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HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT 23. JUNI 2006 NR. 724
TIL OPPLÆRINGSLOVEN. FORSKRIFTENS KAPITTEL 13 I
OPPFØLGINGSTENESTA I VIDEREGÅANDE OPPLÆRING
Det vises til mottatt høringsforslag til endringer i forskrift når det gjelder
oppfølgingstjenesten(OT). Virke stiller seg positive til de fremlagte forslagene og mener det
er viktig å konkretisere forskriften slik at den fremstår konkret overrfor fylkeskommunene.
Høringsforslaget legger til rette for at OT i større grad kan informere om, og
fylkeskommunen i større grad tilby, opplæring mot grunnkompetanse. Grunnkompetanse er
en kortere og mer praktisk organisert opplæring, som gir kompetanse på et lavere nivå enn
full yrkes- og studiekompetanse. Dette er for de ungdommene i målgruppa som ikke kan
nyttiggjøre seg av tilbud om ordinære løp i videregående opplæring. Vi mener at
opplæringen i grunnkompetanse bør gjennomføres i samarbeid med arbeidslivet. Elever
som trenger denne form for opplæringsløp har ofte dårlige erfaringer med skolen. De
trenger derfor andre måter å tilegne seg grunnkompetanse på enn i klasserommet. Her kan
ordningen med lærekandidat være en god måte, gjerne i samarbeid med
virkemiddelapparatet til NAV. Det gir også elever mulighet til å starte et løp med
grunnkompetanse som mål, men samtidig ha mulighet til å gjennomføre et fullgodt læreløp
gjennom lærekandidatordningen.
Vi ser det nødvendig å presisere et par punkter rundt grunnkompetanse og forslag til
supplement i lovteksten for å tydeliggjøre dette. I nest siste avsnitt på side to i høringsbrevet
omtales betydningen av opplæringsløp som fører til grunnkompetanse. Virke støtter
beskrivelsen og betydningen av at grunnkompetanseløp kan være egnet for noen elever og
dermed medvirke til at flere skal fullføre og bestå et opplæringsløp. Vi savner imidlertid dette
presisert i forslaget til endringer i opplæringsloven om OT i videregående opplæring:
Hovedorganisasjonen Virke

Under punkt ”§13-3 – Oppgåver” foreslår vi å supplere punktene med f) og g):
Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstenesta:
f)Etablere et nært samarbeid med lokalt arbeidsliv for å knytte grunnkompetansetibudene til
læring i arbeidslivet gjennom lærekandidatordningen eller andre opplæringsløp.
g) Etablere et godt samarbeid med NAV for å stimulere bruk av lærekandidatordningen.
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Virke ser det viktig at Kunnskapsdepartementet fremmer forslag som kan motivere fleksible
opplæringsløp for en større bredde av ungdomsgruppa og sikre gjennomføring.
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