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Høring – forslag til endringer i opplæringsloven - påbygging til generell 
studiekompetanse

FRTIP støtter forslaget om rett til påbygging
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) støtter forslaget om å gi elevene rett til 
påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. Dette vil 
føre til at mange av de som normalt søker Vg3 påbygg til generell studiekompetanse etter Vg2, 
heller vil søke seg ut i lære og fullføre yrkesutdanningen sin, for deretter å ta påbygg, dersom de 
fremdeles ønsker det.

Det viser seg at nær halvparten av de som har begynt på Vg3 påbygg til generell 
studiekompetanse etter Vg2 har strøket. De har hatt for dårlig grunnlag til å ta et så krevende 
teoriår etter et Vg1- og Vg2-år på yrkesfaglig studieretning, og elevene står da uten vitnemål 
eller fag-/svennebrev.

Når det nå blir anledning til å ta påbygg etter bestått fagprøve, vil de som fremdeles trenger eller 
ønsker det, være mer modne og ha et bedre grunnlag for å bestå påbygg til generell 
studiekompetanse og ta med seg kunnskapen inn i høyere utdanning. Vi tror også at flere vil 
fortsette som fagarbeidere etter at de har begynt å arbeide som det.

Begrensningene 
I høringsnotatet er det foreslått et par begrensninger i retten til påbygg. Den ene begrensningen 
er at kun de som fullfører fagutdanningen i 2014 og senere omfattes av retten. Vi kan ikke tro at 
antallet fagarbeidere som har tatt utdanningen tidligere og som melder seg til påbygging vil bli 
veldig stort. Derfor mener vi det vil være rimelig om de også omfattes av retten til påbygg.

Den andre begrensningen er at retten må tas ut senest det året fagarbeideren fyller 24 år. 
Dersom disse ikke gjennom annet regelverk kan få rett til påbygg til studiekompetanse, mener 
FRTIP at også disse må få slik rett.

Overgang fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogram
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon er også av den oppfatning at det er viktig å legge 
til rette for strukturer som gjør det mulig å gå motsatt vei. Vi viser til de føringer som ligger i 
Meld. St. 20 (2012-2013) om dette. Rådet støtter en utvikling av modeller for elever som ønsker 
å gå fra de studieforberedende til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Den fremtidige 
strukturen må bli så fleksibel at dette blir mulig.

Videre vil vi be departementet om å legge til rette for at elever som har fullført med 
studiekompetanse og dermed brukt opp retten sin, skal gis rett til å ta fagbrev innenfor dagens 
opplæringsordninger, på samme måte som at det nå etableres en rett for påbygging til 
studiekompetanse for de elever som fullfører med yrkesfag. Norge trenger flere fagarbeidere i 
fremtiden og en slik rettighet vil være et viktig bidrag i så henseende.
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Selv om retten til påbygg til generell studiekompetanse først utløses etter oppnådd fagbrev, må 
det ikke være til hinder for å kunne tilby et fireårig TAF-løp.
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