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Til
Lied utvalget
Innspill fra MARKOM 2020 om struktur og innhold i vg 2 maritime fag.
På oppdrag fra rektorene (se vedlegg) ved de maritime videregående skolene har Menon Economics
belyst og drøftet rekrutteringsgrunnlaget, innholdet og kvaliteten på utdanningen i Vg2 maritime fag.
Det er MARKOM 2020 som har finansiert rapporten.
Rapporten som ligger vedlagt foreslår noen tiltak som kan iverksettes for å imøtekomme de
utfordringene som er identifisert. Følgende hovedpunkter vil vi fremheve:
•
•
•
•
•
•
•

Antall søkere, både til TIP og Elektro har opplevd en nedgang siden 2014.
Dette er kritisk da det er disse to studieretningene som gir grunnlag til å komme inn på Vg2
maritime fag. Nedgang i antall søkere til Vg2 maritime fag på 20 prosent siden 2014.
Store forskjeller på gjennomsnittlig standpunktkarakter på tvers av de ulike skolene og ulik
vurderingspraksis i de ulike fagene på tvers av skolene. Det er behov for mer tettere
eksamens- og sensorutveksling.
For lite samarbeid og koordinering av læreplaner på tvers av skolene, både regionalt og
nasjonalt. Samarbeid mellom de videregående skolene og fagskolene må forbedres. Det er et
behov for et kontakts- og samarbeidsforum.
Maritim utdanning er mer ressurskrevende enn andre utdanningsretninger.
Læreplanen i Vg2 maritime fag tolkes lite i samråd med de andre videregående skolene og bør
koordineres bedre på tvers av skolene og bør kobles tettere med emneplanen på fagskolene.
De maritime fagskolene mener at læreplanen på videregående nivå ikke er konkret nok og at
det er for mye rom for tolkning.
Matte og fysikk er de fagene studentene sliter mest med når de starter på fagskolen. Man bør
derfor gjeninnføre matematikk og fysikk på vg2 maritime fag.
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MARKOM2020s visjon: -Norge skal ha maritim profesjonsutdanning i verdensklasse
MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for maritim kompetanse som ble etablert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med
Handel og næringsdepartementet i 2011. Hovedmålsettingen er å løfte utdanningen til et høyere og mer spesialisert nivå, samt å
levere utdanning i verdensklasse.
Prosjektet omfatter USN, HVL, NTNU, UiT. De maritime fagskolene har siden 2013 vært integrert gjennom delprosjektet MARKOM
FS.

