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Høring – Praksisbrevordningen 
 
Skolenes landsforbund viser til direktoratets brev av 11.01.16 angående 
ovennevnte. 
 
Vi visser også til tidligere høringer hvor vi har vært særlig opptatt av at ordningen 
ikke må være allment søkbar for å treffe målgruppen (unge som er lite motivert for 
videregående opplæring i skole) og at det skal være anledning for den enkelte å 
kunne gå over fra praksisbrev til fagbrev. 
 
Skolens landsforbunds kommenterer høringen ut fra disse overordnede føringene 
og forventer at de ivaretas i videre utforming av lov- og forskrift: 
 
Inntaksordning og søkbarhet 
 
Høringen omtaler under 4.4.2. Inntakskriterier at "Dersom praksisbrevordningen 
ikke skal være et søkbart tilbud, blir spørsmålet hvilke inntakskriterier som skal 
gjelde for praksisbrevordningen". 
 
Vi mener at praksisbrev ikke skal være allment søkbart. SLs tilslutning til 
ordningen har dette som sentral forutsetning.  
 
SL er enig i at inntaksreglene fastsettes i lokal forskrift på bakgrunn av føringer gitt 
i nasjonal forskrift til Opplæringsloven, § 6-11 
. 
I § 6-11 andre ledd står det at for inntak til særskilte yrkesfaglige utdanningsløp 
som fører frem til yrkes- og studiekompetanse, kan fylkeskommunen fastsette i 
den lokale forskriften om inntak at plassene skal fordeles etter poeng og intervju. 
 
Dersom man alene legger poeng til grunn kan ikke SL se at premissene om et ikke 
søkbart løp følges opp. Vi ønsker intervju som førende inntaksmodell. 
Karriereveiledning på ungdomstrinnet må gi elever i målgruppen god og tydelig 
informasjon om hvordan de kan gå fram for å søke praksisbrevopplæring gjennom 
intervju.  



Av informasjonen må det komme fram hvorfor fylkeskommunen gir dette tilbudet 
særskilt til målgruppen det gjelder og at eleven kan gjøre om opplæringen mot 
praksisbrev til fagbrev når de måtte ønske det, under eller etter endt opplæring. 
Tiltaket kan være viktig for å motivere flere ungdommer til å gå videre med 
videregående opplæring og oppnå en formell kompetanse. 
 
Målgruppe 
 
SL er enig i beskrivelsen av målgruppe, "elever med svake skoleresultater fra 
ungdomsskolen som trolig vil ha problemer med å gjennomføre ordinær 
videregående opplæring", og ser derfor ikke hensikten med at voksne er trukket 
inn som del av ordningen. 
 
SL ønsker ikke at praksisbrevordning skal gjelde for voksne slik foreslått i §4-1 og 
mener denne målgruppen ikke har vært del av den politiske enigheten som ligger 
til grunn for innføring av praksisbrev. 
 
SL ser ikke at det er tydelig avklart hvilken status den enkelte har med hensyn til å 
være elev eller praksisbrevkandidat og hvilken innvirkning dette har for generelle 
elevrettigheter og vilkår under opplæring i bedrift. 
 
Hvilke tilbud skal gis -innhold og gjennomføring 
 
Praksisbrev kan ikke gjøres gjeldende i lærefag som er lov- eller 
forskriftsregulerte, dette gjelder særlig helsefagene og elektrofagene. 
 
SL mener at de faglige rådene skal uttale seg om hvilke lærefag man anser egnet 
for praksisbrev og gjerne angi viktige kompetansemål som må være dekket for at 
praksisbrevkompetansen skal være anvendbar i arbeidslivet. 
 
På lokalt plan må Yrkesopplæringsnemnda være med i arbeidet med å velge ut 
tilbud og utvikle læreplaner, samt andre spørsmål knyttet til innføringen. I motsatt 
fall ønsker SL nasjonale læreplaner. 
Vi mener også at prøvenemnda må være ansvarlig for praksisbrevprøven. 
 
Evaluering 
Skolenes landsforbund foreslår en evaluering etter 3-5 år. Gjennom denne 
evalueringen ønsker vi å se praksisbrevet treffer målgruppen, hvor mange som 
motiveres til å fullføre med fagbrev, kjønnsmessig fordeling og om kompetansen 
tas i bruk.  
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