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Høringsuttalelse fra faglig råd for service og samferdsel - NOU 2009:18 

Rett til læring 
 

Faglig råd for service og samferdsel behandlet høringssaken i møte 13.10. og 

24.11.2009. Rådet vedtok følgende høringsuttalelse: 
 

 
”Vedtak: 

 
Høring – NOU 2009:18 Rett til læring. 

Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov, 
Midtlyngutvalget, har levert sin innstilling, som er sendt på høring. Det faglige 

rådet har anbefalt følgende høringsuttalelse: 
 

 Læringsboka innføres i barnehage, grunnskole og videregående opplæring 

(Boks 13.1) 
Det faglige rådet er i prinsippet positiv til hjelpemidler som kan være til 

hjelp for eleven/lærlingen, særlig i overgangen mellom utdanninger. Det 
knytter seg imidlertid store utfordringer til spørsmål om hva boka skal 

inneholde, til personvern og hvem som skal ha ansvar for at boka føres. 
Det faglige rådet vil anbefale at man høster erfaring med forsøket med 

gjennomgående dokumentasjon før det tas stilling til innføring av 
læringsbok. 

 
 

 Læreplanverket for Kunnskapsløftet gjennomgås med sikte på å gi 
fagplanene tydelige innholdsmomenter.  

Det faglige rådet støtter forslaget om en gjennomgang av læreplanene. 
Dette kan skje som en del av evalueringen av Kunnskapsløftet. De faglige 

rådene må involveres i arbeidet. 

 
 Det utvikles differensierte læreplaner i fellesfagene for studieforberedende 

og yrkesforberedende  
Det faglige rådet støtter forslaget, men ønsker faglig differensiering, ikke 

nivådifferensiering. Eksamensordningen må kunne ha differensiert innhold. 
 

 Barnehage- og skoleeiere forsterker rutinene for overganger og samarbeid 
mellom barnehage, skoler og lærebedrifter.  



 

  Side 2 av 2 

    

 

 

Det faglige rådet støtter forslaget. Se for øvrig pkt 1 om læringsboka. 

 
 Insentivordninger for lærebedrifter som tar i mot lærlinger med behov for 

særskilt oppfølging.  
Det faglige rådet støtter forslaget. 

 
 Alle elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer får tilbud om et 2+2-løp 

uavhengig av om de får læreplass.  
Det faglige rådet støtter forslaget, men mener avsluttende skoleopplæring 

bør unngås så langt det er mulig. 
 

 Partene i arbeidslivet vurderer gjeldende regulering av funksjonstilleggene 
mellom yrkes- og utdanningsrådgivere og sosialpedagogiske rådgivere.  

Det faglige rådet støtter forslaget, og mener den foreslåtte læringsboka 
kan bidra til dette,( jf kulepunkt) 1.. 

 

 Kommunene, fylkeskommune og NAV inngår forpliktende 
samarbeidsavtaler for å sikre at ungdom er i arbeid eller utdanning. (Boks 

17.1)  
Det faglige rådet støtter forslaget, men mener partene i arbeidslivet også 

bør delta i samarbeidet. De ulike ordningene som tilbys må gi deltakerne et 
tilstrekkelig levegrunnlag. Det er eksempler på at lærekandidater lønnes på 

et nivå som ikke er akseptabelt. 
 

Kulepunktene oversendes Kunnskapsdepartementet som rådets høringsuttalelse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

  

  

  

Knut Maarud 

sekretær for faglig råd 

 

 

 

 

 


