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Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven - Påbygging til 

generell studiekompetanse – Tilbakemelding 
 

 

Utdanningsdirektoratet viser til høring av 06.12.2013 og har følgende 

kommentarer til høringen: 
 
Utdanningsdirektoratet støtter forslaget om å gi elever med fullført og bestått fag- og 
yrkesopplæring rett til et 4.påbyggingsår. Vi har følgende kommentar til punktene i 
høringsnotatet: 
 
Til høringsnotatets punkt 2.4.2: 
 
Rettigheten er knyttet til et 4. opplæringsår for å få generell studiekompetanse. Innholdet i 
opplæringen er ikke berørt i høringsbrevet. 
I nåværende struktur har norskfaget en modell med 56 timer på Vg1 og på Vg2 og 281 
timer på Vg3 påbygging. Sett fra et norskfaglig perspektiv er det vanskelig å se at rett til 
fireåring opplæring alene skal gi bedre gjennomføring/studiekompetanse for elever som tar 
påbygg. Det er nødvendig å vurdere progresjonen i det faglige innholdet i tillegg. Elevene 

på yrkesfag har fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål på Vg1 og Vg2. 
Påbyggingsbolken stiller samme krav til skrivekompetanse i begge målformer til 
yrkesfagelevene og elever i studieforberedende utdanningsprogram, selv om sistnevnte 
elevgruppe har hatt kontinuerlig opplæring gjennom hele videregående opplæring. Dersom 
yrkesfagelevene hadde hatt mulighet til å konsentrere seg om skriveopplæring i hovedmålet 
også på påbygg, er det sannsynlig at de hatt større mulighet til å komme gjennom en 
påbyggingsbolk som i det store og hele er faglig krevende når det gjelder både bredde og 
kompleksitet. Ferdighet i leseforståelse og metapråklig kunnskap om begge målformer 
burde fremdeles inngå i påbyggingsbolken. 
 
Til høringsnotatets punkt 2.7 private skoler: 
 
I forslaget til endringer i opplæringsloven blir det differensiert mellom ungdom og voksne. I 
den forbindelse er det ønskelig at departementet forklarer hvordan voksne skal defineres i 

lys av brev datert 16. januar 2013, KDs saksnummer 13/313, Avklaring av begrepet 
"voksne søkere uten rett" i privatskoleforskriften § 11-1 første ledd. 
 
Departementet ber om innspill fra høringsinstansene om private skoler og påbygging. 
Utdanningsdirektoratet ønsker at departementet tydeliggjør hvor vidt ungdom/voksne som 
har rett etter den foreslåtte opplæringsloven § 3-1 ellevte ledd, kan tas inn ved skoler 

godkjent etter privatskoleloven. Eventuelt om det skal skilles mellom skoler nevnt i forskrift 
til privatskoleloven § 11-1, og andre skoler godkjent etter privatskoleloven. 
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Det foreslås at for de som tar ut retten året etter de fyller 24 år, tas påbygging som en del 

av voksenretten etter opplæringsloven kap. 4A. Skoler godkjent etter privatskoleloven kan 
ikke tilby opplæring spesielt organisert for voksne. Dersom det åpnes for at den foreslåtte 
retten kan tas ut på skoler godkjent etter privatskoleloven, bør det tydeliggjøres at tilbudet 
som gis ved de private skolene ikke er spesielt organisert for voksne. Videre bør 
departementet klargjøre om det skal en egen godkjenning til for skolene for å kunne tilby 
dette tilbudet, eller om det holder med en godkjenning for Vg3 påbygging til generell 
studiekompetanse.  

 
I høringen kapitel 2.1, omtales det at noen fylkeskommuner etter søknad gir tilbud om 
påbygging til generell studiekompetanse til elever som allerede har brukt opp sin rett etter 
opplæringsloven § 3-1. Dersom fylkeskommunene gir tilbud om dette, må de være 
oppmerksomme på at dette tilbudet må foregå i fylkeskommunal regi i samsvar med 
opplæringsloven.  
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