
Mandat for offentlig utvalg om videregående opplæring 
 
Bakgrunn 
Det har ikke vært foretatt dyptgripende endringer i videregående opplæring siden 
Reform 94 og elevene møter i all hovedsak fortsatt samme tilbud og organisering i 
opplæringen som for 20 år siden. Fylkeskommunens ansvar for videregående 
opplæring og prinsippene for trepartssamarbeidet i fagopplæringen mellom nasjonale 
myndigheter, skoleeier og arbeidsliv har også stort sett vært de samme siden Reform 
94.  
 
Dagens modell 
Dagens elever kan velge mellom åtte yrkesfaglige utdanningsprogram og fem 
studieforberedende utdanningsprogram når de starter i videregående opplæring. Det er 
også etablert enkelte lokale modeller. For å oppnå generell studiekompetanse må alle 
elever med ungdomsrett ha fellesfag og programfag, men antall programfag og krav til 
fordypning varierer mellom utdanningsprogrammene. Hovedmodellen for de 
yrkesfaglige elevene er to år i skole og to år som lærling i bedrift. Elever på 
yrkesfaglige utdanningsprogram kan ta ettårig påbygg til generell studiekompetanse 
enten etter Vg2, eller etter fullført fag- og yrkeskompetanse. Fra skoleåret 2017-2018 er 
tidsrommet for ungdomsretten til videregående opplæring utvidet slik at den går rett 
over i voksenretten.   
 
Det er store utfordringer med dagens modell, blant annet: 

- Frafallet etter fem år har helt siden Reform 94 ligger på rundt 30 prosent av hvert 
kull, på tross av en rekke satsninger og programmer de siste 20 årene. Selv om 
gjennomføringen har økt noe de siste to årene, er frafallet fortsatt på 27 prosent. 

- Frafallet er spesielt stort på yrkesfaglige studieprogrammet, og det er en 
vedvarende mangel på læreplasser. De siste årene har det hvert år vært mellom  
7 000 og 9 000 som ikke har fått læreplass.  

- Videregående opplæring har over år vært utsatt for større og mindre justeringer 
for å bøte på ulike utfordringer. Resultatet er blant annet at innretningen på, og 
kravene til generell studiekompetanse varierer mellom ulike 
utdanningsprogrammer. 

 
Mandat 
Videregående opplæring skal gi elevene en opplæring som fremmer lærelyst, 
motivasjon og trivsel. De studieforberedende utdanningsprogrammene skal legge til 
rette for at elevene har et best mulig grunnlag for å starte i høyere utdanning og de 
yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal ruste elevene slik at de kan møte 
arbeidslivet med relevant fag- eller yrkeskompetanse.  
 
Utvalget skal blant annet vurdere: 

- om videregående opplæring har en struktur og et innhold som legger til rette for 
at flest mulig fullfører videregående opplæring 



- om dagens modell for videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets- og 
samfunnets behov for kompetanse 

- om dagens modell i tilstrekkelig grad femmer lærelyst og motivasjon 
- behovet for endringer i ansvarsfordelingen mellom nasjonale myndigheter, 

skoleeier og arbeidsliv 
- behovet for å utvide ordninger for kompetanse på lavere nivå 
- hvordan man kan legge best mulig til rette for at voksne skal kunne oppnå 

studiekompetanse/fagbrev/yrkeskompetanse   
 

På bakgrunn av dette skal utvalget avgi: 
1. en delinnstilling der utvalget beskriver utviklingen av dagens tilbud, 

organisering og ansvarsforhold, og gir en vurdering av styrker og svakheter ved 
dagens videregående opplæring.  Utvalget skal bygge sine vurderinger på 
eksisterende kunnskapsgrunnlag, og innhente ny kunnskap der dette er 
nødvendig. Utvalget skal også vurdere styrker og svakheter ved dagens 
videregående opplæring sett opp mot land det er naturlig å sammenlikne med.  
 

2. en hovedinnstilling som foreslår og vurderer ulike modeller for videregående 
opplæring. Dette innebærer innretningen på studiespesialiserende og andre 
studieforberedende utdanningsprogram, hovedmodellen og ansvarsforholdene i 
de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, overganger mellom yrkesfag og 
studieforberedende utdanningsprogram, herunder påbygg til generell 
studiekompetanse. Utvalget skal komme med forslag til konkrete endringer i 
strukturen/organiseringen og fagsammensetning. Fellesfagenes plass og 
omfang i de ulike løpene skal vurderes.  
 
Utvalgets forslag til modeller for videregående opplæring skal ivareta mangfoldet 
i elevgruppen. Elevens behov og interesser skal ivaretas, og det skal legges vekt 
på at opplæringen er relevant for elevenes aktive deltakelse i samfunnet, 
arbeidslivet og høyere utdanning.  
 
Hovedinnstillingen skal bygge på delinnstillingen, og minst ett av utvalgets 
forslag til modell skal kunne realiseres innenfor dagens ressursrammer. 

 
Retten til videregående opplæring skal videreføres. Det er en forutsetning at 
opplæringen fortsatt skal være tilrettelagt for alle uavhengig av kjønn, bosted, bakgrunn 
og funksjonsnivå. Prinsippene som ligger til grunn i den pågående fagfornyelsen skal 
videreføres. Utvalget skal bygge videre på arbeidet som er gjort i forbindelse med 
gjennomgangen av tilbudsstrukturen på yrkesfag.   
 
Det vil bli etablert en referansegruppe bestående av arbeidslivets parter og 
lærerorganisasjonene. Utvalget skal ha jevnlige møter med referansegruppen. Utvalget 
skal holde referansegruppen orientert om sitt arbeid, f.eks. om aktuelle 
problemstillinger og fremdrift i arbeidet. Utvalget skal sørge for at partene får mulighet 
til å komme med innspill til utvalgets arbeid. 



Det skal også legges til rette for at andre relevante organisasjoner og fagmiljøer kan 
legge fram sine synspunkter og problemstillinger. Utvalget skal ta opp spørsmål om 
tolking eller avgrensing av mandatet med Kunnskapsdepartementet. Departementet 
sørger for sekretariat til utvalget. 
 
Delinnstillingen skal leveres ett år etter at utvalget har startet sitt arbeid, og 
hovedinnstillingen to år etter utvalgets oppstart.  
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