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Svar på høring om Praksisbrev 

Utdanningsforbundet Vest-Agder er opptatt av at svaret skal være kunnskapsbasert, og at det 

også ses i sammenheng med mulige endringer i yrkesfagene generelt. Vi har derfor innhentet 

informasjon fra relevant opplæringskontor og fagopplæringen i fylket, i tillegg til at 

medlemmene er invitert til å komme med innspill. Undertegnede har vært prosjektleder i 

NyGIV overgangsprosjektet, og jobbet i den forbindelse med ulike muligheter for å bedre 

gjennomføringen i videregående opplæring. 

Utdanningsforbundet i Vest-Agder mener det ikke er nødvendig med lovendringer for å få til 

praksisbrevaktige løp mot grunnkompetanse som ikke er søkbare. Det får vi til allerede i dag, 

som skreddersøm for den enkelte, både med og uten spesialundervisning. (bl.a. 

Opplæringsloven §§3-3, 4-5 og 4-6). Full kompetanse kan oppnås ved at de tar fag-

/svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den fastsette 

læretida. (Opplæringsloven § 3-3). 

Dersom man ønsker et eget opplæringsløp mot smalere (eller lavere) kompetanse bør det være 

som et søkbart opplæringsløp som ikke nødvendigvis trenger å følge 2+2-modellen, og heller 

ikke trenger samme bredde i programfagene eller alle fellesfagene. Da bør det i så fall det 

knyttes opp mot endringer i yrkesfagene som allerede er initiert av 

Kunnskapsdepartementet;(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesutdanningene-skal-

fornyes/id2437739/ ) 

Utdanningsforbundet Vest-Agder anbefaler ikke lovendring for å tilrettelegge for et ikke-

søkbart løp mot praksisbrev. 

Vennlig hilsen Sheila Benestad, HTV Utdanningsforbundet Vest-Agder 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesutdanningene-skal-fornyes/id2437739/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesutdanningene-skal-fornyes/id2437739/


  

Svar på høring om godkjenning av utenlandsk fagopplæring 

Utdanningsforbundet Vest-Agder er opptatt av at svaret skal være kunnskapsbasert, og har 

derfor innhentet informasjon karrieresentrene i fylket, i tillegg til at medlemmene er invitert til å 

komme med innspill. 

Utdanningsforbundet i Vest-Agder ser positivt på at NOKUT nå kan få et overordnet ansvar for 

godkjenning av utenlandsk fagutdanning på videregående skoles nivå, da dette har manglet 

hittil.  Dette vil innebære både en god kvalitetssikring og at en blir behandlet på samme måte 

uansett hvor i landet en er bosatt.  NOKUT har allerede god oversikt over ulike lands 

utdanningssystemer og kvaliteten på opplæringen, både historisk og i dag, dermed innehar de 

stor kompetanse på feltet. De har lang erfaring med å sammenlikne og godkjenne opplæring og 

utdanning mellom andre land og Norge.  

Dersom disse søknadene på sikt skal behandles på fylkesnivå, er det svært viktig at det blir gikk 

tydelige sentrale føringer. 

Vennlig hilsen Sheila Benestad, HTV Utdanningsforbundet Vest-Agder 
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