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Skolelederforbundets høringssvar NOU 2019:25 – Med rett til å mestre 

 

Skolelederforbundet har valgt å kommentere på punktene i de enkelte kapitler. I tillegg har vi valgt å 

gi en mer utfyllende kommentar knyttet til Kapittel 8, Voksne i videregående opplæring. 
 

Kapittel 2  

Kapitlet beskriver hvilke utviklingstrekk utvalget mener er viktige for utformingen av framtidens 
videregående opplæring, og kapittelet inneholder fire forventninger utvalget ønsker skal prege 

framtidens videregående opplæring (side 23-24): 

 

1. Videregående opplæring skal kvalifisere alle til å bli kompetente og deltakende 
samfunnsborgere, til videre utdanning og til aktiv yrkesdeltakelse. 

2. Videregående opplæring skal tilby voksne opplæring i tråd med endringer i samfunn og 
arbeidsliv. 

3. Videregående opplæring skal ivareta mangfoldet av elever på en slik måte at alle kan oppnå 
en godkjent kompetanse som kan komme til anvendelse i videre utdanning og arbeidsliv. 

4. Videregående opplæring skal bidra til at alle opplever mestring og motivasjon. 
 

Dette er gode forventninger og ambisiøse målsettinger for videregående opplæring. Og 

Skolelederforbundet ser frem til både en videregående skole der skoleløpet knyttes sterkere til relevans 
for både dannelse, utdannelse og yrkesliv. Med disse forventningene som utgangspunkt er det 

formulert fire konkrete forslag i dette kapittelet: 

 

1. Dagens rett utvides til en rett til fullføring med studie- eller yrkeskompetanse.  
2. Videregående opplæring skal gjennomgående være basert på kvalifikasjoner, det vil si at den 

enkelte skal få et tilbud som vedkommende er kvalifisert for. «Kvalifisert for» betyr at den 
enkelte har et tilstrekkelig grunnlag for å mestre den opplæringen som vedkommende får.  

3. Utformingen av tilbudet må være tilpasset at elevene/lærlingene har ulike forutsetninger. 
Noen trenger lenger tid, noen trenger kortere tid for å nå det nødvendige 
kvalifikasjonsnivået. 

4. Voksnes rett til videregående opplæring utvides til å inkludere voksne som trenger 
rekvalifisering for å kunne delta i arbeidslivet.  

 

Det kanskje største paradigmeskiftet i dette forslaget, ligger i hvem som har rett til videregående 
opplæring, ved at det legges opp til en fullføringsrett og at ungdomsrettsbegrepet ser ut til å ville bli 

faset ut. Skolelederforbundet er positive til en endring av hvem retten til videregående opplæring 

omfatter, men mener at forslaget ikke er tilstrekkelig belyst når det gjelder organisatoriske, 

administrative og økonomiske konsekvenser, og hadde gjerne sett en vurdering av dette i tilknytning 
til NOU 2019:25 kapittel 10. Men det er velkomment med en endring av hvem retten til videregående 

opplæring omfatter, ikke minst på grunn av alle de elever som pr nå ikke mestrer å gjennomføre 

opplæringen før de når «øvre aldersgrense» for ungdomsrett, og som følge av dagens organisering av 
voksenopplæring, får sterkt begrensede muligheter til å gjennomføre videregående opplæring. 

Skolelederforbundet stiller seg også bak forslag 2, 3 og 4 i kapittel 2. 

 

Som Lied-utvalget selv poengterer, er det viktig å se arbeidet med ny opplæringslov (NOU 2019:23) i 
sammenheng med blant annet de fire forslagene i kapittel 2. Forslag 1, 2 og 4 vil fordre annerledes 

innretning på det som i det nye forslaget til opplæringslov er omhandlet i kapittel 6 og i kapittel 17. 

Viktig at opplæringsloven legger til rette for at forventningene til videregående opplæring blir 
realisert.   
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Kapittel 3 – Sluttkompetanse, om å være kvalifisert og drøftinger av endringer i tilbud og regelverk 

Hvilke strukturelle endringer vil kreves for at den sluttkompetansen den enkelte oppnår holder høyest 

mulig kvalitet samtidig som flere klare å gjennomføre videregående opplæring? 

 

Kapittel 3 beskriver hvilke strukturelle endringer som kreves, kvaliteten på sluttkompetansen og hva 
det betyr å være kvalifisert. Kapitlet tar opp hvilke endringer som bør gjøres med retten til 

videregående opplæring, og gjennomgår begrepet grunnkompetanse og utfordringene med denne 

formen for sluttkompetanse. 
 

I dette kapittelet foreligger ytterligere ni forslag. De fleste av disse forslagene henger sammen med 

retten til videregående opplæring, som også ble behandlet i kapittel 2, og som må ses i sammenheng 
med kapitlene 6 og 17 i forslaget til ny opplæringslov. Skolelederforbundet kan stille seg bak forslag 5 

om at videregående opplæring fortsatt skal være frivillig. Skolelederforbundet kan også i stor grad 

stille seg bak forslag 6 om at all ungdom med fullført grunnskole skal ha rett til videregående 

opplæring, men sett i lys av forslag 7 om at det innføres en rett for alle til å fullføre en videregående 
opplæring med studiekompetanse eller full yrkeskompetanse, er det et spørsmål om begrepet ungdom 

trenger å stå som kriterium. I forbindelse med kvalifikasjonsbegrepet i forslag 2 i kapittel 2, bør det 

være tilstrekkelig at enhver som er kvalifisert for videregående opplæring gjennom fullført og bestått 
grunnskole, har rett til videregående opplæring, og at alle har rett til å fullføre. I lys av 

fullføringsretten som er skissert både i forslag 1 og 7, samt mulighet for å bruke ulik tid på progresjon 

i egen utdanning i tråd med forslag 3, 11, 12 og 13, kan forslag 9 og 10 virke litt underlige. Hvis 
strukturen legger opp til at elever kan gå i ulik takt, er det nødvendig å presisere forslag 9 og 10 

ytterligere. At elever har oppnådd delkompetanse når de har bestått deler av opplæringen, oppleves 

som en selvfølgelighet, og vil være en naturlig konsekvens av at man kan gjennomføre opplæringen i 

ulik takt. Formuleringen i forslag 10 om at «De med langsiktig mål under vitnemål, fag- eller 
svennebrev oppnår grunnkompetanse», virker også litt tvetydig med tanke på at det ikke er noen 

tidsbegrensning i rettigheten til å fullføre videregående opplæring. Formuleringen i forslag 10 må ses i 

lys av forsterket innsats og individuelt tilrettelagt opplæring i forslag til ny opplæringslov, hvis 
forslaget skal gi noen mening. Skolelederforbundet ser det vanskelig å støtte forslag 9 og 10 uten 

ytterligere presiseringer, men kan stille seg bak forslag 11, 12 og 13. Skolelederforbundet støtter at 

videregående opplæring skal bygges opp om tydelige hovedretninger der man oppnår 

studiekompetanse eller yrkeskompetanse.  
Vi mener også at det i forbindelse med forslag 8 må komme frem erfaringer ifra alle lokale forsøk og 

ordninger med TAF og YSK der man kan kombinere yrkesfaglige utdanningsprogrammer med både 

generell og spesiell studiekompetanse i et fireårsløp. Dersom denne muligheten fortsatt skal kunne 
eksistere eksempelvis for elever på Helse og oppvekstfag, Teknikk og industriellproduksjon eller Bygg- 

og anleggsteknikk, som ønsker å bli lærere i grunnskolen, sykepleiere, ingeniører, bør det utformes en 

tydelig struktur for denne typen kombinasjonsløp. Med tanke på forventning 1 og 3 til videregående 
opplæring, som utvalget har skissert i kapittel 2, vil slike kombinasjonsløp være viktige. YSK/TAF kan 

også være et godt virkemiddel blant flere for å oppnå det som er hovedproblemstillingen for kapittel 3: 

Hvilke strukturelle endringer vil kreves for at den sluttkompetansen den enkelte oppnår holder høyest 

mulig kvalitet samtidig som flere klare å gjennomføre videregående opplæring? 
 

Kapittel 4 Fagene og organiseringen av opplæringen 

Kapitlet tar utgangspunkt i at det er sluttkompetansen som skal være utgangspunktet for de to 
hovedløpene i opplæringen. Videre at opplæringen skal baseres på at elevene skal ha et tilbud som 

gjør dem kvalifisert til å kunne fullføre med en sluttkompetanse. Kapitlet foreslår hvilke endringer 

som bør gjøres i innretningen på fagene og organiseringen av opplæringen. Kapitlet gjennomgår 
dagens vurderings- og dokumentasjonsordninger, og foreslår endringer i disse. 

 

Skolelederforbundet ser behovet for en gjennomgang av fellesfagene både når det gjelder relevans for 

sluttkompetanse jfr. forslag 14 og delvis programretting av noen fellesfag jfr. Pkt. 15. Dette vil 
naturlig nok fordre en annen fag- og timefordeling enn dagens i tråd med forslag 16, dersom det skal 

la seg realisere. Hverken fellesfag i den studieforberedende eller den yrkesforberedende opplæringen 
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trenger å være ensrettet like. I arbeidet med fagfornyelsen og læreplanverket for yrkesfaglige 

utdanningsprogram har det kommet mange gode innspill.  Vi vil særlig trekke frem realfagene, hvor 
en i betydelig i større grad har utarbeidet læreplaner som er mer rettet mot utdanningsprogrammet, 

uten at dette trenger å gå på bekostning av den allmenndannende delen av opplæringen innenfor 

naturfag og matematikk.  

Dette burde også kunne la seg realisere på studieforberedende utdanningsprogram. Også her kan 
fellesfag i større grad tilpasses utdanningsprogrammet elevene har valgt, og samspille med beslektede 

kompetansemål og temaer i programfagene. Dette vil føre til mer faglig fordypning, mulighet for 

dybdelæring og større motivasjon for å tilfredsstille de krav som stilles for å bli lærling eller være 
studieforberedt. Det er viktig å poengtere at alle fag i et videregående skoleløp er likeverdige når det 

gjelder hva som gjør en elev studieforberedt og yrkesforberedt. Dermed er det nærliggende at en 

vurdering av strukturen i videregående opplæring også innebærer at man ser nøye på forholdet mellom 
programfag og fellesfag, både når det gjelder innhold og timetall, slik at det blir mer tid til 

programfag, gjennom «slanking» av fellesfag.  

 

Et viktig grep i denne forbindelse, kan også være at fellesfagene i videregående opplæring utformes 
som helt egne læreplaner i utdanningsløpet. Slik det er pr nå, er det egne læreplaner innenfor 

samfunnsfagene og religion- og livssynsfagene, mens innenfor språkfag og realfag er læreplanene i 

hovedsak lagt inn under samme paraply som grunnopplæringen ellers. Innenfor realfagene innebærer 
dette at det er en gjennomgående læreplan i naturfag, mens det er egne læreplaner i matematikk for 

videregående opplæring. Innenfor språkfag er det kun gjennomgående læreplaner for språkfagene. I 

fagfornyelsen ser det ut til at det er benevnelsen til faget som styrer hvorvidt det er en gjennomgående 
læreplan eller ikke. Det ser altså ut til å være uavhengig av innhold og progresjon i de ulike fagene. 

Hvorfor skulle det ikke være progresjon fra KRLE-faget til Religion og etikk? Hvorfor er ikke fagene 

Samfunnskunnskap, Geografi og Historie naturlige forlengelser av paraplyfaget Samfunnsfag i 

grunnskolen? Det vil med andre ord være riktig vei å gå å etablere egne læreplaner for videregående 
skole jfr. forslag 17, og at det begrepsmessig skilles tydelig mellom grunnskole og videregående 

opplæring, jfr. forslag 18. 

 
Forslag 17 og 18 henger også sammen med kvalifiseringsbegrepet i forslag 2. For å ha rett til 

videregående opplæring må man være kvalifisert gjennom bestått grunnskole (subsidiært etter å ha tatt 

innføringsfag jfr. forslag 11). Videre er grunnskolen obligatorisk, men ikke videregående skole. Det 

vil derfor være riktig å poengtere skillet mellom skoleslagene også gjennom begrepsbruk, 
læreplanutforming mv. 

 

Forslag 19 om å dele skoleåret inn i terminer, er etter vårt syn et sentralt spørsmål. Vi har tidligere 

vært inne på at det må la seg gjøre å tilpasse opplæringen for ulike elevgrupper, og da må det gjøres 
endringer i rammene for opplæringen. Dette innebærer ulike krav til progresjon, ulikt nivå på fagene 
og mer differensierte løp for å kunne tilpasse opplæringen til ulike elevgrupper. Endringene må ha 
søkelys på det overordnede målet om at ungdommene skal komme ut med en sluttkompetanse som 
kan brukes enten i arbeidsliv eller i høyere utdanning.  Dette innebærer også at organiseringen av 
opplæringen i større grad må gjenspeile arbeidshverdagen elevene kommer til å møte senere i 
arbeidslivet. Dette er vesentlig for både yrkesforberedende og studieforberedende tilbud, slik at både 
innhold og arbeidsformer i opplæringen blir direkte relevant for de kunnskaper og ferdigheter elevene 
trenger som deltakere i arbeids- og samfunnsliv. 
 
 I dialogmøtene med utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bransjeaktører ved påsketider i 
2019, ble det både innenfor studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram pekt på 
hva slags arbeidshverdag som møter elevene når de skal ut i arbeidslivet, og at vi i skolehverdagen 
bør begynne å forberede elevene på hva dette innebærer. En terminorganisering med avgrensede 
prosjekter og arbeidsformer, tydelige bestillinger og tydelige mål for arbeidet vil kunne bidra til å 
styrke dette.  
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Det er også Skolelederforbundets opplevelse at både organisering i terminer og kursavgrensninger i 
større grad kan bidra til å forberede elevene til høyere utdanning. I løpet av de siste 15-20 årene har 
høyere utdanning utviklet seg i en annen retning etter kvalitetsreformen, mens strukturen på 
videregående skole har stått forholdsvis stille. Hvordan undervisning organiseres, hva slags 
sluttvurderingssystem man har og selvfølgelig innhold og progresjon i opplæringen, er vesentlige 
elementer når det gjelder skolens oppgave med å forberede elevene på hverdagen i samfunnslivet, 
yrkeslivet og høyere utdanning. Som en følge av dette støtter vi forslag 19, 20 og 21, og mener dette 
vil styrke relevansen i opplæringen, gi bedre betingelser for dybdelæring, og tillegg gjøre at elevene 
blir bedre forberedt på det som kommer etterpå. Videre stiller vi oss bak forslag 22-30, som blir 
naturlige konsekvenser av omorganiseringen av undervisningen i terminer. Forslag 29 har vi 
ytterligere belyst i eksamensgruppens arbeid. Når det gjelder forslag 31 og 32, må det gjøres samme 
type grenseoppgang som for forslag 9 og 10, som vi har berørt i forbindelse med kapittel 3.  

 
Kapittel 5 Det studieforberedende utdanningsløpet 

Kapitlet går gjennom kravene til å være studieforberedt og foreslår endringer i både struktur og 

innhold for at kvaliteten på studiekompetansen skal bli best mulig. 
 

Vi stiller oss bak at det fortsatt må finnes en ordning med generell studiekompetanse i tråd med forslag 

33. 

 
Nye utdanningsprogrammer bør ses i sammenheng med det nye kompetansebegrepet og behovene i 

arbeidslivet. Hva slags kompetanse trenger vi i fremtiden? Og hvordan skal elevene bli flinke til å 

tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente 
og ukjente sammenhenger og situasjoner? Hvordan skal elevene tilegne seg forståelse og evne til 

refleksjon og kritisk tenkning slik kompetansebegrepet etterspør? 

 
Hvis vi ser på dagen utdanningsprogram, er det eksempelvis en utfordring av elever på Kunst, 

arkitektur og design ikke automatisk er kvalifisert for arkitektstudier på NTNU og NMBU. For elever 

som har tenkt seg på arkitektur på NTNU og på byggteknikk og arkitektur på NMBU, er det en 

forutsetning at elevene har spesiell studiekompetanse innen realfag.  
 

Et verdivalg i denne sammenhengen, er om man i større grad skal ha utdanningsprogram som retter 

seg mot en senere profesjonsutdanning, eller om man skal ha relativt få utdanningsprogram, hvor alle 
som går studieforberedende har mulighet til å velge fordypning tilpasset utdanninger med krav om 

spesielle studiekompetanser. Innretningen på utdanningsprogrammene innenfor studieforberedende 

må ses i lys av inntakskrav til høyere utdanning. Om dette best gjøres med ett eller flere 

utdanningsprogram er ikke nødvendigvis gitt, men dersom elevene skal søke seg inn på 
studieforberedende og vi tenker oss ulike programområder eksempelvis fra Vg2, må det være åpning 

for å velge 1-2 valgfrie programfag i Vg1, slik det pr nå er innenfor musikk, dans og drama. 

 
Når det gjelder forslag 35-44, som i hovedsak vedrører timefordelingen til fellesfag, har vi noen 

generelle bemerkninger: 

• Samfunnsfagene (og religion og livssynsfag) må ses i sammenheng (samfunnskunnskap, 

historie, geografi og religion og etikk). De fleste programområder innenfor 

studieforberedende løp har felles samfunnsfaglignende programfag, det bør være mulig å se 

samfunnsfag og slike felles programfag i sammenheng. 

• Matematikk bør ikke være obligatorisk utover Vg1. 

• Fremmedspråk bør reduseres 

• Engelskfaget bør styrkes (kanskje også obligatorisk i Vg2, men må tilpasses de enkelte 

utdanningsprogrammene bedre). 

• Norskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag, men det er kunstig med dagens tre 

sluttvurderinger, da de i liten grad gjenspeiler innholdet i læreplanen og fokuserer for mye 
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på at lærerne må innhente vurderinger for å kunne gi elevene forsvarlige sluttvurderinger. 

Norskfaget må omstruktureres og bedre tilpasses de behovene elevene har for å kunne delta 

i dagens yrkes- og samfunnsliv. 

 

Uavhengig av hva slags innretning det blir på studieforberedende utdanningsprogram, støtter vi forslag 

45, at dagens ordning med tilleggspoeng i videregående opplæring bortfaller. Videre støtter vi forslag 

46-48 om at elevene må få større programfagomfang og bedre mulighet til fordypning, samt at elever 
som har valgt et programfag ikke skal ha et eventuelt parallelt fellesfag. 

 

Det er også viktig å understøtte forslag 49. Vi har pr nå et for dårlig kunnskapsgrunnlag om de 
studieforberedende retningene. Kunnskapsgrunnlaget må øke, og endringer må følges med forskning. 

 

Til slutt i dette kapittelet, støtter vi også forslag 50, om at det bør være likt timetall for alle 
utdanningsprogram. 

 

Kapittel 6 De yrkesfaglige utdanningsløpene 

Kapitlet beskriver utvalgets vurdering av behovet for endringer i yrkesfagene med mål om at flere skal 
gjennomføre opplæringen med en yrkeskompetanse med høy kvalitet. I dette kapitlet ser utvalget på 

hvilke implikasjoner utvalgets forslag i kapittel 2, 3 og 4 har for yrkesfagene. 

 
Skolelederforbundet mener det er viktig å innhente mer kunnskap om sluttkompetansene til elever som 

gjennomfører videregående opplæring med dobbeltkompetanse. Forutsetningen for å bevare 

dobbelkompetanseløp er at begge sluttkompetansene er vurdert som gode, som er skissert i forslag 50, 
og som vi også har problematisert tidligere. Effekten av TAF/YSK-tilbud kan med fordel bli gjenstand 

for ytterligere forskning, slik at vi får et bredere kunnskapsgrunnlag til å vurdere verdien og effekten 

av slike tilbud. 

 
Vi får fra høsten 2020 en ny yrkesfagstruktur, som det er for tidlig å kunne vurdere noen effekt av 

ennå. På papiret har denne endringen tatt høyde for noen av problemstillingene som skisseres i kapittel 

6. Slik vi ser det, kan forslag 52-65 i kapittelet koke ned til følgende punkter: 

• Hvilke yrkesfaglige utdanningsprogram ser man for seg i ny struktur? 

• Hva bør innholdet være i programfagene og i fellesfagene? 

• Hvordan bør fag- og timefordelingen være innenfor de ulike utdanningsprogrammene? 

• Skal andel programfag og andel fellesfag være det samme for alle yrkesfaglige 
utdanningsprogram? 

• Skal TAF/YSK inn som et nasjonalt tilbud på linje med andre utdanningsprogram? 
 

Når det gjelder det siste punktet, som også må ses i sammenheng med forslag 66 og forslag 51, ønsker 

Skolelederforbundet å spørre om hvordan et TAF/YSK-tilbud skal kunne realiseres dersom det ikke 
skal kunne tas timer fra yrkesfaglig fordypning til fag på de studieforberedende 

utdanningsprogrammene? Det er også noen skoler som har idrettstilpassede tilbud for elever som er 

med på talentprogram eller lignende innenfor idretten. At elevene har kunnet bruke faget Toppidrett 
som en del av YFF, har vært et sentralt element her. Skal den typen tilbud fortsatt kunne realiseres? I 

så fall hvordan? 

 

Når det gjelder forslag 67-75, så må veiene frem til fagbrev og sluttkompetanse, samt rammene for 
disse veiene klarlegges og innrettes på en måte som er grei å håndtere. Dette må også ses i 

sammenheng med tilbudet innenfor voksenopplæring i kapittel 8. Skolelederforbundet støtter 

forslagene. 
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Kapittel 7 Omvalg og muligheter for videre utdanning 

Kapitlet går gjennom hvilke konsekvenser forslagene har for elevenes muligheter når det gjelder å 
krysse mellom de to hovedløpene, og hvilke muligheter som finnes for videre yrkesfaglig karriere etter 

videregående opplæring. 

 

Skolelederforbundet støtter forslag 76 og 77 om at det stilles nye krav til påbygging til generell 
studiekompetanse og at elevene på påbygging til generell studiekompetanse skal få bedre tid til 

opplæringen, og tiden for tilbudet vurderes utvidet til 1 ½ eller 2 år, samt forslag 78 om at påbygging 

til generell studiekompetanse ikke skal være en standardisert størrelse, men avhenge av hvilket 
yrkesfaglig utdanningsprogram elevene kommer fra. 

Vi støtter også forslag 80 hvor man går bort fra dagens ordning med kryssløp fra Vg1 

studiespesialisering til Vg2 yrkesfag, men når det gjelder forslag 81 om at det innføres yrkesfaglig 

påbygging for elever som har fullført et studieforberedende utdanningsprogram er vi mer skeptiske. 
Elevene bruker nødvendig tid på å tilegne seg den yrkesfaglige kompetansen, dette forslaget må ses i 

sammenheng med TAF/ YSK, samt Yrkesfaglig fordypning som fagområde og forslag 66. 

 

Kapittel 8 Voksne i videregående opplæring  

Skolelederforbundet vil gjerne anerkjenne utvalgets grundige analyse av saksfeltet og erkjennelse av at 

det i voksenopplæringen er mange aktører i uryddige styringslinjer, generelt lite forskningsbasert 

kunnskap og mangelfull statistikk.  

 
Skolelederforbundet mener vi må anerkjenne at læring er hardt arbeid, særlig læring i voksen alder. 

Det krever et "lag rundt den voksne eleven" – og dette laget må bestå av alle instanser som kan 

samarbeide for at den enkelte kan mestre i et voksenperspektiv med anerkjennelse av den voksnes 
behov og læringsbetingelser, og i gjensidig anerkjennelse av samarbeidende aktørers profesjonalitet. 

Det er ambisiøst å sette mål om at en høyere andel særlig av innvandrerbefolkningen både skal mestre 

og fullføre videregående opplæring. For innvandrerbefolkningen vil det være hensiktsmessig å se både 
rettigheter etter introduksjonsloven og rettigheter etter opplæringsloven i et større perspektiv, og kreve 

at de som forvalter rettighetene i større grad samarbeider.  

 

Skolelederforbundet vurderer at forslag om endrede rettigheter bør forankres i erfaringer fra ulike 
forsøk for å kunne få et bedre beslutningsgrunnlag. Forsøkene om modulstrukturert videregående 

opplæring har bare vært gjennomført i liten skala så langt. Forsøk med kombinasjon av grunn- og 

videregående opplæring i det såkalte kombinasjonsforsøket er så vidt i gang. Forsøket med ny 
modulstrukturert forberedende voksenopplæring som erstatning for dagens grunnskole for voksne har 

fått utvidet varighet til 2023.  

Forslag 82 om å utvide retten til voksenopplæringen er en viktig og riktig. Mange kommer ikke videre 

med å få formalisert sin kompetanse som for den enkelte har stor betydning for mulighet til fast jobb 
eller å kunne ta høyere utdanning. I dag står denne gruppen sist i søkerkøen. Skolelederforbundet 

støtter dette forslaget.  

Det at voksne også gis en rett til å komme inn på et utdanningsprogram slik forslag 83 beskriver er 

også en riktig utvidelse med hensyn til å motivere den voksne søker for videre utdanning. 

Skoleledeforbundet er opptatt av at vi skal kunne tilby opplæring undere hele arbeidslivet slik forslag 

84 løfter frem. Mange voksne har et fagbrev i fag som er innhentet av dagens teknologiske utvikling. 
Disse vil ha behov for ny yrkeskompetanse.  

Mange voksne med ett fagbrev vil ha bruk for et nytt fagbrev da det vil åpne flere jobbmuligheter i 

arbeidsmarkedet. Det vil også være samfunnsøkonomisk gunstig å ha fagarbeidere med bredere 

yrkeskompetanse. Skolelederforbundet støtter disse forslagene. 

Det er en god tilnærming at voksen med betydelig realkompetanse knyttet til en bestemt 
sluttkompetanse skal ha rett til inntak til opplæring med denne sluttkompetansen som mål slik at den 

voksne kandidaten kan formalisere sin kompetanse. Skolelederforbundet støtter forslag 85 
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Forslaget om å redusere lærlingetilskuddet slik det framkommer i forslag 86 vil være en uheldig 

begrensning. Mange bedrifter vil være mer kritiske til å ta imot slike potensielle læringer med slike 
begrensinger. 

 

Et nytt verktøy for realkompetansevurdering som kan benyttes som grunnlag for samarbeid vil være et 

viktig grep. Det er viktig at et slikt forslag knyttes opp mot en vurdering av hvilken instans som skal 
ha ansvar for denne. Det vil alltid være en fare for at samarbeid går tapt ansvaret kan bli utydelig. 

Voksenopplæring skjer både i kommunal og fylkeskommunal regi. En realkompetansevurdering med 

gode muligheter for å vurdere alle sider av nødvendig kompetanse for å kunne få en varig tilknytning 
til arbeidslivet vil være en vesentlig nyvinning for integreringsfeltet som bør knyttes opp til 

kartlegging, rettighetsavklaring og karriereveiledning. Da tenker vi både på den kartleggingen som 

skjer ved rettighetsavklaring for opplæringstilbud og for NAV-tiltak. Dersom manglende 
grunnskoleopplæring fra hjemland i kombinasjon med manglende norskopplæring må erverves 

sekvensielt basert på rettighet og ansvarlig instans, vil innvandreren først måtte lære norsk, deretter 

erverve faglige grunnleggende ferdigheter og fag for så å få rett til videregående opplæring. Det tar 

potensielt svært lang tid med de konsekvenser det har for motivasjon og mestring i alle perspektiv. Et 
tettere samarbeid med NAV basert på et godt kartlagt behov for den enkelte kan forhindre det vi ser 

når vi ser på enkelte deltakeres tidslinjer: mange år med vekslende tilbud i voksenopplæring og tiltak i 

NAV og hvor tilbudene ikke har komplettert hverandre. 
Det at realkompetansevurdering blir en obligatorisk del av søknadsbehandlingen slik det framkommer 

i forslag 88 er en fornuftig inngang til å gi den voksne en mer behovstilpasset individuell opplæring. 

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at en slik utvidelse av tjenestetilbudet krever økte 
økonomiske ressurser og kompetanseoppbygning for de som skal forestå denne vurderingen. 

Forslag 89 er en fornuftig forlenging av forslag 88 (se kommentarer til denne). 

 

En modulstrukturert oppbygging slik det foreslås i forslag 87 vil gjøre det enklere å tilpasse opplæring 
rundt den enkeltes behov for kompetanse. I dag kan det være slik at enkelte kandidater får en mer 

omfattende opplæring enn hva vedkommende strengt tatt trenger. 

Forslag 90 vil kunne bli et nyttig verktøy for å gi et mer helhetlig nasjonalt tilbud til voksne. I dag 
spriker det svært mye når det gjelder hvilket tilbud den enkelte fylkeskommune gir til 

voksenopplæring. Vi støtter dette forslaget. 

 

Skolelederforbundet støtter forslag 91 da det vil kunne gi et mer helthetlig tilbud til den enkelte med 
bedre overganger mellom grunn- og videregående opplæring. En slik ordning vil også kunne medvirke 

til en mer tilpasset opplæring basert på den enkelte voksnes behov. En særlig viktig del av denne 

helhetlige opplæringen, blir norskopplæringen. Her bør det, slik som forslaget er for «ordinære 
elever», være slik at forsterket norskopplæring gis inntil eleven når et tilfredsstillende nivå. 

 

Et tettere samarbeid mellom NAV og voksenopplæring, både voksenopplæring i kommunal og 
fylkeskommunal linje er et viktig grep. NOU 25 handler om hvordan videregående skole skal innrettes 

for at alle elevene og lærlingene skal oppleve mestring, og for at flest mulig skal oppnå en studie- eller 

yrkeskompetanse. Når det gjelder spørsmålet om mestring og kompetanse for den voksne, må det 

besvares ved å se på flere årsakssammenhenger enn kun tilbuds- og rettighetsstrukturen. Gitt spørsmål 
om livsoppholdsytelser får spørsmål om omfang og varighet større betydning og det letes etter tilbud 

som komprimerer opplæringen. En komprimert opplæring tilsier et annet tilbud for den voksne enn for 

den unge. Et krav om komprimering ivaretar ikke den enkeltes individuelle læringsbetingelser og -
muligheter.  

Skolelederforbundet støtter derfor forslaget om et gjensidig forpliktende samarbeid mellom NAV og 

den ansvarlige instans for voksenopplæringen enten dette er i kommunal eller fylkeskommunal linje. 
Dette bør også ende i føringer for kommunalt og fylkeskommunalt samarbeid som forplikter 

kommunal og statlig linje til å etablere et tilbud i samarbeid med NAV og som samtidig fritar NAV fra 

krav om anbud. Rett til opplæring på grunn- og videregående skoles nivå også for voksne bør 

anerkjennes som en offentlig oppgave og et offentlig ansvar.. Da vil også kravene til tilbydere av 
opplæring være omfattet av fagfornyelsens krav til profesjonsfellesskap i en profesjonelt ledet 

kunnskapsorganisasjon. I dagens system forvaltes store summer til kompetansehevende tiltak av ulike 
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offentlige instanser, NAV og kommuner/ fylkeskommuner.  Disse to instansene må utfordres til å 

samkjøre finansiering av tilbud som kan bidra til en varig tilknytning til arbeidslivet hvis analysen er 
at flere voksne må ha reell kompetanse på videregående skoles nivå.  

Forslag 92 støttes da det vil gi en bedre samordning med hensyn til den enkelte voksnes behov for et 

forutsigbart økonomisk grunnlag for å kunne ta videre utdanning. I dag er det ellers heller tette skott 

mellom NAV og fylkeskommunen med hensyn til å gi en helhetlig oppfølging av voksne mot reelt 
kompetansegivende utdanning. 

 

Avslutningsvis til dette kapittelet vil vi presisere språkets betydning for læring. Språklig kompetanse 

erverves parallelt med og som en forutsetning for læring. Vi vil advare mot å flytte et kommunalt 

grunnskoleansvar til et fylkeskommunenuten samtidig å vurdere ansvaret for norskopplæring etter 
integreringsloven. Dersom det flyttes ansvar for å lette samarbeid og få til mer helhetstenkning, kan 

ikke språkopplæringen skilles ut.  

 

Kapittel 9 Styring, roller og ansvar i videregående opplæring 
Kapitlet diskuterer hvilke konsekvenser utvalget mener forslag får for fylkeskommunenes ansvar og 
rolle for videregående opplæring, for samarbeidet med sentrale aktører og for hvordan staten skal styre 

videregående opplæring. 

Fylkeskommunens arbeid med å sikre kvaliteten på opplæringen som foreslås i forslag 93 støttes av 

Skolelederforbundet.  Dette vil bidra til et enda tettere og mer forpliktende samarbeid med ulike 
aktører som jobber tverrfaglig rundt elevene i skole og bedrift. 

Forslaget 94.om strengere krav til kompetanse og system for kompetanseutvikling støttes. 

Betydningen av kompetansekrav og kompetanseutvikling blir stadig viktigere for å sikre en god 

overgang fra skole til yrke og fra skole til høyere utdanning. Det bør derfor legges til rette for en 
systematisk etter- og videreutdanning som sikrer alle nivåer i organisasjonen et relevant 

kompetanseløft innen relevante områder. Kompetanseutvikling er viktig for å heve statusen til yrket og 

holde et høyt faglig nivå. Kompetansekrav bør derfor knyttes til ulike funksjoner, både i forhold til 

fagkompetanse, spesialpedagogisk kompetanse og kompetanse i språkopplæring og bør gjelde for både 
for lærere, rådgivere og ledere.  

 

Forslaget 95.om at oppfølgingstjenesten ansvar endres og utvides støttes av Skolelederforbundet.  

Gjennom en tydeligere og mer avklaret rolle og et utvidet mandat vil oppfølgingstjenesten få mulighet 
til å jobbe mer helhetlig og forebyggende rundt elever og voksne på tvers av skolenivå. Dette vil 

kunne bidra til å sikre en langt større aldersgruppe ulike opplæringsløp som igjen kan bidra til å 

forhindre opplæringsavbrudd.  
  

Forslag 96 om at programretting og yrkesretting av fellesfagene vil kreve etter- og videreutdanning av 

lærere støttes. Forslaget om mastergrad i programfagene på studieforberedende støttes også. Et utvidet 
kompetansekrav må imidlertid ses over en akseptabelt og realistisk tidsperiode og ikke utformes slik at 

en «avskilter» lærere med tidligere godkjent utdanning og erfaring.  

Forslag 97 som gir fylkeskommunen et større ansvar for karriereveiledningen støttes. Et økt ansvar for 

fylkeskommunen er allerede behandlet i et eget forslag til endringer i opplæringsloven. 
Fylkeskommunens ansvar bør være tydelig og helhetlig slik at ressurser og ansvar er delt mellom flere 

myndigheter.  

Skolelederforbundet er enig i forslag 98 om at nettverk og faste samarbeidsstrukturer kan bidra til økt 

kompetanse, kapasitetsbygging, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er imidlertid viktig at samarbeidet 
ikke bidrar til økt byråkratisering, men at det får reelt innhold! 

Y-nemndenes arbeid med dimensjonering foreslås i forslag 98 at Y-nemndene bør gis innstillingsrett 

om dimensjonering av utdanningstilbudene når saken behandles politisk i fylkeskommunen. Dette er 

et godt forslag, men det er avgjørende at disse nemdene ikke bare har bransjesammensetning, men 
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også representanter fra skolene og da både ledere og lærer representanter. Innstillingsrett vil slik vi 

leser det innebære at det skal tillegges stor vekt, men at det er det politiske/ administrative nivå som 
fastsetter en struktur. Et slik forslag må ha tydelige avklarte rammer for hvem som har hvilket ansvar 

slik at en unngår unødvendig byråkrati rundt en slik prosess. 

Skolelederforbundet støtter forslag 100 om et nasjonalt fagråd kan bidra til å bygge kompetanse og 

profesjonsfelleskap på tvers av nivåer, slik at man sikrer gode overganger fra skole til høyere 
utdanningen. Et slikt forslag vil kunne bidra til å sikre at elever både blir studieforberedt og 

studentforberedt. 

 
Skolelederforbundet mener Intensjonen i forslag 101 er god, men forslaget innebærer enda flere 

formelle samarbeidsarenaer mellom skoler og regioner.  Vi har derfor en liten bekymring for at det blir 

veldig mange råd og at vi raskt får mange «supperåd».   

Det å utvikle faste nettverk og strukturer for samarbeid mellom videregående skoler, regionale høyere 
utdanningsinstitusjoner og andre kompetansemiljøer, herunder lokalt arbeidsliv er et meget godt 

forslag. Skolelederforbundet støtter forslag 102. 

Skolelederforbundet støtter forslag 103 om at det settes i gang forskning som belyser hva karakterer 

og utdanningsbakgrunn fra videregående skole betyr for å lykkes i høyere utdanning. Dette bør sees i 
sammenheng med Eksamensgruppen tre utviklingsforslag for fremtidige sluttvurderingsordninger.  

Skolelederforbundet er enig i forslag 104 om at styringsinformasjonen om gjennomføring og 

progresjon for både ungdom og voksne i videregående opplæring forbedres. Det er viktig at det 

utarbeides et helhetlig og godt statistikksystem for gjennomføring, dette gjelder også for voksne i 
videregående opplæring. 

Rammene og regelverket må fastsettes av staten slik forslag 105 foreslår. De endringer som nå er på 

trappene innebærer omfattende endringer på alle nivåer. Grunnprinsippet om likeverdig opplæring er 

viktig, og Staten må ha det overordnede ansvaret for at det bygges kapasitet regionalt slik at endringen 
kan gjennomføres.  

Økonomi er et krevende punkt, men er en viktig forutsetning for å kunne realisere strategien.  

Vi tenker at fullfinansiering er et godt begrep og støtter forslag 106. 
Det fremlagte forslaget viser ca. 2, 3 milliarder utover dagens ramme for de neste 8 årene.  

De fremlagte strukturendringene krever fullfinansiering og at det avsettes øremerkede midler til 

formålet. De øremerkede midlene må gjelde både for Oppbyggingsperioden og i 5-10 år etter at 
reformen er iverksatt, slik at man sikrer en god implementering. Vi støtter at øremerkede midler også 

må fange de voksnes behov.  

Skolelederforbundet støtter forslag 107 om Staten sammen med fylkeskommunene etablerer en 

forsknings-, utdannings- og innovasjonsstrategi rettet mot videregående opplæring. 
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