
«Småskalopplæring innenfor RM»



• Et verdiskapende Trøndelag, strategi for innovasjon og 
verdiskaping, er den første felles næringsstrategien i det nye 
Trøndelag, der satsingsområdene blant annet omfatter bioøkonomi 
og opplevelsesnæringer. Det satses på innovasjon, nisjeprodukter, 
volumproduksjon, lokalmat og matopplevelser i stor skala. Mat 
utgjør også 62% av eksporten fra Trøndelag. Målet er ifølge 
tilhørende handlingsprogram at Trøndelag skal være Nord-Europas 
matregion nr. 1. 

• I Trøndelagsplanen 2018-2030 er det også et mål at Trøndelag i 
2030 har et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og 
næringsliv, der opplærings- og utdanningssystemet er fleksibelt og 
i nært samarbeid med arbeidslivet. 

Hensikt – Ung matglede



Utdanningsprogram 2020/21



Restaurant og matfag, ordinære løp 
fra H2020

Gult = skole        Grønn= bedrift



Mulige løsninger – 1. året i skole

1 år i skole 
F.eks. restaurant og matfag

Fellesfag i 
skole
• Engelsk
• Kroppsøving
• Matematikk
• Naturfag
• Norsk

Teori mot eksamen
• Kjøttskjærerfaget

YFF i bedrift
• Yrkesfaglig 

fordypning

3 år i bedrift
F.eks. kjøttskjærerfaget

Fellesfag i skole
• Engelsk
• Norsk
• Samfunnsfag
• Kroppsøving

YFF i bedrift
• Yrkesfaglig 

fordypning

LÆRLING
Fellesfag tas i skolen. Ikke kroppsøving.
Teorien som ligger til grunn for tverrfaglig eksamen før 
fagbrev kan avlegges læres i bedrift, men kan også 
kombineres med tilbud ved en skole, på nett mm.
Yrkesfaglig fordypning (YFF) – Inngår i de 3 årene.

ELEV:
Fellesfag tas i skolen.
Programfag/RM-teori kan tas på skole, i bedrift, sammen 
med andre skoler, på nett mm.
Yrkesfaglig fordypning (YFF) – opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift
• F.eks i kjøttskjærerfaget

Gult = skole        Turkis = bedrift

http://www.blilærebedrift.no/


«Småskalopplæring innenfor steinfag



Modell – særløpsfag (1+3)



• Sikre rekruttering til steinfaget/skiferindustrien i Oppdal
• Skape et attraktivt tilbud nasjonalt for rekruttering innen 

steinfaget
• Etablere et forpliktende samarbeid mellom Oppdal 

videregående skole, skifernæringen og 
opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu om opplæring i 
steinfag

Hensikt med steinfagsmodell på 
Oppdal



• Vg1 bygg- og anleggsteknikk

• Treåring særløp, opplæring i bedrift. Lærekontrakt tegnes 
ved oppstart, etter Vg1

• Egne regler for hvilke fag elevene skal ha i løpet av læretiden.
• Gjennomføring av opplæringen angis på lærekontrakten.

Modell for videregående opplæring i 
steinfag



Nivå Innhold Ansvar

Grunnskole Informasjon om steinfaget/næringen
Behov for arbeidskraft
Økonomi for den enkelte
Innholdet i opplæringen i steinfag

Ungdomsskole
Vgs
Opplæringskontor
Skifernæringen 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Yrkesfaglig fordypning (YFF) med lokal 
læreplan for steinfag (utarbeides i samarbeid 
med skifernæringen)

Vgs

Vg2/Vg3 Lærekontrakt inngås
Fellesfag og felles programfag på skole
Start på læretid i godkjent lærebedrift
Total læretid på tre år

Lærebedrift
Vgs
Opplæringskontor

Eksempel på modell, 16-19 år
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