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Høringssvar - Forslag til endring i opplæringsloven - rett til påbygging til 
generell studiekompetanse

FRDH støtter forslaget om rett til påbygging etter oppnådd fag- eller svennebrev
Faglig råd for design og håndverk (FRDH) viser til utsendt høringsbrev med forslag om å innføre 
rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. 
FRDH støtter forslaget og viser spesielt til departementets vurderinger som vi anser som sentrale 
begrunnelser for å innføre denne retten: 

«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. Man vil da kunne oppnå at en del blir i det yrket de er utdannet for – noen kanskje for alltid, andre 
for noen år. Samtidig har de som velger å gjøre dette, muligheten for å revurdere sitt yrkesvalg og søke seg til 
høyere utdanning om de ønsker det – enten umiddelbart etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring eller 
etter noen år i det yrket de er utdannet i. Målet er å gjøre det mer attraktivt å gå ut i lære og fullføre fag- og 
yrkesopplæringen. Et slikt tiltak kan også bidra til bedre resultater i påbyggingsåret og gi mindre frafall i 
videregående opplæring. Dette vurderes som viktige hensyn å ta for å foreslå en rett for denne gruppen som går 
utover dagens ungdomsrett.» 

Rett uten tidsfrist
FRDH mener det vil være hensiktsmessig at rett til påbygging til generell studiekompetanse gis 
uten tidsfrist, for på den måten å ivareta de voksne som tar/ har tatt fag- eller svennebrev.

Overgang fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogram
FRDH ønsker at det innføres en rett som går motsatt vei. Med det mener vi at det legges til rette 
for at de som har brukt opp retten sin på et studiespesialiserende utdanningsprogram kan gå 
over til et yrkesfaglig løp. FRDH erfarer at flere unge voksne endrer sine ønsker og at det blant de
med gjennomført studiespesialisering kan være aktuelle søkere til ulike yrkesfag.

Rådet har merket seg at påbygging til fag- og yrkesopplæring omtales i kapittel 6.4.2. i Meld. St. 
20 (2012-2013) På rett vei. FRDH ønsker at det jobbes videre med overganger fra
studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 

Elever som søker seg til yrkesfaglige utdanningsprogrammer etter å ha gjennomført hele eller 
deler av et studiespesialiserende utdanningsprogram vil kunne få fradrag fra de fellesfag de har
fullført og bestått. Flere yrkesfag legger opp til vekslingsmodeller, vi antar at dette vil være et 
aktuelt tilbud for eldre elever. 

Vennlig hilsen

Marianne Monsrud
leder



Side 2 av 2

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder 


