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Fra:    Reinhardtsen, Trond [Trond.Reinhardtsen@vaf.no]
Sendt:  19. mai 2011 16:33
Til:    Postmottak KD
Kopi:   Hauge, Arly
Emne:   Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - høring

Hei!

Vi har jobbet litt med saken ”Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - høring”

Vi (jeg) glemte saken en stund og vet at fristen gikk ut 29. april.. Sender likevel over noen ord om 
hvordan vi har tenkt.

Våre kommentarer knytter seg til følgende avsnitt i høringen:

”3. Grunnkompetanse. Vi ber om synspunkter på om dette nivået bør være del av
kvalifikasjonsrammeverket. Nivået representerer ikke et klart avslutningspunkt i det
norske utdanningssystem. Det vises imidlertid til at dette nivået er omtalt i
Opplæringslova som grunnkompetanse. Dette vil gjelde kompetanse utover
grunnskolenivå, på vei til fullført videregående opplæring. Som eksempel på dette kan
nevnes fullførte enkeltfag fra videregående opplæring eller forsøkene med praksisbrev.”

Per i dag skal lærekandidatene avslutte læretiden med en tilpasset kompetanseprøve. Denne 
grunnkompetansen anerkjennes i liten grad av partene i arbeidslivet.

Innenfor flere fagområder snakkes det om sertifisering som supplement eller alternativ til fagbrev:

Hva om vi foreslo at alle som fullfører VGO, med en eller annen form for grunnkompetanse, kan 
avslutter læretiden med modulbaserte sertifiseringsprøver og får utstett et Praksisbrev med 
modulsertifiseringer? Disse kan eksempelvis senere bygges på til et fullt fagbrev gjennom nye 
modulsertifiseringer.

I praksis vil dette si at prøvenemndene går inn og tester lærekandidatene på samme måten som 
lærlingene i henhold til læreplanen, men innefor den IOPen som er satt for opplæringen. IOPen 
knyttes opp mot læreplanpunktene og utgjør til sammen moduler for sertifisering. For en tømrer 
kunne dette eksempelvis dreie seg om etasjeskiller, gulv, vegg, tak osv. For en platearbeider kunne 
dette dreie seg om valsing, klipping, boring, heftsveising, ulike bearbeidingsmaskiner, m.m. knyttet 
opp mot ulike typer materialer, profiler m.m.

Poenget vårt er at alle som skal ut i det ordinære arbeidslivet må innfri visse kvalitetskrav. Vi kan gå ned 
på bredde i starten, men ikke på kvaliteten.

Ønsker dere at vi legger noe mer arbeid i dette nå som fristen er gått ut?

Med vennlig hilsen

Trond Reinhardtsen
Rådgiver

Utd. avd., Inntak og Rådgivning
Vest-Agder fylkeskommune  

Telefon: 38 07 45 64
Mobiltelefon: 91 55 19 62
E-post: tre@vaf.no
Hjemmeside: www.vaf.no
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