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Høring – Forslag til endring i opplæringsloven, forskrifter til opplæringsloven og i 
fag- og timefordelingen - Organisering av skoleåret for Vg3 

 
 
4.1. Deling av opplæringsåret 
Vest-Agder fylkeskommune støtter forslaget om deling av opplæringsåret for Vg3 i én 
undervisningsperiode og én eksamensperiode. For elever ved studiespesialiserende 
utdanningsprogram vil det økte timetallet i undervisningsperioden være uproblematisk. Vi 
gjør imidlertid oppmerksom på at høringsforslaget ikke tar høyde for at studiespesialisering 
med formgiving, og utdanningsprogram for idrettsfag og musikk, dans, drama har 8 fag, 
ikke 7 som angitt i notatet. En komprimering av skoleåret kan skape problemer for disse 
utdanningsprogrammene, og Vest-Agder fylkeskommune ber om at Udanningsdirektoratet 
gir forslag til hvordan dette kan håndteres. Vedlegger høringsnotat fra Sirdal vgs., der 
problemstillingen utdypes. 
 
4.2. For hvilke elever vil opplæringen deles 
Vest-Agder fylkeskommune mener ordningen må gjelde for alle Vg3 i skole som fører fram 
til studiekompetanse, dvs. også for påbygg, naturbruk og medier og kommunikasjon. Det 
samme forbehold som nevnt over gjelder imidlertid også for de to sistnevnte. 
 
4.3. Tidsmessig plassering av eksamensperiode i skoleåret 
Vest-Agder fylkeskommune støtter forslaget i alternativ 1, undervisning fram til ca. 23. mai 
og deretter eksamen. 
 
4.4.1. Totalt årstimetall og minstetall i enkeltfag 
Vest-Agder fylkeskommune støtter forslaget om en endring/presisering i fag- og 
timefordelingen som tillater omfordeling av timer mellom fag i eksamensperioden. 
 
 4.5. Konsekvenser for fylkeskommunen 
En utvidelse av skoletiden for Vg3 kan skape problemer i forhold til skoleskyss. En mest 
mulig rasjonell transportordning forutsetter koordinering mellom skoler og mellom 
grunnskole og videregående skole. Den foreslåtte endringen kan vanskeliggjøre dette, og 
vil kunne medføre økte skysskostnader. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Arly Hauge 
Utdanningssjef 
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