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Fylkesmannen viser til Deres høringsbrev av 11.09.2009, referansenr. 200904464-/SRM.
Fylkesmaimen har gjennomgått høringsbrevets endringsforslag, og vil med dette gi følgende
uttalelse:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener det nåværende begrepet "kompetanse på lavere nivå"
er mer velegnet enn begrepet "grunnkompetanse".

Selve begrepet "grmmkompetanse" kan gi et feilaktig inntrykk av at elevene først må oppnå
en slik kompetanse før man kan gå videre på veien til enten studiekompetanse eller
yrkeskompetanse. Fylkesmannen er av den oppfatning at begrepet "kompetanse på lavere
nivå", i større grad belyser det faktum at eleven ikke har fullført den videregående
opplæringen enn hva begrepet "grunnkompetanse" gjør. Departementet mener det nåværende
begrepet har negativ valør, og i GIVO-rapporten utgitt av arbeidsgruppen i august 2006,
fremkommer det at begrepsendringen har som formål å gjøre denne type sluttkompetanse mer
attraktiv. Tatt i betraktning at forslaget er et av mange tiltak for å redusere frafall i
videregående skole, mener Fylkesmannen at begrepet "kompetanse på lavere nivå" gir
elevene større motivasjon til å fortsette den videregående opplæringen frem til enten
studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Videre er Fylkesmannen av den oppfatning at begrepet kan misforstås av arbeidsgivere. Man
kan få et inntrykk av at "grunnkompetanse" er en type kompetanse alle oppnår etter at et gitt
studieløp er fullført.
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