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Høring: Det videregående opplæringstilbudet for 
2020 - 2021 og innfasing av ny yrkesfaglig struktur. 

I Generelt 

Det detaljerte forslaget til struktur med grunnlagsdokumentasjon ligger på nettstedet 

https://www.trondelagfylke.no/tilbudsstruktur. 

 

Høringsfristen er 24. oktober 2019. Eksterne aktører sender høringssvar på E-post til 

postmottak@trondelagfylke.no. Høringsinstanser i fylkeskommunen legger høringen direkte 

inn på saksnummer 201952807.  

 

Saken om tilbudet for 2020 – 2021, med de to påfølgende år, behandles av hovedutvalg for 

utdanning i to møter. I møtet den 31.10.2019 vil problemstillinger og høringssvar bli 

presentert. Vedtaksmøtet er den 20.11.19 og 21.11.2019.  

 

Vi viser til eget vedlegg for prosessen for arbeidet med ny struktur. 

 

Høringen omfatter tre skoleår. Det øker kompleksiteten i saken og vil trolig medføre flere 

justeringer fra høringsutkast til endelig forslag enn normalt. 

 

II Forslag til ny tilbudsstruktur 

Forslag til ny tilbudsstruktur er basert på følgende forhold i Trøndelag: 

• Elevtallsutviklinga 

• Ressurstildelingsmodellen 

• Læreplassbehov 

• Prinsipper for tilbudsstruktur i Trøndelag 

• Ny, sentral tilbudsstruktur 

• Kontinuitet i tilbudsstrukturen 

• Elevenes rettigheter/ søkemønster 

https://www.trondelagfylke.no/tilbudsstruktur
mailto:postmottak@trondelagfylke.no
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Beskrivelse av prosessen i forkant av forslaget er angitt i et eget vedlegg med angivelse av 

involvering og tidsplan for arbeidet. Forslaget inneholder rammene for tilbudet til og med 

skoleåret 2022 – 2023. Vi legger opp til et treårs perspektiv i saken fordi det tar tre år å 

fase inne den nye yrkesfaglige strukturen.  

 

I den politiske saken, som vi legger fram i november, begrunner og drøfter vi de ulike 

tilbudene. Likevel er det verdt å merke seg at det nye utdanningsprogrammet 

informasjonsteknologi og medieproduksjon er lokalisert til tre skoler i det vedlagte 

forslaget. Vurderinga tar utgangspunkt i dagens tilgang på læreplasser. Dersom tilgangen 

på læreplasser øker, vil det være aktuelt å utvide tilbudet ved de foreslåtte skolene og/eller 

legge tilbudet til flere skoler. Videre legger vi opp til at det nye utdanningsprogrammet 

design og tradisjonshåndverk ikke blir et foreslått tilbudt i Trøndelag. Årsaken er at vi har 

svært få lærekontrakter i lærefagene i utdanningsprogrammet. Alle programområdene på 

Vg2 – nivå, unntatt ett, kan dessuten nås via kryssløp fra andre utdanningsprogrammer. 

 

Ut over dette er ikke forslag til endringer ved den enkelte skole kommentert særskilt. Dette 

framgår av de utarbeidede oversiktene. 

 

For Trondheim sin del vil det i januar 2020 bli en justering av framtidig fordeling av tilbud 

basert på hvilken avgjørelse som blir tatt om størrelse og tilbud ved den nye skolen i 

Trondheim. Skolestørrelse og tilbud på den nye skolen skal vedtas av fylkestinget i 

desember 2019. 

 

III Justering av inntaksordningen for Trøndelag  

Fra 1.1.2020 blir flere kommuner slått sammen. Dette gjør at tabellen over nærskoler må 

justeres. Justeringene tar utgangspunkt i gjeldende nærskoleprinsipp. Vi viser til eget 

vedlegg over nærskoler. Videre vil det bli gjennomført en egen prosess knyttet til den 

nasjonale høringen om «Fritt skolevalg» med høringsfrist 25. november. 

 

Fra 1.1.2020 inngår Namdalseid kommune i Namsos kommune. Fylkesrådmannen ønsker 

særlig tilbakemelding på om søkere fra tidligere Namdalseid kommune bør tilhøre Olav 

Duun vgs eller om søkere bør kunne få velge mellom Olav Duun vgs og Steinkjer vgs. 

 

Fylkesrådmannen vurderer et forsøk med ordning der vi gir søkere til naturbruk et unntak 

fra dagens nærskoleprinsipp. Ny forskrift vil da bli § 1-18. «Inntak til naturbruk.».  Søkere 

til naturbruk angir i søknaden hvilken skole de ønsker som nærskole. Fylkesrådmannen vil 

gi utfyllende bestemmelser i eget rundskriv, men ønsker tilbakemelding på forslaget. 

 

Fylkesrådmannen har omformulert § 1-1 og 1 – 2 i forskriften for å få fram at det formelt 

ikke er klageadgang på skoleplassering. Både forslag til ny forskrift og opprinnelig forskrift 

er vedlagt. 
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IV Andre forhold i høringsutkastet. 

 

a) Nettskolen 

Forslag til tilbud for nettskolen i Trøndelag (www.trondelagnettskole.no) er lagt ved 

høringsnotatet. Fylkesrådmannen ønsker innspill på hvilke fag som bør inngå. 

 

b) Yrkesfaglig opphenting 

Fylkesrådmannen ønsker å starte opp med 3 – 4 tilbud innenfor yrkesfaglig opphenting. 

Yrkesfaglig opphenting innebærer at søkere med Vg1 studiespesialisering kan starte på et 

Vg2 på yrkesfag, men må ta opp yrkesfaglig teori fra Vg1. Dette er nedfelt i forskrift. 

Vi utfordrer skolene og arbeidslivet til å komme med forslag på hvilke programområder på 

Vg2 – nivå dette kan være aktuelt. Til nå er det registrert interesse knyttet til Vg2 frisør 

Vg2 innenfor restaurant – og matfagene og innenfor barne- og ungdomsarbeiderfag. 

 

c) Tilbud for søker med fullført men ikke godkjent utdanning fra land utenfor 

Norden. 

Fylkesrådmannen foreslår å opprette tilbud for søkere som ønsker å få studiekompetanse 

med en varighet på inntil 2 år. Søkerne har ulik faglig bakgrunn og trenger ulikt faglig påfyll 

for å få studiekompetanse. 

 

Vi har foreslått å lyse ut tilbudet ved fire skoler. 

 

d) E-sport: Oppfølging av interpellasjon i fylkestinget. 

Tiller videregående skole har satt E-sport på kartet i Trøndelag og skal videreutvikle sitt 

tilbud inn i prosjektet «Nye Tiller vgs». 

 

Det er aktuelt å utvide E-sport ved flere skoler i fylket, primært i norddelen av fylket. 

 

Fylkesrådmannen ønsker innspill fra skoler som ønsker å starte opp med E-sport. 

 
e) Småskala yrkesfagopplæring 

Det er aktuelt å starte opp småskala opplæring innenfor matfagene ved Grong vgs, Oppdal 

vgs. og Røros vgs. Det er allerede i gang et forsøk med Steinfag ved Oppdal vgs. 

 

Fylkesrådmannen ønsker forslag til andre yrkesfag som kan være aktuelle å utvikle i 

regionene. 

 

Med småskala mener vi 1 til 3 ungdommer per år, som søker seg inn på et tilpasset tilbud 

som foregår i tett samarbeid mellom skole og arbeidsliv med utgangspunkt i lokalt 

kompetansebehov. 

 

f) Framtidas skole – skolebruksplan Trøndelag 

Framtidas skole - skolebruksplan Trøndelag er en utviklingsplan for våre videregående 

skoler. Planen skal sikre en likeverdig utvikling av våre 31 videregående skoler. Arbeidet 

med ny tilbudsstruktur koordineres inn mot skolebruksplanarbeidet. 

https://www.trondelagfylke.no/framtidasskole  

 

 

  

http://www.trondelagnettskole.no/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/overgang-fra-vg1-studiespesialisering-til-alle-yrkesfag-pa-vg2/
https://www.trondelagfylke.no/framtidasskole
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Vedlegg til høringsbrevet med påfølgende tilbudsoversikt finnes her: 
https://www.trondelagfylke.no/tilbudsstruktur  

 

• Forslag til det videregående opplæringstilbudet for 2020-2021,2021-2022 og 2022-
2023. 

• Beskrivelse av prosessen fram til vedtaksmøtet i hovedutvalget den 20.11. 2019. 

• Fagfornyelsen – www.udir.no 

• Oversikten over ny, nasjonalt fastsatt yrkesfaglig struktur 

• Fagfornyelsen med oppsummering grunnlag for endring av struktur. 

• Link til dimensjonering.no med info om grunnskolens informasjonssystem (GSI), 
framskrivinger av 16 – 18 åringer (SSB), læreplasstall mm. 

• Kunnskapsgrunnlag, Trøndelag i tall (opplæring kap 2.) 

• Dagens forskrift for inntak og formidling. 

• Forslag til ny forskrift for inntak og formidling. 

• Forslag til tilbud i nettskolen. 

• Eksempler på modell for «småskala opplæring» 

• Dagens oversikt over nærskoler. 

• Forslag til ny oversikt over nærskoler. 

 

 
 
 

https://www.trondelagfylke.no/tilbudsstruktur
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/8226dc84df034b2d8b88bb9411d94ae0/prosesser-rundt-ny-yf-struktur-2020.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag--og-yrkesoplaringen/
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/8226dc84df034b2d8b88bb9411d94ae0/samlet-informasjon-om-fagfornyelsen-og-endringer-innenfor-yrkesfagene.pdf
https://dimensjonering.no/#fylke=50
https://dimensjonering.no/#fylke=50
https://trondelag.ressursportal.no/
https://trondelag.ressursportal.no/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-15-865
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-15-865
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/8226dc84df034b2d8b88bb9411d94ae0/forslag-til-ny-forskrift-for-inntak-og-formidling.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/8226dc84df034b2d8b88bb9411d94ae0/nettskole---horing-h2020.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/8226dc84df034b2d8b88bb9411d94ae0/smaskala.pptx
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/8226dc84df034b2d8b88bb9411d94ae0/narskoletabell-2019-20.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/8226dc84df034b2d8b88bb9411d94ae0/narskoletabell-2020-21.pdf

