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Alle	skal	fullføre	1 

Yrkesfag er på mange måter en vei for alle dem som ikke ønsker å gå rett på skolebenken i 2 

tre eller fem år på universitetet, men vil heller dyrke sine praktiske egenskaper og gå tidlig ut 3 

i arbeid. Lenge har yrkesfag hatt en norm med ett til tre år med skole og mellom et og 3 år 4 

lære forskjellig ut ifra fagfeltet. Dette systemet har vist seg å fungere bra på mange måter, 5 

man har fått mye praktisk og yrkesrettet kompetanse inn i skoleløpet og bedre tilknytting til 6 

bedriftene. Utfordringene er allikevel store  40% av alle som påbegynte yrkesfag mellom 7 

2012 og 2017 fullførte ikke innen 5 år. Kun 10% viser seg å fortsatt være under opplæring 8 

etter 5 år og 24,4% slutter underveis i utdanningsløpet. Samtidig er det ikke nok læreplasser 9 

til alle. 10 

 11 

Den politiske debatten har handlet mye om at man skal bidra til at bedrifter ønsker å ta imot 12 

lærlinger. Venstresiden ønsker å lovfeste rett læreplass og høyresiden har stått tydelig ved at 13 

bedriftene skal skape læreplassene. Lærlinger ved offentlige anbud har også vært en av de 14 

viktige elementene for å skape læreplasser. Fortsatt er det ikke nok læreplasser til alle. Kan 15 

det være at det aldri kommer til å være nok læreplasser til alle. Er det et utopi vi aldri 16 

kommer  til å nå? Franklin D. Roosevelt sa ”Det er sunn fornuft å prøve ut en metode. Om 17 

den misslykkes, vær ærlig og prøv noe annet. Men over alt, prøv noe.” Skal vi fortsette 18 

normen med læreplasser, eller skal vi innrømme at det ikke går for alle. Dem som ønsker å 19 

gå ut lære bør få lov til det, men om vi skal sikre at alle får fullført utdanningen kan ikke 20 

dette være normen. Av dem som får læreplass er det også mange som ikke fullfører, derfor 21 

må vi ha et nytt system som gir alle en trygghet for å kunne fullføre utdanningen. 22 

 23 



Det nye systemet vil være en praksisordning hvor alle som går yrkesfaglig opplæring vil få 24 

kontinuerlig praksis gjennom hele skoleløpet i form av utplassering. Utplasseringen vil foregå 25 

gjennom et system hvor bedrifter melder seg til et felles nasjonalt opplæringsprogram. For 26 

at bedrifter skal melde seg opp kommer det en endring i ordningen med lærlinger ved 27 

offentlige anbud. Den nye ordningen vil kreve at alle som selger tjenester til det offentlige 28 

må være en del av opplæringsprogrammet. Opplæringsprogrammet vil gi videregående 29 

skoler muligheten til å sende elevene på bedriftene som utplassering. Utplassering vil gi 30 

elevene en bredere opplæring og mer praksis gjennom hele skoleløpet ved å besøke ulike 31 

bedrifter over lange perioder. Alle skal komme seg gjennom videregående skole, det vil gi 32 

alle bedre muligheter og en større trygghet i arbeidslivet fremover. For alle skal fullføre. 33 

 34 

Rogaland Unge Høyre vil: 35 

• Gjøre utplassering til normen i yrkefagligutdanning 36 

• Opprette et nasjonalt opplæringsprogram for utplassering 37 

• Bedrifter som selger tjenester til det offentlige må være en del av 38 

opplæringsprogrammet 39 

• Alle offentlige virksomheter blir automatisk en del av opplæringsprogrammet 40 

• Sørge for tett oppfølging av bedriftene i opplæringsprogrammet slik at alle lærer det 41 

de skal 42 

	

	

 


