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Tilleggspoeng for yrkesfaglærte 
 
Yrkesfagene har fått et ufortjent rykte på seg for å være en lavstatusutdanning med begrensede 
yrkesmuligheter. Faktisk er etterspørselen etter yrkesfaglærte i norsk næringsliv og industri høy, 
og etterspørselen vil ifølge mange arbeidsgiverorganisasjoner bare fortsette å øke. Samtidig har 
norsk næringsliv og industri alltid hatt et stort konkurransefortrinn i form av høy kompetanse hos 
sine ansatte, og bør fortsatt styrkes fremover – også for yrkesfaglærte.  
 
For å gjøre yrkesfagene mer attraktive for elever, samtidig som man kan øke kompetansen hos 
yrkesfaglærte, bør yrkesfaglærte med fullført fagbrev få to tilleggspoeng ved opptak til høyere 
utdanning. For å ta høyere utdanning det selvsagt stilles krav om å ha generell studiekompetanse, 
gjennom for eksempel påbygg eller YSK. Derfor må man ikke se på tilleggspoengene som en 
erstatning for generell studiekompetanse, men som et tillegg.  
 
Yrkesfaglærte har uvurderlig praktisk kompetanse som er høyt ettertraktet både hos bedrifter og 
universiteter. Ved å gi tilleggspoeng til yrkesfaglærte viser man at man verdsetter utdanningen 
deres og tilbyr en vei til høyere utdanning, og flere vil kanskje ønske å begynne på yrkesfag. 
Dessuten vil flere yrkesfaglærte få muligheten til å heve kompetansen sin, som ifølge både NHO og 
LO er helt kritisk for at norsk næringsliv og industri skal fortsette å være konkurransedyktig i et 
stadig mer globalisert arbeidsmarked.  
 
I dag er det eksempelvis slik at en som har vært kontorlærling ikke vil ha noen fordeler ved opptak 
til en bachelor i økonomi. En så god erfaring fra arbeidslivet denne kontorlærlingen har, bør 
verdsettes høyere. For å sette problematikken på spissen: Fortjener ikke en som har to år med 
teoretisk og to år med praktisk undervisning to tilleggspoeng, når noen med ett år med 
folkehøyskole og surfing på Bali gjør det?  
 
Unge Høyre vil:  
 

• At yrkesfaglærte med fullført fagbrev skal få to tilleggspoeng ved opptak til høyere 
utdanning. 

 
 


