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Yrkesfaglig opphenting  

Utdanningsdirektoratet har åpnet opp for at de videregående skolene kan tilby 

yrkesfaglig opphenting innenfor alle yrkesfaglig vg2 tilbud. Dette tilbudet er for elever 

som har bestått fellesfagene i vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram. 

Elevene går fra vg1 studiespesialiserende og rett over på vg2 yrkesfag samtidig som 

de henter opp kompetansemål fra vg1 yrkesfag (196 årstimer). Dette er en søkbar 

ordning i Vigo. 

Denne muligheten innebærer at elever kan endre målsetting av sitt opplæringsløp 

uten å bruke mer tid og elevene går ut i lære etter vg2. Elever har allerede fullført de 

fellesfagene som ligger i vg1 og vg2 i yrkesfag: norsk 112 (4), matematikk 84 (3), 

engelsk 84 (3), naturfag 56 (2), samfunnsfag 84 (3) og kroppsøving vg1, 56 (2).  

Fag og timefordeling for vg2 innenfor salg, service og sikkerhet vises i figuren 

under: 

Fag Timetall årstimer 
(uketimer) 

Sluttvurdering 

Markedsføring og salg 169(6) Standpunkt* 

Sikkerhet 140 (5) Standpunkt* 

Økonomi og 
administrasjon 

168 (6) Standpunkt* 

YFF (yrkesfaglig 
fordypning) 

253 (9) Standpunkt 

Yrkesfaglig opphenting 196 (7) Standpunkt 

Kroppsøving 56 (2) Standpunkt 
 

Fag og timefordeling for vg2 innenfor IKT- servicefag vises i figuren under: 

Fag Timetall årstimer 
(uketimer) 

Sluttvurdering 

Drift og vedlikehold  169 (6) Standpunkt* 

Bruker- og driftsstøtte   168 (6) Standpunkt* 

Virksomhetsstøtte 140 (5) Standpunkt* 

YFF (yrkesfaglig 
fordypning) 

253 (9) Standpunkt 

Yrkesfaglig opphenting 196 (7) Standpunkt 

Kroppsøving 56 (2) Standpunkt 
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Fag og timefordeling for vg2 innenfor kokk og servitørfag vises i figuren under: 

Fag Timetall årstimer 
(uketimer) 

Sluttvurdering 

Råvarer og produksjon 
197 årstimer  

197 (7) Standpunkt* 

Kosthold, ernæring og 
helse  

140 (5) Standpunkt* 

Servering, bransje og 
miljø 

140 (5) Standpunkt* 

YFF (yrkesfaglig 
fordypning) 

253 (9) Standpunkt 

Yrkesfaglig opphenting 196 (7) Standpunkt 

Kroppsøving 56 (2) Standpunkt 

 

Fag og timefordeling for vg2 innenfor matfag vises i figuren under: 

Fag Timetall årstimer 
(uketimer) 

Sluttvurdering 

Råvarer, produksjon og 
kvalitet  

197 (7) Standpunkt* 

Sal og marknad 140 (5) Standpunkt* 

Bransje, fag og miljø  140 (5) Standpunkt* 

YFF (yrkesfaglig 
fordypning) 

253 (9) Standpunkt 

Yrkesfaglig opphenting 196 (7) Standpunkt 

Kroppsøving 56 (2) Standpunkt 
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Fag og timefordeling for vg2 innenfor frisør vises i figuren under: 

Fag Timetall årstimer 
(uketimer) 

Sluttvurdering 

Produksjon  337 (12) Standpunkt* 

Frisyredesign 140 (5) Standpunkt* 

YFF (yrkesfaglig 
fordypning) 

253 (9) Standpunkt 

Yrkesfaglig opphenting 196 (7) Standpunkt 

Kroppsøving 56 (2) Standpunkt 
 

Fag og timefordeling for vg2 innenfor kjemiprosess vises i figuren under: 

Fag Timetall årstimer 
(uketimer) 

Sluttvurdering 

Produksjon og vedlikehold  168 (6) Standpunkt* 

Kjemisk teknologi 168 (6) Standpunkt* 

Dokumentasjon og 
kvalitet  

140 (5) Standpunkt* 

YFF (yrkesfaglig 
fordypning) 

253 (9) Standpunkt 

Yrkesfaglig opphenting 196 (7) Standpunkt 

Kroppsøving 56 (2) Standpunkt 

*Inngår i tverrfaglig eksamen 

Faget Yrkesfaglig opphenting: 

Til faget yrkesfaglig opphenting skal det lages en lokal læreplan for hver enkelt elev 

som viser hvilke kompetansemål eleven skal jobbe med. Denne lokale læreplanen 

skal beskrive både fagets innhold og organisering og skal ligge som et vedlegg til 

kompetansebeviset som utarbeides etter vg2. Her er lenke til mal som følges: 

https://www.udir.no/contentassets/ebf75e48e3ee44c5a901e4462a6f9d6e/nasjonale-

rammer-for-yrkesfaglig-opphenting-fastsatt-22062018.docx.pdf 

Den lokale læreplanen for eleven skal utvikles i samarbeid mellom skolen og lokalt 

arbeidsliv. Læreplanen i yrkesfaglig opphenting skal ta utgangspunkt i læreplanen for 

Vg1 i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet. 
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