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Liedutvalget

Liedutvalget – innspill fra Faglig råd helse- og oppvekstfag
Bakgrunn

Liedutvalget skal levere sin hovedinnstilling i desember 2019. Da skal utvalget foreslå
nye modeller for videregående opplæring, for unge og voksne. Utvalget skal blant annet
vurdere hovedmodellen og ansvarsforholdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene,
overganger mellom yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogrammer, herunder
påbygging til generell studiekompetanse. Utvalget skal komme med forslag til konkrete
endringer i strukturen/organiseringen og fagsammensetningen. Fellesfagenes plass og
omfang i de ulike løpene skal vurderes.
For å få belyst muligheter og utfordringer i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
inviterte utvalget til et dialogseminar torsdag 09. mai 2019 og har KD også invitert de
faglige rådene til å gi innspill til NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert.
Delinnstilling: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/
KD har bedt om innspill knyttet til temaene:
1. På vei mot framtidens yrkeskompetanse – hvilke yrkesfaglige tilbud bør vi ha?
2. På vei mot framtidens yrkeskompetanse – hvilke krav må stilles til innholdet i
opplæringen?
3. Roller og ansvar i fag- og yrkesopplæringen – hvem gjør hva?

FRHOs tilbakemelding

Faglig råd for helse- og oppvekstfag har følgende tilbakemelding til Liedutvalget som
diskutert i rådsmøte 25.06.19:
FRHO slutter seg til innspillene gitt på spørsmålene over av gruppe 8 og 9 i
dialogseminaret 9. mai 2019. I tillegg ønsker rådet å spille inn følgende: Retten til
videregående opplæring bør utvides når det gjelder fagbrev etter studieforberedende.
Det bør også være mulighet til å ta flere fagbrev.
FRHO mener det er nødvendig å styrke arbeidslivsfaget med hensyn til kvalitet,
lærerkompetanse, ressurser i faget. Når det gjelder utdanningsvalg bør man styrke
kompetansen til rådgiverne.
FRHO vil forøvrig avvente den kommende høringen, og vil ev. uttale seg ytterligere i
denne.
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