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Høring om midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven 
SRY viser til høring om midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven. SRY er rådgivende organ 
inne fag- og yrkesopplæringen og har følgende kommentarer og innspill til kapittel 3 - 
Grunnopplæringen. 
 
Koronakrisen har rammet arbeidslivet og påvirket mange løpende læreforhold akutt. Konsekvensene 
har vi enda ikke full oversikt over. Lærlinger står i en sårbar situasjon når lærebedriften enten må gå til 
permittering eller oppsigelse av lærlinger og ansatte. Halvparten av alle elever i videregående 
opplæring velger yrkesfag, og det er viktig at forskriften også regulerer unntak og bestemmelser som 
er nødvendige for elever og lærlinger på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det er viktig at 
elever og lærlinger får mulighet til å gjennomføre sin opplæring i skole og bedrift på en forsvarlig 
måte ut fra den krevende situasjonen vi nå står i. 
 
SRY merker seg at forslag til forskrift kun omhandler opplæring i skole.  
 
Vi vil understreke at det fra arbeidslivet meldes om en rekke utfordringer knyttet til permittering og 
oppsigelse av lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater. Permitteringer og heving av 
lærekontrakter kan føre til at læretid og avvikling av prøver må utsettes. Det er således et behov for at 
forskriften også regulerer unntak fra gjelden regelverk for disse gruppene. Forskriftene må åpne for 
lokale løsninger i avvikling av prøver som ivaretar fagenes egenart, og utvikles i tett samarbeid med 
partene i arbeidslivet.  
 
Fag- og yrkesopplæringen er organisert gjennom trepartssamarbeidet. Det er derfor avgjørende at 
endringer og dispensasjoner i gjeldende regelverk utredes i samarbeid med partene i arbeidslivet. SRY 
er allerede i prosess med å foreslå tiltak som kan underlette opplæring for lærlinger og lærekandidater, 
og vil drøfte disse i SRY møte 31.3.2020. SRY ber med bakgrunn i ovennevnte om at det legges opp 
til fleksibilitet slik at den midlertidige forskriften med hjemmel i koronaloven kan endres og 
videreutvikles ved behov.  
     
 Departementet skriver i høringsnotatet at det kan bli behov for å finne andre måter å gjennomføre 
eksamener på dersom det ikke er forsvarlig å gjennomføre eksamen som normalt. SRY vil i denne 
sammenheng understreke at fag- og svenneprøven ikke kan erstattes med standpunktkarakterer eller 
annen vurdering.  
 
Fagene i yrkesfaglige utdanningsprogram har eksamener på Vg2. Skolen har ansvar for å skaffe rom, 
utstyr, nødvendig materiell og organisere eksamen slik at gjeldende retningslinjer blir fulgt. Elevene 
må bestå tverrfaglig eksamen før de får læreplass. Ved mange av landets videregående skoler er det nå 
stor bekymring for hvordan tverrfaglig eksamen skal gjennomføres. Hvorvidt eksamen i disse fagene 
kan erstattes med standpunktkarakter må vurderes i samråd med SRY og de faglige rådene. Imidlertid 
kan ikke tverrfaglig eksamen på Vg3 i avviksfagene erstattes med standpunkt. Dette fordi denne 
eksamen baserer seg på opplæring i bedrift.  
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I tillegg vil vi påpeke at eksamen for privatister ikke er omtalt i den midlertidige forskriften. Denne 
eksamenen kan heller ikke erstattes med standpunktkarakterer. Privatister som ikke får avlagt 
eksamen, blir forsinket et helt år, og det får økonomiske konsekvenser for den enkelte. 
 
Vi vil komme tilbake med forslag til endringer i den midlertidige forskriften så snart disse er utredet 
og forankret i SRY.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sonja Lovise Berg        Trude Tinnlund 
Leder SRY         Nestleder SRY 
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