
Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 
Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Telefon:   

+47 23 30 12 00 

Telefaks:   
+47 23 30 12 99 

 

E-post:   

post@utdanningsdirektoratet.no 

Internett:   
www.utdanningsdirektoratet.no 

 

Bankgiro:   

7694 05 10879 

Org.nr.:   
NO 970 018 131 MVA 

 

 

 

 

Vår saksbehandler:  
 
 

 
 
 
Vår dato:  
01.02.2011 
Deres dato: 
 

 
 
 
Vår referanse:    
2010/4599  
Deres referanse:  
 

 

  

Kunnskapsdepartementet 

Postboks 8119 Dep 

 

0032 Oslo 

 
 
 

Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 
2011 - 2012 - Svar 
 

 

Utdanningsdirektoratet viser til høringsnotat datert 01.11.2010 hvor det blant annet blir foreslått 

utdanningsstøtte til ett år i utlandet gjennom godkjent utvekslingsorganisasjon for elever i 

yrkesfaglig utdanningsprogram, når året blir godkjent av skole i Norge som likeverdig med ettårig 

påbygging til generelle studiekompetanse, jf. forslag til endring i § 35-7 bokstav b. 

Utdanningsdirektoratet vil særlig peke på følgende problemstillinger som er problematiske i 

forhold til forslaget: 

Forskrift til opplæringsloven § 1-12 hjemler ikke forhåndsgodkjenning av hele år, kun 

etterfølgende godkjenning av enkeltfag. Rundskriv Udir-8-2010 pkt. 3.2.2.9 fastslår at det ikke 

gis godkjenning for opplæring i utlandet tilsvarende Vg3 i Norge. Det betyr at en elev som ønsker 

å ta opplæring tilsvarende Vg3 i utlandet, må få eventuell dokumentasjon på fullført og bestått 
opplæring derfra. 

Det er også uklart om det i forslaget er ment forhåndsgodkjenning eller etterfølgende 

godkjenning. 

I forslaget heter det videre: ”Påbyggingsåret inngår ikke formelt i det yrkesfaglige 

utdanningsprogrammet eleven er i gang med i Norge, men må etter departementets vurdering 

regnes som en naturlig forlengelse av utdanningsløpet for elever som planlegger å skaffe seg 
generell studiekompetanse etter fag- og yrkesopplæringen.”  

Utdanningsdirektoratet mener forslaget legger opp til en omgåelse av regelverket fordi elevene 

ikke har rett til et 4. år i Norge, men kan altså få ”rett” til dette ved å ta det i utlandet, jf. ovenfor 

om ”etter fag- og yrkesopplæringen.” Vi kan ikke se at denne problemstillingen er problematisert 

i forslaget. Er dette en ”naturlig forlengelse” når elevene ikke har slike rettigheter i Norge? 

Kunnskapsdepartementet ga i 2009 Utdanningsdirektoratet i oppdrag (oppdragsbrev 34-09, 

datert 28.09.09) å utarbeide forslag til forskrift om godkjenning av videregående elevers 

opplæring gjennomført og bestått i utlandet (Vg1 og Vg2”), herunder innlemme yrkesfaglige 

utdanningsprogram i gjeldende godkjenningsordning.  Utdanningsdirektoratet oversendte forslag 

til forskriftsendring til Kunnskapsdepartementet i desember 2009. Vi viser også til oversendelse, 

datert 17.12.2010, av to henvendelser om godkjenning av yrkesfaglig utvekslingsår i utlandet. 
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