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Innspill til melding om livslang læring 
 

De faglige rådene fikk 22.januar i år en orientering om arbeidet med stortingsmelding om livslang 

læring og utenforskap. Faglig råd for service og samferdsel drøftet dette i sitt rådsmøte 9.april og 

ønsker å komme med følgende innspill. 

 

 

Unge voksne som har falt ut av videregående opplæring og ikke har rett til 

voksenopplæring 

 

Det er mange årsaker til at ungdom faller ut av eller ikke får fullført sin videregående opplæring.  

Et av problemene er at mange ikke klarer å skaffe seg læreplasser. Disse kan grovt deles inn i tre 

grupper som også kan gli inn i hverandre. 

 De som ikke får læreplass på grunn av fysiske eller psykiske utfordringer. 

 De som ikke får læreplass fordi de har for høyt fravær og/eller for dårlige karakterer. 

 Den tredje gruppa er «drop-outs» fra videregående som etter hvert har brukt opp retten 

sin og ikke har anledning til å fullføre utdannelsen sin før voksenretten trer inn når de har 

fylt 25 år.  

 

For dem som ikke får læreplass på grunn av fysiske eller psykiske utfordringer, må det settes inn 

gode og varige tiltak i samarbeid med NAV. Dette samarbeidet må starte tidlig i skoleløpet på 

videregående slik at søkere har en reell mulighet til å få læreplass og få fullført sin utdannelse. 

 

De som ikke har fått læreplass på grunn av høyt fravær og/eller dårlige karakterer må få prøve 

seg i bedrift. Erfaring viser at denne gruppen vil slite i Vg3 i skole.  

 

Unge voksne som ikke har fullført videregående opplæring og som har mistet ungdomsretten er 

en viktig gruppe. Det er viktig at NAV også kan støtte disse i overgangen til læreplass, da altfor 

mange blir stående uten skoleløp eller fast arbeid i flere år. 

 

Det er også uhensiktsmessig at voksne som står i NAV-systemet må avbryte en videregående 

opplæring fordi de får et jobbtilbud som de er pålagt å ta.  Det må være en måte å kombinere 

dette på, men som likevel er slik at det ikke kan utnyttes. 

 

Gode og målrettede språkopplæringsprogram er viktig for de som trenger det. 

 

Rådet mener også at det er viktig at tilskuddsordningen til VOX, Basiskompetanse i arbeidslivet 

(BKA) videreføres og styrkes. Dette er et veldig nyttig tiltak som har vist gode resultater. 
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Mari Bakke Ingebrigtsen  
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