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Høringssvar for forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning

Elevorganisasjonen viser til høringsbrevet fra Utdanningsdirektoretet 24.juni. 2009 om opprettelse av 
nasjonal enhet for karriereveiledning. Landsstyret i Elevorganisasjonen behandlet saken 16. August, på sitt 
første(1) landsstyremøte for perioden 09/10.

Elevorganisasjonen stiller seg positive til opprettelsen av et slikt fagorgan, men har noen merknader. 

Fagorganet som en ressurs

Elevorganisasjonen ser viktigheten av et nasjonalt fagorgan. Et organ som i et helhetlig perspektiv kan se 
på karriereveiledning er avgjørende i et gjerne usammenhengende utdanningssystem og arbeidsliv. Det er 
viktig at elevene ved ungdomsskoler får en god karriereveiledning tidlig, slik at de velger det som er rett 
for dem, når de begynner på videregående. Med en god karriereveiledning, vil elevene få et tydelig bilde en 
del tidligere enn i dagens system. På tross av endringer som har blitt gjort kan rådgivningen fortsatt bli 
bedre. Det er viktig å bryte ned frafallstallet og ved den kompetansen fagorganet vil besitte, vil det bli en 
ressurs for rådgivere og ansatte i grunnopplæringen. Samt at de vil komme med anbefalninger og god 
veiledning til de forskjellige sektorene innen for karriereveiledning. I dag mangler en samlende ressurs for 
en helhetlig karriereveiledning.

Det er ikke bare rådgivere som må styrkes, men også forholdet mellom rådgiver og kontaktlærer. Det er 
kontaktlærer som vet hvilke mål eleven har, hvilken kompetanse og hvilke svakheter eleven stiller med. 
Fagorganet må få dette sammarbeidet til å holde en god standard, der eleven får den oppfølgingen den 
trenger. Fagorganet må også ha stor kunnskap når det kommer til yrkes- og utdanningsrådgivning, slik at 
rådgiverne i grunnskolen blir sterkere på det å kunne formidle yrkesorientering og individuelle spørsmål 
denne eleven måtte ha. Hos rådgivere i dag er det svært få som har en god oversikt på dette feltet. 
Fagorganet må hele tiden fungere som en ressurs i henhold til rådgivningen. 

Karrieresentere både nasjonalt og regionalt 

Elevorganisasjonen vil også påpeke viktigheten av regionale karrieresenter og partnerskap for 
karriereveiledning. Det er viktig at det nasjonale fagorganets mandat legger grunnlag for opprettelse av 
dette. Rådgivning har store forbedringsområder på skole-, kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og derfor 
er det nødvendig med kompetansesenter så lokalt som mulig. Under fagorganet bør det opprettes 
nasjonale og regionale sentre, der det kontinuerlig skal tilbys kurs og etterutdanning for rådgivere.

Utfordringer innen rådgivning

Som nevnt er veiledningen elever og lærlinger møter gjennom grunnopplæringen ofte mangelfull, feilaktig 
og dårlig. Det er derfor viktig at dette blir en viktig satsning hos det nasjonale senteret. De må 
gjennomføre kurs og holde møter der rådgivere kan komme for å dele erfaringer, der målgruppen er 
nettopp rådgivere som skal veilede elever. Karrieresentrene skal også være et sted der eleven kan komme 



å få en god veiledning. Fagorganet må også ha erfarne rådgivere som via telefon kan hjelpe andre 
rådgivere. Sammarbeid mellom de nasjonale sentrene, regionale sentrene og fagorganet er svært viktig i 
denne prosessen. Det er allerede opprettet flere karrieresentere rundt om i forskjellige fylker. Der har det 
blitt gjort på eget intiniativ, men det er viktig at fagorganet følger opp og sørger for at disse senterene 
blir en viktig ressurs for rådgivningstjenesten som tilbys unge gjennom skole, kommune og 
fylkeskommune. 

Innhenting av informasjon og kunnskap

Fagorganet skal innhente informasjon via fylkeskommunen som årlig bør gjennomføre minimum en(1) 
undersøkelse tilpasset forholdene i det enkelte fylket for å kartlegge det psykososiale læringsmiljøet blant 
elevene i fylket. Fagorganet skal utarbeide disse undersøkelsene og sende de til fylkeskommunen. 

Dette for å kunne ha en bredere kunnskap i hendhold til det psykososiale rådgiveren ved skolene, slik at 
rådgiverne har den høye kompetansen de burde ha. 

Fagorganet skal samtidig innhente informasjon fra de allerede eksisterende karrieresentrene i Norge og 
Europa. Elevorganisasjonen ser at det er mange land i Europa som har en lang fartstid innen for 
karriereveiledning. Derfor er det viktig å lære av andre og for å få et best mulig resultat. 

Fagorganets nasjonale forum

I punkt 3, reflekterer VOX om et nasjonalt forum, for berørte parter innenfor karriereveiledning. Dette har 
Elevorganisasjonen vil påpeke at dette forumet er et godt tiltak, men vi ønsker å ha en plass i det. 
Elevorganisasjonen legger vekt på elevenes utdanning, og det er svært få instanser slik Elevorganisasjonen 
ser det, som er nevnt i denne høringen som har fokus på elevmassen. Det er viktig at fagorganet legger 
vekt på både elever under utdanning og samtidig fokuserer på den videre karriereveiledningen. 
Elevorganisasjonen har et meget stort fokus og en høy kompetanse nettopp på behovene og ønskene til 
elevmassen, derfor vil vi kunne være en viktig ressurs for fagorganet.

Hvis departementet ønsker ytterlige kommentarer eller innspill er det bare å ta kontakt med 
saksbehandler direkte.

Med vennlig hilsen

Ingrid Liland Cathrine-Marie Nordgaard
Leder Sentralstyremedlem 


