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Det vises til tidligere møte av 13.9.18 mellom sekretariatet for EVU-utvalget og Udir v/ Utdanning.no.
Vi ønsker å gi en orientering og tilbakemelding fra vårt arbeid med å etablere en oversikt over EVU-tilbud.
Arbeidet er et oppdrag gitt til oss av Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrev for 2019.
EVU tilbud på Utdanning.no kan omfatte:
• Universitet og høgskole
• Fagopplæring for voksne
• Fagskoler
• Annen fleksibel utdanning
Oversikt over etter- og videreutdanning på universiteter og høgskoler:
Vi innleder nå et arbeid sammen med UNIT v/ FS knyttet til å benytte løsninger de har, og kan særtilpasse,
for å innhente løpende oversikter over UH-sektorens EVU-tilbud. Universiteter og høgskoler har fått pålegg
om å dele data knyttet til dette i årets tildelings- og tilskuddsbrev. Vi etablerer nå en prosess både med
UNIT og lærestedene i høyere utdanning knyttet til å få leveranse av informasjon om EVU-tilbud fast og
kontinuerlig til Utdanning.no, og senere en framtidig EVU-portal.
Oversikt over fagopplæring for voksne:
Vi har i februar 2019 hatt møter med to fylker, som er av de mest aktive fylkene på fagopplæring. I 2018
hadde vi videre møter med to fylker knyttet til blant annet dette.
I løpet av 2019/2020 vil vi få etablert en tjeneste, “Veien til fagbrev”, som viser både regionale og
nasjonale ordninger for å ta fagbrev. Målet foreløpig er at vi lanserer en oversikt over nasjonale ordninger
først, og at vi som et trinn to etablere oversikt over regionale ordninger. Det er et sprik mellom nasjonale
ordninger, og hvilke ordninger de enkelte fylkene faktisk ønsker å tilby. I tillegg er det relevant for brukeren
å se ordninger som er særegne for deres region.
Vi har med disse fylkene også drøftet muligheten for å etablere en oversikt over de mest seriøse aktørene
på teoriopplæring før privatisteksamen og fagprøve. Dette gjelder i størst grad voksne som skal ta
fagprøven, men forsåvidt også studieforberedende utdanningsprogram.
Bakgrunnen er at flere av fylkene vi har vært i kontakt med rapporterer at det er en rekke useriøse
kommersielle aktører på markedet. Dette kombinert med at mange voksne har begrensede kunnskaper
om sine rettigheter og muligheter har ført til uheldige hendelser. Et fylke har rapportert om hele elevkull
som strøk på eksamen som privatist etter teoriopplæring hos privat tilbyder. Et annet fylke har rapportert
om tilfeller hvor folk har betalt dyrt for undervisning hos en privat tilbyder, når de kunne fått
undervisningen gratis hos fylkeskommunen. Flere fylker har også uttrykt bekymring rundt at det
tilsynelatende ikke finnes noen akkrediteringsordning for de private aktørene.
Vår konklusjon etter møtet med to fylker i februar er at vi på Utdanning.no nå vil prioritere å fremme det
offentlige og rettighetsbelagte tilbudet til voksne som skal ta privatisteksamen og fagbrev. Vi vil også
bedre informasjonen på Utdanning.no knyttet til rettigheter og muligheter på dette området. Blant annet
innebærer dette å bedre presentasjonen av Voksenopplæringen i alle fylker på Utdanning.no.
I utgangspunktet ønsket vi å få hjelp fra fylkene til å lage nasjonale/regionale oversikter på Utdanning.no
over private tilbydere av utdanningstilbud knyttet til privatsteksamen. De fylkene vi har hatt dialog med,
mener imidlertid at dette er utenfor deres rekkevidde og kompetanseområde. Også for fylkene er dette et
marked som er svært uoversiktlig.
I tillegg kjenner ikke fylkene til at det eksisterer kartlegginger som viser sammenheng mellom
gjennomført privatisteksamen, eller hvilken aktør voksne har gjennomført undervisningen hos.
Det er jo flere mulige veier å gå videre med dette:
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Det ene er å faktisk kartlegge sammenhengen mellom utdanningstilbyder og bestått/ikke bestått,
dersom dette ikke har vært gjennomført tidligere, og dersom andelen som ikke består er så høy at
det kan være grunn til en nærmere kartlegging.
Det andre er å vurdere om det bør innføres noen kvalitetskriterier knyttet til å tilby undervisning
også på videregående nivå, selv om aktøren ikke har eksamensrett.

Vi har foreløpig konkludert med at vi ikke er i stand til å lage regionale oversikter over de private aktørene
på markedet som tilbyr undervisning knyttet til privatisteksamen så lenge dette feltet er så uoversiktlig. Vi
mener at disse problemstillingene bør vurderes på et høyere systemnivå.
Merk at offentlige videregående skoler og private friskoler som får statsstøtte importeres til Utdanning.no
fra Vilbli.no, og er helt utenfor denne problemstillingen.
Oversikt over fagskoler: Alle offentlige og de aller fleste private fagskoleutdanningene er presentert på
Utdanning.no. Disse oppdateres på forskjellige, og ofte tidkrevende måter. Vi er også her i dialog med
UNIT angående det kommende nasjonale samordna fagskoleopptaket, og håper at vi skal kunne benytte
dette for å mer effektivt få oppdatert fagskoleutdanninger på Utdanning.no. Dette vil først kunne skje fra
2020 når UNIT iverksetter samordna fagskoleinntak.
Oversikt over annen fleksibel utdanning:
Her vil vi i løpet av 2019 foreta en kartlegging med blant andre Fleksibel utdanning Norge, for å se om vi
mangler noen aktører på Utdanning.no.
Mvh
Mona C. Mathisen
Avdelingsdirektør
Pia Tøhaug
Rådgiver og prosjektleder
Avdeling for karriereveiledning
Utdanningsdirektoratet
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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