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Høring – justerte læreplaner i videregående opplæring
Skolenes landsforbund viser til Direktoratets høringsbrev av 6. april 2010 og har følgende
kommentarer:
Skolenes landsforbund har ingen merknad til innholdet i de forslåtte justeringene av
fagplanene i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag i
videregående opplæring. Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglig opplæring er et
nødvendig ledd i å styrke elevenes motivasjon, og derigjennom hindre frafall, med alt det
medfører. Yrkesretting er også i seg selv avgjørende for å gi opplæringa et relevant innhold i
de ulike programfagene.
Skolenes landsforbund er av den oppfatning at det ikke først og fremst er læreplanene som gjør
det umulig å yrkesrette opplæringa, men organisering av undervisningen der klasser/grupper
slås sammen. Dessuten må eksamen legges opp på en måte som gjør at yrkesrettet
undervisning blir forsvarlig i forhold til eksamensformen. Yrkesrettet undervisning må ha
yrkesrettet eksamen og omvendt.
Det er åpenbart at yrkesretting av opplæringa; undervisning og eksamen, vil være en særdeles
viktig faktor for å styrke elevenes motivasjon og derigjennom hindre frafall.
Fra vårt perspektiv i videregående skole er det ingen tvil om at organiseringa av elevene i (for
store) grupper, ofte på tvers av fag og programmer, medfører et nærmest uoverstigelig hinder
for yrkesretting av fellesfagene. Skolenes landsforbund ber om at det i forskrift til
opplæringsloven tas inn et forbud mot sammenslåing av klasser/grupper i fellesfag som
hindrer eller vanskeliggjør yrkesretting.
Skolenes landsforbund mener altså ikke at justeringer av fagplanene vil bidra vesentlig til
yrkesretting av fellesfagene. Rettnok vil justeringer med yrkesretting som begrunnelse sette
fokus på problemet ute i skolenorge og slik sett kunne bidra. Vi vil spesielt framheve
viktigheten av:




innføring av forpliktelser i styringsdokumentene om at fagene skal yrkesrettes
utvikling av kurs og veiledningsmateriell og igangsetting av etter-/videreutdanning av
lærere på dette feltet
organisering av elevene i klasser/grupper i fellesfagene slik at yrkesretting faktisk blir
mulig




endre rammene for eksamen
yrkesretting underlegges tilsyn

Alle disse tiltakene må iverksettes snarest.
Skolenes landsforbund har en klar oppfattelse av at både Kunnskapsdepartementet og
Utdanningsdirektoratet har stort fokus på å hindre frafall i videregående skole, og at
yrkesretting av både programfag og fellesfag er nødvendig i denne sammenheng.
Vi blir derfor dypt sjokkert når vi får tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i enkelte fylker om at
fylkeskommunene kutter i budsjettene på bakgrunn av at de ligger over KOSTRA-tallene. Vi
får rapporter om at det er fare for at klasser skal slås sammen, spesielt i fellesfagene på
yrkesfag, at praktisk-estetiske fag legges ned etc. De er varslet om at det kan bli overtallighet i
bemanningen.
Skolenes landsforbund forventer at styrende organer umiddelbart tar tak i denne
problematikken. Det går ikke an at Departementet og Direktoratet sier en ting, mens kommuner
og fylkeskommuner gjør det stikk motsatte. Dette handler om nasjonens framtid.
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