
  

 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

Besøksadresse: 

Henrik Ibsens gate 90 

NO 0255 Oslo 

Postadresse: 

P.O. Box 2900 Solli 

NO-0230 Oslo 

Tel +47 22 54 17 00 

Fax +47 22 56 17 00 

E-post 

info@virke.no 

Bankgiro 

6030.05.18543 

Org nr. 

970 134 646 MVA 

 

www.virke.no  

 
Kunnskapsdepartementet 
   
   
 
 

 
 
Deres ref:  

Oslo, 17.11.2017 
Vår ref: Anne K. Eggen Lervik/    

 

 

 

Fagbrev på jobb – ny høring 

 

Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat som er en ny begrenset 

høring som oppfølging av Fagbrev på jobb der det tidligere er avgitt høringssvar. 

 

Virke understreker, også angitt i tidligere høringssvar, følgende: 

• Det er behov for en ordning som kombinerer deler av lærlingordningen med deler 

av praksiskandidatordningen og som bidrar til at flere uten formell kompetanse tar 

fagbrev 

• Et fagbrev må være et fagbrev. Det er viktig at nye ordninger ikke stiller spørsmål 

om kvalitet. Det betyr at vi støtter opp om SRYs fellesuttalelse til høringen om at det 

stilles krav til nivå om fullført grunnskole og fellesfag i videregående opplæring. 

Opplæringen i fellesfagene kan med fordel gjennomføres slik det vises til i tidligere 

forsøk med modulbasert opplæring. Arbeidsplassbasert opplæring bør like mye 

gjelde for fellesfag som for programfag. Poenget er å finne ordninger som gjør at 

læringsutbytte kan gjennomføres/dokumenteres på flere måter. Årsaken til dette er 

at et definitivt "fritak" gir opplevelse av "utvanning", "dårligere kvalitet" mm. 

• Virke mener det ikke bare må stilles eksklusive krav om å være i jobb, men krav om 

erfaring. Vi viser spesielt til prosjektet "Menn i helse". 

• Virke mener at Basistilskuddet skal være på lik linje med ordinære lærlinger – 

Basistilskudd I. 

• Virke støtter ikke departementets forslag til navn. «Arbeidsplasskandidat» høres ut 

som en uferdig utdannelse - en kandidat på vei til noe videre. Virke mener 

«Fagbrev på jobb» er et godt navn. Det sier noe om kompetanse (fagbrev) og 

læringsarena (i jobb).  
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