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INNLEDNING   
Faglig råd for naturbruk (FRNA) overleverer med dette del 1 av utviklingsredegjørelsen 2015/2016. 
Redegjørelsen har sitt utgangspunkt i punkt 4 i mandatet for faglige råd, som slår fast at hvert råd skal levere 
en utviklingsredegjørelse to ganger per oppnevningsperiode. I bestillingen utsendt 20.03.2015 ba 
Utdanningsdirektoratet (Udir) FRNA vurdere om det enkelte lærefag/yrkeskompetansefag innen 
utdanningsprogram for naturbruk er relevant for arbeidslivet. Rådet fikk utlevert en «startpakke» for hvert fag, 
som inkluderte statistikk, relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014, og et skjema som skulle 
fylles ut av det faglige rådet.  
 
FRNA har primært besvart del 1 av utviklingsredegjørelsen ved å fylle ut skjemaene fra direktoratet1.  
 

ORGANISERING AV ARBEIDET 
Rådet har organisert arbeidet med utviklingsredegjørelsen ved å etablere fire arbeidsgrupper:  

1. Blå arbeidsgruppe (Akvakulturfaget og Fiske og fangst)  

2. Grønn arbeidsgruppe (Hestefaget, Hovslagerfaget, Landbruk, Gartnernæring og Skogfaget) 

3. Arbeidsgruppe for Reindriftsfaget 

4. Arbeidsgruppe for Anleggsgartnerfaget og Idrettsanleggsfaget (denne gruppen har også vurdert det 

potensielt nye Greenkeeperfaget) 

Arbeidsgruppene har i hovedsak bestått av rådsmedlemmer og enkelte varamedlemmer. I tillegg har eksterne 
aktører/personer deltatt i møter der hvor gruppene har ment at det har vært hensiktsmessig (se vedlegg for 
oversikt over medlemmene i de ulike arbeidsgruppene).  
 

VIDERE FREMDRIFT – UTVIKLINGSREDEGJØRELSEN DEL 2 
Til tross for rådets grundige arbeid med utviklingsredegjørelsen del 1, er det fortsatt punkter fra redegjørelsen 
2013/2014 vi ikke har fått fulgt opp, eller funnet løsninger på. Dette skyldes bl.a. at vi i arbeidet med del 1 
primært har konsentrert oss om skjemaene fra direktoratet. Av denne grunn har vi blant annet ikke sett på 
Studieforberedende Vg3 innen naturbruk. Når det gjelder smådyr og et eventuelt nytt «hunde-fag», arrangerte 
vi en dialogkonferanse om dette våren 2015. Rådet har imidlertid ikke kommet til noen konklusjon om hva vi 
vil anbefale enda. Vi vil komme tilbake til disse punktene i utviklingsredegjørelsens del 2. 
 
Videre har vi i liten grad jobbet videre med spørsmål knyttet til naturbasert aktivitet (naturguide), eller 
tilrettelegging for friluftsliv og utebasert aktivitet utover det som i dag inngår i Idrettsanleggsfaget. Samtidig er 
læreplanen for Vg3 skogfaget revidert (gjeldende fra 1.8.2015), og læreplanmål som omhandler 
utmark/kulturarbeid er tatt ut av læreplanen. Rådet ønsker også å se nærmere på disse tilgrensende 
problemstillingene i tiden fremover. 
 
I tillegg har det i arbeidet med del 1 av utviklingsredegjørelsen fremkommet andre utfordringer innen 
utdanningsprogram for naturbruk, som rådet ikke har kunnet ta stilling til fordi de må ses i sammenheng med 
redegjørelsens del 2. Dette gjelder blant annet Idrettsanleggsfaget. Faget må vurderes opp imot det nye faget i 
bygg- og anleggsteknikk - Byggdrifterfaget, da dette griper inn i idrettsanleggfagets inne-del. Videre må 
Idrettsanleggsfaget vurderes opp imot søknaden om å opprette et nytt fag - Greenkeeperfaget, hvor 
behandlingen av søknaden er utsatt til rådets gjennomgangen av tilbudsstrukturen (utviklingsredegjørelsen del 
2) er fullført.  
   
FRNA har også i oppnevningsperioden mottatt forslag om, eller er på andre måter gjort kjent med ønsker om, 
kryssløp innen Akvakultur, Fiske og fangst, og dagens skoleløp Landbruk. På bakgrunn av dette må rådet i 
arbeidet med redegjørelsens del 2 på nytt må vurdere læreplanene både på Vg2 og Vg3. I tillegg vil det bli 
behov for en diskusjon om mulighet til fordypning på Vg3, da dette kan bli nødvendig for å dekke næringslivets 
etterspørsel etter kompetanse, og å bidra til at fagene innen utdanningsprogram for naturbruk verdsettes i 
arbeidslivet (jfr. hovedmålsettingen for oppdraget om å gjennomgå tilbudsstrukturen).   

                                                           
1 De relevante utdragene fra utviklingsredegjørelsene 2013/2014 er ikke inkludert i FRNAs utviklingsredegjørelse del 1.  
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AKVAKULTURFAGET  
Utdanningsprogram Naturbruk 

Vg2 Akvakultur Overgang fra vg2 til påbygg 1,1% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

68 45 

  Endring (%) 

 
 

80,4% 

 

Endring (siste år) 

27 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

183 52 

 Endring (%) 

 29,5% 

 

Endring (siste år) 

36 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

0 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

156 130 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 140   
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AKVAKULTURFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

2 4 14 29 15 3,8 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

3 8 11 18 24 3,81 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

1 1 6 18 53 4,53 
 

 

 

UTFYLT AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Ja, det er pr i dag er det ikke mangel på læreplasser. 

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: 
Ja, næringa går godt, og arbeidskraft er etterspurt. Fagarbeiderkompetanse er viktig i denne sammenheng. 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

 x  

Begrunnelse for svaret: 
Det ansettes nok også ufaglærte, men i mindre grad enn før. Det ville være interessant å utrede andelen ufaglærte pr i 
dag. På anleggene ansettes også i noen grad fagarbeidere innen spesialområder, eks. mekanikk, elektro, prosess, andre 
tekniske- og håndverksfag. Vi ønsker derfor at det nedsettes en læreplangruppe som vurdere grenseoppgangen mellom 
fagarbeider akvakultur og andre fagkompetanser som etterspørres på anleggene. Vi ser en utvikling fra at 
akvafagarbeideren gjorde «alt» til at vi får mer spesialiserte funksjoner. 
 
Søkninga til og etterspørselen etter denne kompetansen synes å være økende. Det var derfor underlig at sjømatmeldinga 
(Meld. St. 22 Verdens fremste sjømatnasjon) ikke vektla fagarbeiderkompetansen i sin utredning. FRNA har gitt 
tilbakemelding på dette. 
 
Alt tyder på at fagbrevets status er økende. Viktige årsaker til dette er en økende mengde formelle krav fra 
myndighetene, økende fokus på kvalitet og markedskrav innenfor bransjen, og at fagbrevet, som er relativt nytt, har «satt 
seg». Andre viktige årsaker er at holdninger endres og at nye generasjoner overtar, sentralisering og profesjonalisering, 
større enheter og mer systematisk rekrutteringspolitikk. 
 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x x  



   Side 6 av 38 

 

Begrunnelse for svaret: 
Både ja og nei. Det er endringer i yrkesutøvelsen som gjør at en bør se på læreplanen.  
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 
 
 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen) x   

Hvis ja: På hvilke måte? 
Faget er relevant og rekrutteringa er på vei opp. Næringa går godt. Men – tidene forandrer seg, og vi har fått 
tilbakemeldinger på at det er behov for mindre justeringer i læreplanene. Rådet vil sende en søknad om å nedsette en 
læreplangruppe, men avventer nærmere konkretisering hva gjelder sertifikat i henhold til forskrift gjeldende fra 1.1.2015.  

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?  x  

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?   x 

Hvis ja: I hvilke deler? 
Vi ønsker å vurdere fagets grensegang opp mot andre fagkompetanser som trengs på et anlegg. Vi ønsker også å vurdere 
ev. konskevenser av at det er innført sertifisering av fartøy som brukes i næringa, og gjennom dette krav til sertifikat for 
førere av slike båter. 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)   x  

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
Det er avgjørende for bedriftene å vite hva de får. Med tanke på sertifisering av båtførere må det tas en avgjørelse på om 
dette skal være en del av fagbrevet eller ikke, og hvem som i så fall skal ha ansvar for denne delen. Det samme vil gjelde 
enkelte andre kompetanseområder, f.eks. fortøyning, fiskevelferd med mer. Et sentralt punkt vil være om fagarbeideren 
skal være godkjent av mattilsynet med tanke på formelle krav innen fiskevelferd. I dag tilbys ekstra kursing (av private) for 
dette formål, jfr. problematikken rundt agronomutdanning og godkjenning i henhold til holdforskriften. 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
Den er ok. 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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FISKE OG FANGST 
Utdanningsprogram Naturbruk 

Vg2 Fiske og fangst Overgang fra vg2 til påbygg 7,3% 

Kryssløp fra Vg1 Restaurant- og matfag  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

98 
 

50 
 

  Endring (%) 

 
 

62,5% 

 

Endring (siste år) 

24 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

 
154 

 
57 

 Endring (%) 

 42,2 % 

 

Endring (siste år) 

24 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

8 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

151 116 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 74   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

80
88 85

106

130

0

50

100

150

2010 2011 2012 2013 2014

135 138 139
168

192

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014

69%

66%

71%

77%

60%

65%

70%

75%

80%

2011 2012 2013 2014



   Side 8 av 38 

 

FISKE OG FANGST 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

4 9 9 17 8 3,34 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

4 1 10 18 14 3,79 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 3 14 23 9 3,78 
 

 

 

UTFYLT AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Det er i dag ledige læreplasser i faget.  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: 
Ja, næringa har en positiv utvikling og sysselsettinga er bra. Det er også et særlig fokus på å få ungdom inn i næringa, og i 
denne forbindelse er fagbrevkompetansen sentral. 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

 x  

Begrunnelse for svaret: 
Det ansettes fortsatt (for) mange uten fagbrev, men vi mener trenden er at fagbrevet blir mer og mer etterspurt. Dette 
henger sammen med generasjonsskiftet i næringa. Blå gruppe har tidligere påpekt at det vil være interessant å se et tall 
på hvor mange som utøver fagarbeiders yrkesoppgaver uten å ha fagbrev. 
 
Alt tyder på at fagbrevets status er økende. Viktige årsaker til dette er en økende mengde formelle krav fra myndigheter, 
økende fokus på kvalitet og markedskrav innenfor bransjen, og at fagbrevet, som er relativt nytt, har «satt seg». Andre 
viktige årsaker er at holdninger endres og nye generasjoner overtar, sentralisering og profesjonalisering, større enheter 
og mer systematisk rekrutteringspolitikk. 
 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

 x  

Begrunnelse for svaret: 
Faget er relevant, men innholdet bør gjennomgås. Næringa har endra seg og dagens læreplaner har på noen områder 
aldri fungert optimalt. Rådet jobber med en søknad om å nedsette en læreplangruppe.  

 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 
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2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen) x   

Hvis ja: På hvilke måte? 
Som beskrevet over, jobber rådet med en søknad om å nedsette en læreplangruppe.  

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?  x  

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?   x 

Hvis ja: I hvilke deler? 
Vi ønsker en vurdering av mulighetene for fordypningsområder. Saken er særlig knyttet til utfordringer omkring 
sertifisering og nødvendig godkjenning fra annen instans, Sjøfartsdirektoratet. Rådet har jobbet med en søknad om å 
nedsette en læreplangruppe, men avventer inntil videre å sende søknaden. Rådet vil diskutere problemstillingen i det 
videre arbeidet med utviklingsredegjørelsen (del 2).  

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)   x  

Hvis ja: Kom med eksempler 
FRNA mener at kryssløpet fra Vg1 restaurant- og matfag i dag framstår som lite relevant. Det ble vedtatt på et tidlig 
tidspunkt, men slik vi vurderer kryssløp i dag ville det ikke blitt vedtatt. Det er ulogisk at akkurat denne overgangen er 
åpen, mens Vg1 restaurant- og matfag til Vg2 akvakultur ikke er det, og heller ikke kryssløp fra Vg1 naturbruk til Vg2 
matfag (som bl.a. leder videre til Sjømatproduksjon). Vi foreslår at det i dag eksisterende kryssløpet revurderes i 
forbindelse med en helhetlig gjennomgang av kryssløp i det videre arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen (del 
2). 
 
Pr i dag ønsker vi ingen nye kryssløp, men vi er usikre på om dette kan bli mer aktuelt når hele strukturen nå vurderes og 
kanskje endres. 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
Fiskerinæringa er mangfoldig og vi har en todeling, med på den ene siden havgående fartøy med mange ansatte og mer 
spesialiserte yrkesoppgaver, og på den andre siden kystflåten med mindre båter der fiskeren utfører mange funksjoner. 
Det hadde vært ønskelig om opplæringa imøtekom dette på en bedre måte enn i dag, dersom det er mulig. Vi ønsker som 
sagt en læreplangruppe som kan vurdere dette. 
 
Vi vil igjen påpeke problematikken knyttet til Sjøfartsdirektoratet som godkjenningsinstans, og den uheldige situasjonen 
med at det opereres med to parallelle læreplansett. 
 
Konkrete forslag til hva som bør vurderes/endres blir å finne i innspill til læreplangruppe (når søknaden er ferdigstilt). 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
Vi mener 2+2 er den mest aktuelle modellen, men vi ønsker å utrede hvorvidt fordypningsområder eller valgfrie 
programfag kan forbedre opplæringa der det butter i dag. 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 
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Begrunnelser 
 
 
 
 

 

LANDBRUK 
Utdanningsprogram Naturbruk 

Vg2 Landbruk og gartnernæring Overgang fra vg2 til påbygg 14,5% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

196 -33 

  Endring (%) 

 
 

-15,3 % 

 

Endring (siste år) 

9 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

Ikke opplæring i bedrift   

 

 Endring (%) 

  

 
Endring (siste år) 

 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

Ikke opplæring i bedrift  

 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

  

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) Yrkeskompetansefag 
 

 

 

216 205 204
174 183
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UTFYLT AV FAGLIG RÅD 
 

 
1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår yrkeskompetanse i 
dette faget?  

x   

Begrunnelse for svaret: 
"Relevant yrke" må i dette tilfellet tolkes vidt. I tillegg til arbeid i landbruket (gårdsbestyrer, røkter, avløser mv.) må det 

kunne forventes ansettelse for eksempel innenfor landbrukets organisasjoner, samvirkeorganisasjoner, innkjøpslag, 

forskningsstasjoner, skoler mv. 

En stor andel vil sikte mot yrkeskompetanse/fagbrev for å kunne drive egen gård. Enkelte samdrifter, spesielt innenfor 

melkeproduksjon, har ansatte røktere. Utover dette sysselsetter norske gårdsbruk i stor grad ansatt arbeidskraft i form av 

avløsere. Disse stillingene vil være aktuelle jobber for de med yrkeskompetanse/fagbrev, selv om jobbene til en viss grad 

vil kunne være aktuelle også for ufaglært arbeidskraft.  

På bruk som er så vidt store at de har egne ansatte arbeidstakere, vil det være etterspørsel etter kompetanse, eks. 

gårdsbestyrere og røktere. Foruten private gårdsbruk, vil det være etterspørsel etter yrkeskompetanse/fagbrev på blant 

annet på forskningsstasjoner, landbruksskoler mv.  

Det må dessuten forventes at personer med yrkeskompetanse/fagbrev vil ha egnet kompetanse til, og til en viss grad 

sikte mot, å bli selvstendig næringsdrivende entreprenører mv.  

 Ja Nei Uklart 

b. Må man ha denne yrkeskompetansen for å få en slik jobb, eller ansetter 
virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

  x 

Begrunnelse for svaret: 
Spørsmålet er vanskelig å besvare. I dag sysselsetter landbruket en stor andel ufaglært arbeidskraft, og denne bruken må 

forventes å fortsette. Dette blant annet pga liten tilgang på arbeidskraft med yrkeskompetanse/fagbrev. Spesielt i 

arbeidskrevende perioder under innhøsting vil bruk av ufaglært arbeidskraft være utbredt, grunnet blant annet lavt 

kompetansebehov. Det benyttes også ufaglært arbeidskraft som avløsere, grunnet manglende tilgang på arbeidstakere 

med yrkeskompetanse/fagbrev, noe som sannsynligvis også vil fortsette. Imidlertid vil det innenfor yrket være behov for 

yrkeskompetanse grunnet blant annet produksjonens art, størrelse mv. For ansettelse som for eksempel gårdsbestyrer og 

røkter på større private gårdsbruk, og på forskningsstasjoner og skoler, må det antas at det er en forutsetning at man har 

yrkeskompetanse/fagbrev for å kunne få jobb.  

Innføring av kompetansekrav i landbruket ble utredet i 2004. Rapporten anbefalte innføring av et kompetansekrav. Det 

samme gjorde Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket. Norges Bondelag har dessuten fattet flere vedtak der det 

heter at alle utøvere i landbruket skal ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift. Dersom kompetansekrav 

i landbruket innføres, vil dette kunne få stor betydning for yrkeskompetansen/fagbrevets betydning. 

 Ja Nei Uklart 

c. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Faget dekker et reelt kompetansebehov. Men som beskrevet under punkt b. ovenfor, vil en stor del av arbeidsplassene 

innenfor landbruket kunne bemannes med ufaglært arbeidskraft, fordi kompetansebehovet for disse stillingene anses å 

være i en avgrenset del eller bestemt produksjon i forhold til yrkeskompetanse/fagbrev.  

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1c), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 
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2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)                     x 

Hvis ja: På hvilke måte? 
Jfr. punkt 1 ovenfor, mener Faglig råd for naturbruk at faget er relevant i arbeidslivet. Rekrutteringen til landbruket er 

imidlertid dårlig. Med dette som bakgrunn gikk forrige regjering i Landbruks- og matmeldingen «Velkommen til bords» 

(Meld. St. 9, 2011-2012) inn for å evaluere landbruksutdanningen på videregående nivå, samt igangsette forsøk med 

opplæring innenfor en 2+2-modell. Østlandsforskning leverte i 2014 nevnte evaluering, «Evaluering av 

landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk» (ØF-rapport 5/2014). 

Et forsøk med 2+2-modell ble igangsatt i fem forsøksfylker med virkning skoleåret 2014/15, og vil pågå ut 2019/2020. 

Østlandsforskning har også fått oppdraget med å evaluere forsøket.  

I forsøket med 2+2-modell er det utviklet forsøkslæreplaner på Vg3 og Vg2. Hvorvidt forsøket vil føre til økt rekruttering, 

økt kompetanse og større etterspørsel hos arbeidsgiverne, er i dag uvisst. Faglig råd for naturbruk mener imidlertid at 

forsøkslæreplanene er gode, blant annet fordi Vg2-planen har et klart innhold når det gjelder opplæring knyttet til 

produksjonsdyr. I den ordinære læreplanen (fortsatt gjeldende for alle utenom de fem forsøksfylkene) er det kun tydelig 

at opplæringen skal omhandle produksjonsdyr på Vg3. Dagens læreplan på Vg2 sier kun «dyr», noe som av enkelte skoler 

tolkes slik at man i stedet for opplæring om landbrukets produksjonsdyr, gir opplæring om hund og hobbydyr.  Uavhengig 

av om opplæringen i framtiden skal gis som 3 års opplæring i skole eller en annen opplæringsmodell, mener FRNA at 

formuleringer i Vg2-læreplanen vedrørende dyr må forandres til produksjonsdyr. Etter FRNAs oppfatning, er det i dagens 

skoleløp et problem at opplæringen blir for teoretisk og/eller at opplæringen muliggjør at man kan bli agronom uten 

nødvendig kunnskap om landbruksproduksjon i egentlig forstand. Faglig råd for naturbruk vil følge forsøket med 2+2-

modell tett, og på bakgrunnen av evalueringen til Østlandsforskning og egne vurderinger, anbefale framtidig struktur for 

opplæringstilbudet, til beste for både ungdom og voksne.  

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?          x           

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?          x 

Hvis ja: I hvilke deler? 
Det er behov for å se nærmere på innholdet i læreplanen på Vg2 Landbruk og gartnernæring, deriblant å vurdere 
splitting. 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)            x 

Hvis ja: Kom med eksempler 
Det kan bli aktuelt med endringer i sammensetningen av læreplanene for å gjøre agronomløpet bedre tilpasset voksne. 
Dette kan eksempelvis dreie seg om mulighet for inndeling i færre fag, eller fag som bygger på hverandre. 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?            x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
Læreplanendringene vil føre til mer spissing mot landbruk og produksjonsdyr på et tidligere tidspunkt, noe som igjen vil gi 
bedre praktiske og tilpassede kunnskaper.   
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4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
Opplæringsmodellen i faget har tradisjonelt vært et treårig skoleløp. Ordinært løp i faget er fortsatt tre år i skole, men 
som beskrevet over pågår det nå også forsøk med 2 + 2-modell for agronom og gartner. Det blir gjort en eksterne 
evalueringer av forsøket med 2+2-modell, i tillegg til at FRNA følger forsøket tett.  
 
Det er for tidlig å konkludere når det gjelder hvilken opplæringsmodell som er best egnet faget, da forsøket med 2+2-
modell for agronom og gartner pågår ut skoleåret 2019/2020.  
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelse: 
Dagens lave søkertall til utdanninga er et problem. FRNA har tro på at 2+2-modellen vil kunne medføre større søkning og 
bedre praktiske ferdigheter, og at modellen vil medføre bedre muligheter for de som ikke når fulle mål. Som beskrevet 
over, er det imidlertid for tidlig å konkludere på nåværende tidspunkt, da forsøket akkurat har kommet i gang. 
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GARTNERNÆRING 
Utdanningsprogram Naturbruk 

Vg2 Landbruk og gartnernæring Overgang fra vg2 til påbygg 14,5% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

 
3 

 

-6 

  Endring (%) 

 
 

-100,0 % 

 

Endring (siste år) 

-1 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

Ikke opplæring i bedrift 
 
 

 

 

 Endring (%) 

  

 
Endring (siste år) 

 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

Ikke opplæring i bedrift  

 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

  

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) Yrkeskompetansefag 
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UTFYLT AV FAGLIG RÅD 
 

 
1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår yrkeskompetanse i 
dette faget?  

x   

Begrunnelse for svaret: 
I dag ansetter virksomhetene i stor grad ufaglært arbeidskraft. Dette kan skyldes at det i mange tilfeller anses som 

unødvendig med yrkeskompetanse. En annen forklaring kan være at virksomhetene ikke opplever å ha tilgang på 

kvalifisert arbeidskraft, blant annet fordi det utdannes få faglærte. Selv om mange arbeidsoppgaver i dag og i framtiden 

vil kunne utføres av ufaglært arbeidskraft, er det rådets oppfatning at det allikevel vil være etterspørsel etter 

yrkeskompetanse/fagbrev i næringen.  

 Ja Nei Uklart 

b. Må man ha denne yrkeskompetansen for å få en slik jobb, eller ansetter 
virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

  x 

Begrunnelse for svaret: 
Mange av jobbene innenfor gartnernæringen vil trolig bli besatt at ufaglært arbeidskraft også i framtiden. Dette fordi 

kompetansekravet i mange tilfeller anses som lavt. Imidlertid finnes det i næringen også jobber med stort 

kompetansebehov, hvor yrkeskompetanse/fagbrev er påkrevd, og vil bli foretrukket dersom den er tilgjengelig.  

 Ja Nei Uklart 

c. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Faget dekker et reelt kompetansebehov, men som beskrevet under punkt b. ovenfor, er det et begrenset antall jobber 

hvor yrkeskompetanse/fagbrev anses som absolutt nødvendig.  

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1c), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 

 
2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)           x 

Hvis ja: På hvilke måte? 
Jf. punkt 1 ovenfor, mener Faglig råd for naturbruk at faget er relevant i arbeidslivet. Rekrutteringen til gartnerinæring er 

imidlertid dårlig. Med dette som bakgrunn gikk forrige regjering i Landbruks- og matmeldingen "Velkommen til bords" 

(Meld. St. 9, 2011-2012) inn for å evaluere gartneriutdanningen på videregående nivå, samt igangsette forsøk med 

opplæring innenfor en 2 + 2-modell. Et slikt forsøk ble igangsatt i fem forsøksfylker med virkning skoleåret 2014/15, og vil 

pågå ut 2019/2020. Det er utviklet nye forsøkslæreplaner på Vg3 og Vg2. Hvorvidt forsøket vil føre til økt rekruttering, økt 

kompetanse og større etterspørsel hos arbeidsgiverne er i dag uvisst. Faglig råd for naturbruk mener imidlertid at 

forsøkslæreplanen er god, blant annet fordi den er noe mer spisset mot gartnerinæring på Vg2.  

Som det framgår ovenfor er den tradisjonelle opplæringsmodellen et treårig skoleløp. For skoleåret 2014/15 ble det 
igangsatt forsøk med opplæring innenfor et 2 + 2-løp. Faglig råd for naturbruk vil følge forsøket nøye, og på bakgrunn av 
grundige evalueringer anbefale framtidig opplæringsform.  

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?           x 

Hvis ja: Hvilke fag? 
FRNA ser at det er spesielle behov for opplæring innenfor salg (salgsgartner). Rådet vil undersøke dette nærmere i det 
videre arbeidet med utviklingsredegjørelsen (del 2).  

 Ja Nei Uklart 
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c. Splitte faget?             x 

Hvis ja: I hvilke deler? 
Det kan være behov for splitting av landbruk og gartnernæring på Vg2, og vil undersøke dette nærmere i det videre 
arbeidet med utviklingsredegjørelsen (del 2). 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)              x 

Hvis ja: Kom med eksempler 
Det kan være aktuelt å endre gjeldende læreplan på vg2 i tråd med forsøkslæreplanen for vg2.Rådet vil vurdere dette i 
det videre arbeidet med utviklingsredegjørelsen (del 2).  

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?           x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
Å splitte Vg2 eller å innføre valgbare fag på Vg2 kan føre til mer spissing mot gartnerinæring på et tidligere tidspunkt, noe 
som igjen vil gi bedre praktiske og tilpassede kunnskaper.   
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
Opplæringsmodellen i faget har tradisjonelt vært et treårig skoleløp. Ordinært løp i faget er fortsatt tre år i skole, men 
som beskrevet over, pågår det nå også forsøk med opplæring etter 2 + 2-modellen i enkelte fylkeskommuner.  
FRNA mener i utgangspunktet at gartnerinæring vil kunne egne seg til opplæring innenfor 2 + 2-modellen 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
Se svar ovenfor. Endelig konklusjon i forhold til framtidig opplæringsmodell må trekkes på bakgrunn av erfaringer fra det 
pågående forsøket med 2+2-modell. 
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HESTEFAGET 
Utdanningsprogram Naturbruk 

Vg2 Heste- og hovslagerfag Overgang fra vg2 til påbygg 27,5% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

86 -14 

  Endring (%) 

 
 

-15,7 % 

 

Endring (siste år) 

-1 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

166 -25 

 Endring (%) 

 -14,2 % 

 

Endring (siste år) 

-6 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-1 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

150 96 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 57   
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HESTEFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

2 7 7 17 4 3,38 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

4 3 11 9 10 3,49 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

8 7 19 1 4 2,64 
 

 

UTFYLT AV FAGLIG RÅD  
 
 

1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret:  
Flere aktører i næringen ønsker lærlinger, og vi opplever at det er flere læreplasser tilgjengelig enn søkere til læreplass.  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

  x 

Begrunnelse for svaret:  
Det er et økende marked for betalte tjenester knyttet til hestehold og hestesport, men det er variasjoner i viljen til å 
betale for faglært arbeidskraft. Kompetansen kan også benyttes videre i egen næring, hobby eller sport. 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

 x  

Begrunnelse for svaret:  
Det kan noen ganger synes som om det er bedre tilgang på læreplasser for lærlinger enn tilgang på jobber for faglærte. 
Spesialisert kompetanse innen bestemte deler av hestesport eller hestehold kan konkurrere med en faglært i hestefaget. 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret:  
Flere hestefaglærte øker samlet kompetanse i hestenæringen, inkludert kjøp og salg av tjenester knyttet til hest som 
hobby eller sport. 

 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 
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2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)   x 

Hvis ja: På hvilke måte? 
Det kan være aktuelt med endring i innhold på Vg2 i forhold til eventuelt endring i opplæringsløp for hovslagerfaget, og 
eventuelt etablering av et nytt fag om dyrehold. 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?  x  

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?  x  

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)   x  

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
En eventuell endring av innhold i Vg2 heste- og hovslagerfag vil ikke nødvendigvis gjøre faget MER relevant for 
virksomhetene i hestefaget, men forhåpentligvis gjøre at det fortsatt er minst like relevant. Endringen er mest aktuell for 
å gjøre opplæringen mer relevant for virksomheter knyttet til hovslagerfaget, landbruksfaget, gartnerfaget, samt 
virksomheter som kan bidra og nyttiggjøre seg et eventuelt nytt dyrefag. Se skjema for hovslagerfaget. 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
Det oppleves at hovedmodellen med 2+2 fungerer tilfredsstillende for faget. Det er generelt stor mobilitet mellom 
bosted og skole, og skole og lærested, som følge av at det ofte er tilbud om bosted i tilknytning til staller. 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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HOVSLAGERFAGET 
Utdanningsprogram Naturbruk 

Vg2 Heste- og hovslagerfag Overgang fra vg2 til påbygg 27,5% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

 
17 

 

 
5 
 

  Endring (%) 

 
 

 
38,5 % 

 

 

Endring (siste år) 

4 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

19 4 

 Endring (%) 

 25,0 % 

 

Endring (siste år) 

4 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

5 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

18 8 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 7   
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HOVSLAGERFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

- - - - - - 
 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

- - - - - - 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 0 2 1 2 4 
 

 

UTFYLT AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

  x 

Begrunnelse for svaret: 
 Virksomhetene i næringen er små, med mange selvstendig næringsdrivende. Det finnes om lag 15-20 læreplasser i dag, 
men lærestedene ønsker gjerne eldre lærlinger som kan få lenger læretid, har fysikken i orden, og som kan være klar for 
å starte som selvstendig næringsdrivende etter bestått fagprøve.  
 
Med dagens Vg2 heste- og hovslagerfag har hovslagerfaget ofte blitt stemoderlig behandlet, og elevene har fått få 
kunnskaper relatert til funksjonen som framtidig hovslager.  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: 
Det er mest vanlig å starte egen bedrift som hovslager etter endt læretid. Det finnes kun et fåtall bedrifter med ansatte 
hovslagere. Slik markedet er i dag, er det grunnlag for å starte egen bedrift som hovslager, men fagområdet vil være 
sårbart for overetablering. 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

 x  

Begrunnelse for svaret: 
Det er varierende fokus på fagarbeiderkompetanse ved bestilling av hovslagertjenester. Hovslager er per i dag ikke en 
beskyttet tittel. I og med at enkeltmannsforetak er det den vanligst måten å arbeide på, kan alle starte opp. 
Næringen ved Norges Hovslagerforening har tatt initiativ til lovregulert kompetansekrav, men nåværende regjering 
ønsker ikke å innføre dette.  

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Opparbeidet kompetanse ved bestått fagprøve dekker et reelt kompetansebehov. Den kunnskapen man sitter med ved 
endt opplæring (bestått fagprøve) er god nok for å begynne å arbeide som hovslager.  
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→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 

 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen(e))          x   

Hvis ja: På hvilke måte? 
En del av kravene i læreplanen for opplærling i bedrift, bør komme tidligere. Det må gjøres en kritisk vurdering av hvilke 
elementer fra læreplanene for Vg1 og Vg2 som er sentrale for faglærte i hovslagerfaget. Læreplanen må i større grad ta 
høyde for utviklingen i hovslagerfaget. Det må komme tydelig fram at en hovslager skal kunne smi en sko. 
 
Å kunne smi en sko, handler om mer enn evnen til å varme opp og bøye en stålbit. Det gir kunnskap om de ulike 
momentene i en sko, være seg håndsmidd eller fabrikkprodusert. Uten å kjenne til hvorfor og hvordan disse momentene 
er bygd opp og satt sammen, vil man heller ikke ha kunnskap til å vurdere, tilpasse og bruke en ferdig sko. Å kunne smi 
skoene selv, er også en viktig måte å formidle fagets historie og stolthet på. Videre trener det øye-/håndkoordinasjon 
som er en viktig ferdighet i faget, og man øver opp evnen til å se og gjenskape formene man finner i en hov. 
 
Det at man kan smi egne sko, betyr ikke at man må smi egne sko til daglig. Men, alle sko må smis (tilpasses) til hov, enten 
varmt eller kaldt, og forståelsen for det grunnleggende i faget er avgjørende for å mestre dette. 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?           x  

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget? x   

Hvis ja: I hvilke deler? 
For å legge bedre til rette for fagets egenart forslås det at opplæringen i hovslagerfaget skilles fra opplæringen i 
hestefaget, slik at det ikke lenger er et felles Vg2. 
 
Selv om vg2 splittes, må hovslageren fortsatt opparbeide seg kompetanse på hestefaglige emner. De skal sko hesten, og 
ikke bare hoven. 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)   x  

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
Til tross for at et bredt tilbud med Vg2 heste- og hovslagerfaget med mulighet for lokal rekruttering over det meste av 
landet, er lærebedriftene lite tilfreds med hvordan lærlingene er forberedt til å starte i lære. Tolkning og praktisering av 
læreplanen på Vg1 og Vg2 har i liten grad synliggjort hovslagerfaget og elementer som forbereder elevene for læretid i 
faget. Lærebedriftene mener at to års læretid sjelden er nok til at lærlingene får tilegnet seg nødvendige praktiske og 
teoretiske ferdigheter i faget, og til å kunne se teori og praksis i sammenheng. Å endre faget, hovedsakelig i struktur, men 
også noe i innhold, vil gjøre det mulig å gjennomføre utdanningen, og det vil da også være relevant for bedriftene å 
ansette lærlinger i langt større grad enn i dag. 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
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Opplæringsmodellen med 2+2 fungerer dårlig for faget. Til tross for at et bredt tilbud med Vg2 heste- og hovslagerfaget 
med mulighet for lokal rekruttering over det meste av landet, er lærebedriftene lite tilfreds med hvordan lærlingene er 
forberedt til å starte i lære. Ikke alle unge søkere fra Vg2 har fått læreplass, og det har vært relativt høy strykprosent for 
lærlinger etter hovedmodellen. 
 
Lærebedriftene savner et kompetansemiljø å forholde seg til, da det er svært varierende hvordan de mange skolene som 
tilbyr Vg2 hest- og hovslagerfaget har utviklet sin kompetanse på feltet. Lærebedriftene ønsker å ha lærlingen over en 
lenger periode enn to år, men ønsker samtidig at en del kompetansemål kan støttes gjennom skolebasert opplæring. 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
Ja, opplæringsmodellen bør endres, men det er ikke åpenbart hva som er en bedre opplæringsmodell. Det er 
interessante elementer å vurdere både når det gjelder særløp, landslinje og vekslingsmodell basert på at lærekontrakten 
starter fra år 1.  
 
Norges Hovslagerforening viser til positive erfaringer fra utdanningen i England og Danmark, og ønsker seg primært en 
vekslingsmodell knyttet til ett sterkt kompetansesenter/videregående skole. Dette er et interessant forslag, men som må 
vurderes for å finne ut hvordan et aktuelt kompetansemiljø (og kun ett) skal etableres, og hvordan man med en 
vekslingsmodell får en best mulig organisering, både for lærebedrifter, og for ungdom og voksne som skal finne sin vei til 
fagbrev som hovslager gjennom den videregående opplæringen.  
 
Rammene for utdanning i hovslagerfaget bør totalt sett fortsatt være 4 år, med tre år opplæring og 1 år verdiskaping. 
Opplæringen i bedrift kan gjerne starte tidlig i løpet.   
 
Faglig råd har liten tro på et ordinært Vg2 hovslager som landslinje, da dette sannsynligvis vil være lite tilgjengelig for 
voksne som ønsker seg til faget. Men det å få et kompetansemiljø knyttet til et slikt landsdekkende tilbud er interessant, 
og framstår som ønskelig både for bransjen og Mattilsynet. Å gjøre faget til et særløp kan gi lærebedriftene mulighet til 
selv å organisere aktuell veksling, og bygge et kompetansemiljø utenom videregående skole. Både faglig råd og Norges 
Hovslagerforening ønsker primært at opplæringen på en tilrettelagt opplæringsarena skal være tilknyttet et 
kompetansemiljø på en videregående skole. Faglig råd har fulgt forsøkene med veksling tett, men er ikke kjent med at det 
er prøvd ut en bestemt modell som framstår som ideell for hovslagerutdanningen.    
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SKOGFAGET 
Utdanningsprogram Naturbruk 

Vg2 Skogbruk Overgang fra vg2 til påbygg 8,6% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

37 5 

  Endring (%) 

 
 

14,7 % 

 

Endring (siste år) 

-7 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

42 8 

 Endring (%) 

 22,9 % 

 

Endring (siste år) 

3 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-12 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

44 24 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 16   
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SKOGFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 1 2 2 2 3,71 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 1 1 2 3 4 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

1 1 1 4 0 3,14 

 

UTFYLT AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er faget relevant i arbeidslivet?2 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

  x 

Begrunnelse for svaret: 
Ja, det finnes læreplasser, men ikke mange nok.  Læreplasser i Skogfaget er investeringskrevende. Det er ofte slik at et 
firma består av en hogstmaskin og en lassbærer - hvor skal da en ny lærling oppholde seg? Av denne grunn kvier noen 
seg for å ta inn lærling – det koster å ikke ha maskinen i gang. Det er ofte slik at et firma med flere ansatte har hatt lettere 
for å ta inn lærlinger, da de har flere maskiner. 

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: 

I og med at bedriftene ofte ansetter lærling i framtidig rekrutteringsøyemed, 
vil det som oftest vil være tilbud om jobb til de med fagbrev. Alternativet vil 
kunne være å starte som selvstendig næringsdrivende. 
  
 

Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

 x  

Begrunnelse for svaret: 
Det er ikke et krav, men det er ønskelig at det ansettes personer med fagbrev. I skogbruket er det også i en 
sertifiseringsordning, der et av kravene er dokumentert kompetanse. Dette innebærer at de som utfører jobben må 
kunne dokumentere at de har kompetanse på området. Av den grunn er det ønskelig med kompetanse som kan 
dokumenteres. 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Ja, hvis vi snakker om skogsmaskinfører.  
 

                                                           
2 FRNA har tatt utgangspunkt i den nye læreplanen i Vg3 Skogfaget (gjeldende fra 1.8.2015).  
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→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

Andre kommentarer:  
Som beskrevet over, er det vedtatt ny læreplan i Vg3 skogfaget (gjeldene fra 1.8.2015). De største endringene er som 
følger: 

 Utmarksnæring og utmark er tatt ut av hele læreplanen.  

 Krav til den praktiske gjennomføringen av bruk av motorryddesag er tatt ut. Kandidaten skal vurdere og forslå 
tiltak med ungskogpleie men ikke gjennomføre selve tiltaket.  

 
Den nye læreplanen tar hensyn til den utviklingen som har skjedd innfor ny teknologi, og krav som stilles til en 
skogmaskinkjører i dag.. Det kan allikevel diskuteres om den nye læreplanen dekker et behov i forhold til den manuelle 
skogarbeideren/allsidig arbeider. Rådet vil se videre på dette spørsmålet i det videre arbeidet med 
utviklingsredegjørelsen (del 2).     
 

 

 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det?3 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)  x  

Hvis ja: På hvilke måte? 
Det er vedtatt ny læreplan i Vg3 Skogfaget (gjeldende fra 1.8.2015). Det er for tidlig å si hvordan denne vil fungere.  

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?  x  

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?   x 

Hvis ja: I hvilke deler? 
Jfr. punkt «andre kommentarer» over. Rådet vil i det videre arbeidet med utviklingsredegjørelsen (del 2) vurdere om det 
også bør opprettes et eget fagbrev innen manuelt skogsarbeid. 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)    x 

Hvis ja: Kom med eksempler 
Rådet vil i det videre arbeidet med utviklingsredegjørelsen vurdere en navnendring på yrkesbetegnelsen. 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.)4 

Begrunnelse:  
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

                                                           
3 Hvis vi tar utgangspunkt i den nye læreplanen for Vg3 Skogfaget (som vi har gjort), mener vi at faget er relevant i 

arbeidslivet. Vi besvarer allikevel spørsmålene, der vi har informasjon vi tror vil være av interesse for Udir og andre.  
4 Vi har valgt å ikke svare på spørsmål 4 og 5. Dette fordi læreplanen i Vg3 Skogfaget er så ny at det er for tidlig å si om 

den fungerer med dagens ordning. 
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Begrunnelser 
 
 
 
 

 

 

 

REINDRIFTSFAGET 
Utdanningsprogram Naturbruk 

Vg2 Reindrift Overgang fra vg2 til påbygg NA 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

7 -7 

  Endring (%) 

 
 

-53,8 % 

 

Endring (siste år) 

4 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

23 -9 

 Endring (%) 

 -36,0 % 

 

Endring (siste år) 

-8 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

7 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

10 8 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 11   
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REINDRIFTSFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

Ikke omtalt i lærlingundersøkelsen 

 

 

UTFYLT AV FAGLIG RÅD  
 
 

1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret:  
Den samiske reindriften består av familiebedrifter. De som søker læreplasser har oftest allerede en bedrift som de har 
avtalt med.   I tamreinlagene rekrutteres også lærlinger via eget nettverk eller nærskole. De fleste av de som søker 
læreplass har forslag på bedrift som de allerede har vært i kontakt med. 
 

 
 

Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

  x 

Begrunnelse for svaret:  
De med fagbrev som har rettighet til å drive rein i det berørte distrikt (jfr.  Reindriftsloven), kan registrere seg som 
selvstendig næringsdrivende. De kan også ansettes som fagarbeidere i reindrift, og til dette trenger man ikke ha 
rettighet.  
 
Det finnes mange relevante yrker hvor kompetansen fra reindriftsfaget hadde vært aktuell - både i det offentlige og i det 
private. Dette gjelder eksempelvis yrker innenfor statlig og fylkeskommunale etater som har å gjøre med reindrift, rovvilt, 
natur og miljø. Problemet er at institusjoner ofte ikke verdsetter og ETTERSPØR denne kompetansen selv om den finnes, 
fordi de ikke er bevisst egen manglende kompetanse. Eksempelvis har politiet behov for merkekyndige. Også innenfor 
helse og omsorg, turisme, logistikktjenester i utmark er det behov for denne kompetansen.   
 
Det etterlyses med andre ord ikke folk til stillinger med fagbrev i reindrift, selv om denne kompetansen hadde vært en 
fordel i tillegg til annen kompetanse.  
 
Andre eksempler på aktuelle jobber for fagarbeidere i reindriftsfaget: transport av levende dyr, anleggsarbeid, 
(reingjerdet), slaktere, reintelling og redningstjeneste. 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

 x  

Begrunnelse for svaret:  
Reindriften består av familiebedrifter, som selv rekrutterer innen familien eller bekjente. De som rekrutteres inn har 

enten fagkunnskap fra før (realkompetanse), eller kan begynne som lærlinger. Reindriften er litt spesiell, da man ofte 

jobber i arbeidsfellesskap, med felles ansvar for alles rein. Av denne grunn har ofte hele fellesskapet meninger om hvem 

som blir ansatt, eller er i det minste med på å godkjenne den som får jobben. 

Som beskrevet over, etterspør offentlige institusjoner i liten grad fagbrev i reindriftsfaget. For at offentlige institusjoner 

skal mestre sine pålagte oppgaver i forhold til reindrift, er det imidlertid nødvendig at deres ansatte har kompetanse og 

forståelse for tradisjonelle arbeidsmetoder og kunnskaper. Dette er særlig relevant for reinpolitiet, forvaltere, Mattilsynet 

og i andre yrker hvor man arbeider med spørsmål knyttet til dyr, natur og mennesker. Det er viktig at disse er bevisst på 

forskjellene mellom tradisjonell og vitenskapelig kompetanse. 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret:  
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Ja, men fagets omfang er for stort. Det er behov for endringer i innholdet i læreplanen for Vg2. 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 
 
 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen) x   

Hovedområdet økonomi og ressursforvalting i læreplan i Vg2 Reindrift er for omfattende i forhold til timetallet, og 
innholdet er for vanskelig for elevenes alder og modenhet. Det må vurderes om en del av kompetansemålene bør løftes 
på et høyere nivå, f.eks. fagskole eller bachelornivå.  
 
Læreplaner i reindrift Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift ble vedtatt i 2009, to år før Kunnskapsdepartementet fastsatte 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Ordlyd og innhold i kompetansemålene i læreplanene må kvalitetssikres og 
tilpasses læringsutbyttebeskrivelsene i nivå 4A i NKR.  Dette er spesielt viktig i Reindriftsfaget, fordi det i reindrifta er 
utveksling av arbeidskraft over landegrensene mellom Norge, Finland, Sverige og Russland.  
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?  x  

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?   x 

Hvis ja: I hvilke deler? 
Det er nødvendig med gjennomgang av dette, særlig hvis reindriften får større selvråderett. Med større selvråderett, vil 
det bli et større behov for reindriftskompetanse i forvaltningen. Det kan da bli aktuelt å splitte faget i to; for de som vil bli 
fagarbeidere i praktisk reindrift, og de som ønsker å jobbe med forvaltning.  

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)   x  

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
Reindriftsnæringen (og duodjinæringen) etterspør kompetanse på fagskolenivå. Samisk videregående skole og 
reindriftsskole har igangsatt planlegging av fagskole. I den forbindelse er det også nødvendig å foreta en gjennomgang og 
revidering av omfanget og innhold i læreplaner for reindriftsutdanningen på videregående nivå. 
 
Fag med stor grad av immateriell kulturarv i form av tradisjonell kunnskap er viktig for videreutvikling av reindriften. Med 
et samfunn i stadig endring og med større arealinngrep og reguleringer, er det nødvendig at reindriftsutøvere og andre 
som arbeider i nær tilknytning til reindrift, har oppdatert kompetanse til å møte disse endringene. 
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.)  

Begrunnelse:  
Vi mener at 2+2 er den beste modellen for reindriftsutdanningen. Dette begrunnes med at det kreves en viss modenhet 
fra elevene. I tillegg er reindriften mekanisert og førerkort er nødvendig for utøvelsen av reindrift.  
 



   Side 30 av 38 

 

1+3 er ikke en god modell for reindriftsutdanningen pga av krav til breddekompetanse før læretid. 2+2-modellen 
fungerer bra. 
 
På grunn av syklusen i reindrift, bør eksamener være avsluttet før 10. juni. Videre er det viktig å tilpasse skolerute til 
reindriftens årssyklus og de naturgitte forhold. 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Side 31 av 38 

 

ANLEGGSGARTNERFAGET  
Utdanningsprogram Naturbruk 

Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Overgang fra vg2 til påbygg 7,8% 

Kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

 
131 

 

 
10 

 

  Endring (%) 

 
 

 

7,6 % 
 

 

Endring (siste år) 
 

5 
 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

193 -13 

 Endring (%) 

 -6,5 % 

 

Endring (siste år) 

-4 
 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-7 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

189 
 

94 
 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 91   
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ANLEGGSGARTNERFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

5 6 13 21 14 3,56 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

5 5 11 21 18 3,7 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

2 3 16 30 21 3,9 

 

 

UTFYLT AV FAGLIG RÅD  
 
 

1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret:  
Ja, det finnes læreplasser. Det er imidlertid vanskeligere for de som er lærekandidater.  Lærekandidater har ofte sosiale 
og/eller læremessige utfordringer, og har derfor en tendens til å havne «bak i køen». I tillegg opplever nok mange 
bedrifter samarbeidet og tilretteleggingen med fylket og NAV som vanskelig og tidkrevende. 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: 
Det er i hovedsak mangel på kvalifiserte fagfolk i bransjen. 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

x   

Begrunnelse for svaret:  
Man må ikke ha fagbrev – det finnes eksempler på svært dyktige fagfolk som ikke har den formelle utdannelsen. 
Eksempelvis finnes det en del dyktige håndverkere med mange års praksis, som er like attraktive i arbeidsmarkedet som 
de med fagbrev og tilsvarende kompetanse. 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret:  
Dette er en voksende bransje, både på nybyggende- og på grøntvedlikeholdsområdet. Kompetansen etterspørres i stadig 
større grad, og det er stabil god sysselsetting i faget. På en del områder er det imidlertid vanskelig å rekruttere fagfolk.  
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 
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2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen) x   

Hvis ja: På hvilke måte?  
Det er behov for endinger, i hovedsak når det gjelder temaer knyttet til LOD (hvordan håndtere nedbør/overvann). LOD 
må konkretiseres tydeligere i dagens læreplan (især Vg2-planen, men mulig også Vg3-planen).  

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?  x  

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?  x  

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)   x  

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
Utdanningen vil på denne måten bli mer i takt med fagets og bransjen utvikling. 
 
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
Den er godt innarbeidet og fungerer bra.  
Det vurderes likevel om vekslingsmodellen kan være en riktig retning å utvikle faget. 
 
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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IDRETTSANLEGGSFAGET 
Utdanningsprogram Naturbruk 

Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Overgang fra vg2 til påbygg 7,8% 

Kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk 

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

9 -2 

  Endring (%) 

 
 

-14,3 % 

 

Endring (siste år) 

3 
 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

 
9 

 
4 

 Endring (%) 

 50,0 % 

 

Endring (siste år) 

6 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

31 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

14 9 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 1   

 

IDRETTSANLEGGSFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

Ikke omtalt i lærlingundersøkelsen 
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UTFYLT AV FAGLIG RÅD  
 
 

1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

 x  

Begrunnelse for svaret:  
Det er få læreplasser, og de som er aktuelle har ofte liten eller ingen tradisjon for å ta inn lærlinger. 

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

  x 

Begrunnelse for svaret: 
De som går opp til fagbrev får jobb, eller har jobb fra tidligere. Brorparten er praksiskandidater. 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

  x 

Begrunnelse for svaret: 
 Det ansettes neppe ufaglærte, men ofte personer med annen yrkeskompetanse som elektriker eller rørlegger. 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

  x 

Begrunnelse for svaret:  
Arbeidsmarkedet er fragmentert; det er få læreplasser, få godkjente lærebedrifter og små fagmiljøer.  
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 

 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)   x 

Hvis ja: På hvilke måte?  
Det må vurderes å endre innhold – total ombygging. 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?   x 

Hvis ja: Hvilke fag?  
Det er ingen fag det vil være naturlig å slå det sammen med. 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?   x 

Hvis ja: I hvilke deler?  
Det bør vurderes om faget skal splittes i en ute- og inne-del. Da vil det kanskje være aktuelt å slå inne-delen sammen med 
byggdrifterfaget.  
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)   x  

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse:  
Det er pr nå ikke aktuelt. Det jobbes på flere fronter (NAML, SOA, Bad Park og Idrett og andre) for å se på hvordan faget 
kan utvikles. 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 
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3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
Dersom en velger deling i ute- og inne-del, vil dette gi muligheter.  
Ute-delen må utvikles i samarbeid med parter der kanskje greenkeeper og offentlige leke- og rekreasjonsarealer kan bli 
en del av dette. Som beskrevet over, pågår det et arbeid knyttet til dette.  
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
Det er ikke modellen som er utfordringen. 
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
Ev. utvikling av faget må på plass før en vurderer hvilken opplæringsmodell som er mest tjenlig. 
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GREENKEEPERFAGET5 
 

 

UTFYLT AV FAGLIG RÅD - GREENKEEPERFAGET 
 
 

1. Er faget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret:  
Alle interesseorganisasjonene i golfbransjen; Norges golfforbund, Professional Golfers Association, 
Golfadministratørenes forening og Foreningen for norske baneeiere, har skriftlig stilt seg bak NGA sin søknad om 
et nytt greenkeeperfag. Golfbaner i flere landsdeler har allerede etterspurt kurs for instruktører. Norges 
golfforbund vil trolig vedta på Golftinget i november å bruke ressurser på implementering av et nytt fag.  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret:  
Det hentes i dag fagfolk fra Sverige og Storbritannia til å ta ansvar for banene. Mange greenkeepere går snart av 
med pensjon. Selv om det ikke bygges nye golfbaner nå, er det behov for rekruttering.  

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

  x 

Begrunnelse for svaret:  
Dette er uklart, men bedriftene etterspør kompetanse. Derfor går de til utlandet både for å finne kompetanse 
og for å få sesonghjelp. Både fagbrev og utenlandsk arbeidskraft/sesongarbeidere er nødvendig for å drifte en 
golfbane.  

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret:  
Golfbanene representerer store verdier, ikke bare knyttet til selve anlegget, som er et komplisert, levende 
økosystem, men også en spesiell maskinpark.  
Fordi vedlikehold skjer mens farlig spill pågår, kreves forståelse for spillet og god kommunikasjon med brukere 
av anlegget.  

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 FRNA har valgt å fylle ut et skjema for Greenkeeperfaget, til tross for at faget ikke er en del av tilbudsstrukturen. Rådet 

viser til sin tilbakemelding til Udir om å vurdere opprettelse av faget i forbindelse med gjennomgangen av 

tilbudsstrukturen.  
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VEDLEGG – OVERSIKT OVER ARBEIDSGRUPPENE I FRNA 
 

Arbeidsgruppe og fag  Medlemmer6 

Blå arbeidsgruppe 

Akvakulturfaget og Fiske og 

fangst 

Trine-Merethe Paulsen, Utdanningsforbundet (gruppeleder)  
Knut-Eirik Svendsen, Skolenes landsforbund 
Randi Eikevik, Norges Fiskarlag 
Kim Unstad, Utdanningsforbundet 
Robert Skarpnes, Forbundet for ledelse og teknikk (vara) 
 

Grønn arbeidsgruppe  

Hestefaget, Hovslagerfaget, 

Landbruk, Gartnernæring og 

Skogfaget 

 

Petter Nilsen, NHO Mat og Drikke (gruppeleder)  
Arvid Eikeland, Fellesforbundet  
Bodil Onsaker Berg, KS  
Solveig Skogs, Spekter  
Solfrid Marthiniussen, Skogbrukets Landsforening (SL)  
Linn Gjellesvik Andresen, Utdanningsforbundet (vara) 
 

Arbeidsgruppe for Reindriftsfaget 

 

Inger Anita Smuk, Norske Reindriftsamers Landsforbund (gruppeleder) 
Berit Anne Oskal Kemi, Norske Reindriftsamers Landsforbund (vara) 

Arbeidsgruppe for 
Anleggsgartnerfaget og 
Idrettsanleggsfaget 
 
Har også vurdert det potensielt 
nye faget Greenkeeperfaget 

Kai Raundalen, Byggenæringens landsforening (BNL) 

 

 

                                                           
6 Viser kun oversikt over faste medlemmer, og ikke ressurspersoner/aktører som har deltatt i enkelte møter. 


