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Høring – forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning 
 
Elevorganisasjonen viser til høringsbrev 15. november 2006 d.å. om endringer i loven 
om fagskoleutdanning. Denne saken ble behandlet i Elevorganisasjonens landsstyre 
14. januar 2007. Da det eksisterer misoppfatninger blant elever og unge om hva 
fagskolen tilbyr, er det svært positivt at departementet med disse endringene, slik vi 
tolker det, ønsker å klargjøre formålet og bruken av fagskolene. 
 
Fagskoler og videregående skoler 
 
Skille mellom fagskoler og videregående skoler 
 
I dag er fagskoler og videregående skoler i mange tilfeller samlokalisert i samme 
bygg. I likhet med videregående opplæring, tilbyr fagskolene yrkesopplæring. Dette 
har ført til at fagskoler lenge har vært et litt uklart opplæringstilbud for elevene. 
  
1/3 elever faller i dag fra videregående opplæring. Det er svært viktig at de som ikke 
passer inn i skolesystemet også har mulighet til en utdanning som sikrer dem et yrke. 
Fagskolene er et svært viktig ledd i dette. Ved å gi mulighet til utdanning på et nivå 
høyere enn videregående uten at en må følge et tradisjonelt opplæringsløp, kan en 
fange opp mange som kanskje ellers ville falt fra også i samfunnet. At opplæringen er 
kortere tilbyr også en attraktiv utdanning til dem som fullfører videregående 
opplæring, men som ikke ønsker et langt videre utdanningsløp. 
  
Yrkesopplæring er en viktig del av utdanning i Norge. Fagskolene sikrer et mangfold i 
utdanningstilbudet. Flere mulige tilgjengelige utdanningsløp er svært viktig dersom 
det er et mål at flest mulig skal fungere i samfunnet og ta del i verdiskapningen. 
  
Fordi fagskoler er et så viktig supplement i utdanningssystemet er det svært viktig at 
det blir et klart og tydelig tilbud for flest mulig. I dag bidrar samlokalisering, likhet i 
opplæringstilbud samt lite promotering av skolene til det motsatte. 
Elevorganisasjonen er derfor svært fornøyd med at departementet ønsker å markere 
skillet mellom videregående opplæring og fagskolene, i håp om at det sistnevnte blir 
et tydeligere alternativ for flere. 
 
Et mer oversiktlig skolesystem 
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Utdanningssystemet i Norge tilbyr et mangfold av utdanningsløp i forskjellige nivåer 
og omfang. For uerfarne søkere kan det være svært vanskelig å orientere seg. En 
forutsetning for at de forskjellige utdanningene skal være tilgjengelige, må det være 
klarhet og informasjon rundt disse. Elevorganisasjonen stiller seg derfor positiv til 
lovendringer som bidrar til mer oversikt i utdanningssystemet. 
 
Egenbetalinger 
 
For å sikre at alle har like muligheter, må praksisen som skiller elever fra hverandre 
fjernes. Økonomi kan ikke være en begrensning i muligheten for utdannelse. 
Fagskolene tilbyr et attraktivt alternativ for de som ikke passer inn i skolesystemet. 
Når skolen i dag ikke kan ivareta alle, må andre utdanningsløp gjøres mer 
tilgjengelig. For at fagskolene skal være tilgjengelige for alle, bør tilbudet gjøres 
gratis. Elevorganisasjonen mener derfor det er et svært positivt at departementet 
ønsker en presisering i lovteksten angående bruk av egenbetalinger og statsstøtte.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Jan Christian Vestre      
leder     

Lars Vangen 
sentralstyremedlem 
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