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Høring – forslag til endringer i opplæringsloven – Påbygging 
til generell studiekompetanse 
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 17.juli 1998 nr 
61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Forslaget 
innebærer å innføre rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og 
bestått fag- og yrkesopplæring. 

Faglig råd for naturbruk (FRNA) støtter forslaget om å innføre rett til påbygging til 
generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. 

FRNA stiller seg også positive til at elever som har fullført og bestått fag- og 
yrkesopplæring ved en privatskole skal få rett til påbygging til generell 
studiekompetanse ved en offentlig skole, på lik linje med andre elever, jfr. punkt 2.7 i 
høringsbrevet. Dette er et viktig moment for rådet, fordi mange av skolene som tilbyr 
yrkesutdanning innen naturbruk er private. Rådet vurderer flere av disse skolene som 
svært gode skoler.

Videre mener FRNA det er viktig at også privatskoler skal kunne tilby påbygging. Dette 
fordi flere av de private skolene vil være spesielt egnet til å gi påbygg med fokus på 
veien videre til høyere utdanning innenfor samme fagområde. Rådet mener det er svært 
gunstig for «naturbruksnæringen» om elever som senere studerer relaterte emner ved 
universitet og høgskole har bakgrunn i utdanningsprogram for naturbruk. FRNA 
forventer at dette også vil gjelde for andre næringer. Et annet argument for at også 
privatskoler bør kunne tilby påbygging er at det kan være viktig for enkelte elever å få 
fortsette på «sin skole» hvis de skal gå påbygg. For utdanningsprogram for naturbruk, 
som har mange privatskoler, kan det derfor bli viktig at også disse kan tilby påbygg. 
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