
Forslag fra Sp, SV, R og V 

Sak 6/22 Hovedutvalg for utdanning 

1. Pkt 1 beholdes som i innstillinga. 

 

2. Til forskjell fra innstilling fra fylkeskommunedirektør vedtas følgende tilbud 

igangsatt: 

 

Nord-Østerdal vgs   Vg1 Musikk, dans og drama, musikk 

     Vg2 Musikk 

     Vg3 Musikk 

     Vg1 Restaurant og matfag 

     Vg2 Kokk- og servitørfag 

Nord-Gudbrandsdal, avd Otta Vg1 Restaurant og matfag 

     Vg2 Kokk- og servitørfag 

Lillehammer vgs, avd sør  Vg2 Matproduksjon 

Valdres vgs    Vg1 Restaurant og matfag 

Skarnes vgs    Vg2 Datateknologi og elektronikk 

     Vg2 Frisør 

Sentrum vgs    Vg2 Kokk- og servitørfag 

 

Tilbudene som settes i gang framgår av tabellen for den enkelte skole. På bakgrunn av 

FT-sak 3//2020 og vedtatte normtallsmodell, vedtar Hovedutvalg for utdanning at 

følgende programområder ved de videregående skolene i Innlandet ikke settes i gang 

skoleåret 2022-2023: 

 

Vinstra vgs    Vg2 Datateknologi og elektronikk 

Ringsaker vgs    Vg2 Industriteknologi 

Dokka vgs    Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 

Gjøvik vgs    Vg1 Studiespesialisering, forberedende IB 

Storhamar vgs    Vg2 Matproduksjon 

Stange vgs    Vg2 Overflateteknikk 

Solør vgs    Vg2 Landbruk/gartnerinæring, friluftsliv 

Skarnes vgs    Vg1 Elektro- og datateknologi 

     Vg3 Dataelektronikerfaget 

Sentrum vgs    Vg2 Interiør og utstillingsdesign 

 

3. Pkt 4 beholdes som i innstillinga. 

4. Som alternativ til flere av Vg2-tilbudene som ikke igangsettes gis det tilbud om Full 

opplæring i bedrift dersom aktuelle læreplasser kan skaffes. 

 

5. Fylkeskommunedirektøren bes fremme en sak med gjennomgang av 

Normtallsmodellen der en ser nærmere på muligheter for differensiering av normtall 

etter geografiske avstander til tilsvarende tilbud, arbeidslivets kompetansebehov i 



regionen, ulike utdanningsprogram, elevtall og demografi, reelle kostnader og ser dette 

i sammenheng med ny opplæringsmodell, fleksible løsninger som Full opplæring i 

bedrift, Voksnes læring og ny opplæringslov. Partene i arbeidslivet og tillitsvalgte 

involveres i prosessen. Det bør ved gjennomgangen innhentes informasjon om 

hvordan andre fylker praktiserer ulike løsninger knyttet til normtall og oppfyllingsgrad 

i videregående skoleklasser. Fylkestinget bør ha sluttbehandlet saken før inntak til 

videregående skoletilbud i 2023. 

 

6. Fylkeskommunedirektøren bes om å sørge for at det gjennomføres en prøveordning 

for yrkesfag med fellesklasser der elever har fellesfag sammen og programfag hver for 

seg, der hvor dette kan være hensiktsmessig. Erfaringene fra dette bringes inn i 

arbeidet for nye opplæringsmodeller på yrkesfaglige utdanningsprogram i Innlandet. 

 


