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1. Innledning
Gjennom det siste året har koronavirusutbruddet påvirket næringslivet og arbeidsplasser og
det er sannsynlig at dette vil vedvare også framover i tid. Negativ utvikling for arbeids- og
næringslivet får direkte konsekvenser for mange i yrkesfaglige utdanningsløp. Mange
lærlinger har opplevd å bli helt eller delvis permittert og noen har blitt sagt opp som følge av
virusutbruddet. Per februar 2021 er det 461 permitterte lærlinger, noe som utgjør 1 prosent
av lærlingene. Dette er en økning fra den laveste målingen i november 2020, hvor 141
lærlinger var permittert. Antallet permitterte lærlinger var på det høyeste i april 2020 da
nesten 4 400 lærlinger var helt eller delvis permittert. Det er også en nedgang i andelen
søkere som får lærekontrakt fra 78 prosent i 2019 til 76 prosent i 2020. Dette tilsvarer 460
færre søkere som har fått lærekontrakt. I tillegg er det 50 færre som har fått en
opplæringskontrakt som lærekandidat. Samtlige utdanningsprogram har en nedgang i
andelen søkere som fikk lærekontrakt i 2020, sammenlignet med året før. Størst nedgang er
det i restaurant- og matfag, med 5 prosentpoeng. Dette er også utdanningsprogrammet som
har vært hardest rammet av permitteringer som følge av koronautbruddet (Utdanningsspeilet
2020). Service og samferdsel og teknologi- og industrifag har også en nedgang i andelen
søkere som har fått lærekontrakt på mer enn tre prosentpoeng.
Koronautbruddet i 2020 kan ha gjort det vanskeligere å få læreplass. Mange bedrifter og
virksomheter har hatt utfordringer som følge av koronasituasjonen, som har ført til at mange
lærlinger/lærekandidater har vært helt eller delvis permittert, og mange fag- og svenneprøver
er utsatt eller forsinket. Situasjonen vi nå står i vil fortsette å ramme lærlingene som har
lærekontrakt, og de ungdommene som søker læreplass i 2021.
Fag- og svenneprøven vil kunne bli utsatt eller forsinket for mange som følge av situasjonen.
Dette vil få konsekvenser for lærlingene som er ute i bedrift, for fylkeskommunenes ressurser
og for høstens søkere til læreplass. Departementet vil her forslå et midlertidig unntak fra
kravene til prøvenemndas tilstedeværelse og to midlertidige lovendringer for å gi ungdom i
yrkesfaglige utdanningsløp muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse
skoleåret 2021–2022. Forslagene har som hensikt å bidra til at så mange som mulig av
ungdommene i yrkesfaglige utdanningsløp kan unngå opphold i opplæringsløpet.
Departementet vil for det første foreslå at prøvenemda selv kan avgjøre om mer enn ett av
prøvenemndas medlemmer skal være fysisk tilstede under prøvestart og prøveslutt. For det
andre foreslår departementet å utvide ungdomsretten slik at ungdom som avslutter Vg2 i et
yrkesfaglig utdanningsprogram, kan tas inn til påbygg skoleåret 2021–2022, men fortsatt ha
rett til opplæring i bedrift senere. Departementet foreslår også at de som er i lære, kan tas
inn til påbygg Vg4 selv om de ikke har fått tatt fag- eller svenneprøven ennå. Dette er de
samme midlertidige ordningene som ble innført for skoleåret 2020–2021.

2. Krav til prøvenemndas tilstedeværelse under prøven
2.1 Bakgrunn
Den pågående smittesituasjonen og ulike smitteverntiltak kan påvirke gjennomføringen av
fagprøver, svenneprøver, kompetanseprøver og praksisbrevprøver. Av de samme årsakene
ble det våren 2020 innført midlertidig unntak fra kravet om prøvenemndas tilstedeværelse
under prøvestart og prøveslutt. Unntaket gjaldt ut 2020. Med utgangspunkt i dagens

smittesituasjon mener departementet det er hensiktsmessig å gjeninnføre denne
unntaksbestemmelsen.
2.2 Gjeldende rett
Prøvenemndene skal ha minimum to medlemmer med kompetanse i faget, jf. forskrift til
opplæringsloven § 3-49. Ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-51 er det et krav om at alle
medlemmene skal være tilstede på prøvestedet under prøvestart og prøveslutt.
I midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående
opplæring som følge av utbrudd av covid-19 (den midlertidige forskriften) § 10 står det at
«Kravet i forskrift til opplæringsloven § 3-51 om at hele prøvenemnda skal være fysisk
tilstede på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt, gjelder ikke for prøver som avholdes i
2020.»
2.3 Departementets vurderinger og forslag
Unntaket i den midlertidige forskriften § 10 ble inntatt mai 2020 og varte ut året. Innføringen
ble blant annet begrunnet med at smitterisiko kan gjøre at disse kravene blir vanskelig å
overholde, og at et større trykk på prøveavleggelsene kan gi kapasitetsutfordringer for
prøvenemndene.
Kunnskapsdepartementet mener de samme hensynene langt på vei fremdeles gjør seg
gjeldende i dag, og at det er sannsynlig at situasjonen vil vedvare en tid framover. Da
bestemmelsen først ble utformet ble «prøver som avholdes i 2020», tatt inn for at unntaket
skulle gjelde lengre enn skoleåret, for å ta høyde for at flere prøver skoleåret 2019–2020
trolig ble noe utsatt/forsinket. Intensjonen var altså at dette unntaket skulle vare lengre enn
de andre midlertidige reglene som da ble satt til å gjelde ut skoleåret. Dette ble dessverre
ikke fanget opp da dagens midlertidige lov og forskrift ble forlenget i Prop. 102 L (2019–
2020). Dagens situasjon er derfor at de andre midlertidige reglene gjelder ut skoleåret 2020–
2021, mens unntaket for prøvenemndene sluttet å gjelde ved nyttår.
Kunnskapsdepartementet ser at behovet for unntak vil kunne variere mellom fylker og ulike
lærefag. Dette bør imidlertid ikke være til hinder for at prøvenemndene selv gis mulighet til å
gjøre unntak der det er forsvarlig å gjennomføre prøven uten at alle nemndsmedlemmene er
fysisk tilstede ved prøvestart og prøveslutt. Departementet foreslår derfor å gjeninnføre
unntaksordningen i den midlertidige forskriften § 10, og at unntaket skal vare så lenge den
midlertidige loven varer. Per i dag vil det si fram til 1. juli 2021.

3. Rett til Vg3 påbygg før læretid i bedrift
3.1 Bakgrunn
Det er et mål at de som ønsker og søker læreplass, skal få det, og regjeringen har gjort
tilpasninger i regelverket og andre tiltak som skal bidra til dette. Den pågående
smittesituasjonen innebærer imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til arbeidsmarkedet, særlig
i noen bransjer og lærefag. Utviklingen over permitterte lærlinger og søkere til læreplass,
viser at læreplassituasjonen er krevende nå og vil trolig være det en stund framover.
Departementet ser det derfor som viktig å også gjøre det mulig å gå videre i utdanningsløpet
ved å gjøre det enklere å gå videre på påbygg.

Situasjonen påvirker også fylkeskommunenes kapasitet og ressurser innen fag- og
yrkesopplæring. Departementet ser derfor at det er behov for midlertidige tilpasninger i
regelverket som kan gi fylkeskommunene økt handlingsrom.
3.2 Gjeldende rett
Opplæringsloven § 3-1 ellevte ledd gir en rett til påbygging til studiekompetanse for de som
har «fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som ein del av ungdomsretten». «Fullført og
bestått» omfatter bestått fag- eller svenneprøve, og forutsetter at alle andre fag og
eksamener er bestått, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-48. Det er ingen tilsvarende rett til
både påbygg og læretid i bedrift dersom det gjennomføres i motsatt rekkefølge.
Ungdomsretten til videregående opplæring er en rett til tre års heltids videregående
opplæring. Dersom læreplanen i et fag forutsetter lengre opplæringstid enn tre år, blir retten
utvidet så den varer like lenge som opplæringstiden i faget, jf. § 3-1 første ledd. Det betyr at
ungdom som går fra yrkesfaglig Vg2 til Vg3 påbygg og fullfører påbyggsåret, har brukt opp
retten til videregående opplæring. De som eventuelt vil gå videre til opplæring i bedrift, vil da
etter dagens regler være voksne uten rett. Lærebedriften vil få tilskudd etter satsen
Basistilskudd II, som for 2021 er på 65 421 kroner i året. Til sammenligning er Basistilskudd
I, som gis til lærlinger med ungdomsrett, 167 407 kroner i 2021.
Forskrift til opplæringsloven § 6A-6 sier at fylkeskommunen skal formidle søkere med
ungdomsrett til læreplass. De med ungdomsrett til videregående opplæring som er kvalifisert,
men som ikke får tilbud om læreplass etter fullført VG2, har rett til å fullføre opplæringsløpet i
skole. Opplæringsloven § 3-3 femte ledd sier at dersom fylkeskommunen ikke kan formidle
opplæring i bedrift til dem som ønsker slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringen
skje i skole. Retten til Vg3 i skole er en rett til inntak til et programområde på Vg3 som
bygger på det programområdet vedkommende gjennomførte på Vg2, jf. forskrift til
opplæringsloven § 6A-9. Fylkeskommunen har etter opplæringsloven § 13-3 ansvaret for å
oppfylle retten til videregående opplæring for de som bor i fylket.

3.3 Departementets vurderinger og forslag
Fylkeskommunen skal oppfylle retten til videregående opplæring og skal formidle til
læreplass. Ungdom i yrkesfaglige løp har rett til å fullføre en yrkesfaglig utdanning, men det
er ingen rett til læreplass. Det betyr at fylkeskommunen har et ansvar for å gi relevant
opplæring til søkere som ikke får tilbud om læreplass. Fylkeskommunen har altså en plikt til å
tilby et relevant Vg3-tilbud slik at alle får mulighet til å fullføre et yrkesfaglig
utdanningsprogram. Som følge av koronavirusutbruddet er det sannsynlig at det høsten 2021
vil være betydelig færre læreplasser i flere lærefag, og det vil kunne bli vanskeligere for
nyutdannede fagarbeidere å komme i jobb. Situasjonen kan også gjøre det usikkert å satse
mot enkelte lærefag nå, og det er sannsynlig at flere i en periode vil ønske å søke seg mot
høyere utdanning framfor arbeid som fagarbeider. Etter departementets vurdering er det
sannsynlig at fylkeskommunene også denne høsten vil få økte utfordringer med formidling til
læreplass, økt press på å opprette Vg3-tilbud i skole og en økning i søkere som ønsker å
benytte retten til Vg4 påbygg. Departementet mener det vil være hensiktsmessig å gi
fylkeskommunene økt fleksibilitet slik at bruken av kapasitet og ressurser i større grad kan
tilpasses behovet. Departementet foreslår kun en midlertidig utvidelse i retten for å avhjelpe

utfordringene som følge av det pågående koronavirusutbruddet. Med en slik midlertidig
utvidelse av ungdomsretten kan fylkeskommunene tilby Vg3 påbygg høsten 2021 til elever
som er motiverte og ønsker det. Dette kan redusere trykket på læreplasser og lette arbeidet
med å formidle til læreplass. De som har som mål å få både fagbrev og studiekompetanse,
vil unngå et unødig opphold i opplæringen, grunnet et tøffere arbeidsmarked. Samtidig vil
ordningen kunne føre til at enkelte som har påbygg som et planlagt løp, går videre til høyere
utdanning uten å benytte retten til å gjennomføre læretid i bedrift.
Forslaget innebærer at ungdom som tas inn til Vg3 påbygg til generell studiekompetanse
skoleåret 2021–2022, beholder ungdomsretten. Det betyr at de kan tegne en lærekontrakt og
utløse basistilskudd I senere, gå Vg3 i skole eller foreta omvalg i tråd med opplæringsloven §
3-1 fjerde ledd. De som benytter seg av retten til å ta påbygg før læretid, skal ikke ha rett til
Vg4 påbygg på et senere tidspunkt.
Ungdom som tar Vg3 påbygg før læretid, og som ikke tidligere har foretatt omvalg, kan
istedenfor å velge læretid innenfor aktuelt programområde velge et nytt utdanningsprogram
på Vg1. Vedkommende vil da ha rett til tre nye år med videregående opplæring. Et eventuelt
økt omfang av omvalg kan gi fylkeskommunene økte kostander. Departementet mener det er
vanskelig å anslå hvordan en midlertidig utvidelse av ungdomsretten vil påvirke antall elever
som gjør omvalg. Etter departementets vurdering er det likevel rimelig å legge til grunn at det
er få ungdommer som vil ønske å gjennomføre videregående opplæring to ganger, og at det
sannsynligvis vil være få som ønsker å gjennomføre et nytt opplæringsløp etter å ha
oppnådd studiekompetanse gjennom påbygg.
Den midlertidige loven og forskriften fastsatt med hjemmel i denne, gjelder fram til 1. juli
2021. Den midlertidige retten til påbygg før læretid innebærer at de som tas inn til påbygg
skoleåret 2021–2022, ikke anses for å ha brukt av retten til videregående opplæring.
Bestemmelsen vil slik sett kunne ha betydning også for inntak eller utbetaling av tilskudd til
lærebedrift som finner sted etter at den midlertidige loven og forskriften har opphørt.
Departementet foreslår derfor at bestemmelsen skal stå uavhengig av den midlertidige loven
og forskriften. Departementet foreslår at det tas inn en bestemmelse i opplæringsloven om at
de som ble tatt inn til Vg3 påbygg skoleårene 2020–2021 og 2021–2022, ikke ases for å ha
brukt av retten til opplæring. Lovendringen vil ikke innebære noen endring i rettighetene ut
over det som følger av den midlertidige forskriften. Departementet foreslår at det både
reguleres en rett for neste års inntak i den midlertidige forskriften, og en lovbestemmelse for
alle som har fått unntak etter de midlertidige reglene.

4. Rett til Vg4 påbygg før bestått fag- eller svenneprøve
4.1 Bakgrunn
I midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående
opplæring som følge av utbrudd av covid-19 (den midlertidige forskriften) § 9 er det gitt
midlertidig unntak fra kravene til læretid slik at potensielle lærebedrifter ikke opptas unødig
og slik at lærlinger som har hatt kortere opphold i læretiden likevel kan få mulighet til å gå
opp til fag- eller svenneprøven uten å forlenge læretiden. Departementet har også foreslått å
forlenge det midlertidige unntaket fra kravene om prøvenemndas tilstedeværelse, jf. punkt 2 i
høringsnotatet. Etter departementets vurdering er det likevel er grunn til å tro at mange
lærlinger som etter planen skulle avsluttet opplæringsløpet våren 2021, blir forsinket. En

konsekvens av dette er at de som hadde planlagt å benytte retten til påbygg til generell
studiekompetanse etter opplæringsloven § 3-1 ellevte ledd, kan bli ett år forsinket i
utdanningsløpet.
4.2 Gjeldende rett
Det følger av opplæringsloven § 3-1 ellevte ledd at de som har «fullført og bestått fag- og
yrkesopplæring», har rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse dersom de søker
om det. Retten gjelder både dem som har tatt fag- og yrkesopplæringen som en del av
ungdomsretten, jf. bestemmelsen første setning, og andre som har fullført og bestått innen
utgangen av det året de fyller 24 år, jf. andre setning. Retten til påbygging trådte i kraft 1.
august 2014, og ifølge tredje setning gjelder den bare dem som har fullført og bestått i 2014
eller senere. Retten kan tas ut når som helst innen utgangen av det året vedkommende fyller
24 år, jf. fjerde setning. Etter bestemmelsens forarbeider innebærer dette at retten ikke bare
må være påbegynt, den må være tatt helt ut innen dette tidspunktet. Hvis man ikke benytter
seg av denne muligheten innen fristen, kan en tilsvarende rett tas ut etter reglene for
videregående opplæring for voksne, jf. § 4A-3 sjuende avsnitt. Inntak til Vg4 er ikke særskilt
regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 6. Disse søkerne har imidlertid rett til inntak til
Vg4 etter § 3-1 ellevte ledd. Det innebærer at de uansett karakterer skal tas inn til Vg4 et
sted i fylket, forutsatt at det oppfyller vilkårene for rett til Vg4 i § 3-1 ellevte ledd.
Dersom opplæringen til en som har ungdomsrett, utgjør en tredjedel eller mindre av timetallet
til et utdanningsprogram eller et programområde, har man ikke brukt av retten etter § 3-1.
Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 6-3 første ledd. Selv om det ikke framgår
tydelig, sikter avsnittet til deltidselever i videregående skole. Dersom vedtaket om inntak
fastsetter et lavere timeantall enn en tredjedel, har eleven derfor hele retten etter § 3-1 i
behold. Der en søker tidligere har avbrutt opplæringen (deltids- eller heltidsopplæring), sier §
6-3 andre ledd at fylkeskommunen ved tvil må vurdere «konkret og etter skjønn» hvor mye
videregående opplæring vedkommende tidligere har fått. Gjeldende praksis er at
fylkeskommunene kan legge 1. november til grunn som veiledende dato for denne
vurderingen, slik at elever som slutter før 1. november, normalt ikke har brukt av retten sin.
Hovedregelen er at alle fag og eksamener må være bestått før lærlingen kan gjennomføre
fag- eller svenneprøven, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-48 første ledd. Forskriftens § 3-48
andre ledd åpner for at lærlinger kan framstille seg til prøven selv om vedkommende ikke har
bestått i inntil to av fellesfagene. Disse fagene må bestås innen to år etter at prøven ble
avhold for å kunne få utstedt fag- eller svennebrev. Forskriften § 3-42 åpner for at
fylkeskommunen i visse tilfeller kan gi dispensasjon fra vilkårene for å utstede fag eller
svennebrev.
4.3 Departementets vurderinger og forslag
Koronavirusutbruddet har ført til at flere fag- og svenneprøver har blitt eller vil bli utsatt.
Situasjonen har også ført til at lærlinger har blitt permittert og fått et opphold i opplæring, som
kan føre til at de blir forsinket i å ta fag- eller svenneprøven. For de som hadde planlagt å
benytte retten til Vg4 påbygg, betyr det at de ikke vil kunne tas inn til skoleåret 2021–2022
fordi de uten bestått fag- eller svenneprøve ikke oppfyller vilkåret om «fullført og bestått fagog yrkesopplæring». Etter departementets vurdering er det uheldig at ungdom som ønsker
og som er motivert for å ta påbygging til generell studiekompetanse, får et opphold i

utdanningsløpet. Dette gjelder særlig i dagens situasjon hvor motivasjonen for påbygg kan
være begrunnet i manglende jobb eller usikkerhet for videre jobbmuligheter i lærefaget.
Departementet foreslår derfor å åpne for at ungdom som skulle avlagt fag- eller svenneprøve
våren 2021, skal kunne tas inn til Vg4 påbygg selv om prøven ikke er avlagt.
Departementet foreslår at det også skoleåret 2021–2022 kun skal være en rett til betinget
inntak og oppstart. Det vil si at de som ikke har bestått fag- eller svenneprøven innen 31.
oktober, ikke omfattes av retten. De som har startet på påbyggsåret, men ikke består prøven
i tide, vil ikke ha brukt av retten til videregående opplæring. Det betyr at de fortsatt vil ha rett
til å ta fag- eller svenneprøven etter de ordinære reglene. Ved fullført og bestått løp vil de ha
rett til Vg4 påbygg.
Etter departementets vurdering tilsier hensynet til gjennomføring at en slik betinget rett til
inntak kun skal gjelde for de som har bestått i alle fag- og eksamener som følger av fag- og
timefordelingen. Det betyr at de som er oppmeldt til fag- eller svenneprøven, men som ikke
har bestått i ett eller to fellesfag, ikke bør ha rett til inntak til Vg4 påbygg. Departementet
foreslår derfor at retten til inntak til Vg4 påbygg før bestått fag- eller svenneprøve kun skal
gjelde for de som har bestått i alle fag.
Retten til betinget inntak vil ha betydning også etter 1. juli fordi fristen for å bestå fag- og
svenneprøven, og slik ha rett til å fullføre påbyggingsåret, er 1. november 2021.
Departementet påpeker at bestemmelsen kan fastsettes med hjemmel i opplæringsloven §
3-1 åttende ledd om inntak. Departementet vil vurdere om bestemmelsen bør flyttes over til
kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven når den midlertidige forskriften opphører. Dette betyr
at bestemmelsen ikke automatisk vil bortfalle når den midlertidige loven og forskriften
opphører.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser
5.1 Unntak fra kravene til prøvenemndens tilstedeværelse under prøven
Forslaget innebærer ikke negative økonomiske eller administrative konsekvenser.
5.2 Rett til Vg3 påbygg før læretid
En midlertidig rett til påbygg før læretid vil kunne føre til at noen kostnader og ressursbehov
for fylkeskommunene flyttes fra 2021 til 2022. Forslaget vil kunne føre til noe økt ressursbruk
til formidling og godkjenning av lærekontrakter m.m. høsten 2022. Samtidig er det sannsynlig
at det blir et noe redusert ressursbehov til disse oppgavene høsten 2021. Ungdom som tar
VG3 påbygg før læretid, og som ikke tidligere har foretatt omvalg, kan istedenfor å velge
læretid innenfor aktuelt programområde senere velge et nytt utdanningsprogram på Vg1.
Vedkommende vil da ha rett til tre nye år med videregående opplæring. Retten til omvalg
følger av gjeldende bestemmelser og endres ikke av dette forslaget. Departementet viser
ellers til vurderingen i punkt 3.3 om at det er lite sannsynlig at det er mange som vil velge tre
nye år med videregående opplæring etter fullført løp med studiekompetanse.
Forslaget innebærer en utvidelse av ungdomsretten og vil kunne føre til at noen flere vil ta
Vg3 påbygg. Samtidig er det trolig noen som vil gå videre til høyere utdanning uten å benytte
retten til læretid. Mange har påbygg og fagbrev som et planlagt utdanningsløp. Innenfor
dagens ungdomsrett har lærlinger rett til Vg4 påbygg etter læretiden. Det kan tenkes at
antallet som uansett vil ønske å ta påbygg, samlet sett er mer eller mindre den samme, selv

om antallet elever i påbygg trolig vil være noe høyere skoleåret 2021–2022. På denne
bakgrunn legger departementet til grunn at forslaget ikke vil medføre vesentlige økonomiske
eller administrative kostnader for fylkeskommunene.
5.3 Rett til Vg4 påbygg før bestått fag- eller svenneprøve
Forslaget kan føre til at noen tas inn til Vg4 påbygg og starter opplæringen, men som i løpet
av de første månedene likevel må avbryte opplæringen fordi de ikke får tatt eller ikke består
fag- eller svenneprøven. Etter departementets vurdering er det likevel sannsynlig at dette
kun vil gjelde et begrenset antall elever. For øvrig innebærer ikke forslaget en utvidelse av
retten. De aller fleste som vil omfattes av forslaget, vil være søkere som uansett ville hatt rett
til slik opplæring dersom fag- eller svenneprøven ikke hadde blitt utsatt. Departementet
legger derfor til grunn at forslaget ikke vil medføre betydelige økonomiske eller administrative
kostnader for fylkeskommunene.

6. Forslag til lovendring
I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
skal ny § 3-1 a lyde:
§ 3-1 a Bruk av rett for dei som tok Vg3 påbygging til generell studiekompetanse før læretid
skoleåra 2020–2021 og 2021–2022
Ungdom som blei tatt inn til Vg3 påbygging skoleåret 2020–2021 og skoleåret 2021–
2022, har ikkje brukt av retten til vidaregåande opplæring det skoleåret.

7. Forslag til forskriftsendring

Forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager,
grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [DD.MM] 2021 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61
om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-1 åttende ledd og §
3-4 første ledd, og lov 26. mai 2020 nr. 52 om midlertidig lov om tilpasninger i
barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av
covid-19 § 10 andre ledd og § 11 tredje ledd.
I
I midlertidig forskrift 26. mai 2020 nr. 1061 om tilpasninger i reglene om barnehager,
grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 blir følgende
endringer gjort:

§ 10 skal lyde:

§ 10 Midlertidig unntak fra kravene om prøvenemndas tilstedeværelse under fag- og
svenneprøver mv.
Kravet i forskrift til opplæringsloven § 3-51 om at hele prøvenemnda skal være fysisk
til stede på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt, gjelder ikke. Prøvenemnda avgjør om
flere enn ett av medlemmene i prøvenemnda skal være fysisk til stede på prøvestedet ved
prøvestart og prøveslutt.
§ 13 skal lyde:
§ 13 Rett til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
Ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2021–2022, bruker ikke av retten til
videregående opplæring dette skoleåret.
Ny § 14 skal lyde:
§ 14 Betinget inntak til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Retten til påbygging etter opplæringslova §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd
gjelder skoleåret 2021–2022 også for de som ikke har bestått fag- eller svenneprøven, men
som
a) oppfyller øvrige vilkår i §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd
b) har bestått i alle fag og eksamener, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til
opplæringslova § 3-48 første ledd
c) skulle tatt fag- eller svenneprøven våren 2021, og
d) er eller vil bli oppmeldt til fag- eller svenneprøve høsten 2021.
Retten etter første ledd bortfaller dersom eleven ikke består ordinær, ny eller utsatt
fag- eller svenneprøve innen 1. november 2021.
Nåværende § 13 blir ny § 15.
II
Forskriften trer i kraft straks.

