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Høring Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk 
utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 

I forslag til forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 
8-13 så foreslås det å avgrense opptakskravene " fullført treårig relevant profesjonsrettet 
bachelorutdanning1 og minimum to års relevant yrkespraksis". Dette medfører at muligheten 
til å bli tatt opp på grunnlag av 2 års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående 
skoles nivå og 4 års yrkespraksis vil falle bort.  
  
Forum for Fagskoler vil ta sterk avstand fra at 2-årig fagskoleutdanning kombinert med 4 års 
yrkespraksis faller bort som et alternativt opptakskrav. I praksis vil dette medføre at 
yrkesfagene på videregående skole vil gå glipp av en meget godt kvalifisert gruppe lærere. 
Lærere med fagskolebakgrunn tar med seg en vesentlig kompetanse inn i yrkesfagene. De har 
et fagbrev i bunn, flere års praktisk yrkeserfaring og i tillegg ofte ledererfaring etter bestått 
fagskoleutdanning. Etter vår erfaring er de vel så godt kvalifisert, og ofte bedre, enn en lærer 
med f.eks. en akademisk 3-årig ingeniørutdanning. De har normalt langt mer inngående 
kjennskap til den kompetansen som skal formidles, kan bidra med konkrete og praktiske 
eksempler fra yrket og formidle kultur og holdninger i faget som vil være et viktig grunnlag 
når elevene skal ut i lære. 
  
Forum for Fagskoler anbefaler derfor å opprettholde 2 års relevant yrkesteoretisk utdanning 
utover videregående skoles nivå og 4 års yrkespraksis som et alternativt opptakskrav. Hvis 
dette faller bort så vil det sterkt svekke en sårt trengt rekrutteringen av yrkesfaglærer. I 
tillegg vil yrkesfagene på videregående skole miste framtidige godt kompetente lærere. 
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