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Hvilke dilemma møter vi framover – hvordan kan vi innrette?
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Ulike innganger til 
diskusjonen



FRAMTIDAS SKOLE – SKOLEBRUKSPLAN TRØNDELAG

Mål: Likeverdige og framtidsrettete skoleanlegg i fylket

FRAMTIDAS SKOLE – PRINSIPPER FOR TILBUDSPLANLEGGING

De gamle prinsippene er fra 2017. Mye har skjedd på de tre årene.

Framtidas skole



Fokusområde 1:
Skole og arbeidsliv

• Bevisst holdning og strategi for 
samarbeid med lokalt arbeidsliv

• Forberede elevene på de faglige 
kravene og forventningene som 
stilles i arbeidslivet.

• Næringslivets innovasjon -
utvikle elevenes entreprenørskap

• Samarbeid forankret i skolens 
opplæringstilbud – lokale forhold 
og forutsetninger.

• Sambruk om lokaler og utstyr –
oppdatert og relevant



Fokusområde 2:
Faglig og sosial kompetanse

• Skolen som arena for å fremme 
ønsket kompetanse

• Faglig kompetanse – uttrykt i 
kompetansemål – stadig endring?

• 21. århundrets kompetanse (21st 
century skills – C)

• Kommunikasjon
• Kreativ tenkning (og 

innovasjon)
• Samarbeid og samhandling

• Ludvigsenutvalget: lære / utforske 
og skape / kommunisere, 
samhandle og delta

• Overordnet del læreplanen



Fokusområde 3:
Nærmiljø og samfunn

• Aktiv tilstedeværelse i 
lokalsamfunnet (24/7)

• Samfunnsutvikling gjennom 
sambruk mellom skolens 
funksjoner, skoleaktiviteter 
og lokalsamfunnets behov

• Aktive og utadrettete skoler 
i lokalsamfunnet



Fokusområde 4:
Teknologi og relevans

• Opplæring i samsvar med 
teknologisk utvikling og 
endringer i arbeids- og 
samfunnsliv

• Endringer skjer i stadig 
raskere takt

• Opplæring som er i takt 
med endringer i arbeids- og 
samfunnsliv

• Ferdighetsutvikling og 
problemløsing



«De videregående skolene og høyere 
yrkesfaglig utdanning er viktige 
kompetansearbeidsplasser i seg selv, men 
også for å sikre muligheter for ungdom nært

der de bor og arbeidslivet tilgang til 
fagarbeidere i hele fylket.

Samarbeidspartiene vil sikre en desentralisert 
tilgang til videregående opplæring og vil

forsterke arbeidet med å legge til rette for 
læring hele livet».



Hvilket inntakssystem blir det i 
framtida?



Fagfornyelsen

Bygger på Meld. St. 28 (2015–2016)

Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av 
Kunnskapsløftet

«Et samfunn i endring krever også en skole som 
fornyer seg. Regjeringen foreslår derfor å fornye 
fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og 
bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede 
dannelsesoppdrag en tydeligere plass i 
skolehverdagen»

Læreplanene fornyes ved å gjøre dem mer relevante 
for framtiden. Fagene skal få mer relevant innhold, 
tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom 
fagene skal bli bedre. 



Formålet med opplæringen



Fersk forskning fra NTNU



Vi trenger både mester og master
….men det er en prekær mangel på fagarbeidere



SSB- prognoser for 16-18-åringer
- Trøndelag uten Trondheimsregion



SSB- prognoser for 16-18-åringer
- Trondheimsregion



Befolkningsutvikling
16-18 åringer 2020-2036

Hovedalternativet (MMMM) fra
SSBs befolkningsprognoser



NOU 2020: 15 
Det handler om Norge

Demografiutvalget

Hvilke utfordringer er viktigst å løse i Trøndelag? 





Indeksen er basert på tilgang til arbeidsplasser og 
servicefunksjoner fra hver enkelt av landets om lag 13500 
bebodde grunnkretser. 

Den settes sammen av to delindekser:  
•Hvor mange arbeidsplasser kan de som bor i hver 
enkelt grunnkrets nå med bil i løpet av 90 minutter. 
•Hvor mange servicefunksjoner kan de som bor i 
hver enkelt grunnkrets nå med bil i løpet av 90 
minutter.

Avstandsmotstand for arbeidsreiser og service reiser er 
beregnet utfra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Data på kretsnivå aggregeres opp til kommunenivå, vektet 
etter antall innbyggere i kretsene

Sentralitetsindeksen veier tungt i distriktsindeksen, som 
brukes bl.a. i fordelingen av de regionalpolitiske 
tilskuddene i inntektssystemet.
………………………………………………….
Oslo med 6 nabokommuner er mest sentral, klasse 1

Trondheim ligger i klasse 2, på samme nivå som Bergen 
og Stavanger

Røyrvik minst sentral i Trøndelag, 9 kommuner i Norge er 
mindre sentrale enn Røyrvik

Indeksen finnes også på grunnkretsnivå





• Nærhet til utdanningsinstitusjoner 
• øker rekrutteringen til utdanningen
• flere i en region kan ta utdanning
det etableres og lokaliseres kunnskapsvirksomheter 

Utdanningssystemet og 
distriktenes tilgang til kompetanse

NOU 2020:12:
Næringslivets 
betydning for 
levende og 
bærekraftige 
lokalsamfunn





Kompetansereformen – lære 
hele livet

Kompetansereformen – Lære hele livet har som 
mål at ingen skal gå ut på dato som følge av 
manglende kompetanse. Meldingen inneholder 
flere tiltak rettet mot å tette gapet mellom hva 
arbeidslivet trenger av kompetanse, og den 
kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

Denne meldingen markerer ikke slutten på 
kompetansereformen. Regjeringen vil videreutvikle 
og tilpasse tiltakene i kompetansereformen slik at 
de kan svare på de nye utfordringene vi møter. 
Regjeringen vil også fortsette å samarbeide med 
partene i arbeidslivet og utdanningssektoren for å 
utvikle gode og relevante tilbud slik at ingen skal 
gå ut på dato i norsk arbeidsliv.



Ett av tiltakene: 
Utdanningsløftet

• Kompetansetiltak på mange nivå:

• Videregående 16-19 år

• Videregående voksne

• Arbeidsliv

• Høyere yrkesfagutdanning

• UH-sektoren

Tiltakene har forankring i kompetansereformen og 
koronapandemien



Kompetansestrategi for Trøndelag

Kompetanseforum Trøndelag
+ Regionale kompetansefora

KARRIEREVEILEDNING
FLEKSIBELT

UTDANNINGSSYSTEM

GODE LÆRINGSMULIGHETER I ARBEIDSLIVET



• Vi må løse utfordringen som den skjeve befolkningsutviklingen gir oss

• Vi må jobbe smartere innenfor trangere økonomiske rammer

• Vi må tenke nytt i distriktene

• Regiontenking

• Samarbeidende skoler

• Tettere samarbeid med arbeidslivet

• Nettbasert opplæring

• Attraktive tilbud som bidrar til tilflytting

• Hva er desentralisert skolestruktur?

• Vi må også tenke nytt i bynære strøk

• Komplementære tilbud

• Samarbeid

• Nettbasert opplæring

• Vi må treffe bedre på arbeidslivets kompetansebehov samtidig som vi 
skal lære elevene og lærlingene å mestre livene sine

• Flere voksne kommer til å utdanne seg – vi skal lære hele livet

• Vi kommer til å bli utfordret på fleksibilitet, for eksempel:

• Løpende inntak

• Modulbasert opplæring

• Nettbasert opplæring

• Bedriftsbasert opplæring

• Vi har både en tjenesteytende rolle og en samfunnsutviklerrolle

Hvor skal vi?



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


