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Høring- Forslag til endringer i opplæringsloven, forskrifter til opplæringsloven og i fag- og 
timefordelingen - Organisering av skoleåret på Vg3 
 
Oppland fylkeskommune viser til brev og høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet datert 2. 
november 2011 med forslag til ny organisering av skoleåret på Vg3. Forslaget har vært drøftet med 
de videregående skolene i Oppland og på bakgrunn av innspill og merknader fra skolene har Oppland 
fylkeskommune utarbeidet sitt høringssvar. 
 
Intensjonen med forslaget til ny organisering av skoleåret på Vg3 er å imøtekomme utfordringer 
knyttet til å innfri elevenes krav til minste årstimetall innenfor rammene av 38 uker, samt 
eksamensavviklingen. Oppland fylkeskommune mener det er bra at departementet har vurdert 
organiseringen av skoleåret, men kan ikke støtte verken modell 1 eller modell 2. Hovedbegrunnelsen 
for dette er at ingen av modellene tar tilstrekkelig hensyn til de organisatoriske og økonomiske 
konsekvensene som modellene vil medføre.  Det er for eksempel ikke gjort rede for om modellene 
også skal gjøres gjeldende for utdanningsprogrammet idrettsfag, utdanningsprogrammet for musikk, 
dans og drama og utdanningsprogrammet studiespesialisering med formgivning.  Alle disse tre 
utdanningsprogrammene gir generell studiekompetanse og har i dag en ordinær årstimeramme på 
981 timer, mens utdanningsprogrammet for studiespesialisering har en årstimeramme på 841 timer. 
En komprimering av skoleåret for elever som i utgangspunktet har en årstimeramme på 941 timer er 
krevende. 
 
Et annet poeng er konsekvenser for organisering av skoleåret for elever på Vg2. Flere av de 
videregående skolene i Oppland er organisert slik at opplæringen i flere programområder gis felles 
for elever i Vg2 og Vg3. Med en spesiell organisering for kun elever på Vg3 gir stor organisatoriske 
utfordringer for skolene. 
 
Et siste moment som må nevnes, er økonomiske konsekvenser knyttet til lengre skoledag for Vg3-
elever. For mange videregående skoler i Oppland vil dette by på problemer all den tid at flere elever 
er avhengig av skoleskyss. Dette er allerede en krevende oppgave å løse i dag, og med en spesiell 
organisering av skoleåret for Vg3-elever vil denne oppgaven bli ytterligere vanskeligere å løse.  
 



Oppsummert mener Oppland fylkeskommune at ingen av de to modellene løser utfordringen med å 
innfri kravet om minste årstimetall for elever i videregående opplæring. Oppland fylkeskommune 
mener departementet må foreta en ny og bredere vurdering hvor det ses på organiseringen av 
skoleåret for alle elever i videregående opplæring og hvor eksamensordningen og forholdet eksamen 
og opplæring vurderes i en større og mer helhetlig sammenheng enn det som framgår av 
høringsforslaget 
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Kopi til:  

         
Hadeland videregående skole 
Valdres vidaregåande skule 
Gausdal videregående skole 
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
Gjøvik videregående skole 
Fagskolen i Gjøvik 
Lena videregående skole 
Dokka videregående skole 
Vinstra vidaregåande skule 
Raufoss videregående skole 
Vargstad videregående skole 
Lillehammer videregående skole 
Mesna videregående skole 
Valle videregående skole 

  
   

 



 
 


