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Hvordan øke statusen til yrkesfagene?  
 

Hva kan jeg gjøre?  

Thon Hotel Arena, Lillestrøm 

  

Torsdag 1. november 

12.00 – 13.00 Lunsj  

 

13.00 – 13.15 Kulturelt innslag og velkommen ved Kunnskapsdepartementet 

 

13.15 – 13.45  Hva trenger vi yrkesfagene til og hva vil vi med dem? Ved Kristin Halvorsen, 

Kunnskapsminister 

 

13.45 – 14.05 Hva kan jeg gjøre for å øke statusen til yrkesfagene?  En fagforeningsleder, fra en 

bedrift. YS er forespurt 

 

14.05 – 14.25 Hva kan jeg gjøre for å øke statusen til yrkesfagene? En lærling.  

 Elevorganisasjonen er forespurt 

 

14.25 – 14.45 Kaffe  

 

14.45– 15.05 Hva kan jeg gjøre for å øke statusen til yrkesfagene? Ved en fagopplæringssjef 

 

15.05 – 15.25 Hva kan jeg gjøre for å øke statusen til yrkesfagene? En bedriftsleder.  

 Virke er forespurt 

 

15.25 – 15.45 Hva kan jeg gjøre for å øke statusen til yrkesfagene?  KS er forespurt 

 

15.45 – 16.05  Hva kan jeg gjøre for å øke statusen til yrkesfagene?  En lærer, fra en skole. 

 Utdanningsforbundet er forespurt 

 

16.05 – 16.25 Kaffe 

 

16.25 – 16.45 Hva kan jeg gjøre for å øke statusen til yrkesfagene? Ved en politiker 

 

16.45 – Hva kan jeg gjøre for å øke statusen til yrkesfagene? World skills med påfølgende 

besøk på Yrkes NM  

 

20.00  Festmiddag med kulturelt innslag og taler 

 

http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/lillestrom/thon-hotel-arena/
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Fredag 2. november 

09.00 – 09.15 Velkommen til dag 2 ved dagens konferansier  

 

09.15 – 10-00 Fremtidens behov og muligheter sett fra 2 ulike ståsteder 

 LO og NHO er forespurt 

 

10.00 – 10.30 Kaffe 

10.30 – 12.00 Debatt om: Hvordan øke statusen til yrkesfagene? Ved partene i 

samfunnskontrakten 

12.00 – 13.00 Lunsj  

13.00 – 14.45 Parallellsesjoner 

 Den gode lærebedrift / Den gode skole 

 Fordeler og ulemper ved to ulike utdanningsløp  

 Samfunnskontrakten  

 Fylkeskommunenes virkemidler i opplæringsløpet 

 Fagarbeidere og deres erfaringer 

 Yrkesretting og relevans av fellesfagene på de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene ved de nasjonale sentrene 

 Opplæringskontorenes rolle. Hva trenger vi Opplæringskontorene til?  

 Utprøving av vekslingsmodellen i Oslo kommune. Presentasjon av tankene 

bak og hvilke muligheter prosjektet har. 

15.00 – 16.00 Premieutdeling på Yrkesmessa - NM    

 Avreise  


