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Offentlig utvalg for videregående
opplæring v/ Ragnhild Lied

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) registrer at regjeringen har satt ned et offentlig utvalg
som skal se nærmere på videregående opplæring.
Utvalget skal blant annet vurdere om strukturen og innholdet i videregående opplæring gir
elevene de beste forutsetningene for å lære og fullføre videregående skole. Gruppen skal også se
på om opplæringen gir elevene den kompetansen de trenger for å delta i samfunnet.
Av mandatet ser vi at utvalget skal vurdere flere sider ved videregående opplæring som
omhandler yrkesfagene. En av grunnpilarene i norsk fag- og yrkesopplæring er kombinasjonene
av skolebaser og arbeidslivsbasert opplæring. SRY legger til grunn at dette prinsippet videreføres
og at fag- og yrkesopplæringen ikke går i retning av flere skoleløp.
SRY er bekymret for utvalgets arbeid sett i lys av SRY og de faglige rådenes mandat og oppgaver.
De siste årene har de faglige rådene lagt ned et betydelig arbeid i å foreslå ny tilbudsstruktur i de
yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Videre jobbes det nå med forslag til hvordan
tilbudsstrukturen kan vedlikeholdes/oppdateres og endres i et mer kontinuerlig perspektiv, slik at
behovet for større gjennomganger reduseres.
I mandat for faglig råd (2017) er det slått fast at de faglige rådene skal ha avgjørende innflytelse
på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3. Dette innebærer at myndighetene skal legge til rette
for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på Vg3 dersom de ikke er i strid med
opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige
konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2. Myndighetene skal legge særlig stor vekt
på de faglige råds forslag til endringer i tilbudsstrukturen på Vg3.
SRY er opptatt av at det er partene i arbeidslivet gjennom representasjon i SRY og de faglige
rådene som til enhver tid skal vurdere gjeldende tilbudsstruktur og læreplaner og foreslå
endringer i tråd med arbeidslivets behov. Vi ber derfor utvalget ta utgangspunkt i dette i sitt
arbeid.
SRY mener videre at utvalgets sammensetning er skoletungt og at arbeidslivets kompetanse er
svakt representert. Selv om det skal opprettes en referansegruppe for arbeidet ber SRY om å bli
konsultert i den videre prosessen.
SRY avholder rådsmøter 9. oktober og 7. november 2017. Vi vil med dette invitere utvalgets
leder til ett av de ovennevnte møtene for å presentere utvalgets arbeid.
Med vennlig hilsen
Trude Tinnlund
Leder SRY

Ole Erik Almlid
Nestleder SRY
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