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Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven - Påbygging til generell 

studiekompetanse 

Det vises til høringsnotat datert 06.12.2013 med forslag om å utvide ungdomsretten ved å 

innføre rett til påbygging til generell studiekompetanse for elever som har fullført og bestått fag- 

og yrkesopplæringen.  

 

Mandat 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge 

med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av egen 

tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og 

utredning på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Ombudets 

mandat er begrenset til barn fyller 18 år.  

 

Uttalelse 

Barneombudet gir sin fulle støtte til forslaget om å gi rett til påbygging til generell 
studiekompetanse for elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen. 

 

Før kunne elever på fag- og yrkesopplæring kun velge påbygging etter VG2, det vil si de 

måtte velge bort læretiden sin. Med rett til påbygging etter fullført og bestått fag- og 

yrkesopplæring vil elever kunne fullføre fag- og yrkesopplæringen uten å tape sine muligheter til 

senere å få generell studiekompetanse om de ønsker dette. Samtidig vil det ikke ”tvinge” elever 

til å søke seg direkte fra to-årig yrkesutdanningsløp til påbygging tredje året i videregående 

opplæring, men heller stimulere dem til å gå den yrkesfaglige veien videre til fag- eller 

svennebrev.  

 

Dette er et meget godt tiltak som gir elevene flere mulighet for å lykkes i sitt utdanningsløp.  

 

Barneombudet støtter departementets forslag om at denne retten kommer i tillegg til, ikke i 

stedet for, den eksisterende retten i dag til å ta påbygging etter to år i et yrkesfaglig 

utdanningsprogram. Det er flere grunner som taler for dette: 

  

 For det første bør en unngå at flere elever enn nødvendig gjør beslag på 

lærlingeplassene.  
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 Videre er det mange elever som ønsker påbygg etter VG2, og det er i overkant av 

50% som fullfører og består. Det viser at det er et behov for å kunne ombestemme seg 

underveis.  

 I tillegg er det en god del av elevene som planlegger å ta påbygg etter VG2 fra starten, 

fordi de trenger et tilbud med mindre teori enn ordinær studiespesialisering tilbyr.  

 

Tidspunkt for ikrafttredelse 

Elever som er ferdig med fag- og yrkesutdanningen vil normalt være over 18 år. Dermed 

faller de utenfor Barneombudets mandat, og det er ikke nødvendig at Barneombudet tar 

stilling til spørsmålet om tilbakevirkende kraft. Vi vil likevel påpeke at det å få flest mulig til 

å gjennomføre høyere utdanning er viktig både for enkeltmennesket og for samfunnet, noe 

som taler for at ordningen kan gis tilbakevirkende kraft.  

 

Vennlig hilsen 

Anne Lindboe 

barneombud 
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