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1.1 Styrking av yrkesfag  3 

Yrkesfagene må bli mer synlige. Elever har i dag for lite informasjon og kunnskap om faget 4 

de har lyst til å ta. Løsningen på dette problemet er å styrke rådgivningstjenesten både i 5 

ungdomsskolen og videregående. Det er viktig at elevene som går på ungdomsskolen får 6 

tilstrekkelig informasjon rundt de forskjellige linjene man kan ta. Det er viktig at dette skjer 7 

tidligst mulig så elever får god nok tid til å tenke over hva de har lyst til. Å styrke 8 

rådgivningstjenesten vil føre til at flere elever fullfører studieløpet, og har lyst å gå lærlingtid 9 

etter endt skolegang.  10 

En av hovedgrunnene til at elever ikke gjennomfører studieløpet sitt, er fordi det ikke var 11 

plass nok på den linjen de faktisk ville gå, og endte opp på en annen. Dette gjør at eleven ikke 12 

interesserer seg nok for å gjennomføre utdanninga si, og har større sannsynlighet for å droppe 13 

ut. 14 

Vi må gi bedre tilbud for lærlingplassene, 3 av 10 elever finner seg ikke lærlingplass etter de 15 

er ferdige med yrkesfaget. i 2016 så var 9% av unge mellom 15 og 29 år i Norge uten arbeid, 16 

utdanning eller arbeidsmarkedstiltak. Samarbeidet mellom bedrifter og yrkesfagslinjene skal 17 

bli mye bedre. Dette kan for eksempel føre til at hver enkelt yrkesfagelev får prøve seg i 18 

praksis før man begynner som lærling, i større grad enn det skolene praktiserer i dag.   19 

  20 

AUF i Troms vil: 21 

· Gjøre yrkesfagene mer attraktivt (mer konkret) 22 

· Styrke rådgivningstjenesten både i videregående og ungdomsskole 23 

· Alle linjer og fag burde være tilgjengelig å søke på 24 

· At det skal være 1 lærlingplass per 500 innbygger i en kommune 25 

· Lovfeste retten til lærlingplass 26 

· Styrke kunnskapsnivået på yrkesfag-lærere / bedre yrkesfaglærere til linjen  27 

  28 

1.2 Vekslingsmodellen 29 

Mange elever som går yrkesfaglig utdanning sliter med at de er lei skole. Dette fører til at de 30 

dropper å dra på skolen, som igjen fører til at de stryker i fagene. Vekslingsmodellen er et 31 

tilbud for de som skal ta fagbrev. Modellen går ut på at du har tre år der du veksler mellom 32 

praksis og skole. Fordelen med dette tilbudet er at elever som er lei skolen, kan få et tilbud på 33 

arbeidsplass istedenfor. Du får lønn mens du går på skole, i tillegg til at du klarer å beholde 34 

vennene dine. De ukene du er på skolen, hjelper lærerne dine med praksis oppgavene du får 35 

når du er på jobb. Lærerne hjelper deg også med å søke lærlingplass på førsteåret. En slik 36 

utnytting av ressursene som finnes på skolen sees som svært lønnsom. 37 

  38 

Vekslingsmodellen gjør at elever som er lei skolen, kan få en bedre tilvenning til arbeidslivet 39 

der de tidligere kan gå ut i jobb, samtidig som de går på skole. Dette er bra for både elevene 40 



og bedriftene, da det hever kompetansen på lærlingene. I motsetning til vanlig løp i yrkesfag, 41 

der mange elever føler at de blir kastet ut i arbeidslivet, dette kan koste både elevene og 42 

bedriftene at de får en så brå overgang. 43 

  44 

AUF i Troms vil: 45 

· Prøve ut vekslingsmodellen på nasjonalt nivå 46 

· Ha et tilbud som er best mulig tilpasset for lokalmiljøet  47 

· Se på tilpasningen mellom fellesfag og programfag  48 

  49 

1.3 Økt kompetanse blant lærere  50 

Mange av lærerne i yrkesfaglige utdanningslinjer er ikke utdannet lærere. De er som oftest 51 

svært dyktig i sitt fagemne, men pedagogikken mangler. Dette kan føre til dårlig oppfølging 52 

av elever, og lærere som ikke vet hvordan man skal prate til eleven for å få den til å forstå. 53 

Løsningen på dette er etterutdanning, videreutdanning og flere lærere inn i yrkesfag. 54 

Etterutdanning er noe som vil lønne seg i lengden, da elevene antageligvis får mye mer ut av 55 

timene om læreren kan forklare ting på en pedagogisk måte.  56 

  57 

AUF i Troms vil:  58 

· Etterutdanne flere lærere i yrkesfag 59 

· Statlig oppfølging av lærere som vil etterutdanne seg 60 

  61 

1.4 Lånekassa 62 

Det er et faktum at elever på yrkesfag har et større behov på stipend enn elever på 63 

studiespesialisering. Utstyr som verktøy og arbeidsklær er dyrt og mange elever trenger 64 

drahjelp fra foreldrene til å få råd til dette. På toppen av dette kommer nødvendige ting som 65 

skrivesaker og notatbøker på lik linje som elever på  66 

studiespesialisering trenger. ((Dette betyr i praksis at yrkesfagelever trenger et bedre stipend 67 

enn de som går studiespesialisering for å dekke sine krav nevnt første setning?)). Likevel blir 68 

ikke dette snakket nok om. En økning av stipendet kan minske fraværet til elevene ved at de 69 

faktisk har råd til det nødvendige for den linjen de går på. På bakgrunn av dette er det helt 70 

essensielt å se på en økning av dagens stipend for å klare seg på yrkesfag.  71 

  72 

 AUF i Troms vil: 73 

· Øke utstyrsstipendet så det dekker de reelle utgiftene  74 

 75 



1.5 Fraværsgrensa 76 

Fraværsgrensa er i hovedsak en ordning som skal medføre mindre fravær på videregående 77 

skole. Fraværsgrensa kom inn i norsk videregående skole i 2016. Den er et forsøk fra statens 78 

side på å få ned fraværet i VGS.  79 

Fraværsgrensa har delvis fungert, men ikke fordi den er god. Fraværsgrensa kan være med på 80 

å påvirke den psykiske helsen til elevene. Den gjør sånn at syke elever blir tvunget til å gå på 81 

skolen som kan være med på å spre sykdom, som kan påvirke medelever. Det vil da ende i at 82 

det kommer enten færre og færre elever på grunn av sykdom, eller en full klasse hvor over 83 

50% er syke. AUF i Troms mener at fraværet i VGS skal regnes ut ifra totalfravær, ikke 84 

enkeltfag. Dette fordi det er alt for lett å miste karakter i fag som gym og samfunnsfag. Dette 85 

fordi yrkesfagselever har mye mindre fellesfag enn det studiespesialisering har.  86 

Selv om en elev ikke får halvårsvurdering til jul, kan en likevel få standpunktkarakter hvis 87 

fraværet i faget er totalt mindre enn 10%. Dette kan også være et problem fordi f.eks. kan 88 

noen elever bli langtidssyk det første semesteret, og da har de heller ingen mulighet å ta igjen 89 

fraværet i andre semester om de skulle ha blitt frisk. 90 

Dokumentert fravær som sykdom, samtaler med rådgiver, lærer, rektor og helsesøster, 91 

elevrådsarbeid, organisert studiearbeid med avtale med faglærer, intervju til læreplass, telles 92 

ikke i fraværsgrensa. Dette er uakseptabelt. Hvis en av våre medlemmer engasjerer seg 93 

politisk i skole tid vil en få mengder med fravær. Dette vil bli stående på vitnemålet som 94 

fravær men uten en beskrivelse av hva det er. Man får godkjent fravær i 10 dager men etter 95 

det vil det bli stående som udokumentert fravær.  96 

 97 

AUF i Troms vil: 98 

· ha et felles fraværsreglement for alle skolene 99 

· at prosentandelen skal regnes på totalt fravær, og ikke fravær fra enkeltfag 100 

· at helsesykepleier på uansett nærliggende skole eller helsestasjonen skal kunne 101 

dokumentere sykefravær 102 

· at det blir påbudt med et møte med foresatte, faglærer og rådgiver hvis  103 

· elevene er i fare for å overstige grensen på 10% 104 

· at gyldig fravær også skal gjelde idrett og kulturelle arrangementer på ikke nasjonalt 105 

nivå om fravær godkjennes av faglærer 106 
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1.6 Boliger for lærlinger 108 

Dagens skolesystem har flere hull. Flere elever må flytte på seg i landet for å kunne gå den 109 

linjen de ønsker å gå på. Dette er mildt sagt en omrokkering for unge mennesker. Det krever 110 

mye å flytte på seg, eleven må finne seg en bolig og får en betydelig innstrammet økonomisk 111 

situasjon. Samtidig må eleven flytte fra venner og familie som er en stor sosial helomvending, 112 

de må starte på et nytt sted med blanke ark ofte uten noen ved sin side.  113 

Hovedproblemet er likevel at det ikke finnes nok boliger for lærlinger. Dette resulterer i at 114 

elever må lete etter boliger i det private boligmarkedet. En elev skal ikke måtte lete etter et 115 



bosted i det private markedet for å fullføre videregående. Kostnadene for å klare seg er store 116 

nok fra før av. Dette belaster studentene økonomisk og psykisk ved byrden.  117 

  118 

AUF i Troms vil: 119 

· Tilrettelegge for at elever som må flytte på seg for videregående får en grei overgang 120 

· Bygge flere boliger for lærlinger 121 


