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 Oppgis ved henvendelse 

        

Høringsuttalelse- Forslag t il endringer i opplæringsloven – 
Rett t il påbygging t il generell studiekompetanse  etter 
ful lført og bestått fag- og yrkesopplæring      
 Det vises til høringsnotat av 06.12.13 Høring - forslag til endringer i opplæringsloven -
Påbygging til generell studiekompetanse.   
 
Sametinget støtter endringer i opplæringsloven om rett til påbygging til generell 
studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring.  
 
Departementet skriver i høringsnotatet at strykeprosenten i påbyggingsåret er svært høy og 
bare halvparten av elevene på påbygging oppnår generell studiekompetanse ved å fullføre og 
bestå påbyggingsåret. Vi mener ar retten til påbygging til generell studiekompetanse vil 
muligens bidra til at flere elever vil fullføre fagutdannelsen fordi elevene vet at de har muligheter 
til å ta påbygg etter fullført fagutdannelse. Det er imidlertid tvilsomt at lovendringen vil bidra til at 
flere som tar påbygg til generell studiekompetanse, vil bestå og få studiekompetanse. Elever 
som tar påbygg til studiekompetanse, må i løpet av et år tilegne seg det teoristoffet som elever 
som følger studieforberedende program bruker to år på (Vg2 og Vg3). Selv om elevene som tar 
påbygg, vil være eldre og har tilegnet seg fagkunnskaper og praktisk kunnskap på ulike 
områder, vil det være en utfordring å tillegne seg den type og mengde teorikunnskaper som det 
legges opp til i påbyggingsåret. Det tar en tid for elevene å komme inn i faget og repetere det 
som de har lært tidligere,for så å komme videre når de har hatt opphold i flere år. For at flest 
mulig skal klare å gjennomføre påbygging til generell studiekompetanse, bør det vurderes å 
utvide tilbudet med påbygging fra 1 år til 1 ½ år.   
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