlegg i en ny struktur.

Utendørs idrettsanlegg favner vidt og omfatter også syntetiske spilleflater (kunstgress). Friluftslivet blir
stadig mer kompetansekrevende gjennom etablering av merkede og tilrettelagte løyper,
aktivitetsparker, klatreanlegg og badeanlegg. Søknadsstillerne har likevel valgt å knytte
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kompetansemålene til det som er spesielt for idrettene golf og skisport. Begrunnelsen er at disse har
mye til felles i bruk av maskiner og utstyr, representerer arbeidsplasser med flere ansatte og utfyller
hverandre med tanke på sesongvariasjoner. Fagbrevet skal likevel kunne dekke opplæringsbehov også
for andre typer anlegg, for eksempel fotballanlegg.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av idrettsanleggsfaget

Vg2 i anleggsgartner- og idrettsanleggsfag har de siste årene hatt i underkant av 200 elever. Av de som
søker seg til lære, søker den store majoriteten seg til anleggsgartnerfaget. I 2015 var det kun 6 søkere
til idrettsanleggsfaget, hvorav 3 hadde inngått godkjent lærekontrakt per 1.1.2016.

Det ble i årene 2012/13, 2013/14 og 2014/15 oppnådd hhv. 10, 1 og 6 fagbrev i idrettsanleggsfaget.
5 av disse var avlagt av praksiskandidater.

Utdanningsdirektoratet mener det er tydelig at idrettsanleggsfaget ikke har fungert etter sin hensikt, og
at det ikke er tilstrekkelig verdsatt i arbeidslivet. Sannsynligvis har dette bakgrunn i at driftsoperatør i
idrettsanlegg er en uklar yrkeskategori og at bransjen rekrutterer personer med ulik bakgrunn. Andre
grunner er trolig at behovet for arbeidskraft varierer med årstider og sesonger, og at tilgangen til fast
stilling dermed er begrenset.

FRNA skriver at fagområdet har et fragmentert eierskap, og at det ikke har lykkes å få forankret faget.
De skriver også at det ikke finnes andre fag det er naturlig å slå hele faget sammen med. Samtidig
mener rådet at en utedel av faget bør ivaretas på en eller annen måte i fagopplæringen, og at de ikke
vil anbefale en avvikling.

Rådet skriver at «antall søkere til faget er svært begrenset og etterspørselen etter fagarbeidere er på et
minimum. Hovedforklaringen til overnevnte er antakelig at faget er for bredt til å være anvendbart.
Initiativ til videreutvikling mot whitekeeper har ikke økt omfanget».

I innspillene fra høringen til forslaget om et greenkeeperfag mente særlig fylkeskommunene at
kompetansen som etterspørres fra greenkeepermiljøet, kan dekkes av idrettsanleggsfaget som er
modent for en gjennomgang.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger
Utdanningsdirektoratet er, uavhengig av løsninger for utedelen av idrettsanleggsfaget, enig i at det er
riktig å integrere «innedelen» av fagets kompetansemål i byggdrifterfaget, og vil derfor anbefale disse
endringene for byggdrifterfaget.

Det er mer utfordrende å finne en god løsning for den resterende delen av faget - for utedelen. Med
bakgrunn i innspill og våre vurderinger av faget ser Utdanningsdirektoratet tre alternative løsninger:

 Alternativ 1: Å legge ned idrettsanleggsfaget. De resterende kompetansemålene videreføres
ikke som en del av fagopplæringen.

 Alternativ 2: Å revitalisere/fornye faget i tråd med ønskene fra Norges Skiforbund og Norges
Golfforbund (mfl.)

 Alternativ 3: Å ivareta faget gjennom et valgbart fordypningsområde i læreplanen for Vg3
anleggsgartner.

Når det gjelder alternativ 3, er valgbare fordypningsområder i læreplanen omtalt i kapittel 3.3. Det betyr
at noen deler av læreplanen velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i
læreplanen bli utformet, men felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største delen av
lærefaget. Hver lærling kan kun velge ett fordypningsområde i løpet av læretiden, og fordypningen skal
rette seg mot spesifikke bransjer eller områder av faget. I dette tilfellet kan det tenkes flere valgbare
fordypninger, for eksempel drift av skianlegg eller drift av golfanlegg.

I alternativ 2 og 3 har Utdanningsdirektoratet forutsatt at idrettsanleggsfaget og anleggsgartneren
fortsatt skal være plassert i samme Vg2. Ettersom anleggsgartner flyttes til utdanningsprogrammet for
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bygg- og anleggsteknikk (kapittel 11.5), vil idrettsanleggsfaget følge med. Idrettsanleggsfaget er et for
lite fag til å ha sitt eget Vg2-tilbud, og vi ser heller ikke at en plassering i for eksempel Vg2 landbruk og
gartnernæring er ønskelig.

Vurdering av de tre alternativene opp mot hverandre

Elevperspektivet

En nedlegging av faget vil for elevene ha få konsekvenser, da det ikke er mange som velger dette
tilbudet i dag. Samtidig vil det for dem som velger Vg2 anleggsgartner, ha en betydning om det tilbudet
de går på, leder til kun ett eller flere lærefag. Ved alternativ 2, å beholde et idrettsanleggsfag, vil
elevene ha større mulighet for omvalg hvis de ikke får læreplass i Vg3 anleggsgartner. Alternativ 3 kan
også bidra til å inkludere flere bedrifter og flere læreplasser, noe som er positivt for elevene.

Arbeidslivsperspektivet

Hvorfor dagens idrettsanleggsfag ikke gir en kompetanse som gjør at en idrettsanleggsoperatør kan
skjøtte skianlegg og golfbaner, er uklart. Det er også uklart hvorfor aktørene som søker om et nytt fag,
til nå ikke i tilstrekkelig grad har tatt i bruk det eksisterende faget. Utdanningsdirektoratet mener
søknaden om å opprette «golf course & mountain manager» handler om å revitalisere dagens
idrettsanleggsfag. Det er vanskelig å si sikkert hvilke negative konsekvenser det vil ha for arbeidslivet å
legge ned idrettsanleggsfaget og ikke innfri initiativene fra bransjen.

På den ene siden kan man si at det ikke er en stor risiko å legge ned faget, da arbeidslivet frem til i dag
i liten grad har tatt i bruk faget. Utdanningsdirektoratet mener det også er en risiko i fremtiden for at
virksomhetene ikke stiller de nødvendige læreplassene til disposisjon. Det vil kreve et særlig godt
samarbeid mellom aktørene for å sikre en velfungerende opplæring imellom skifte av årstider og behov.
De fleste golfanlegg og skianlegg er bare åpne visse deler av året. Bransjen er fragmentert og har ikke
nødvendigvis noe klart eierskap.

På den andre siden er det positivt at flere forbund nå har gått sammen i et forsøk på å samkjøre og
tydeliggjøre sine kompetansebehov. Søknadsstillerne begrunner opprettelsen av et nytt fag med behov
for rekruttering og synliggjøring av yrket. Et eget fagbrev mener de også kan bidra til lokal rekruttering
av kvalifiserte medarbeidere. I tillegg sikrer det en offentlig finansiering av opplæringen, som nå i stor
grad gjøres gjennom ulik kursvirksomhet.

Alternativ 3, egne valgbare fordypningsområder i Vg3 anleggsgartner, er ikke drøftet med
søknadsstillerne, men alternativet kom opp i et møte sammen med FRBA og FRNA. Særlig FRBA er
opptatt av at fagene deres skal ha en stor nok bredde, og er derfor positive til alternativet.

Konsekvenser for fylkeskommunene

En nedlegging av faget vil ikke få noen store konsekvenser for fylkeskommunene som skoleeier.
Samtidig vil det være enklere for deres dimensjoneringsarbeid å ha et Vg2 som leder til flere lærefag,
noe som kan være et argument for å beholde idrettsanleggsfaget, enten som et eget fag eller som et
fordypningsområde.

Andre vurderinger

Med det sterke initiativet fra aktører i næringen kan det virke som det er et ikke utløst potensiale i
utedelen av idrettsanleggsfaget.

Ved en revidering av faget bør man ta utgangspunkt i initiativet til golf- og skinæringen. Det er en
forutsetning for å få til en god forankring i et arbeidsliv som er klare for å ta inn lærlinger. Samtidig er
det viktig at faget favner bredt nok til å inkludere flere typer idrettsanlegg.

Initiativet fra næringen kan enten ivaretas ved å revidere det eksisterende idrettsanleggsfaget, eller ved
å opprette flere valgbare fordypningsområder i Vg3 anleggsgartner. Utdanningsdirektoratet mener
uansett at idrettsanleggsfaget er en bedre arbeidstittel enn det foreslåtte «golf course & mountain
manager».



243

Valgfrie programfag på et Vg2 anleggsgartner og idrettsanleggsfag kan også vurderes i arbeidet med
læreplanene. Fordypninger kan imidlertid rette seg mot enten skianlegg eller gressanlegg.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler at innedelene av kompetansemålene i idrettsanleggsfaget skal
integreres i byggdrifterfaget i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.

Utdanningsdirektoratet har en primær og en subsidiær anbefaling for utedelen av kompetansemålene i
idrettsanleggsfaget. Primært anbefaler Utdanningsdirektoratet å ivareta faget ved å lage valgbare
fordypningsområder i læreplanen på Vg3 anleggsgartner. Subsidiært anbefaler Utdanningsdirektoratet
å beholde idrettsanleggsfaget som et eget lærefag.

I begge tilfeller skal utarbeidelse av læreplaner bygge på de nye initiativene fra næringen.
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Bygg- og anleggsteknikk

Beskrivelse av utdanningsprogrammet
Utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk blir ofte beskrevet som en del av kjerneområdet av
fagopplæringen og de tradisjonelle yrkesfagene (Høst mfl., Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei).
Lærlingordningen står sterkt i de fleste bransjer representert i utdanningsprogrammet. Næringen er
konjunkturfølsom og påvirket av teknologisk utvikling, nye produksjonsmåter, nasjonale standarder og
regelverk.

I 2016 søkte vel 4000 elever Vg1 bygg- og anleggsteknikk, og i 2015-16 ble det inngått 3820 nye
lærekontrakter i utdanningsprogrammet. Fra 2006 til i dag har den totale utviklingen i søkertallene ført
til en nedgang på nesten 1600 søkere. De to siste årene det vært en liten forbedring, og siden 2014
har søkertallene gått opp med nesten 700 søkere. Det er særlig søkningen til byggfagene som har vært
negativ, og det bekymrer næringen. Innenfor byggebransjen er det også mangel på læreplasser. I
næringen er det nå enighet om nye tiltak som kan forsterke etterspørselen etter lærlinger, herunder nye
anbudskriterier med krav om dokumentert fagkompetanse og forsterkede lærlingklausuler. Situasjonen
er bedre innenfor anlegg, hvor søkningen i dag er god, og anleggsbransjen har kapasitet til å ta inn flere
lærlinger. De små fagene i utdanningsprogrammet sliter mest med rekrutteringen.

De fleste bygg- og anleggsfagene er fag med lange tradisjoner for å ta inn lærlinger, og fagarbeideren
har en definert plass i arbeidsdelingen. Behovet for faglært arbeidskraft vil øke i årene som kommer.
Yrkesfaglig utvalg for bygg, elektro og industri (2016) fikk blant annet i oppdrag å vurdere hvordan
endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen. De skriver i sin rapport at
hovedutfordringen knytter seg til den raske teknologiske utviklingen og de rammevilkårene bedriftene
har. Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (2016) mener også at næringen i årene som kommer, vil stå
overfor en rekke nye krav og utfordringer, blant annet vil klimaendringer, energikrav, urbanisering og
industrialisering forutsette flere fagspesialister i fag og prosess. Innenfor anleggsbransjen er det årlige
statsbudsjetter som legger premissene for aktiviteten. Nasjonal transportplan legger opp til økt
anleggsvirksomhet knyttet til både vei og bane.

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk skriver at tilbudsstrukturen skal løse oppgaven med å gi
ungdommer en bred og robust fagutdanning som grunnlag for livslangt arbeid og utvikling, til tross for
at dagens bedriftsstruktur og arbeidsmarked er svært spesialisert. For å møte de raske endringene i
arbeidslivet må derfor en struktur med bredt utdanningsprogram på Vg1 beholdes. Imidlertid foreslår
bransjene en splitting av flere Vg2-tilbud i dagens struktur, og argumenterer for at ytterligere
fagspesialisering på Vg2 er nødvendig når man skal beholde et samlet Vg1 bygg- og anleggsteknikk.
Utdanningsdirektoratet har imøtesett disse forslagene.

Bransjen vil at lærefagene har en nødvendig bredde og en tydelig kjernekompetanse. Utdanningen skal
være solid og robust slik at den i et livsløpsperspektiv vil være relevant til tross for ny teknologi,
strukturell utvikling og konjunktursvingninger. Samtidig vil yrkesutøvelsen i læretiden være avgrenset og
preget av hvilke arbeidsoppdrag innen fagområdet lærebedriften kan tilby. Rådet foreslår innføring av
fordypningsområder i læreplanen på Vg3. Utdanningsdirektoratet har på bakgrunn av dette anbefalt
slike løsninger for fagene som rekrutterer fra Vg2 anleggsteknikk og Vg2 treteknikk.

Utdanningsprogrammet har i dag flere lærefag som i gjennomsnitt har under 20 oppnådde fag- eller
svennebrev i året. Fagene har svak rekruttering, og det gir utfordringer for kvaliteten av opplæringen
når tilbudet er fragmentert. Utdanningsdirektoratet mener at særskilte tiltak som kan sikre at tilbudet
etableres, og at kvaliteten i opplæringen er god, bør vurderes for fagene. En mulighet er å bruke
kompetansesentre. Dette temaet er omtalt i kapittel 3.6.

Endringer i andre utdanningsprogrammer har betydning for bygg- og anleggsteknikk. I vår gjennomgang
av design og håndverk har vi anbefalt å flytte trehåndverksfagene til bygg- og anleggsteknikk. Fagene
skal videreføres som særløp, med unntak av møbelsnekkerfaget som vi anbefaler skal ligge i Vg2
treteknikk. Dette er omtalt i kapittel 4.6. Vi anbefaler også at anleggsgartnerfaget flyttes fra naturbruk
til bygg- og anleggsteknikk. Idrettsanleggsfaget foreslås primært som en fordypning i
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anleggsgartnerfaget, men subsidiært videreført som eget lærefag, da også under
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Dette er omtalt i kapitlet om naturbruk, kapittel 11.

Anbefalte endringer - oppsummering

På bakgrunn av de skisserte utfordringene og rådets anbefaling foreslår Utdanningsdirektoratet flere
endringer for bygg- og anleggsteknikk. Anbefalingene er oppsummert i tabellen. Læreplanendringer
omtales ikke her.

Dagens tilbud Utdanningsdirektoratets anbefaling

Vg1

Vg1 bygg- og anleggsteknikk Ingen endringer

Vg2

Vg2 anleggsteknikk Ingen endringer. Endringer i lærefagene omtalt under.

Vg2 byggteknikk Splitte dagens Vg2 og opprette Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur

Vg2 klima, energi- og miljøteknikk Splitte dagens Vg2 og opprette Vg2 rør og Vg2 ventilasjon, taktekking og membran.

Vg2 overflateteknikk Endre navn til Vg2 maler. Legge renholdsoperatørfaget til særløp. Vg2 maler vil
bestå av malerfaget og industrimalerfaget.

Vg2 treteknikk Endre navnet til Vg2 møbel og treteknikk.

Nye Vg2

Vg2 anleggsgartner- og
idrettsanleggsfag

Flyttes fra naturbruk til bygg- og anleggsteknikk

Vg3

Anleggsmaskinførerfaget

Asfaltfaget

Banemontørfaget

Fjell- og bergverksfaget

Vei- og anleggsfaget

Slå sammen lærefagene og lage et nytt felles lærefag for anleggsteknikk. I
læreplanen skal det være valgbare fordypningsområder med utgangspunkt i
dagens lærefag. Opprette to helt nye fordypningsområder: Veidrift og
veivedlikehold og anleggsrørlegger

Betongfaget

Murerfaget

Stillasbyggerfaget

Tømrerfaget

Lærefagene videreføres. Betongfaget og murerfaget i nytt Vg2 betong og mur.
Stillasbyggerfaget og tømrerfaget i nytt Vg2 tømrer

Rørleggerfaget

Tak- og membrantekkerfaget

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Lærefagene videreføres. Rørleggerfaget i nytt Vg2 rør. Tak- og
membrantekkerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget i nytt Vg2 ventilasjon,
membran og taktekking.

Industrimalerfaget

Malerfaget

Renholdsoperatørfaget

Lærefagene industrimalerfaget og malerfaget videreføres i nytt Vg2 maler.
Renholdsoperatørfaget legges til særløpsmodell.

Limtreproduksjonsfaget

Trelastfaget

Trevare- og bygginnredningsfaget

Slå sammen lærefagene og lage et nytt felles fagbrev for treindustri. I læreplanen
skal det være valgbare fordypningsområder.

Byggdrifterfaget

Feierfaget

Glassfaget

Lærefagene videreføres, merknader:

Integrere «innedelen» av idrettsanleggsfaget i byggdrifterfaget.
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Isolatørfaget

Steinfaget

Ikke vurdert endringer i feierfaget, glassfaget og steinfaget fordi vi ikke har
tilgjengelig informasjon (drøftes med rådet).

Isolatørfaget foreslås omgjort til 2+2 modell i Vg2 ventilasjon, membran og
taktekking.

Nye Vg3

Veidrift- og veivedlikehold
(fordypningsområde)

Anleggsrørlegger (fordypningsområde)

Foreslås opprettet som valgfrie fordypningsområder i nytt felles lærefag for
anleggsteknikk

Vg3-tilbud fra andre utdanningsprogram

Anleggsgartnerfaget

(Idrettsanleggsfaget)

Lærefaget anleggsgartner flyttes fra naturbruk til bygg- og anleggsteknikk.

Primær anbefaling for «utedelen» av idrettsanleggsfaget er å bevare faget gjennom
valgbare fordypningsområder i læreplanen på Vg3 anleggsgartner. Subsidiært
anbefaler vi å beholde idrettsanleggsfaget som et eget lærefag, revidert etter nye
innspill fra næringen.

Møbelsnekkerfaget Lærefaget flyttes fra design og håndverk til bygg- og anleggsteknikk. Skal
rekruttere fra Vg2 treteknikk

Bøkkerfaget

Orgelbyggerfaget

Tredreierfaget

Treskjærerfaget

Tråbåtbyggerfaget

Gipsmakerfaget

Kurvmakerfaget

Lærefagene flyttes fra design og håndverk til bygg- og anleggsteknikk.
Opplæringsmodell er særløp.
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Illustrasjon av ny tilbudsstruktur
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Anbefalinger for Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi-
og miljø

Utdanningsdirektoratet anbefaler å splitte Vg2 byggteknikk og opprette to nye Vg2-tilbud: Vg2 tømrer og
Vg2 betong og mur. Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette kryssløp fra Vg2 betong og mur til Vg3
stillasbyggerfaget.

Videre anbefaler Utdanningsdirektoratet å splitte Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk i to nye Vg2-tilbud:
Vg2 rør og Vg2 ventilasjon, membran og taktekking. Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette
kryssløp fra Vg2 rør til Vg3 industrirørlegger.

Innspill fra bransjen

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) forslår i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 å splitte
Vg2 byggteknikk i to Vg2-tilbud: Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur. Vg2 tømrer skal lede til to lærefag:
Vg3 tømrerfaget og Vg3 stillasbyggerfaget. Rådet skriver at det vil være så god tilgang på søkere at
fylkeskommunene trolig kan opprette minst en klasse/gruppe i Vg2 tømrer i hvert fylke. Vg2 betong og
mur skal lede til to lærefag: Vg3 betongfaget og Vg3 murerfaget. I tillegg foreslår rådet å opprette
kryssløp til Vg3 stillasbyggerfaget. Rådet skriver at betongfaget og murerfaget er brede fag med noe
overlappende kompetansemål. Rådet mener at Vg2-tilbudet vil kunne opprettes i alle fylker.

Videre foreslår rådet å splitte Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk i to nye Vg2-tilbud: Vg2 rør og Vg2
ventilasjon, membran og taktekking. Vg2 rør skal lede til ett lærefag, rørleggerfaget. I tillegg foreslår
rådet at kryssløpet til Vg3 industrirørlegger videreføres. Rørleggerfaget følger i dag en avviksmodell,
med 2 år opplæring i skole og 2,5 år i lære. Hvorvidt faget bør fortsette å følge denne modellen, eller
om 4 års opplæring dersom faget får et eget Vg2-tilbud, konkluderer ikke rådet på. Rådet mener det vil
være så god tilgang på søkere at Vg2 rør kan tilbys i alle fylker. Vg2 ventilasjon, membran og taktekking
skal lede til tre lærefag: Vg3 tak- og membrantekkerfaget, Vg3 ventilasjon- og blikkenslagerfaget og Vg3
isolatørfaget. Rådet skriver at de tre fagene har overlappende kompetansemål. Rådet mener Vg2-
tilbudet kan opprettes i alle fylkene.

Hovedbegrunnelsen til rådet er at en splitting av de to Vg2-tilbudene vil styrke det faglige innholdet på
Vg2, samt lette gjennomføringen av vekslingsmodeller. Rådet skriver at strukturen fra Kunnskapsløftet
med et meget bredt Vg1 og Vg2 som leder til flere lærefag, har resultert i at lærere og elever ikke kan
bruke så mye tid som de ønsker på det enkelte lærefag. Rådet mener dette har resultert i svakere
faglige kvalifikasjoner.

Rådets forslag om å splitte Vg2-tilbudene må ses i sammenheng med at de opplever Vg1 bygg- og
anleggsteknikk som svært bredt. Rådet skriver «Når rådet foreslår å beholde et samlet Vg1 bygg- og
anleggsteknikk, må Vg2 og programområdene bli mer fagspesifikke. Ellers vil noen parter fort kreve at
Vg1 deles. Det ønsker ikke rådet». Råder understreker at de har forstått myndighetene dithen at det
kan være ulike løsninger for de ulike utdanningsprogrammene, avhengig av hvilke bransje
utdanningene skal kvalifisere for.

Rådet viser til at flere fageiere har uttrykt bekymring for rekrutteringen til sine fag hvis dagens Vg2-
tilbud splittes. Dette gjelder særlig for fag hvor elevgrunnlaget er for lavt til at det kan opprettes egne
Vg2-tilbud. Rådet har imidlertid lagt til grunn at søkningen vil ta seg opp, blant annet som følge av
endringer i lov om offentlige anskaffelser. Samtidig skriver rådet at tanken om at brede Vg2-tilbud ville
tjene de små fagene gjennom økt rekruttering, ikke har vært tilfellet frem til i dag. Tvert imot er det de
store fagene som har tjent på denne konstruksjonen.91 Rådet er uavhengig av spørsmålet om
rekrutteringen til Vg2-tilbudene tydelig på at faglige krav til innhold og kvalitet må være førsteprioritet i
utformingen av Vg2-tilbud.

91 E-post fra FRBA 11.07.2016 – skriftlige innspill til Udir etter behandling i rådsmøte 14.juni 2016.
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Utdanningsdirektoratets vurdering av Vg2-tilbudene og
tilhørende lærefag

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 byggteknikk er det klart største Vg2-tilbudet innen utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk. Vg2-tilbudet har i gjennomsnitt hatt 2246 elever årlig de siste tre årene og blir tilbudt i
alle fylker. I 2015 var det 342 søkere til læreplass i betongfaget, 151 i murerfaget, 29 i
stillasbyggerfaget og 2157 for tømrerfaget. Det er en høy prosentandel av søkerne som får godkjent
lærekontrakt i betongfaget og tømrerfaget, mens i murerfaget og stillasbyggerfaget får i overkant 60
prosent godkjent lærekontrakt. Om lag 10 prosent av elevene som går Vg2 byggteknikk, gikk videre til
Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. I årene 2012-2015 er det oppnådd gjennomsnittlig 328
fagbrev i året i betongfaget, 115 svennebrev i året i murerfaget, 185 fagbrev i året i stillasbyggerfaget
og 1647 svennebrev i året i tømrerfaget. Med unntak av stillasbyggerfaget er dette lærefag med en lav
andel praksiskandidater.

Vg2 klima,- energi- og miljøteknikk har i gjennomsnitt hatt 590 elever årlig de siste tre årene og blir
tilbudt i alle fylker. I årene 2012-2015 er det oppnådd gjennomsnittlig 500 svennebrev i året i
rørleggerfaget, 32 fagbrev i året i tak- og membrantekkerfaget og 83 svennebrev i året i ventilasjons- og
blikkenslagerfaget. Tak- og membrantekkerfaget er det eneste faget med en høy andel
praksiskandidater. Om lag 10 prosent av elevene som går Vg2 klima,- energi- og miljøteknikk, gikk
videre til Vg3 påbygg. I 2015 var det 745 søkere til læreplass i rørleggerfaget, 27 i tak- og
membranteknikkfaget og 123 i ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Det er en høy prosentandel som får
godkjent lærekontrakt i fagene.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Ifølge yrkesfaglig utvalg for bygg, elektro og industri står fagopplæringen sterkt i bygge- og
anleggsbransjen. Mange av fagene har flere hundre års tradisjon. Lærlingordningen er en viktig
rekrutteringsvei, inntaket av lærlinger er høyt, og fagarbeideren er høyt verdsatt. Samtidig sliter
bransjen med en del useriøse aktører som unndrar skatt og underbetaler sine ansatte. I dag beskriver
mange en utvikling hvor kriminelle aktører har fått et betydelig fotfeste (Andersen mfl. 2014). Dette må
ses i sammenheng med en kraftig økning i arbeidsinnvandringen fra særlig Øst- og Sentral Europa, som
har gitt tilgang på billig arbeidskraft. Dette påvirker igjen rekrutteringen til byggfagene, som har hatt en
sviktende søkning de siste årene (Brekke, Røed & Schøne, 2013).

Andelen søkere til læreplass som får godkjent lærekontrakt, kan være en indikator på om fagene er
verdsatt i arbeidslivet. Prosentandelen er høy for betongfaget, tømrerfaget, rørleggerfaget, tak- og
membranteknikkfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget. I murerfaget og stillasbyggerfaget får litt
over 60 prosent av søkerne godkjent lærekontrakt. Dette er med på å indikere at fagene er verdsatt.

Bygg- og anleggsnæringens strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring, Sammen
bygger vi fremtiden, peker i samme retning. En av strategiens prioriterte satsingsområder er å øke
andelen ansatte med fagutdanning. Kompetente fagarbeidere blir i denne strategien omtalt som en
viktig ressurs. Fagarbeidere gir bedre samspillkompetanse, øker tilgangen på spesialister og forbedrer
bestillerkompetansen. Næringen mener det derfor må det jobbes systematisk for å få til bedre
lærlingordninger, og at bruk av lærlinger blir et krav i offentlige prosjekter (Bygg21, 2014)

Rapporten Enkelt å være seriøs, som arbeidslivsorganisasjonen Byggenæringens landsforening (BNL)
ekspertutvalg har utarbeidet, indikerer også at fagarbeidernes kompetanse er høyt verdsatt i bransjen.
Utvalget foreslår en rekke tiltak, blant annet en ny sentral godkjenningsordning som synliggjør
opplæringsbedriftene og gjør fag-/svennebrev til et krav for godkjenning i rehabiliterings-, ombyggings-
og tilbyggsmarkedet (ROT-markedet). Utvalget skrivet at «tiltakene som foreslås vil bidra til å sikre
kvalifikasjoner i foretak og i de enkelte bygge- og anleggstiltakene og bidra til seriøsitet, sikre kvalitet og
derigjennom fremme rekrutteringen til næringen» (BNL, 2014).
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Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Tømrerfaget er et stort lærefag, det tredje største målt i antall oppnådde svennebrev, og nest størst
målt i antall søkere til læreplass. De tre resterende fagene i dagens Vg2 byggteknikk er mindre.
Rørleggerfaget er et stort lærefag, mens de to andre fagene i dagens Vg2 klima-, energi og miljøteknikk
er mindre. Utdanningsdirektoratet mener imidlertid at lærefagene både innen Vg2 byggteknikk og Vg2
klima-, energi og miljøteknikk har et ytterligere potensiale for å vokse.

Våre vurderinger må ses i sammenheng med nye tiltak for økt seriøsitet og kompetanse innad i
næringen, og da særlig ny forskrift om plikt til å stille krav til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter
(lærlingklausul). Utdanningsdirektoratet mener vi ikke kan utelukke at dette vil føre til økt rekruttering
til fagene og økt etterspørsel etter fagutdannede i næringen.

Utdanningsdirektoratet mener derfor at det er grunnlag for å splitte både Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-
, energi og miljøteknikk i to. I dette ligger det at vi mener det er grunnlag for å etablere et eget Vg2
tømrer, Vg2 betong og mur, Vg2 rør og Vg2 ventilasjon, membran og taktekking. Å splitte Vg2
byggteknikk og Vg2 klima-, energi og miljøteknikk vil ha konsekvenser for elevene, arbeidslivet og
fylkeskommunene.

Elevperspektivet

Å splitte Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi og miljøteknikk i to gir smalere Vg2-tilbud. Elevene får
færre lærefag å velge blant etter endt Vg2. Samtidig fører samtlige av de foreslåtte Vg2-tilbudene til
flere enn ett lærefag. Utdanningsdirektoratet mener derfor at tilbudene gir elevene tilstrekkelig
fleksibilitet med hensyn til valg og omvalg. Vg2-tilbudene vil rette seg mot bransjer som er i vekst. Dette
gir ferdigutdannede fagarbeidere mange jobbmuligheter over hele landet. Samtidig er den yrkesfaglige
kompetansen høyt verdsatt av bransjen. Prosentandelen av søkere som får godkjent læreplass, er
relativt høy, og sannsynligheten for å få en relevant jobb etter endt fag- og svennebrev er god.

De foreslåtte Vg2-tilbudene vil være smalere i form av antall lærefag de leder til, men vi kan ikke se at
fagkompetansen til fagarbeideren vil endres. Utdanningene vil fortsatt gi fagarbeideren en selvstendig,
bred fagkompetanse. Rådet skriver at skoleopplæringen i Vg2 skal gi elevene grunnleggende
bransjekunnskaper og materialkunnskap og ferdigheter i form av HMS, verktøybruk og arbeidsutførelse.
Utdanningsdirektoratet mener derfor at de foreslåtte Vg2-tilbudene i tilstrekkelig grad sikrer at
fagarbeiderne som utdannes får faglig selvstendighet og blir omstillingsdyktige.

Å splitte Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi og miljøteknikk kan bidra til å øke motivasjonen hos
elevene. De foreslåtte Vg2-tilbudene kan gjøre det lettere å gi dem relevant yrkespraksis. Alvin (2011)
illustrerer utfordringer med et relativt bredt Vg2 klima,- energi og miljøteknikk i sin masteroppgave.
Faglærere synes det er utfordrende med den brede Vg2-strukturen. Det stiller store krav til deres
kompetanse, og de føler at de ikke strekker til faglig. Elever som vet hva de vil bli, opplever at
undervisningen ikke er relevant, og den bidrar til å gjøre dem skoleleie. Samtidig viser Alvin i sin studie
til at elevenes følelse av at de mangler kompetanse, gjør at mange gruer seg til å begynne i lære. Fordi
skoleopplæringen ikke oppleves som relevant, blir overgangen fra skole til arbeidsliv en tøff opplevelse
for elevene.

Arbeidslivsperspektivet

For arbeidslivet vil en splitting av Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi og miljøteknikk bidra til å gjøre
skoleopplæringen mer relevant. Dette kan bidra å tydeliggjøre for lærebedriftene hva elevene kan, og
bidra til at fagarbeiderne har den kompetansen arbeidslivet etterspør og behøver. Å etablere de
foreslåtte Vg2-tilbudene kan gjøre det mindre krevende for virksomhetene å ta inn elever til praksis i
yrkesfaglig fordypning, og å ta inn lærlinger.

Alvin (2011) peker i sin studie på at rørleggerbransjen opplever at skoleopplæringen på Vg2 klima-,
energi og miljøteknikk ikke er relevant. Bredden og dybden i rørleggerfaget har i de seneste årene økt,
noe som gjør innholdet i læreplanen omfattende. Det er dermed ikke mulig å gi en faglig forsvarlig
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opplæring. Dette gir elevene manglende grunnkompetanse i rørleggerfaget og skaper store utfordringer
for næringslivet i form av dårlig kvalitet på rørleggerarbeidet.

Utdanningsdirektoratet mener at det ut fra arbeidslivsperspektivet er gode argumenter for å splitte Vg2
byggteknikk og Vg2 klima-, energi og miljøteknikk. Vi mener at en splitting av Vg2-tilbudene vil bidra til
en opplæring som bedre ivaretar arbeidslivets kompetansebehov.

Konsekvenser for fylkeskommunene

Basert på dagens søkertall til lærefagene mener Utdanningsdirektoratet at et nytt Vg2 tømrer, Vg2
betong og mur og et nytt Vg2 rør har tilstrekkelig elevgrunnlag til at alle fylkeskommunene har mulighet
til å etablere og opprettholde tilbudene. Elevgrunnlaget for Vg2 ventilasjon, membran og taktekking
tilsier at det vil være mulig å opprette et tilbud i elleve fylker. Videre mener Utdanningsdirektoratet vi
ikke kan utelukke at fagene vil få økt rekruttering, sett i lys av de nevnte tiltakene som er iverksatt for å
øke seriøsiteten i bransjen.

Å etablere de nye Vg2-tilbudene kan få administrative og økonomiske konsekvenser for
fylkeskommunene. Hvis skolen mangler lærere med kompetanse til å undervise i de nye tilbudene, må
fylkeskommunen ha midler til å ansette nye lærere og/eller midler til etter- og videreutdanning. Det at
alle de foreslåtte Vg2-tilbudene fører til flere lærefag, gir fylkeskommunene fleksibilitet i arbeidet med å
skaffe elevene læreplass.

Opplæringsmodell for rørleggerfaget

Rørleggerfaget følger i dag en avviksmodell med 2 år skoleopplæring og 2,5 år i lære. Når
rørleggerfaget nå får et eget Vg2 rør, mener Utdanningsdirektoratet det vil være forsvarlig å korte ned
læretiden fra 2,5 til 2 år.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger
Utdanningsdirektoratet mener at Vg2-tilbudene FRBA foreslår, har potensial til å tilbys i alle
fylkeskommuner. De fører også til flere enn ett lærefag. Samtidig mener Utdanningsdirektoratet det er
godt dokumentert at Vg3-lærefagene som Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi og miljøteknikk fører
til, har for få felleselementer. Dette gjør det vanskelig for skolen å gi en relevant opplæring som
imøtekommer arbeidslivet kompetansebehov.

På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler Utdanningsdirektoratet å splitte Vg2 byggteknikk i to nye
Vg2-tilbud: Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur. Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette kryssløp fra
Vg2 betong og mur til Vg3 stillasbyggerfaget.

Videre anbefaler Utdanningsdirektoratet å splitte Vg2 klima-, energi og miljøteknikk i to nye Vg2-tilbud:
Vg2 rør og Vg2 ventilasjon, membran og taktekking. Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette
kryssløp fra Vg2 rør til Vg3 industrirørlegger. Utdanningsdirektoratet anbefaler at rørleggerfaget følger
en 2+2-modellen. Eventuelle argumenter for hvorfor rørleggerfaget fortsatt bør følge en avviksmodell
(2+2,5 år,) må komme frem i høringen.
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Anbefaling for Vg2 treteknikk
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navnet til Vg2 treteknikk til Vg2 møbel og treteknikk i lys av at
vi foreslår å flytte Vg3 møbelsnekkerfaget fra design og håndverk til dette Vg2-tilbudet.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk foreslår at Vg2 treteknikk endrer navn til treindustri. Forslaget er
ikke videre begrunnet.

Utdanningsdirektoratets vurderinger

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP), Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) og
Faglig råd for design og håndverk (FRDH) fremmer i utviklingsredegjørelsene for 2015/2016
motstridende forslag om endringer i tilbudsstrukturen for snekkerfagene.

Forslaget om å endre navn fra Vg2 treteknikk til treindustri må ses i lys av de totale anbefalingene for
snekkerfagene, særlig med henblikk på møbelsnekkerfaget.

For møbelsnekkerfaget har Utdanningsdirektoratet foreslått å flytte faget fra design og håndverk og
plassere det i Vg2 treteknikk i bygg- og anleggsteknikk. Løsningene for møbelsnekkerfaget og de øvrige
snekkerfagene omtales nærmere i kapittel 4.6.

Utdanningsdirektoratet mener en navneendring av Vg2 treteknikk må ses i lys av plasseringen av
møbelsnekkerfaget. Ettersom faget foreslås flyttet til bygg- og anleggsteknikk, må navnet på Vg2-
tilbudet reflektere at det fører til to ulike lærefag. Møbelsnekkerfaget er i hovedsak et håndverksfag
som assosieres bedre med treteknikk enn treindustri. Vi mener det vil være en styrke om navnet også
eksplisitt reflekterer møbelsnekkerfaget.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navnet Vg2 treteknikk til Vg2 møbel og treteknikk i lys av at vi
foreslår å flytte Vg3 møbelsnekkerfaget fra design og håndverk til dette Vg2-tilbudet.
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Anbefaling for Vg2 overflateteknikk og Vg3
industrimalerfaget

Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navnet på Vg2 overflateteknikk til Vg2 maler. Endringen
kommer som følge av at vi anbefaler å gjøre om renholdsoperatørfaget til et særløp. Det nye Vg2 maler
vil bestå av lærefagene malerfaget og industrimalerfaget.

Utdanningsdirektoratet har vurdert forslaget om å flytte industrimalerfaget til utdanningsprogrammet
for teknikk og industriell produksjon, men vi anbefaler ikke det som en løsning.

Innspill fra bransjen
Rådet foreslår at Vg2 overflateteknikk endrer navn til Vg2 maler. Forslaget fremgår av
utviklingsredegjørelsen til Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, og forslaget er en direkte konsekvens
av at renholdsoperatørfaget gjøres om til særløp.

FRBA skriver i sin redegjørelse at industrimalerfaget har få kontaktflater med bygge- og
anleggsnæringen, og rådet har bedt FRTIP vurdere om faget kan passe inn i strukturen til TIP. Det har
tidligere vært diskusjoner om faget kan slås sammen med industriell overflatebehandling.

Norsk Industri har på vegne av bransjeforeningen Korrosjonsentreprenørenes Forening (KEF) sendt et
innspill til Utdanningsdirektoratet (Norsk Industri 2016) hvor de argumenterer for å beholde de tre ISO-
fagene: isolatørfaget, stillasfaget og industrimalerfaget i bygg- og anleggsteknikk. Bransjen ser det i
sammenheng med fremtidig bruk av regionale kompetansesentre for små fag, og mener de tre fagene
derfor bør være samlet under samme utdanningsprogram. Foreningen mener industrimalerfaget
fortsatt må være et eget fag, noe som støttes av Norsk Industri.

Utdanningsdirektoratets vurderinger

Fagbrev som renholdsoperatør tas nesten utelukkende av voksne gjennom praksiskandidatordningen
(99 prosent), og en omgjøring av dette faget til særløp vil av den grunn ikke gi store noen konsekvenser
for elevgrunnlaget til Vg2 overflateteknikk. Utdanningsdirektoratet mener derfor det er uproblematisk å
bruke betegnelsen maler, som også dekker industrimaler.

Søkningen til malerfagene er lav og ikke god nok ifølge bransjen. Utdanningsdirektoratet mener navnet
maler er lettere tilgjengelig enn navnet overflateteknikk, og det kan synliggjøre faget bedre for elevene.
Vi mener derfor vi ikke kan utelukke at endringen kan føre til økt rekruttering til fagene.

Når det gjelder lærefaget industrimaler, som det har vært ulike meninger om plasseringen av, mener
Utdanningsdirektoratet vi bør lytte til fageierne i dette tilfellet og beholde faget under Vg2 maler.
Anbefalingen fra FRBA anses heller ikke som endelig, da de har bedt FRTIP vurdere saken. Eventuelle
motstridende synspunkter fra bransjene vil fremkomme i den offentlige høringen.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navnet på Vg2 overflateteknikk til Vg2 maler.
Utdanningsdirektoratet anbefaler å beholde industrimalerfaget som et eget lærefag i bygg- og
anleggsteknikk.
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Anbefaling om å innføre valgbare fordypningsområder
på Vg3 anleggsteknikk og Vg3 treindustri

Utdanningsdirektoratet anbefaler å innføre fordypninger i flere av lærefagene i utdanningsprogrammet
for bygg- og anleggsteknikk. Vi anbefaler at det innføres fordypninger i et nytt felles fagbrev for
anleggsteknikk og i et nytt felles fagbrev for treindustri. Vi anbefaler at partene i arbeidslivet involveres
videre i utformingen av fordypningsområdene.

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen
velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i læreplanen bli utformet, men
felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største delen av lærefaget. Hver lærling kan kun velge
ett fordypningsområde i løpet av læretiden, og fordypningen skal rette seg mot spesifikke bransjer eller
områder av faget.

Innspill fra bransjen

FRBA er et av rådene som over lengre tid har ønsket fordypninger på Vg3. Rådet har i
utviklingsredegjørelsen del 2 (2015-2016) pekt på hvilke lærefag det kan gjelde.

De skriver at de generelt er opptatt av at alle lærefag skal ha en størrelse og en bredde som gjør fagene
robuste og fagarbeideren omstillingsdyktig. For å legge til rette for dette mener rådet at det for brede
lærefag bør være fordypninger på Vg3 som beskrives i læreplanene og reflekteres på vitnemålet. Selv
om det er fordypningsområder i et gitt lærefag, mener rådet fortsatt at lærlingene skal få mulighet til å
få opplæring i hele læreplanen hvis de ønsker det.92

Bransjen melder om ulike behov i forskjellige typer fag. På det nåværende tidspunkt foreslår FRBA at
det kan innføres fordypninger i følgende fag:

 Fag som rekrutterer fra Vg2 anleggsteknikk. Lærefagene slås sammen til et felles lærefag i
anleggsteknikk. Fordypningene skal tilsvare inndelingen til dagens lærefag.

 Fag som rekrutterer fra Vg2 treteknikk. Lærefagene slås sammen til et felles lærefag i
treindustri. Fordypningene skal være i tråd med industrien lærlingen har hatt sin læretid i.

I begge forslagene kan vi forstå det som at fordypningene i stor grad skal basere seg på dagens
lærefag, og at behovet følger av en sammenslåing av flere lærefag. FRBA mener imidlertid også at det
kan bli behov for fordypninger som dreier seg om mindre deler av et lærefag. Rådet viser til eksempelet
trevare- og bygginnredningsfaget. Lærebedriftene i faget er som regel spesialisert innen mindre deler av
faget, eksempelvis vindus- eller trappeproduksjon. Dersom lærlingene skal få opplæring knyttet til alle
kompetansemålene i læreplanen, må de ofte ha læretid i to eller flere lærebedrifter. Rådet mener
løsningen med fordypninger blant annet kan føre til at lærlingene ikke trenger å dele læretiden sin
mellom så mange lærebedrifter.

FRBA mener fordypninger vil føre til at flere bedrifter vil kjenne seg igjen i læreplanen, noe som kan
medføre at flere bedrifter søker om å bli godkjent lærebedrift, og at flere søkere får lærekontrakt. I
tillegg får lærlingene/fagarbeiderne i større grad dokumentert sin kompetanse, noe rådet mener er
viktig.

Utdanningsdirektoratets vurderinger

Ettersom fordypninger på Vg3 er behandlet på et overordnet nivå i kapittel 3.3, vil vi her kun ta for oss
de konkrete forslagene fra FRBA.

92 Sistnevnte fremkom i et møte mellom FRBA og Utdanningsdirektoratet 6. juni 2016.
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Vurdering av forslag om fordypninger i et nytt felles fagbrev for anleggsteknikk

Forslaget går ut på slå sammen alle lærefag som rekrutterer fra Vg2 anleggsteknikk og la fagnavnet
være anleggsteknikk med påført fordypningsområde. Slik vi forstår forslaget, skal fordypningsområdene
tilsvare lærefagene i dag:

 asfaltfaget

 anleggsmaskinførerfaget

 fjell- og bergverksfaget

 vei- og anleggsfaget

 banemontørfaget

 anleggsrørleggerfaget (nytt, omtalt i kapittel 12.6)

 veidrift- og veivedlikeholdsfaget (nytt, omtalt i kapittel 12.7)

Det nye lærefaget vil bli et stort lærefag med anslagsvis 1000 nye lærekontrakter årlig. I 2015 var det
totalt 700 nye lærekontrakter i dagens lærefag. Anleggsmaskinfører er det desidert største lærefaget i
dag med 437 nye lærekontrakter i 2015. De minste fagene i anleggsteknikk er asfaltfaget og
banemontørfaget med ca. 40-50 avlagte fagbrev årlig. Fjell- og bergverksfaget og vei- og anleggsfaget
har i gjennomsnitt hatt henholdsvis 96 og 77 avlagte fagbrev årlig.

Vi ser at dette forslaget vil medføre omfattende endringer. Anleggsteknikk vil gjøres om til ett (nytt)
lærefag, noe som betyr at felleselementene i de overnevnte lærefagene slås sammen.

Etter kriteriene for innføring av fordypninger heter det at innholdet i faget er så omfattende at
lærlingene ikke kan få opplæring i alle (her: syv) deler av faget. Samtidig er det for mange
felleselementer på tvers til at det er hensiktsmessig å dele faget i to eller flere fagbrev.

Det vil ikke være mulig å velge flere fordypningsområder i løpet av læretiden, dvs. at lærlingen må velge
én av de foreslåtte syv fordypningene. Det vil heller ikke være mulig å ikke velge et fordypningsområde.
Som det fremgår av bransjens anbefalingen, ønsker rådet at lærlingene skal få mulighet til å få
opplæring i hele læreplanen hvis de ønsker det, men det vil ikke være mulig med de kriterier som er
satt.

Utdanningsdirektoratet mener det er grunnlag for en sammenslåing og innføring av
fordypningsområder, ettersom bransjen argumenterer for at det er både ønskelig og mulig å lage en
felles læreplan for anleggsteknikk. De valgbare fordypningsområdene vil tilsvare de syv områdene over,
men det er felleselementene på tvers av områdene som må være det bærende for faget
anleggsteknikk.

Vurdering av forslag om fordypninger i et nytt felles lærefag for treindustri

Rådet har ikke en entydig anbefaling, men skriver at dersom det blir åpnet for å innføre fagbrev med
fordypningsområder, ønsker rådet å vurdere muligheten for å etablere et nytt felles fagbrev for
treindustri med fordypningsområder som retter seg mot den industrien lærlingen har hatt sin læretid i.

Et felles fagbrev for treindustri vil bety en sammenslåing av tre eksisterende lærefag:
 trevare- og bygginnredningsfaget

 trelastfaget

 limtrefaget

Et felles fagbrev vil ha benevnelsen treindustri. De to sistnevnte lærefagene er små. Trelastfaget hadde
15 nye lærekontrakter i 2015, og limtrefaget hadde 0 nye lærekontrakter. Fagene har i gjennomsnitt
hatt henholdsvis 3 og 2 årlige oppnådde fagbrev siden år 2012. Trevare- og bygginnredningsfaget er
større og må anses som det bærende lærefaget for treindustrien, med gjennomsnittlig 54 oppnådde
fagbrev hvert år siden 2012 og 50 nye lærekontrakter i 2015.

Et felles lærefag for treindustri med fordypninger vil kunne ivareta de to små fagene på en bedre måte.
Et felles fagbrev kan være mer attraktivt for elevene fordi det gir en bredde i opplæringen som gjør
fagarbeideren mer robust for omstilling.
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Trelastfaget og limtreproduksjonsfaget er små lærefag målt ved oppnådde fag- og svennebrev. Fagene
har de siste årene i liten grad rekruttert fra videregående opplæring. Alternativet til å lage et felles
fagbrev for treindustri med fordypninger vil for trelastfaget og limtrefaget være å vurdere en overføring
til særløpsfag (1+3 modell) eller nedlegging.

Rådet har ikke gitt en entydig anbefaling om bransjen ønsker et felles fagbrev. Rådet har heller ikke
foreslått en endring til særløpsmodell for de minste fagene. Siden Utdanningsdirektoratet anbefaler at
det åpnes for bruk av fordypninger, mener vi en løsning med et felles fagbrev for treindustrien bør
anbefales.

Arbeidslivs- og elevperspektivet og konsekvenser for fylkeskommunene

Den største fordelen med å slå sammen fag og innføre fordypninger, er at dette vil imøtekomme
bransjens ønske om et bredt fag med en tydelig kjernekompetanse, som skal være relevant uansett
innføring av nye teknologier eller endrede arbeidsmåter. Samtidig blir næringslivet stadig mer
spesialisert, og fordypninger skal sikre at arbeidstakerne får den rette kompetansen.

Vi kan ikke med sikkerhet si at fordypningsområder i Vg3-læreplanene vil medføre at flere bedrifter
søker om å bli godkjent lærebedrift, og/eller at flere søkere får lærekontrakter.

Endringen kan bidra til å skape en mer oversiktlig tilbudsstruktur. Lærlingen i de mindre lærefagene vil
få en større synlig bredde i opplæringen. Et felles fagbrev for anleggsteknikk kan derfor gi elevene en
opplæring som er etterspurt av flere bedrifter. Rådet skriver at fagarbeiderne skal/vil være kvalifisert til
hele faget, selv om fordypningene vil variere fra anleggsmaskinfører til veidrift- og veivedlikeholdsfaget.

Likevel vil yrkesutøvelsen og læretiden være avgrenset og preget av det valgte fordypningsområdet som
knyttes til den bedriften lærlingen har læretid i. Denne fordypningen vil fremgå av vitnemålet og/eller
fag- og svennebrevet. I dag er det tilfeller hvor lærlinger stryker på fagprøven, fordi lærebedriften ikke
har gitt opplæring i alle deler av læreplanen. Innføring av valgbare fordypningsområder kan minke dette
problemet.

Fordypningsmoduler vil i dette tilfellet føre til at vi får færre lærefag, noe fylkeskommunen som
skoleeier i utgangspunktet vil være positive til. Blant annet vil det på lengre sikt bety lavere
administrasjonskostnader i fylkeskommunene knyttet til skolering av prøvenemnder.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler å slå sammen flere av lærefagene i bygg- og anleggsteknikk og
innføre valgbare fordypningsområder på Vg3 for disse fagene.

Vi anbefaler å innføre et nytt felles fagbrev for anleggsteknikk. Fordypningene skal ha bakgrunn i
dagens lærefag og foreslåtte nye fordypningsområder.

Vi anbefaler å innføre et nytt felles fagbrev for treindustri. Fordypningene skal ha bakgrunn i dagens
lærefag.

Vi anbefaler at partene i arbeidslivet involveres videre i utformingen av fordypningsområdene.
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Anbefaling om anleggsrørlegger som et valgbart
fordypningsområde

Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette anleggsrørlegger som et valgbart fordypningsområde innen
Vg3 anleggsteknikk.

Utdanningsdirektoratet tolker bransjen dithen at de ønsker et felles fagbrev for anleggsteknikk. Dette er
behandlet og omtalt i kapittel 12.5. Forslaget og søknaden om et nytt lærefag i anleggsrørleggerfaget er
derfor behandlet som en søknad om et fordypningsområde i Vg3 anleggsteknikk.

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen
velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i læreplanen bli utformet, men
felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største delen av lærefaget. Hver lærling kan kun velge
ett fordypningsområde i løpet av læretiden, og fordypningen skal rette seg mot spesifikke bransjer eller
områder av faget.

Innspill fra bransjen

Bak søknaden står arbeidslivsorganisasjonene Maskinentreprenørenes Forbund (MEF),
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), Norsk
Arbeidsmandsforbund (NAF) og Fagforbundet93.

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) støtter forslaget. I utviklingsredegjørelsen for 2015/2016
foreslår rådet at faget opprettes i tråd med anbefalingene fra bransjeorganisasjonene.

I søknaden fremgår det at det er særlig de siste femti årene at offentlige vann og avløpstjenester er blitt
utbygd i mindre og mellomstore kommuner. Pionerne fra 1960- og 70-tallet er i ferd med å pensjonere
seg, og det er et stort behov for nyrekruttering i faget. Videre har det skjedd en stor teknologisk og
samfunnsmessig utvikling som gir store og interessante utfordringer for dem som jobber med vann og
avløp (VA) og tilgrensede fagområder.

Kompetanse i anleggsrør vil være rettet mot den delen av de kommunaltekniske anlegg som utgjør
transportsystemet for vann og avløp (VA-anlegg). Ifølge utkastet til kompetanseplattform vil sentrale
arbeidsområder være «arbeid med kommunaltekniske anlegg, grunnarbeid og veiarbeid. I tillegg skal
anleggsrørleggeren kunne utføre enklere stikkings- og oppmålingsarbeider, samt ha kunnskaper om
masseforflytning. Anleggsrørleggeren må også kunne utføre enkle betongarbeider. Faget er underlagt
lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.»

En anleggsrørlegger har samhandling med øvrige fagarbeidere i anleggsteknikk, som fagarbeidere i vei-
og anleggsfaget, anleggsmaskinførerfaget og betongfaget. Utøverne i disse fagene samarbeider tett og
er ofte knyttet til samme anleggs-/byggeplass.

Anslag over læreplasser og behovet for faglærte

Søkerne opplyser at VA-infrastrukturen i Norge har en beregnet gjenskaffelsesverdi på ca. 500 mrd.
kroner, og at sektoren omsetter årlig for 8-10 mrd. kroner. Det er anslagsvis 1400 bedrifter i privat
sektor som utfører oppdrag innen dette fagområdet. I tillegg kommer de 428 kommunene i Norge, som
har ansvar for kommunenes vann- og avløpsanlegg, og som også har et rekrutteringsbehov. Totalt
dreier det seg om ca. 5000 yrkesutøvere i dag. Rekrutteringsbehovet for nye fagarbeidere er beregnet
til ca. 180-200 personer per år. Behovet vil trolig øke ytterligere fremover.

93 Søknad oversendt Udir fra MEF 4.3.15. Ref. 2015/1518. Behandlet av FRBA 7.4.2015 som anbefalte å ta søknaden med i det videre
arbeidet med tilbudsstrukturen. Videre saksbehandling ble derfor satt på vent til endelig tilbakemelding fra FRBA.
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Forslag til plassering i tilbudsstrukturen

Anleggsrørlegger skal være et av flere fordypningsområder i et felles fagbrev for anleggsteknikk i Vg2
anleggsteknikk i bygg- og anleggsteknikk. Søknadsstillerne ønsker at det skal være mulig å ta faget fra
Vg2 rør. Forslagsstillerne ønsker et opplæringsløp på 2+2,5 år.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Utdanningsdirektoratet anser at søknaden med vedleggene gir en grundig beskrivelse av behovet for
anleggsrørleggerfaget, og at den fyller kravene i retningslinjene for forslag om opprettelse av nye fag.
Søkerne dokumenterer at det er behov for den fagkompetansen som ligger i faget, og de har
argumentert for at det er et økt rekrutteringsbehov i fremtiden.

Når det gjelder hvilket Vg2 faget skal bygge på, er direktoratet enig i forslaget om å plassere det i Vg2
anleggsteknikk og gjøre det til et valgbart fordypningsområde i Vg3 anleggsteknikk.

Søknadsstillerne ønsker opplæringsmodell på 2+2,5 år. Vi mener det ikke er tilstrekkelig dokumentert
hvorfor opplæringen krever en utvidet tid i lærebedrift (2+2,5 år). Når anleggsrør skal være et valgbart
fordypningsområde i Vg3 anleggsteknikk, virker det også unaturlig å innføre en annen modell for et
fordypningsområde. Vi vil derfor anbefale at lærefaget følger et ordinært 2+2 løp. Søknadsstillerne
ønsker at det skal være kryssløp fra Vg2 rør. Vi mener det må utredes nærmere hvorvidt vi kan etablere
et slikt kryssløp fra Vg2 rør, når faget skal være en fordypning i til Vg3.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette et nytt fordypningsområde anleggsrørlegger. Det er i tråd
med anbefalingene fra bransjen. Fordypningsområdet skal ligge i Vg3 anleggsteknikk, som rekrutterer
fra Vg2 anleggsteknikk. Faget skal følge 2+2-modellen. Eventuelle kryssløp må utredes nærmere.

Søknaden er behandlet på lik linje som en søknad om et nytt lærefag. Dersom bransjen gjennom
høringen gir uttrykk for at de ikke ønsker å slå sammen lærefagene i anleggsteknikk til et felles
lærefag, mener vi det vil være grunnlag for å opprette anleggsrørleggerfaget som et eget lærefag.

Vi anbefaler at partene i arbeidslivet involveres videre i utformingen av fordypningsområdet.
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Anbefaling om veidrift- og veivedlikehold som et
valgbart fordypningsområde

Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette veidrift- og veivedlikehold som et valgbart
fordypningsområde innen Vg3 anleggsteknikk.

Utdanningsdirektoratet tolker bransjen dithen at de ønsker et felles fagbrev for anleggsteknikk. Dette er
behandlet og omtalt i kapittel 12.5. Forslaget og søknaden om et nytt lærefag i veidrift- og
veivedlikeholdsfaget er derfor behandlet som en søknad om et valgbart fordypningsområde i Vg3
anleggsteknikk.

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen
velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i læreplanen bli utformet, men
felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største delen av lærefaget. Hver lærling kan kun velge
ett fordypningsområde i løpet av læretiden, og fordypningen skal rette seg mot spesifikke bransjer eller
områder av faget.

Innspill fra bransjen

Forslaget er omtalt i utviklingsredegjørelsen fra Faglig råd for bygg- og anleggsteknikks (FRBA) og i egen
søknad datert 27.06.2016. Forslagsstillere er arbeidslivsorganisasjonene Maskinentreprenørenes
Forbund (MEF), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Norsk Arbeidsmansforbund (NAF) og
Statens vegvesen. FRBA støtter søknaden.

Drift og vedlikehold av vei er et bredt og omfattende fagområde som er viktig for å oppfylle samfunnets
transportbehov og ivareta infrastrukturen. Det fremgår av søknaden at det i 2015 ble brukt 12. mrd.
kroner til drift og vedlikehold av 55 000 km riks- og fylkesveier.

Behovet for en utdanning melder seg fordi det er sterkt behov for å ta igjen et etterslep av manglende
vedlikehold, i tillegg til behovet for fortløpende drift og vedlikehold av eksisterende veinett. Forslag til
Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 påpeker tydelig behovet for fortsatt oppgradering av
vedlikeholdet i kommende planperioder. Behovet har også blitt sterkere etter at alt veiarbeid på riks- og
fylkesveiene ble konkurranseutsatt i 2003. Forslagsstillerne skriver at det gir liten eller ingen
kompetanseoverføring mellom dem som har en driftskontrakt, til dem som skal ta over etter å ha
vunnet anbud.

Statens vegvesen skriver at «i fremtiden vil det være større krav til dokumentert kompetanse til de som
skal delta i montering av veiutstyr (…) Økt kunnskap i faget vil i fremtiden sikre at trafikkanlegg blir bygd
så trafikksikre som mulig. Vi mener at satsing på bedre kunnskap blant de som jobber med drift,
vedlikehold av eksisterende veier og utbygning av veier vil gi oss mer trafikksikre veier.»

Drift og vedlikehold omfatter alle oppgaver som må utføres for at veinettet skal være funksjonelt for
brukerne. Ifølge utkastet til kompetanseplattform vil sentrale arbeidsområder være arbeid med drift og
vedlikehold av offentlige og private veger. I tillegg skal fagarbeideren kunne utføre vedlikehold på
fasiliteter som tilhører vegnettet lokalt og nasjonalt, og bruke nødvendig maskinelt utstyr.

Arbeidsområdene i fordypningsområdet er ført opp i utkastet til kompetanseplattform, og de inkluderer
blant annet drift og vedlikehold av vei, tunneler, veidekker, grøntarealer og dreneringsgrøfter, i tillegg til
drift og vedlikehold av skilt og veirekkverk. Arbeidsplanlegging, HMS, hensyn til trafikksikkerhet og ytre
miljø, kvalitetssikring og bedriftslære er også sentrale arbeidsområder i faget. Arbeidet er underlagt
lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.

Anleggsteknikk med fordypning i veidrift- og veivedlikehold har samhandling med andre fagarbeidere
med andre fordypningsområder innen anleggsteknikk, som vei- og anlegg, anleggsmaskinførere og
asfalt, samt at de også samhandler med fagarbeidere i anleggsgartnerfaget og yrkessjåførfaget.
Utøverne i disse fagene samarbeider tett, deltar ofte i arbeid innen hverandres fagområder, og er ofte
knyttet til samme anleggsplass.
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Anslag over læreplasser og behovet for faglærte

En anleggsrørlegger utøver sitt arbeid for store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.
Det er anslagsvis 300 bedrifter i det private som utfører oppdrag innen anleggsrør. I tillegg kommer de
428 kommunene i Norge som har ansvar for kommunenes veianlegg, og som også har et
rekrutteringsbehov. Totalt er det ca. 4000 yrkesutøvere i bransjen. Søknadsstilleren mener behovet for
nyrekruttering til dette området er sterkt økende på alle nivåer på grunn av manglende
utdanningstilbud innenfor fagfeltet. Rekrutteringsbehovet er estimert til å være ca. 130-160 nye
fagarbeidere hvert år. I tillegg er det behov for at yrkesutøvere på nivåer over utøvende fagarbeidere
også har denne kompetansen.

Forslag til plassering i tilbudsstrukturen

Anleggsrør skal være ett av flere fordypningsområder i et felles fagbrev for anleggsteknikk.
Fordypningsområdet vil derfor tilhøre Vg2 anleggsteknikk i utdanningsprogrammet bygg- og
anleggsteknikk. Opplæringsløpet foreslås å være et ordinært 2+2-løp. Det er ikke foreslått noen
kryssløp.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Utdanningsdirektoratet anser at søknaden med vedleggene gir en grundig beskrivelse av behovet for å
etablere et fordypningsområde i anleggsteknikk i veidrift- og veivedlikehold. Søknaden oppfyller kravene
i retningslinjene for forslag om opprettelse av nye fag (herunder fordypningsområde). Søkerne
dokumenterer at det er behov for fagkompetanse, og at det vil være et økt rekrutteringsbehov i
fremtiden.

Direktoratet er enig i forslaget som foreligger om å plassere det i Vg2 anleggsteknikk, og at det blir et
valgbart fordypningsområde i Vg3 anleggsteknikk.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette et nytt fordypningsområde veidrift- og veivedlikehold i tråd
med anbefalingene fra bransjen. Fordypningsområdet skal ligge i Vg3 anleggsteknikk som rekrutterer
fra Vg2 anleggsteknikk. Faget skal følge 2+2-modellen.

Søknaden er behandlet på lik linje med en søknad om et nytt lærefag. Dersom bransjen gjennom
høringen gir uttrykk for at de ikke ønsker å slå sammen lærefagene i anleggsteknikk til et felles
lærefag, mener vi det vil være grunnlag for å opprette veidrift- og veivedlikeholdsfaget som et eget
lærefag.

Vi anbefaler at partene i arbeidslivet involveres videre i utformingen av fordypningsområdet.
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Anbefaling for Vg3 isolatørfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre opplæringsmodellen for isolatørfaget fra særløp (1+3) til
ordinært 2+2. Faget skal ligge i Vg2 ventilasjon, membran og taktekking (nytt Vg2-tilbud som omtales i
kapittel 12.2).

Innspill fra bransjen
Anbefalingen fremgår av utviklingsredegjørelsen 2015/2016 fra Faglig råd bygg- og anleggsteknikk.
Anbefalingen kommer som følge av, og må ses i sammenheng med, at rådet anbefaler å splitte dagens
Vg2 klima- energi og miljøteknikk i to Vg2-tilbud: Vg2 rør og Vg2 ventilasjon, membran og taktekking.
Rådet foreslår at isolatørfaget gjøres om til 2+2 modell og plasseres i Vg2 ventilasjon, membran og
taktekking. Rådet skriver at faget har mange av de samme kompetansemålene som fagene tak- og
membrantekkerfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget har, og at fagarbeiderne ofte utfører arbeid
knyttet til ventilasjon. Overgangen til ny opplæringsmodell krever at læreplanen oppdateres.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Fagbrev som isolatør tas nesten utelukkende av voksne gjennom praksiskandidatordningen. I årene
2012-2015 er det oppnådd gjennomsnittlig 45 fagbrev årlig. Praksiskandidater har stått for 81 prosent
av dem. Det virker dermed ikke som et fag som anses som attraktivt for ungdom. I 2015 var det 16
søkere til læreplass, og 9 fikk godkjente lærekontrakter per 1.1.2016 (herav 6 ungdomsrett). Hvorvidt
bedrifter vil rekruttere flere til læreplass ved en 2+2 modell, er vanskelig å estimere, men det er rimelig
å anta at det for ungdom generelt kan være enklere å velge å gå ut i lære etter Vg2 i stedet for allerede
etter Vg1.

Utdanningsdirektoratet mener et sentralt argument for å gjøre faget om til 2+2 handler om opprettelsen
av et smalere Vg2-tilbud, som vil gi elevene en sterkere fagspesifikk kompetanse rettet mot ventilasjon,
membran og taktekking. Vi kan derfor argumentere for at Vg2-tilbudet blir mer relevant for isolatørfaget,
og at skolen kan ta et større opplæringsansvar, herunder sørge for å ha lærere med riktig kompetanse.
Konsekvensen av en omgjøring til 2+2 vil nettopp være at bedriftene får et mindre opplæringsansvar.
Bedriftene vil være fornøyd med dette forutsatt at de kandidatene som de rekrutterer fra gjeldende
Vg2, oppleves som kvalifiserte.

Endringen vil styrke bredden i det nye Vg2, da det vil lede ut i tre lærefag i stedet for to. Vi mener
endringen ikke vil gi store konsekvenser for fylkeskommunene ut over at de må sikre at skolene som
skal tilby Vg2-tilbudet, har lærere med riktig kompetanse.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre opplæringsmodellen for isolatørfaget fra særløp til ordinær
2+2 modell. Lærefaget skal tilhøre Vg2 ventilasjon, membran og taktekking.
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Anbefaling for Vg3 renholdsoperatørfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre opplæringsmodellen for renholdsoperatørfaget fra 2+2-
modell til særløp (1+3).

Innspill fra bransjen
Bransjens anbefaling fremgår av utviklingsredegjørelsen fra Faglig råd bygg- og anleggsteknikk (FRBA),
som viser til at det er et ønske fra fageierne. Det fremgår ikke av utviklingsredegjørelsen (eller
vedleggene) hvilke argumenter fageierne har for endringen.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Fagbrev som renholdsoperatør tas nesten utelukkende av voksne gjennom praksiskandidatordningen. I
årene 2012-2015 er det oppnådd gjennomsnittlig 640 fagbrev årlig. 99 prosent av de nye
fagarbeiderne har gått opp til fagprøven som praksiskandidat.

Det er dermed ikke et fag som anses som attraktivt for ungdom, og faget har i dag svært få søkere som
kommer fra Vg2 overflateteknikk. I 2015 var det 12 søkere til læreplass i faget, og 9 av dem hadde fått
godkjent lærekontrakt per 1.1. 2016. Behovet i arbeidslivet for faget kan likevel sies å være stort når
så mange kandidater går opp til fagprøve årlig.

Bakgrunnen for å velge særløp som opplæringsmodell er i hovedsak en vurdering av at hoveddelen av
opplæringen i dette faget best kan gis i en bedrift. Det kan komme av en kombinasjon av at faget ikke
har en naturlig kobling til et Vg2 og andre lærefag, og at skolene ikke kan tilby riktig lærerkompetanse.

Utdanningsdirektoratet mener det faktum at renholdsoperatørfaget ikke tiltrekker seg ungdom, særlig
taler for å gjøre om faget til et særløp, hvor hoveddelen av opplæringen foregår i bedrift.

Det er imidlertid ikke grunn til å tro at denne endringen vil gjøre det mer attraktivt for ungdom å søke
seg til dette faget. Sannsynligvis vil faget også i fremtiden hovedsakelig være et fagbrev som voksne tar
gjennom realkompetansevurdering og praksiskandidatordningen.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre opplæringsmodellen for renholdsoperatørfaget til særløp
(1+3).
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Teknikk og industriell produksjon

Beskrivelse av utdanningsprogrammet
Utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon blir ofte beskrevet som en del av
kjerneområdet av fagopplæringen og de tradisjonelle yrkesfagene (Høst mfl., 2014; Meld. St. 20 (2012-
2013) På rett vei). Industrifagene kjennetegnes ved at fagarbeideren har en definert plass i
arbeidsdelingen, og at overgangen til arbeidslivet er god (Høst mfl. 2014). Utdanningsprogrammet er
nest størst målt i antall avlagte fag- og svennebrev og tredje størst målt i antall søkere.

I 2016 søkte vel 5500 elever seg til utdanningsprogrammet for teknikk- og industriell produksjon og det
er oppnådd i gjennomsnitt vel 4800 fag- og svennebrev de siste tre årene. Søkningen til
utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon har imidlertid hatt en kraftig nedgang de to
siste årene, med en reduksjon på vel 1400 søkere.

Næringen er følsom for konjunktursvingninger, og har de siste årene vært rammet av et kraftig fall i
oljeprisene. Samtidig beskriver Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) at næringen er
preget av robotisering, høyteknologi og omstillinger. FRTIP mener derfor det vil være behov for færre
fagarbeidere i industrien. Rådet skriver: «For å være konkurransedyktige og i det hele tatt kunne ha
produksjon i Norge, blir mange bedrifter tvunget til å ha færre og mer effektive industriarbeidsplasser.»

Det har vært flere diskusjoner om utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon og Vg2
industriteknologi er for bredt og bør splittes. Goth mfl. (2014) viser i sin studie til at industrien opplever
utdanningsprogrammet for teknikk og produksjon som relevant. Kunnskapsområder er overlappende,
og ferdigheter og kunnskaper som er viktige for ett fag, er viktig for flere fag. Studiet viser at det er
mulig å ivareta en relevant yrkesrettet opplæring for de fleste fagene innen utdanningsprogrammet.

Om endringsforslagene

FRTIP understreker at næringen har behov for fagarbeidere som er allsidige, omstillingsdyktige,
selvstendige og effektive. Utdanningsprogrammet og Vg2-tilbudene må derfor være brede, og dette er
yrkesfaglig utvalg for bygg, elektro og industri enige i. Rådets forslag til anbefalinger reflekter i stor grad
behovet for brede utdanningstilbud. FRTIP foreslår nedlegging av Vg2- og Vg3-tilbud som ikke har hatt
søkere de siste årene. Videre foreslår FRTIP å slå sammen Vg2-tilbud. Rådet skriver også at det bør
vurderes om flere av de små lærefagene kan bli en del av større lærefag som fordypninger.

Utdanningsdirektoratet mener FRTIP har gode argumenter for at utdanningsprogrammet og Vg2-tilbudet
bør være brede. Vi mener det er godt dokumentert at utdanningsprogrammet for teknikk og industriell
produksjon fungerer godt med sin brede innretning. Utdanningsdirektoratet mener det kan være
utfordringer med at Vg2 industriteknologi leder til hele 24 lærefag. FRTIP har påpekt at flere av
lærefagene på Vg2 industriteknologi kan vurderes slått sammen. På bakgrunn av dette foreslår ikke
Utdanningsdirektoratet å dele Vg2 industriteknologi. Vi foreslår i stedet å slå sammen lærefag eller å
legge ned fag og ivareta de som valgbare fordypningsområder i andre lærefag.94

Små fag i tilbudsstrukturen

Utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon har 35 lærefag som har gjennomsnittlig
under 20 årlige avlagte fagbrev. Utdanningsdirektoratet mener særskilte tiltak som kan sikre at
tilbudene etableres, og at kvaliteten i opplæringen er god, bør vurderes for små fag som er relevante for
arbeidslivet. En mulighet er å bruke kompetansesentre. Dette temaet er omtalt i kapittel 3.6.

FRTIP foreslår nedlegging og strukturendringer for noen av sine små fag. For flere av dem har imidlertid
ikke rådet konkludert i sine anbefalinger. Utdanningsdirektoratet mener FRTIP har lagt frem nok
informasjon til at rådets forslag som omhandler potensielle sammenslåinger og/eller nedlegging av
lærefag, bør sendes på offentlig høring.

94 Valgbare fordypningsområder i læreplanen på Vg3 er omtalt i kapittel 3.3.
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Utdanningsdirektoratets anbefalinger – oppsummering

Utdanningsdirektoratet foreslår flere endringer i tilbudsstrukturen for teknikk og industriell produksjon.
Våre anbefalinger medfører en reduksjon fra 10 til 7 Vg2-tilbud og en reduksjon fra 60 til 40 lærefag.
Antall lærefag som rekrutterer fra Vg2 industriteknologi, er redusert fra 24 til 18 lærefag. Anbefalingene
er oppsummert i tabellen nedenfor. Læreplanendringer omtales ikke her.

Dagens tilbud Utdanningsdirektoratets anbefaling

Vg1

Vg1 teknikk og industriell produksjon Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon,
vurderes Vg1-tilbudet i utdanningsprogrammet for teknikk og
industriell produksjon tilstrekkelig relevant.

Vg2

Vg2 arbeidsmaskiner Ingen endringer. Vg2-tilbudet er ikke vurdert fordi vi ikke har
tilgjengelig informasjon.

Vg2 bilskade, lakk og karosseri Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon
vurderes Vg2-tilbudet som tilstrekkelig relevant.

Vg2 brønnteknikk Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.

Vg2 industriell møbelproduksjon Legges ned.

Vg2 industritekstil og design Legges ned.

Vg2 kjemiprosess Slås sammen med Vg2 laboratoriefag til Vg2-kjemiprosess- og
laboratoriefag.

Vg2 kjøretøy Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen

Vg2 laboratoriefag Slås sammen med Vg2 kjemiprosess til Vg2-prosess- og
laboratoriefag.

Vg2 maritime fag Ingen endringer. Vg2-tilbudet er ikke vurdert fordi vi ikke har
tilgjengelig informasjon.

Vg2 industriteknologi Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon
vurderes Vg2-tilbudet som tilstrekkelig relevant.

Vg3

Anleggsmaskinmekanikerfaget Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon
vurderes faget som tilstrekkelig relevant.

Landbruksmaskinmekanikerfaget Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon
vurderes faget som tilstrekkelig relevant.

Billakkererfaget Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon
vurderes faget som tilstrekkelig relevant.

Bilskadefaget Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon
vurderes faget som tilstrekkelig relevant.

Chassispåbyggerfaget Legges ned som eget lærefag og blir en del av Vg3
industrimekanikerfaget som et valgbart fordypningsområde i
læreplanen.

Boreoperatørfaget

Brønnefaget, elektriske kabeloperasjoner,

Brønnefaget, havbunnsinstallasjoner

Brønnefaget, komplettering

Brønnefaget, kveileoperasjoner

Brønnefaget, mekaniske kabeloperasjoner

Brønnfaget, sementering

Ingen endringer. Å slå sammen alle eller noen av brønnfagene kan
vurderes. Ikke nok informasjon per tidspunkt til å kunne anbefale en
slik løsning.
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Industrisnekkerfaget Flyttes til Vg2 industriteknologi. Opprettes kryssløp fra Vg2
treteknikk i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.

Industritapetsererfaget Flyttes til Vg2 industriteknologi.

Industrisømfaget

Industritekstilfaget, farging, trykking og
etterbehandling

Industritekstilfaget, garnfremstilling

Industritekstilfaget, trikotasje

Industritekstilfaget, veving

Slå sammen lærefagene til ett lærefag, Vg3 industritekstilfaget.
Faget flyttes til Vg2 industriteknologi.

Industritekstilfaget, fiskeredskap Legges ned.

Kjemiprosessfaget Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.

Bilfaget, lette kjøretøy Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.

Bilfaget, tunge kjøretøy Opprette kryssløp fra Vg2 arbeidsmaskiner.

Hjulutrustningsfaget Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon
vurderes faget som tilstrekkelig relevant.

Motormekanikerfaget Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon
vurderes faget som tilstrekkelig relevant.

Motorsykkelfaget Endre navn til el- og motorsykkelfaget.

Reservedelsfaget Opprette kryssløp fra Vg2 bilskade, lakk og karosseri.

Laboratoriefaget Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.

Matrosfaget

Motormannfaget

Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.

Aluminiumskonstruksjonsfaget Legges ned som egne lærefag og lar det bli en del av Vg3
produksjonsteknikkfaget som et valgbart fordypningsområde i
læreplanen.

Bokbinderfaget

Grafisk emballasjefaget

Trykkerfaget

Slå sammen fagene til et nytt Vg3 grafisk produksjonsteknikerfaget.

Serigrafifaget Legge den delen av faget som omhandler digitaltrykk, til det nye Vg3
grafisk produksjonsteknikerfaget. Håndverksdelen av faget legges
ned.

CNC-maskineringsfaget Innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen på Vg3.

Dimensjonskontrollfaget Legges ned som eget lærefag og lar det bli en del av Vg3 CNC-
maskineringsfaget som et valgbart fordypningsområde i læreplanen.

Finmekanikerfaget

Modellbyggerfaget

Verktøymakerfaget

Legges ned som egne lærefag og lar de bli en del av Vg3 CNC-
maskineringsfaget som et valgbart fordypningsområde i læreplanen.

Industriell overflatebehandling Ingen endringer. Fageierne til industrimalerfaget (BA) ønsker å
beholde eget fag i utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk. Ikke nok informasjon per tidspunkt til å foreta
endringer.

Industrimekanikerfaget Innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen på Vg3.

Industrimontørfaget Ingen endringer. Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon
vurderes faget som tilstrekkelig relevant.

Industrioppmålingsfaget Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.
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Industrirørleggerfaget Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.

Kran- og løfteoperasjonsfaget Flyttes til Vg2 transport og logistikk.

NDT -kontrollørfaget Ingen endringer. Ikke informasjon per tidspunkt til å foreta
endringer.

Termoplastfaget

Polymerkomposittfaget

Plastmekanikerfaget

Slås sammen til et felles Vg3 plastfag

Platearbeiderfaget Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.

Produksjonsteknikkfaget Innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen på Vg3.

Støperifaget Legges ned.

Sveisefaget Ingen endringer. Tilbudsstrukturen er ikke løsningen.

Særløpsfag

Garverifaget

Industriell skotøyproduksjon

Legges ned.

Gjenvinningsfaget

Tekstilrensfaget

Vaskerifaget

Endres fra særløpsmodellen, 1+3 til 2+2-modellen. De tre
lærefagene skal rekruttere fra Vg2 industriteknologi.

Låsesmedfaget Ingen endringer. Avvente behandling i rådene om en eventuell
flytting til elektrofag. Mangler tilstrekkelig informasjon per tidspunkt
til å anbefale dette.

Søknader om nye lærefag

Nytt lærefag i truck- og liftmekaniker som nytt
lærefag

Forslaget er foreløpig ikke behandlet i rådet, og er derfor ikke
behandlet i gjennomgangen av tilbudsstrukturen.

Illustrasjon av ny tilbudsstruktur
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Anbefalinger for Vg2 kjemiprosess og Vg2
laboratoriefag

Utdanningsdirektoratet anbefaler å slå sammen Vg2 kjemiprosess og Vg2 laboratoriefag til Vg2
kjemiprosess- og laboratoriefag.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår å slå sammen Vg2 kjemiprosess og Vg2
laboratoriefag til et felles Vg2-tilbud, kalt Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag. Rådet baserer sitt forslag
på innspill fra faglærere, opplæringskontorer og lærebedrifter innen Vg2 laboratoriefag. Rådet skriver at
dagens struktur med et eget Vg2 laboratoriefag fungerer dårlig. Vg2-tilbudet har
rekrutteringsutfordringer, og det har vært en dramatisk nedgang i antall skoler som tilbyr Vg2
laboratoriefag etter at Kunnskapsløftet ble innført. Per i dag er det kun fire skoler som har Vg2-tilbudet.

Rådet skriver at det er bred enighet i industrien om at laboratoriefaget bør videreføres, og at det vil
være behov for faglaboranter også i fremtiden. Samtidig mener rådet at elevgrunnlaget på Vg2
laboratoriefag er for lavt til å opprettholde et eget Vg2-tilbud. Rådet mener den beste løsningen for
laboratoriefaget er å slå sammen Vg2 laboratoriefag og Vg2 kjemiprosess.

Rådet mener det er tilstrekkelig felleselementer mellom Vg2 laboratoriefag og Vg2 kjemiprosessfaget til
at de kan slås sammen. Rådet skriver at læreplanen for de to Vg2-tilbudene har flere like læreplanmål,
og det bør være mulig å lage en felles læreplan som ivaretar begge fagene. Rådet viser til at
arbeidsgrupper for begge fagene uavhengig av hverandre har etterspurt mer kjemi, matematikk og
fysikk på Vg2. Dette vil være med på å gjøre fagene enda mer like.

Rådet skisserer to utfordringer med et felles Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag. Det kan være en fare
for at kjemiprosessfaget blir dominerende i forhold til laboratoriefaget. Videre kan man risikere å miste
spisskompetanse som bedriftene trenger. Rådet mener imidlertid at fleksibilitet i Kunnskapsløftet og
bruk av yrkesfaglig fordypning gjør det fullt mulig for hver enkelt skole å lage gode løsninger på dette.

Rådet mener et bredere Vg2-tilbud kan være en styrke. Rådet påpeker at flere mindre bedrifter
rapporterer at de blir stadig mer avhengige av medarbeidere som har breddekompetanse og
prosessforståelse. Videre skriver rådet at gode kunnskaper innen kjemi og matematikk virker til å være
det viktigste kravet fra bransjen. Rådet viser til at bedriftenes analyse- og dataprogrammer blir stadig
mer avanserte og bedriftstilpasset. Dermed må opplæringen rundt det praktiske analysearbeidet
uansett skje i løpet av læretiden.

Rådet skriver at et felles Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag kan øke attraktiviteten og synligheten, og
rekruttere flere elever til begge de to lærefagene som Vg2-tilbudet leder til.

Utdanningsdirektoratets vurdering av Vg2-tilbudene og
tilhørende lærefag

Rekruttering og gjennomføring

De siste tre årene har antall elever på Vg2 kjemiprosess vært på til sammen mellom 350-450 elever.
Vg2 laboratoriefag har hatt et elevtall på mellom 50 og 60 elever. Begge Vg2-tilbudene leder til ett
lærefag hver: Vg3 kjemiprosessfaget og Vg3 laboratoriefaget. I årene 2012-2015 er det oppnådd
gjennomsnittlig 453 fagbrev årlig i kjemiprosessfaget og 41 i laboratoriefaget. I begge fagene er det en
relativt liten andel som tar fagbrevet som praksiskandidater. I 2015 var det 440 søkere til læreplass i
kjemiprosessfaget, og 381 av dem hadde fått godkjent læreplass per 1.1.2016. Laboratoriefaget
hadde 45 søkere til læreplass, og 42 av dem hadde fått godkjent plass på samme tidspunkt.
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Verdsetting på arbeidsmarkedet

At begge fagene har en prosentandel på rundt 90 prosent som fikk godkjent lærekontrakt, tyder på at
fagene er verdsatt av arbeidslivet. Rådet skriver at det kan være utfordrende å få en relevant jobb etter
endt læretid i laboratoriefaget, men at dette varierer i takt med konjunkturene og mellom
fylkeskommunene. Rådet skriver at bransjen rapporterer at det er behov for faglaboranter i fremtiden.
For kjemiprosessfaget skriver rådet at det er behov for fagarbeidere, men at det i et langsiktig
perspektiv er et synkende behov. Dette fordi bedriftene blir tvunget til å ha færre og mer effektive
industriarbeidsplasser for å være konkurransedyktige. Ifølge rådet vil både personer med fagbrev i
laboratoriefaget og kjemiprosessfaget få jobb i et relevant yrke.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Utdanningsdirektoratet anser at FRTIP har gitt tilstrekkelig informasjon om behovet for å slå sammen
Vg2 kjemiprosess og Vg2 laboratoriefag. Utdanningsdirektoratet ser klare fordeler ved å ha et felles Vg2
kjemiprosess- og laboratoriefag fra et elev-, fylkes- og arbeidslivsperspektiv.

Elevperspektivet

Dagens Vg2 kjemiprosessfag og Vg2 laboratoriefag fører kun til ett fagbrev hver. Ved å slå sammen de
to Vg2-tilbudene får vi et Vg2-tilbud som vil lede til to Vg3-tilbud. Dette gir elevene flere valgmuligheter.
De som ikke får læreplass i det ene faget, kan søke seg til det andre faget. I fremtiden kan dette bli
særlig relevant for elever som søker seg til Vg3 kjemiprosessfaget. Faget er av de mest populære
lærefagene innenfor utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon sett ut fra søkertall.
Bransjen har varslet at det blir et synkende behov for fagarbeidere med denne utdanningen, noe som
kan påvirke prosentandelen som får godkjent lærekontrakt i faget. Da er det en fordel for elevene at
Vg2-tilbudet leder til flere enn ett lærefag. Samtidig vil Utdanningsdirektoratet understreke at
fylkeskommunen i sitt dimensjoneringsarbeid må vekte rekrutteringsbehovet til arbeidslivet fremfor
elevenes ønske.

Arbeidslivsperspektivet

Et felles Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag kan i mindre grad ivareta spisskompetanse. For noen
bedrifter kan dette oppleves som uheldig. Blant annet viser det faglige rådet til at bedriftene i de fire
byene som har Vg2 laboratoriefag, er relativt fornøyd med dagens utdanningsløp. Samtidig har rådet i
tilstrekkelig grad tydeliggjort at det er mange felleselementer mellom de to Vg2-tilbudene. Arbeidslivet
har understreket at det viktigste for et Vg2-tilbud er at det ivaretar fagarbeidernes breddekompetanse i
form av prosessforståelse, kjemi, matematikk og fysikk. Utdanningsdirektoratet mener et felles Vg2-
prosess og laboratoriefag vil imøtekomme dette behovet. Når et felles Vg2 kan tilbys i alle
fylkeskommunene, vil det bli lettere for bransjen å rekruttere faglaboranter over hele landet. Dette er i
dag utfordrende siden Vg2 laboratoriefag bare tilbys ved fire skoler.

Konsekvenser for fylkeskommunene

For fylkeskommunene vil et felles Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag gi større fleksibilitet. Vg2-tilbudet
leder til mer enn ett fagbrev, noe som kan gjøre det enklere for fylkeskommunene å få elevene ut i
lære. Vg2-tilbudet vil ha et elevgrunnlag som gjør det mulig for fylkeskommunen å etablere og
opprettholde tilbudet.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Utdanningsdirektoratet anbefaler å slå sammen Vg2 kjemiprosess og Vg2 laboratoriefag til et felles Vg2
kjemiprosess- og laboratoriefag.
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Anbefalinger for Vg2 industriell møbelproduksjon
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned Vg2 industriell møbelproduksjon, og at lærefagene
industrisnekkerfaget og industritapetsererfaget skal rekruttere fra Vg2 industriteknologi.
Utdanningsdirektoratet anbefaler også at det opprettes kryssløp fra Vg2 møbel- og treteknikk i
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk til Vg3 industrisnekkerfaget.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår å legge ned Vg2-tilbudet industriell
møbelproduksjon. Rådet skriver at det er vanskelig å rekruttere ungdom til Vg2 industriell
møbelproduksjon, og at tilbudet ikke gir tilfredsstillende rekruttering til møbelindustrien. Rådet mener
Vg2 industriteknologi vil gi opplæring som er relevant for arbeid i møbelindustrien, da
møbelproduksjonen har høy grad av automatisering. En plassering av de to lærefagene i Vg2
industriteknologi vil gi møbelindustrien flere elever å velge mellom når de skal rekruttere til læreplass.
Videre vil elevene få flere lærefag å velge mellom etter fullført Vg2.

Det har over flere år vært arbeidet for å se snekker-, trearbeid- og møbelfagene i de tre
utdanningsprogrammene TIP, BA og DH i sammenheng. Fagene var samlet i et eget utdanningsprogram
for trearbeidsfag i Reform 94, men ble delt på tre utdanningsprogrammer ved innføringen av
Kunnskapsløftet. Trevare- og møbelsnekkerfaget i Reform 94 ble delt i tre ulike fag i Kunnskapsløftet:
trevare- og bygginnredningsfaget, møbelsnekkerfaget og industrisnekkerfaget.

På tross av gjentatte samtaler har ikke de faglige rådene kommet til enighet om et felles forslag for
snekkerfagene. FRTIP foreslår at muligheten for et felles Vg2 for møbel- og treteknikk utredes. Dette
tilbudet bør ikke legges til TIP mener rådet, men rekruttere til industrisnekker- og
industritapetsererfaget gjennom kryssløp. Utdanningsdirektoratet anbefaler at trehåndverksfagene fra
design og håndverk legges til BA. Vg3 møbelsnekkerfaget flyttes til utdanningsprogrammet for BA og
rekrutterer fra Vg2 treteknikk. Bøkker, orgelbygger, tredreier og treskjærer endres til særløp, som
rekrutterer fra utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Denne saken omtales i kapittel 4.5.

I del 2 av utviklingsredegjørelsen 2015/2016 skriver FRTIP at de ønsker kryssløp fra et felles Vg2 for
snekkerfagene til både Vg3 industrisnekker og til Vg3 industritapetserer, samt kryssløp fra Vg2 design
og tekstil til Vg3 industritapetserer.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av Vg2-tilbudet og
tilhørende lærefag

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 industriell møbelproduksjon tilbys ved Eid videregående skole, som de siste årene har hatt ett
tilbud med mellom 8 og 12 elever. Det ble tegnet 7 og 4 nye lærekontrakter i henholdsvis
industrisnekkerfaget og industritapetsererfaget i 2015. Mellom skoleårene 2012-13 og 2014-15 er det
oppnådd totalt 16 og 9 fagbrev. Av disse er rundt 20 prosent oppnådd av praksiskandidater. FRTIP
skriver i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 at Vg2 industriell møbelproduksjon gir et for dårlig
rekrutteringsgrunnlag til møbelindustrien.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Ifølge FRTIP ønsker møbelindustrien å ta inn læringer i industrisnekkerfaget og industritapetsererfaget,
men opplever at rekrutteringsgrunnlaget i dag er for dårlig. Dersom dette endres, vil bedriftene kunne
ta inn flere lærlinger. Dette indikerer at fagene er verdsatt i arbeidsmarkedet.

På den andre siden kommer FRTIP med informasjon om at også andre fag kan dekke arbeidslivets
kompetansebehov. Rådet skriver at: «… produksjonsteknikkfaget vil være vel så interessant som
industrisnekkerfaget for bedriftene fremover.» Ifølge rådet gir også CNC-faget og automatiseringsfaget
nyttig kompetanse i bedriftene.
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Utdanningsdirektoratet vurderinger av løsninger

Utdanningsdirektoratet vurderer det som hensiktsmessig å legge ned Vg2 industriell møbelproduksjon.
Søkertallene til Vg2-tilbudet er så lave at det er vanskelig for fylkeskommunene å opprettholde tilbudet.

Arbeidslivet dokumenterer gjennom FRTIPs utviklingsredegjørelse 2015/2016 at deres
kompetansebehov er endret ved at produksjonen i økende grad automatiseres. Dette er et sterkt
argument for å legge fagene til Vg2 industriteknologi. Videre veier det tungt at dagens tilbudsstruktur
for fagene ikke gir arbeidslivet det rekrutteringsgrunnlaget de har behov for.

Industrisnekkerfaget og industritapetsererfaget er små fag. Når rådet gir informasjon om at
fagarbeidere med annen fagbakgrunn kan dekke behovet i arbeidsmarkedet, slik de gjør for
industrisnekkerfaget, gir det grunnlag for å vurdere om faget bør legges ned. Utdanningsdirektoratet
mener det er for lite informasjon om hvordan disse fagene sammenfaller til å kunne fatte en beslutning
om nedlegging. Vi vil heller vurdere saken igjen dersom endringene i Vg2-strukturen ikke fører til økt
rekruttering.

Utdanningsdirektoratet mener rådets forslag om kryssløp fra et felles Vg2 for snekkerfagene til Vg3
industrisnekker er godt dokumentert, både i utviklingsredegjørelsen 2015/2016 og gjennom tidligere
forslag om felles løsninger for snekkerfagene. Vi ser derfor ingen grunn til ikke å etterkomme rådets
forslag. Utdanningsdirektoratet mener imidlertid at et mulig kryssløp til Vg3 industritapetserer ikke er
like tydelig dokumentert. Det fremkommer heller ikke tydelig i utviklingsredegjørelsen 2015/2016
hvorvidt rådet foreslår kryssløpet innført. Utdanningsdirektoratet mener derfor det ikke er tilstrekkelig
grunnlag for å anbefale kryssløp til industritapetsererfaget.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned Vg2 industriell møbelproduksjon. Vg3
industrisnekkerfaget og Vg3 industritapetsererfaget skal rekruttere fra Vg2 industriteknologi.
Utdanningsdirektoratet anbefaler kryssløp fra Vg2 møbel- og treteknikk i utdanningsprogrammet bygg-
og anleggsteknikk til Vg3 industrisnekkerfaget.
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Anbefalinger for Vg2 industritekstil og design
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned Vg2 industritekstil og design. Vi anbefaler å slå sammen
fem av de seks tilhørende lærefagene til ett lærefag, Vg3 industritekstil. Utdanningsdirektoratet
anbefaler å legge ned det siste tilhørende lærefaget, fiskeredskap.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår i utviklingsredegjørelsen 2015/2016 å
legge ned Vg2 industritekstil og design. Rådet begrunner forslaget med at Vg2-tilbudet ikke har hatt
noen søkere de siste fire årene, og at det ikke er tilbudt i noen fylker etter at Kunnskapsløftet ble
innført. Rådet skriver at selv om Vg2 industritekstil og design ikke blir tilbudt, så er det fortsatt noen
som tar fagbrev innen disse fagene. Dette er enten praksiskandidater eller voksne lærlinger, og rådet
mener derfor at tekstilfagene bør beholdes.

Rådet vurderer flere løsninger for de seks tilhørende lærefagene. Et alternativ er å flytte fagene til Vg2
industriteknologi. Rådet skriver at Vg2-tilbudet er relevant for fagene, siden tekstilindustrien i høy grad
er automatisert. Et annet alternativ er at fagene følger særløpsmodellen.

Videre skriver rådet at en bør vurdere å slå sammen fem av de seks industritekstilfagene til ett lærefag.
Fagene som bør slås sammen, er farging, garnfremstilling, trikotasje, veving og industrisøm. Det er få
bedrifter igjen i Norge som bruker disse fem lærefagene, og behovet for lærlinger er relativt lite. Rådet
påpeker også at det for bransjen kan være vel så relevant å rekruttere fagarbeidere fra
produksjonsteknikkfaget.

For det siste industritekstilfaget, fiskeredskap, skriver rådet at dagens læreplan dekker både den
industrielle delen og håndverksdelen av faget. Dette er lite hensiktsmessig fordi ingen fagarbeidere
jobber med begge delene. Rådet mener den industrielle delen dekkes bedre av
produksjonsteknikkfaget, mens håndverksdelen kan fortsette som eget fag under design og håndverk.

Rådet presenterer ingen entydig konklusjon med hensyn til hvor industritekstilfagene skal plasseres i
tilbudsstrukturen, eller om fem av seks lærefag bør slås sammen.

Utdanningsdirektoratets vurdering av Vg2-tilbudet og
tilhørende lærefag

Rekruttering og gjennomføring

Vg2 industritekstil og design har ikke hatt søkere de siste tre årene. For fire av de seks
industritekstilfagene er det i gjennomsnitt ikke oppnådd fagbrev de siste tre årene. 95 For
industritekstilfaget, trikotasje er det oppnådd 1 fagbrev og for industrisømfaget 2. For industrisømfaget
er det oppnådd i gjennomsnitt 2 fagbrev årlig de siste tre årene. For industritekstilfaget, fiskeredskap er
det oppnådd i gjennomsnitt 3 fagbrev årlig i samme periode.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Ifølge rådet har flere bedrifter behov for kompetansen innen ett eller flere av industritekstilfagene.
Rådet skriver at tekstilbedriftene er helt avhengige av medarbeidere med tekstilfaglig kompetanse.
Rådet mener man vil få jobb i et relevant yrke med et fagbrev innen ett av fagene. Dette indikerer at
fagene er verdsatt i arbeidsmarkedet. På den annen side kommer rådet med informasjon om at også
produksjonsteknikkfaget kan dekke arbeidslivets kompetansebehov.

95 De fire fagene er: (1) industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling, (2) industritekstilfaget, garnfremstilling, (3)
industritekstilfaget, trikotasje og (4) industritekstilfaget, veving
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Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger

Utdanningsdirektoratet vurderer det som hensiktsmessig å legge ned Vg2 industritekstil og design. Vg2-
tilbudet har ikke hatt søkere på flere år og tilbys ikke i noen fylkeskommuner.

I kapittel 3.5.5 står det at fag som i gjennomsnitt har oppnådd ingen fag- og svennebrev (inkludert
praksiskandidater) fra 2012-2015 skal legges ned eller bli integrert/ivaretatt i et annet lærefag. For
industritekstilfagene er dette tilfellet for fire av seks lærefag. 96 Når rådet gir informasjon om at
fagarbeidere med bakgrunn innen produksjonsteknikkfaget kan dekke behovet i arbeidsmarkedet, gir
det grunnlag for å vurdere om de fire fagene bør legges ned. Utdanningsdirektoratet mener imidlertid
det er for lite informasjon om hvordan disse fagene sammenfaller med produksjonsteknikkfaget til å
kunne anbefale en nedlegging. På bakgrunn av innspill fra FRTIP mener Utdanningsdirektoratet at de
fire industritekstilfagene bør integreres i Vg3 industrisømfaget ved å opprette et felles Vg3
industritekstilfag.

Arbeidslivet dokumenterer gjennom FRTIPs utviklingsredegjørelse 2015/2016 at deres
kompetansebehov er endret ved at produksjonen i økende grad er automatisert.
Utdanningsdirektoratet mener dette er et sterkt argument for at Vg3 industritekstilfaget skal rekruttere
fra Vg2 industriteknologi. Videre veier det tungt at dagens plassering av fagene ikke gir arbeidslivet det
rekrutteringsgrunnlaget de har behov for.

For det siste industritekstilfaget, fiskeredskapsfaget, mener Utdanningsdirektoratet at FRTIP har gitt
tilstrekkelig informasjon til at industridelen av faget kan legges ned. Bransjen skal heller rekruttere fra
produksjonsteknikkfaget. En flytting av håndverksdelen av faget til design og håndverk er ikke
begrunnet av FRTIP. Utdanningsdirektoratet mener derfor at det ikke er grunnlag for en flytting av faget,
og forslår også håndverksdelen nedlagt.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned Vg2 industritekstil og design. Vi anbefaler å slå sammen
fem av de seks tilhørende lærefagene. (1) industrisømfaget, (2) industritekstilfaget, farging, trykking og
etterbehandling, (3) industritekstilfaget, garnfremstilling, (4) industritekstilfaget, trikotasje og (5)
industritekstilfaget, veving slås sammen til ett lærefag, Vg3 industritekstil. Lærefaget skal rekruttere fra
Vg2 industriteknologi. Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned det siste industritekstilfaget,
fiskeredskap.

96De fire fagene er: (1) industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling, (2) industritekstilfaget, garnfremstilling, (3) industritekstilfaget,
trikotasje og (4) industritekstilfaget, veving.
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Anbefalinger for Vg3 motorsykkelfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navnet på Vg3 motorsykkelfaget til Vg3 el- og
motorsykkelfaget.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016
å endre navnet på Vg3 motorsykkelfaget til Vg3 el- og motorsykkelfaget. Rådet skriver at det er behov
for navneendringen for å ivareta det voksende antall elsykler.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
I årene 2012-2015 er det oppnådd gjennomsnittlig 17 fagbrev årlig i motorsykkelfaget. I 2015 var det
24 søkere til læreplass, og 13 av dem hadde fått godkjent kontrakt per 1.1.2016.

Utdanningsdirektoratet mener navnet på et lærefag bør antyde hva slags kompetanse det gir. På
bakgrunn av innspill fra rådet mener vi det foreslåtte navnet er mer dekkende. Som et utgangspunkt
mener for øvrig direktoratet at forkortelser ikke er ønskelig for navn på utdanningstilbud. Et alternativ til
det foreslåtte navnet el- og motorsykkelfaget vil være elektro- og motorsykkelfaget. Vi mener imidlertid
at rådets forslag er det beste alternativet, siden elsykkel er en mer kjent betegnelse enn elektrosykkel.

Iverksetting av forslaget vil ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for
fylkeskommunene. En navneendring vil gjøre det tydelige for elevene hva faget inneholder. Samtidig
kan det gi økt rekruttering til faget, noe som vil være til fordel for arbeidslivet.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navnet på Vg3 motorsykkelfaget til Vg3 el- og
motorsykkelfaget.
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Anbefalinger for Vg3 reservedelsfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det opprettes kryssløp fra Vg2 bilskade, lakk og karosseri til Vg3
reservedelsfaget.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) fremmer forslag om å opprette et kryssløp fra
Vg2 bilskade, lakk og karosseri til Vg3 reservedelsfaget. Rådet viser til at det finnes flere like
kompetansemål i læreplanene for de to Vg2-tilbudene. Rådet skriver at begge fagene forutsetter
kunnskap om bilens deler, oppbygging og virkemåte. Videre er kompetansemålene som er nevnt under
dokumentasjon og kvalitet sammenfallende, og begge fagene har kompetansemål knyttet til logistikk,
vareflyt, prising og kundebehandling. Rådet mener derfor det er tilstrekkelig mange felleskomponenter
mellom læreplanene til at det er forsvarlig å etablere et kryssløp. Rådet skriver også at elever som har
gått Vg2 bilskade, lakk og karosseri, har forutsetninger for å få læreplass i Vg3 reservedelsfaget.97

Utdanningsdirektoratets vurderinger
I årene 2012-2015 har det vært oppnådd gjennomsnittlig 108 fagbrev årlig i reservedelsfaget.
Praksiskandidater utgjør 32 prosent av de nye faglærte. I 2015 var det 145 søkere til læreplass, og
108 av dem hadde fått godkjent kontrakt per 1.1.2016. Dette tyder på at faglærte er verdsatt i
arbeidslivet.

Utdanningsdirektoratet anser at partene har belyst saken godt. I anbefalingen gir de tilstrekkelig
informasjon om behovet for å etablere kryssløpet, og de viser at det er felleskomponenter mellom
læreplanene/fagene. Kryssløpet vil gå fra et Vg2-tilbud til et lærefag innad i utdanningsprogrammet for
teknikk og industriell produksjon. Utdanningsdirektoratet ser ingen grunn til ikke å etterkomme
forslaget fra rådet.

Forslaget vil ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Innføring av kryssløpet
kan gi elevene større valgmuligheter og samtidig føre til større fleksibilitet for fylkeskommunene, og
dermed gi en økonomisk og administrativ besparelse.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette kryssløp fra Vg2 bilskade, lakk og karosseri til Vg3
reservedelsfaget.

97 E-post fra FRTIP 28.6.2016 – skriftlige innspill til Udir etter behandling i rådsmøte 6.juni 2016.
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Anbefaling for Vg3 bilfaget, tunge kjøretøy
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det innføres kryssløp fra Vg2 arbeidsmaskiner til Vg3 bilfaget,
tunge kjøretøy.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) fremmer forslag om kryssløp gjennom
utviklingsredegjørelsen for 2015/2016. Rådet begrunner forslaget med rekrutteringsutfordringer i
enkelte geografiske områder, og at bedrifter i dag benytter seg av ansatte med kompetanse innen
arbeidsmaskiner. Rådet mener det er tilstrekkelig mange felleskomponenter mellom læreplanene for et
kryssløp. Rådet skriver også at det ikke er uvanlig at elever fra Vg2 arbeidsmaskiner får læreplass i
bilfaget, tunge kjøretøy. Et kryssløp vil dermed lette en slik overgang.98

Utdanningsdirektoratets vurderinger
I årene 2012-2015 er det oppnådd gjennomsnittlig 181 fagbrev årlig i bilfaget, tunge kjøretøy.
Praksiskandidater utgjør 20 prosent av de nye faglærte. I 2015 var det 208 søkere til læreplass, og
159 av dem hadde fått godkjent kontrakt per 1.1.2016. Dette tyder på at faglærte er verdsatt i
arbeidslivet.

Utdanningsdirektoratet anser at FRTIP har gitt tilstrekkelig informasjon om behov for kryssløp og
felleskomponenter mellom læreplanene. Kryssløpet vil gå mellom et Vg2-tilbud og et lærefag innad i
utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon. Vi ser ingen grunn til ikke å etterkomme
forslaget fra rådet.

Forslaget har ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Innføring av kryssløpet kan
gi elevene større valgmuligheter og samtidig føre til større fleksibilitet for fylkeskommunene, og dermed
gi en økonomisk og administrativ besparelse.

Utdanningsdirektoratets anbefaling
Utdanningsdirektoratet anbefaler at det innføres kryssløp fra Vg2 arbeidsmaskiner til Vg3 bilfaget,
tunge kjøretøy.

98 E-post fra FRTIP 16.6.2016 – skriftlige innspill til Udir etter behandling i rådsmøte 6.juni 2016.
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Anbefalinger for Vg3 garverifaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler at garverifaget legges ned.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016
å legge ned garverifaget. Rådet skriver at det ikke har vært søking til garverifaget siden 2011, og at det
ikke finnes noe miljø eller interesse for faget i Norge.

Utdanningsdirektoratets vurderinger

Det har ikke vært søkere til faget siden 2011, og de siste tre årene er det ikke oppnådd fagbrev.
Utdanningsdirektoratet ser ingen grunn til ikke å etterkomme forslaget fra rådet. Forslaget har ingen
økonomiske eller administrative konsekvenser. Hverken elever, arbeidslivet eller fylkeskommunene er
tjent med å ha utdanninger som hverken er kjent og/eller mangler et fagmiljø.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at garverifaget legges ned.
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Anbefalinger for Vg3 industriell skotøyproduksjon
Utdanningsdirektoratet anbefaler at industriell skotøyproduksjon legges ned.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016
å legge ned industriell skotøyproduksjon. Rådet skriver at det ikke har vært søking til faget de senere
årene, og at det ikke finnes noe miljø eller interesse for faget i Norge. De bedriftene som var pådrivere
for å få faget etablert (Alfa Skofabrikk og Klaveness Skofabrikk), har ikke lenger produksjon.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Det har ikke vært søkere til faget siden 2011 og de siste tre årene har det ikke blitt avlagt fagbrev.
Utdanningsdirektoratet ser ingen grunn til ikke å etterkomme forslaget fra rådet. Forslaget medfører
ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Hverken elever, arbeidslivet eller
fylkeskommunene er tjent med å ha utdanninger som hverken er kjent og/eller mangler et fagmiljø.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at industriell skotøyproduksjon legges ned.
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Anbefalinger for Vg3 gjenvinningsfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler at opplæringsmodellen for gjenvinningsfaget endres fra
særløpsmodellen 1+3 til 2+2-modellen. Gjenvinningsfaget skal rekruttere fra Vg2 industriteknologi.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) skriver i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016
at bransjen ikke får dekket sitt behov for lærlinger og faglært arbeidskraft gjennom dagens
opplæringsmodell. De siste årene har gjenvinningsfaget hatt om lag 10 søkere til læreplass hvert år,
men antallet varierer noe.

Rådet mener det er for få søkere til læreplass sett opp mot behovet for faglært arbeidskraft og
bransjens ønske om å ta inn lærlinger. Sammenlignet med andre industrifag har ikke gjenvinningsfaget
noen sterk tradisjon for lærlinger, men bransjen ønsker å øke andelen lærlinger. Rådet skriver: «Det er
stadig høyere krav til kompetanse blant operatørene i bransjen og lærlinger kan tilføre viktig
kompetanse. Bransjen ønsker flere lærlinger og trenger et bredere rekrutteringsgrunnlag.»

FRTIP løfter frem to utfordringer med særløpsmodellen for faget. De mener terskelen for å ta inn
lærlinger er større ved 1+3 enn 2+2, fordi 1+3 krever mer av bedriften. Videre mener rådet at
særløpsmodellen i seg selv fører til at faget får få søkere til læreplass, og at det er få som kjenner til
faget.

Rådet har vurdert to alternativer for Vg2 - å la faget inngå som en del av Vg2 industriteknologi eller i et
nytt Vg2 produksjonsteknikk. Det er det første alternativet rådet fremmer forslag om. De mener
breddekunnskapen er viktigst, og at den anleggsspesifikke opplæringen må gis i bedrift. Rådet skriver
at faget har mange likhetstrekk med produksjonsteknikkfaget, og at gjenvinningsfaget gjerne kan
moderniseres med mer fokus på prosess- og helhetsforståelse, bedriftsøkonomi, HMS, avvik med mer.
Rådet presiserer samtidig at ulikhetene mellom de to fagene er av en sånn art at gjenvinningsfaget bør
beholdes som et eget fag.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av faget

Rekruttering og gjennomføring

I årene 2012-2015 er det oppnådd gjennomsnittlig 50 fagbrev årlig i gjenvinningsfaget.
Praksiskandidater utgjør 91 prosent av de nye faglærte. I 2015 var det 28 søkere til læreplass, og 15
av dem hadde fått godkjent kontrakt per 1.1.2016.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Ifølge FRTIP finnes det læreplasser i gjenvinningsfaget, og bransjen ønsker å ta inn flere dersom de får
flere søkere. Fagarbeidere med fagbrev vil få jobb. Rådet skriver samtidig at bedrifter i dag ansetter
ufaglærte, men begrunner dette med at bedriftene får få eller ingen søkere til læreplasser. At faget har
en så stor andel praksiskandidater, kan tyde på at fagkompetansen er verdsatt i bedriftene. De ønsker
at ufaglærte ansatte skal formalisere den opplæringen og kompetansen de har fått i bedriften.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger
Vi har lite forskning på rekruttering til særløpsfag, men det er en kjent antakelse at særløpsfag er lite
synlige i tilbudsstrukturen. Det kan skyldes at opplæringen på Vg1 i liten grad er yrkesrettet mot
særløpsfagene, og at ungdom i hovedsak vurderer Vg2-tilbudene i skole ved overgangen fra Vg1 til Vg2.
Utdanningsdirektoratet mener rådets forventning om at omlegging til 2+2-modell vil gi økt rekruttering,
ikke er usannsynlig.

Utdanningsdirektoratet mener rådet har gitt tilstrekkelig informasjon om at Vg2 industriteknologi er
relevant for gjenvinningsfaget. Vi finner ikke betydelige ulemper ved forslaget. Fordelene for bedriftene
vil være at de får et mindre opplæringsansvar, og at de får kandidater som har en større



282

breddeforståelse innen fagfeltet. For elevene vil endringen gi økte valgmuligheter etter Vg2. Vi mener
endringene ikke vil gi store konsekvenser for fylkeskommunene. Rådet har understreket at
breddekompetanse er viktigst, og at det derfor ikke er avgjørende at skolene har lærere med
bransjespesifikk kompetanse.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at opplæringsmodellen for gjenvinningsfaget endres fra
særløpsmodellen 1+3 til 2+2-modellen. Gjenvinningsfaget skal rekruttere fra Vg2 industriteknologi.
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Anbefalinger for Vg3 tekstilrensfaget og vaskerifaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre opplæringsmodell for tekstilrensfaget og vaskerifaget fra
særløp til 2+2-modellen. Fagene skal rekruttere fra Vg2 industriteknologi.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016
å omgjøre vaskerifaget og tekstilrensfaget fra særløp til 2+2-modellen. Rådet løfter frem to utfordringer
med særløpsmodellen for fagene. De mener terskelen for å ta inn lærlinger er større ved særløp enn
ved 2+2-modellen, fordi særløpsmodellen gir bedriftene et større opplæringsansvar. Videre skriver
rådet at særløpsmodellen i seg selv fører til at fagene får få søkere til læreplass, og at det er få som
kjenner til faget.

Rådet har vurdert to alternativer for Vg2: Å la fagene inngå som en del av Vg2 industriteknologi eller i et
nytt Vg2 produksjonsteknikk. Rådet foreslår det første alternativet og skriver at breddekunnskap er
viktigst, og at den bransjespesifikke opplæringen må gis i bedrift. De mener også at fagene har flere
likhetstrekk med produksjonsteknikkfaget, men rådet presiserer samtidig at vaskerifaget og
tekstilrensfaget bør beholdes som egne fag.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av fagene

Rekruttering og gjennomføring

Fagbrev som vaskerioperatør og tekstilrenser tas utelukkende av voksne gjennom
praksiskandidatordningen. I årene 2012-2015 har det vært oppnådd gjennomsnittlig 11 fagbrev årlig i
vaskerifaget og 1 fagbrev i tekstilrensfaget. Alle som bestod fagprøven var praksiskandidater. Dette er
dermed ikke fag som anses som attraktive for ungdom. I 2015 var det åtte søkere til læreplass i
vaskerifaget, og én av dem hadde fått godkjent lærekontrakt per 1.1.2016. Tekstilrensfaget har ikke
hatt søkere til læreplass de tre siste årene.

Verdsetting på arbeidsmarkedet

Tilbakemelding fra bransjen kan tyde på at fagene ikke i tilstrekkelig grad er verdsatt. Sammenlignet
med andre industrifag har ikke vaskerifaget og tekstilrensfaget noen sterk tradisjon for lærlinger.
Bedriftene i bransjen tar heller inn ufaglærte, og bransjen lærer dem opp selv. Samtidig påpeker
bransjen at bruken av ufaglærte må ses i sammenheng med at det er for få søkere til læreplass sett
opp mot behovet for faglært arbeidskraft.

På den annen side skriver rådet at bransjen ønsker å øke andelen lærlinger og mener de trenger et
bredere rekrutteringsgrunnlag. Rådet skriver: «Det er stadig høyere krav til kompetanse blant
operatørene i bransjen og lærlinger kan tilføre viktig kompetanse. Bransjen ønsker flere lærlinger og
trenger et bredere rekrutteringsgrunnlag.» Samtidig ønsker bedriftene at ufaglærte ansatte skal
formalisere den oppæringen og kompetansen de har fått i bedriften gjennom
praksiskandidatordningen. Dette kan tyde på at fagkompetansen er verdsatt i bedriftene.

Utdanningsdirektoratets vurderinger av løsninger
Vi har et begrenset kunnskapsgrunnlag for rekruttering til særløpsfag, men det er en kjent antagelse at
særløpsfag er lite synlige i tilbudsstrukturen. Utdanningsdirektoratet mener rådets forventning om at en
omlegging til 2+2-modellen vil gi økt rekruttering, ikke er usannsynlig.

Rådet mener at opplæringen i Vg2 industriteknologi er relevant både for vaskerifaget og
tekstilrensfaget. Bakgrunnen for å velge særløp som opplæringsmodell er i hovedsak en vurdering av at
hoveddelen av opplæringen best kan gis i en bedrift. Når bransjen mener den beste opplæringen vil bli
gitt ved 2+2-modellen, og at det er en naturlig kobling til Vg2 industriteknologi, mener
Utdanningsdirektoratet at det er gode argumenter for å etterkomme rådets forslag.
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Utdanningsdirektoratet mener det ikke er betydelige ulemper med forslaget. Fordelene for bedriftene er
at de får et bredere rekrutteringsgrunnlag og mindre opplæringsansvar, og at de får kandidater som har
en større breddeforståelse innen fagfeltet. For elevene vil endringen gi flere valgmuligheter etter Vg2. Vi
mener endringene ikke vil gi store konsekvenser for fylkeskommunene. Rådet har understreket at
breddekompetanse er viktigst, og det er derfor ikke avgjørende at skolene har lærere med
bransjespesifikk kompetanse.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre opplæringsmodellen for tekstilrensfaget og vaskerifaget fra
særløp til 2+2-modellen. Fagene skal rekruttere fra Vg2 industriteknologi.
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Anbefalinger for Vg3 støperifaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned støperifaget.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016
å legge ned støperifaget. Rådet skriver at bransjen i stedet ønsker å bruke produksjonsteknikkfaget.
Begrunnelsen for dette er at læreplanen for produksjonsteknikkfaget stemmer bedre overens med de
faglige kravene i dagens moderne støperibransje, samt at bransjen får et bredere
rekrutteringsgrunnlag.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
I årene 2012-2015 er det oppnådd gjennomsnittlig 2 fagbrev årlig i støperifaget. I 2015 var det 3
søkere til læreplass og alle hadde fått godkjent lærekontrakt per 1.1.2016.

Utdanningsdirektoratet ser ingen grunn til ikke å etterkomme forslaget fra rådet.
Utdanningsdirektoratet mener rådet har lagt frem gode nok argumenter for nedlegging av støperifaget,
og vurderer det som hensiktsmessig at støperibransjen rekrutterer fra produksjonsteknikkfaget.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned støperifaget.
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Anbefalinger for Vg3 serigrafifaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler at den delen av serigrafifaget som omhandler digitaltrykk, inkluderes i
det nye lærefaget, grafisk produksjonsteknikerfaget. Vi anbefaler å legge ned håndverksdelen av
serigrafifaget.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) skriver at faget foreløpig ikke er en del av
forslaget om å slå sammen grafiske fag. Det må vurderes om faget eventuelt skal overføres til design-
og håndverk.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Det har kun vært oppnådd ett svennebrev siden 2012 i faget. I årene 2012-2015 har det vært
henholdsvis 2, 1 og 1 lærekontrakter i serigrafifaget. I 2015/16 var det 3 søkere til læreplass og 2
godkjente kontrakter.

På grunn av det lave antallet søkere, lærekontrakter og avlagte svennebrev bør den delen av
serigrafifaget som omhandler digitaltrykk, ses i sammenheng med de øvrige grafiske fagene (se kapittel
13.15). En sammenslåing av de grafiske produksjonsfagene (bokbinderfaget, grafisk emballasjefaget
og trykkerfaget) til et nytt fag, grafisk produksjonsteknikerfag, er allerede støttet av
Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet mener læreplangruppen som skal jobbe frem et
utkast til læreplan i det nye faget, bør inkludere den delen av serigrafifaget som omhandler digitaltrykk i
sine vurderinger.

Utdanningsdirektoratet mener det ikke er grunnlag for å inkludere håndverksdelen av serigrafifaget i
det nye lærefaget grafisk produksjonsteknikerfag. Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne
anbefale å flytte håndverksdelen av faget til et av de foreslåtte utdanningsprogrammene som skal
ivareta fagene i dagens design og håndverk.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at den delen av serigrafifaget som omhandler digitaltrykk, inkluderes i
det nye lærefaget, grafisk produksjonsteknikerfaget. Vi anbefaler å legge ned håndverksdelen av
serigrafifaget. Tungtveiende argumenter for likevel å beholde håndverksdelen av faget må komme frem
i høringen.
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Anbefalinger for Vg3 termoplastfaget, Vg3
polymerkomposittfaget og Vg3 plastmekanikerfaget

Utdanningsdirektoratet anbefaler å slå termoplastfaget, polymerkomposittfaget og plastmekanikerfaget
sammen til et nytt lærefag, Vg3 plastfaget.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) har startet en utredning for å se om de tre
«plastfagene» kan slås sammen til et nytt fag, eller om fagene kan være en del av
produksjonsteknikkfaget (som et eget fordypningsområde). Rådet har ikke konkludert i denne saken.

Rådet har i del 1 av utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 sagt at det er uklart om fagene er relevante
i arbeidslivet. Rådet begrunner dette særlig med at fagene har få søkere og få læreplasser. Rådet
skriver at ett plastfag kan gjøre faget mer attraktivt for bedriftene ved at det gir et bredere
rekrutteringsgrunnlag. Det kan også være mer attraktivt å velge for elevene.

Bransjen har påpekt behov for å tilby plast og komposittfaget på Vg2-nivå. Det er i den forbindelse
initiert et forsøk med Vg2 polymerkompositt som starter opp på Kongsberg videregående skole høsten
2016 i samarbeid med Kongsberg-industrien.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
I termoplastfaget var det 4 søkere til læreplass og 4 godkjente lærekontrakter i 2015-16. Siden 2012
er det imidlertid kun oppnådd i gjennomsnitt 1 fagbrev i året. I polymerkomposittfaget var det 7 søkere
til læreplass og 5 godkjente lærekontrakter i 2015-16. Siden 2012 er det oppnådd i gjennomsnitt 5
fagbrev i året. Plastmekanikerfaget er det største faget av de tre, hvor det var 12 søkere og 10
godkjente lærekontrakter i 2015-16. Siden 2012 er det oppnådd i gjennomsnitt 11 fagbrev i året.

Utdanningsdirektoratet mener forslaget om å slå sammen de tre plastfagene bør sendes på høring.
Bransjen har pekt på at et bredere fag kan være mer attraktivt både for elevene og bedriftene. Dette, i
tillegg til det faktum at særlig to av fagene har for få søkere og læreplasser, peker i retning mot at en
sammenslåing bør anbefales som løsning.

Erfaringene fra forsøket med et eget Vg2 for plast og komposittfag bør følges nøye i fremtiden, men kan
betraktes som uavhengig av hvorvidt lærefagene slås sammen.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å slå sammen termoplastfaget, polymerkomposittfaget og
plastmekanikerfaget til et nytt lærefag, Vg3 plastfaget. Lærefagets navn er en arbeidstittel. Vi vil be om
innspill i høringen til et passende navn for det nye lærefaget.
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Anbefalinger for Vg3 bokbinderfaget, Vg3 grafisk
emballasjefaget og Vg3 trykkerfaget

Kunnskapsdepartementet har av brev 28.4.2016 støttet Utdanningsdirektoratets anbefaling om
sammenslåing av bokbinderfaget, grafisk emballasjefaget og trykkerfaget til et nytt fag, grafisk
produksjonsteknikerfag.

Utdanningsdirektoratet anbefaler nå at også at den delen av serigrafifaget som omhandler digitaltrykk,
bør ses i sammenheng med en slik sammenslåing (se omtale i kapittel 13.13).
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Anbefalinger for Vg3 modellbyggerfaget, Vg3
finmekanikerfaget og Vg3 verktøymakerfaget

Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned modellbyggerfaget, finmekanikerfaget og
verktøymakerfaget som egne lærefag. Vi anbefaler at fagene blir en del av CNC-maskineringsfaget som
valgbare fordypningsområder i læreplanen.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016
at man må utrede to alternativer for modellbyggerfaget, finmekanikerfaget og verktøymakerfaget. De to
alternativene er: 1) at fagene blir en del av CNC-maskineringsfaget, eller 2) en sammenslåing av de tre
fagene.

En tredje mulighet vil være sammenslåing med industrimekanikerfaget, men denne muligheten har
ikke Utdanningsdirektoratet gått nærmere inn på.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Modellmakerfaget hadde ingen søkere til læreplass i skoleåret 2015-16. Finmekanikerfaget hadde 5
søkere og 5 inngåtte lærekontrakter. Verktøymakerfaget hadde 16 søkere og 14 inngåtte
lærekontrakter. Siden 2012 har fagene i snitt hatt henholdsvis 0, 2 og 14 oppnådde fagbrev årlig.

Rådet har sagt at det er uklart om fagene er relevante for arbeidslivet, begrunnet med at det er små fag
med få søkere og få læreplasser. Rådet har også skrevet at fagene er nært beslektet med CNC-faget, og
at det derfor er mulig at faget kan inngå i CNC-maskineringsfaget.

Utdanningsdirektoratet mener forslaget om å integrere de tre fagene i CNC-maskineringsfaget bør
sendes på høring for å sikre en bred forankringsrunde. Bransjen har pekt på at et bredere fag vil kunne
være mer attraktivt både for elevene og bedriftene. Dette, i tillegg til det faktum fagene har for få
søkere og læreplasser, peker i retning mot at et bredere fag er å foretrekke.

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen
velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i læreplanen bli utformet
(herunder rettet mot verktøymakerfaget, finmekanikerfaget og modellbyggerfaget), men felles
kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største delen av lærefaget. Hver lærling kan kun velge ett
fordypningsområde i løpet av læretiden.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler at de tre lærefagene modellbyggerfaget, finmekanikerfaget og
verktøymakerfaget legges ned som egne lærefag. Vi anbefaler at fagene blir en del av CNC-
maskineringsfaget som valgbare fordypningsområder i læreplanen. Partene i arbeidslivet må involveres
videre i utformingen av fordypningsområder.
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Anbefalinger for Vg3 chassispåbyggerfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned chassispåbyggerfaget som eget lærefag, og la faget bli en
del av Vg3 industrimekanikerfaget som et valgbart fordypningsområde i læreplanen.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) skriver om faget at bransjen er avhengig av
tilgang på rett kompetanse. Det er få lærlinger som velger faget og ønsker å være lærling i faget.
Praksiskandidater utgjør hovedtyngden av dem som tar fagbrev. Ifølge bransjen er det viktig at denne
målgruppen fortsatt får mulighet til å ta fagbrev.

Etter dialog med representanter fra bransjen foreslår rådet to alternativ. Første alternativ er at bransjen
bruker industrimekanikerfaget som erstatning for chassispåbyggerfaget. Rådet forutsetter da et
fordypningsområde i læreplanen til industrimekanikerfaget som retter seg mot chassispåbyggerfaget.
Det andre alternativet er å beholde dagens lærefag, men oppdatere læreplanen i faget.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Chassispåbyggerfaget hadde 10 søkere til læreplass i skoleåret 2015-16 og 6 godkjente
lærekontrakter per 1.1.16. Fra år 2012/2013 er det oppnådd 6, 4 og 11 fagbrev. Hele 19 av 21
fagbrev var skrevet ut til praksiskandidater.

Ifølge rådet er chassispåbyggerfaget sterkt redusert i Norge, og aktuelle oppgaver blir overtatt av
industrimekanikere. Utdanningsdirektoratet mener dette må ligge til grunn for vurderingen av
plassering av faget. Utdanningsdirektoratet anbefaler å åpne for valgbare fordypningsområder i
læreplanen på Vg3 i lærefag som har behov for det. Dette åpner for å legge ned chassispåbyggerfaget
som lærefag, og heller foreslå det som et valgbart fordypningsområde i læreplanen i Vg3
industrimekanikerfaget.

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen
velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i læreplanen bli utformet
(herunder rettet mot chassispåbyggerfaget), men felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største
delen av lærefaget. Hver lærling kan kun velge ett fordypningsområde i løpet av læretiden.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned chassispåbyggerfaget som eget lærefag og la faget bli en
del av Vg3 industrimekanikerfaget som et valgbart fordypningsområde i læreplanen. Partene i
arbeidslivet må involveres videre i utformingen av fordypningsområdet.
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Anbefalinger for Vg3 dimensjonskontrollfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned dimensjonskontrollfaget som eget lærefag, og la faget bli
en del av Vg3 CNC-maskineringsfaget som et valgbart fordypningsområdet i læreplanen.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår å utrede om faget kan være en del av
CNC-maskineringsfaget som et valgbart fordypningsområde i læreplanen. Rådet skriver at faget kan
også ses opp mot industrioppmålingsfaget, men gir ingen ytterligere begrunnelse.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Dimensjonskontrollfaget hadde 3 søkere til læreplass i skoleåret 2015-16 og 3 godkjente
lærekontrakter per 1.1.16. Fra år 2012/2013 er det oppnådd 5, 9 og 9 fagbrev. 8 av disse fagbrevene
ble oppnådd av praksiskandidater.

FRTIP ser en økning i læreplasser i faget. Særlig Rogaland melder om en økning, men også industrien i
Kongsberg sier at faget er svært viktig for bedriftene. Kravene til kvalitet og dokumentasjon blir større
og større, og rådet mener derfor det er viktig at denne utdanningen ivaretas. I tilfeller der bedrifter ikke
finner kandidater med fagbrev, bruker bedriftene CNC-operatører. Utdanningsdirektoratet mener dette
tyder på at faget bør kobles til CNC-maskineringsfaget fremfor industrioppmålingsfaget.

Utdanningsdirektoratet anbefaler å åpne for valgbare fordypningsområder på Vg3 i lærefag som har
behov for det. Dette åpner for å legge ned dimensjonskontrollfaget som lærefag, og heller la faget bli en
del av CNC-maskineringsfaget som et valgbart fordypningsområde i læreplanen.

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen
velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i læreplanen bli utformet
(herunder rettet mot dimensjonskontrollfaget), men felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den
største delen av lærefaget. Hver lærling kan kun velge ett fordypningsområde i løpet av læretiden.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned dimensjonskontrollfaget som eget lærefag og la faget bli
en del av Vg3 CNC-maskineringsfaget som et valgbart fordypningsområde i læreplanen. Partene i
arbeidslivet må involveres videre i utformingen av fordypningsområdet.
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Anbefalinger for Vg3 aluminiumskonstruksjonsfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned aluminiumskonstruksjonsfaget som eget lærefag, og la
faget bli en del av Vg3 produksjonsteknikkfaget som et valgbart fordypningsområde i læreplanen.

Innspill fra bransjen
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) foreslår å utrede om faget kan være en del av
produksjonsteknikkfaget, med en fordypning innen aluminiumskonstruksjon. Bakgrunnen er at det er få
lærlinger i faget.

Utdanningsdirektoratets vurderinger
Aluminiumskonstruksjonsfaget hadde 7 søkere til læreplass i skoleåret 2015-16 og 6 godkjente
lærekontrakter per 1.1.16. Fra år 2012/2013 er det oppnådd 11, 6 og 10 fagbrev. 4 av disse
fagbrevene ble oppnådd av praksiskandidater.

FRTIP skriver at det finnes læreplasser i noen bedrifter, men at det er svært få som søker seg til faget.
Derfor ansetter bedrifter en del personer med andre typer fagbrev, for så å selv lære dem opp i faget.
Med andre ord har ikke rådet fått tilbakemelding om at fagbrevet ikke er relevant, men at andre fag
innen Vg2 industriteknologi kan være aktuelle for en sammenslåing.

Utdanningsdirektoratet anbefaler å åpne for valgbare fordypningsområder på Vg3 i lærefag som har
behov for det. Dette åpner for å legge ned aluminiumskonstruksjonsfaget som lærefag, og heller foreslå
det som et valgbart fordypningsområde i læreplanen i Vg3 produksjonsteknikkfaget. Dette vil kunne
imøtekomme bedrifters behov for en fagarbeider med en allsidig basiskompetanse og tverrfaglighet.

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler av læreplanen
velges bort til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i læreplanen bli utformet
(herunder rettet mot aluminiumskonstruksjon), men felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den
største delen av lærefaget. Hver lærling kan kun velge ett fordypningsområde i løpet av læretiden.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Utdanningsdirektoratet anbefaler å legge ned aluminiumskonstruksjonsfaget som eget lærefag, og la
faget bli en del av Vg3 produksjonsteknikkfaget som et valgbart fordypningsområde i læreplanen.
Partene i arbeidslivet må involveres videre i utformingen av fordypningsområdet.
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Anbefalinger for Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget
Utdanningsdirektoratet anbefaler å plassere Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget i Vg2 transport og
logistikk. Se nærmere omtale i kapittel 5.9.



294

LITTERATURLISTE
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (2015/2016). Utviklingsredegjørelse del 1 og del 2.

Oslo: Utdanningsdirektoratet

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon, epost vedr. bilfaget, tunge kjøretøy (16.06.16)

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon, epost vedr. reservedelfaget (28.06.16)

Goth, U., Landmark, B., & Schønfeldt, E. (2014). Finnes det en faglig felleskomponent for TIP yrkene.

Høst, Håkon (red.) (2014). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – Fokus på opplæring i bedrift. Nifu-
rapport 14:2014, Oslo: Nifu

Kunnskapsdepartementet, brev vedrørende grafisk produksjonsteknikerfaget (28.4.2016)

Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Oslo:
Kunnskapsdepartementet.

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro. (2016). Rapport fra yrkesfaglig utvalg for bygg, industri
og elektro. Oslo: Utdanningsdirektoratet.



295



296

Telefon 23 30 12 00

www.utdanningsdirektoratet.no




