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Fremtidig tilbudsstruktur for videregående opplæring i Innlandet 
fylkeskommune 
 
Fylkesrådmannens innstilling til vedtak: 
 

1. Tilbudsstruktur for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune sendes på 
høring slik den framgår av saksframlegget. Forslaget beskriver hvilke tilbud som 
planlegges lyst ut for skoleåret 2021-2022. 

2. Vedtak om tilbudsstruktur for skoleåret 2021-2022 legges frem til politisk behandling i 
fylkestinget i desember 2020 etter gjennomført høring.  

 
 

Tron Bamrud 
Fylkesrådmann 

 

Vedlegg 

1 Fremtidig tilbudsstruktur i Innlandet fylkeskommune Skoleoversikt 

  

Saksframlegg



Bakgrunn 
 
Denne saken omhandler tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune 
for skoleåret 2021-2022. 
 
I september 2019 ble det behandlet to saker i Fellesnemnda knyttet til tilbudsstrukturen i Innlandet 
fylkeskommune, «Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune – 
skoleåret 2020-2021» (53/19) og «Foreløpig fremtidig tilbudsstruktur for videregående opplæring i 
Innlandet fylkeskommune» (54/19). I sistnevnte sak fattet Fellesnemnda følgende vedtak: 
 

1. Fellesnemnda tar til orientering forslaget om foreløpig framtidig tilbudsstruktur i Innlandet 
fylkeskommune slik det framgår i saksframlegget og ber om at forslaget legges til grunn for 
videre utredningsarbeid. 

2. Saksframlegget blir grunnlaget for videre utredningsarbeid som skal behandles i utvalg for 
utdanning som innstiller til fylkestinget. 

3. Ny yrkesfagstruktur må være i samsvar med arbeidslivets behov i de ulike regionene. 
Videregående opplæring og næringsavdelingen må samarbeide tett om å kartlegge de reelle 
behovene. 

4. Egen sak om normtallsmodell gjeldende fra og med inntaket til videregående opplæring 
skoleåret 2020-2021 vil bli lagt fram for politisk behandling tidlig i 2020 til utvalg for 
utdanning som innstiller til fylkestinget. 

 
På bakgrunn av dette er det gjort ytterligere utredningsarbeid. Gjennom et tverrfaglig samarbeid 
mellom Næring og internasjonalisering og Kompetanse og tannhelse har det blitt gjennomført møter 
med representanter fra næringslivet i alle regionene i Innlandet.  
 
I sak 53/19 ble det fattet vedtak om hvor de nye utdanningsprogrammene på Vg1 skulle ligge. Dette 
legger føringer for tilbudsstrukturen framover, da det er et ønske å se sammenheng mellom 
utdanningsprogrammene på Vg1 og programområdene på Vg2 og Vg3 for å sikre gode fagmiljøer og 
god utnyttelse av utstyr og lokaler.   

 
Vurdering 
 

Overordnede hensyn og økonomi 
Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skal i størst mulig grad gjenspeile arbeidslivets og 
næringslivets behov for kompetanse i Innlandet. Det vil si at ungdom skal få tilgang til utdanningsløp 
som fører fram til fag-/svennebrev/vitnemål eller planlagt grunnkompetanse. 

Nasjonalt er det vedtatt en ny yrkesfagstruktur som innebærer en større grad av spesialisering. 
Bakgrunnen for endringen er at man ønsker at yrkesfagelever kommer tidligere i gang med 
spesialisering innenfor gitte fagområder. 

Innlandet fylkeskommune dekker et stort geografisk område med spredt bosetting. For å kunne 
ivareta god kvalitet i opplæringen, samtidig som en opprettholder en rasjonell drift, er det viktig at 
tilbudsstrukturen tar hensyn til både næringslivet og elevgrunnlaget i regionene. For å kunne tilby 
programområder på Vg2 er det avgjørende at skolen har et tilstrekkelig elevgrunnlag på Vg1. Det er 



et gjennomgående prinsipp at skoler har et rekrutteringsgrunnlag fra eget Vg1 når det planlegges 
plassering av Vg2-tilbud. Dette er for å sikre godt fagmiljø og kvalitet i opplæringen.  

Elevgrunnlaget i Innlandet viser ifølge nasjonal statistikk en nedadgående kurve i årene framover. 
Dette medfører at det statlige rammetilskuddet til fylkeskommunen reduseres. Det er derfor helt 
nødvendig å tilpasse tilbudsstrukturen til betydelig lavere elevtall og reduserte økonomiske rammer.  

Ved plassering av tilbudene er det viktig å utnytte skolenes eksisterende kompetanse, lokaliteter og 
utstyr. Det må være et tilstrekkelig elevgrunnlag og tilgang på læreplasser for å kunne sette i gang et 
tilbud. I forslaget som nå sendes på høring er dette tatt med i vurderingen. 

I denne saken omhandles alle tilbudene i videregående opplæring i Innlandet. Det er lagt særlig vekt 
på implementering av ny yrkesfagstruktur. Det foreslås videreføring av de studieforberedende 
tilbudene som allerede er etablert.  

 

Prosess 
Fylkeskommunene nedsatte en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide forslag til fremtidig 
tilbudsstruktur januar 2019. Arbeidsgruppen besto av medarbeidere fra videregående opplæring og 
tillitsvalgte fra begge fylker. Forslag til fremtidig tilbudsstruktur ble sendt ut på høring sommeren 
2019 til videregående skoler, hovedtillitsvalgte, regionrådene, yrkesopplæringsnemnda, 
Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede, Elev- og lærlingeombud og 
Opplæringskontorene.  

I september 2019 vedtok Fellesnemda i sak 54/19 «Foreløpig fremtidig tilbudsstruktur for 
videregående opplæring i innlandet fylkeskommune». Vedtaket i Fellesnemda la grunnlaget for 
videre utredningsarbeid frem til ny behandling i fylkestinget oktober 2020. Arbeidet ble gjennomført 
i samarbeid med Eiendomsavdelingen og Næring og internasjonalt samarbeid. Det ble gjennomført 
møter med flere av de videregående skolene og næringslivsrepresentanter fra kommunene i alle 
regioner.  

Forslaget som nå foreligger sendes på åpen høring. Vedtak i saken fattes i fylkestinget i desember 
2020, og vil da kunne sees i sammenheng med de økonomiske rammene. Tilbudsstrukturen må være 
vedtatt før nyttår, da søknadsportalen for kommende søkere til videregående opplæring åpner i 
begynnelsen av januar hvert år. 

 

Arbeidslivets behov 
Tilbudsstrukturen innen videregående opplæring skal ses i sammenheng med arbeidslivets behov. 
Det vil si at ungdom i størst mulig grad skal få tilgang til utdanningsløp som fører til fag-
/svennebrev/vitnemål eller planlagt grunnkompetanse. Spesielt for de yrkesfaglige utdanningsløpene 
kreves utstrakt samarbeid med bedrifter slik at elever får praksis innen faget yrkesfaglig fordypning 
og for å få tilgang til læreplasser. Når et lokalt og regionalt arbeidsliv gir sterke signaler om et ønsket 
opplæringstilbud må dette gjenspeiles i arbeidslivets vilje til å ta inn lærlinger.  

I samsvar med punkt 3 i fellesnemndas vedtak ble det i mai gjennomført møter i alle regioner med 
representanter fra næringslivet.  

Møtene har gitt gode generelle tilbakemeldinger om næringslivets behov i den enkelte region. En slik 
møtearena gir mulighet til å gi næringslivet innblikk i kompleksiteten rundt tilbudsstruktur og 



dimensjonering. Det er viktig for videregående opplæring å tydeliggjøre næringslivets rolle når det 
gjelder å gjøre yrkesfagene attraktive og bidra til økt rekruttering. I fremtidige møter bør det legges 
vekt på at tilbakemeldingene og erfaringene må underbygges med statistikk og være noe mer 
konkrete.  

NHO-kompetansebarometer, KS-kommunesektorens arbeidsgivermonitor, NAVs 
bedriftsundersøkelse og NAV Innlandet omverdensanalyse er sentrale og naturlige 
kunnskapsgrunnlag når det gjelder kartlegging av næringslivets behov. Til sak 54/19 i Fellesnemnda 
ble det bestilt en oversikt over stillinger utlyst gjennom NAV for Innlandet i kalenderåret 2018. Dette 
statistikkgrunnlaget ligger til grunn når det henvises til antall utlyste stillinger.  

  

Elevtallsutvikling 
Tilbudsstrukturen må ses i sammenheng med elevtallsutviklingen i Innlandet fylke. Statistikk fra 
Utdanningsdirektoratet viser at vi i den neste tiårsperioden kommer til å se en nedgang i 
avgangselever fra ungdomsskolen på vel 600 elever. I tillegg til elevtallsnedgangen i fylket har det de 
siste årene vært ca. 200 avgangselever fra grunnskolen i Innlandet fylke som hvert år tas inn på 
private videregående skoler som for eksempel NTG, CREATE og Wang.  
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Ser vi på framskrivningen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt hovedalternativ for personer i 
aldersgruppen 16-18 år, viser denne en nedgang på ca. 500 personer allerede etter ca. 5 år, altså i 
2024. Etter det vil antall ungdommer i aldersgruppen holde seg stabilt frem til 2029, før vi får en ny 
nedgang på ca. 700 i 2034. Differansen på antall ungdommer i aldersgruppen 16-18 år i Innlandet blir 
da antatt å være på ca. 1200 ungdommer fra 2019 til 2034.  
 

Tilrettelagte tilbud 
Denne saken omhandler den ordinære tilbudsstrukturen. Skolene vil kunne tilby egne tilrettelagte 
tilbud for de som trenger omfattende tilrettelegging av sitt opplæringstilbud på bakgrunn av dialog 
mellom hjelpeinstanser og skoleeier. Slike tilrettelagte tilbud er ikke nærmere omtalt i denne saken. 
Det vil si at elever på tilrettelagte grupper ikke er en del av statistikken som viser antall primærsøkere 
og antall inntatte etter 2. inntaket. Flere av de tilrettelagte tilbudene vil ha et elevantall som er 
mindre enn 10, og ville dermed blitt utelatt fra statistikken av personvernhensyn.  

 

Samarbeidsavtaler med andre fylkeskommuner 
Det er inngått samarbeidsavtaler med andre fylker som det er naturlig at Innlandet fylkeskommune 
utveksler søkere med. Dette gjelder samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune vedrørende søkere 
fra kommunene Jevnaker og Lunner til Hadeland vgs., og med Trøndelag fylkeskommune vedrørende 
søkere fra kommunene Folldal, Os, Tolga, Alvdal, Rendalen, Røros og Holtålen som kan søke seg til 
Nord-Østerdal vgs., Storsteigen vgs. og Røros vgs.  
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Konklusjon 

Studieforberedende utdanningsprogram foreslås videreført som i dag, da disse tilbudene er godt 
innarbeidet i dagens tilbudsstruktur og det er naturlig å videreføre så lenge elevgrunnlaget tilsier det. 

De største endringene i ny yrkesfagstruktur finner vi på Bygg- og anleggsteknikk og Restaurant og 
matfag. Endringene innebærer mer spesialisering på Vg2. Med vårt elevgrunnlag innebærer dette en 
større sårbarhet med tanke på å opprette smale tilbud og samtidig fylle opp skolenes kapasitet. Det 
må i tillegg være nok læreplasser i de enkelte fag. 

Dette medfører blant annet at det innenfor bygg- og anleggsteknikk må vurderes hvor mange tilbud 
som kan opprettes på Vg2 Rør kontra Vg2 Betong og mur. Når det gjelder Restaurant og matfag, er 
det tilsvarende utfordring mellom Vg2 Kjøttfag og næringsmiddelindustri kontra Vg2 Baker og 
konditor. Det innføres tre nye utdanningsprogram, hvor alle anses som smale og med begrenset 
søketilfang og læreplassmuligheter. Dette gjelder Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Frisør, 
blomster, interiør og eksponeringsdesign og Håndverk, design og produktutvikling. 

Tilbudene er nærmere vurdert og kommentert videre i saksutredningen.  

Fylkesrådmannen anser tilbudsstrukturen som her foreslås sendt på høring som balansert, og ser ikke 
at de omtalte rammebetingelsene gir grunnlag for en større bredde i tilbudet. Endelig forslag til 
tilbudsstruktur vil legges fram for behandling i fylkestinget i desember 2020, etter at høringen er 
gjennomført, og fylkeskommunens økonomiske rammer for 2021 er kjent. 

  



Oversikt tilbudsstruktur 
Studieforberedende utdanningsprogram 

Idrettsfag 

Kunst, design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon 

Musikk, dans, drama 

Studiespesialisering 

International Baccalaureate 

Yrkesfaglige utdanningsprogram og ny yrkesfagstruktur 

Endring i læreplanene 

Gjennomgang av det yrkesfaglige tilbudet i Innlandet 

Bygg- og anleggsteknikk 

Håndverk, design og produktutvikling (Design og håndverk) 

Elektro og datateknologi (Elektro) 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

Helse- og oppvekstfag 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

Naturbruk 

Restaurant- og matfag 

Salg, service og reiseliv 

Teknologi- og industrifag 

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 

Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse 

 

 



Studieforberedende utdanningsprogram 
De studieforberedende utdanningsprogrammene er Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur, Medier 
og kommunikasjon, Musikk, dans og drama og Studiespesialisering.  

Innstillingen for studieforberedende og studiespesialiserende tilbud inkluderer tall for 
gjennomsnittlig inntatte elever for skoleårene 2016/17-2018/19. I tillegg har vi oppgitt antall 
primærsøkere (antall søkere som har dette som sitt førsteønske) for skoleåret 2020-2021, og antall 
inntatte på Vg1 for skoleåret 2020-2021. Dette vil gi en oversikt over hvor mange som har ønsket seg 
til det spesifikke utdanningsprogrammet på en bestemt skole. I oversikten over antall primærsøkere 
er det også inkludert søkere fra andre fylker som har det spesifikke ønske i Innlandet som sitt 
førsteønske.  

Innstilling for tilbud innen studieforberedende utdanningsprogram/programområder: 

Idrettsfag   
Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 etter 

2.inntaket for 
skoleåret 2020-

2021 
 Vg1 Vg2 Vg3   
Fjellregionen:      
Nord-Østerdal videregående 
skole  

31 27 29 31 30 

Nord-Gudbrandsdalen:      
Nord-Gudbrandsdal 
vidaregåande skule avd. Otta 

29 29 26 18 20 

Sør-Østerdal:      
Trysil videregående skole 17 15 16 22 19 
Elverum videregående skole 30 29 31 37 30 
Lillehammerregionen:      
Gausdal videregående skole 48 42 45 55 50 
Valdres:      
Valdres vidaregåande skule 24 19 21 42 30 
Hamarregionen:      
Storhamar videregående 
skole 

31 25 25 71 30 

Stange videregående skole 30 28 29 33 30 
Gjøvikregionen:      
Lena-Valle videregående 
skole avd. Lena 

52 54 54 49 50 

Kongsvingerregionen:      
Øvrebyen videregående skole 30 27 29 66 30 
Hadeland:      
Hadeland videregående skole 31 31 32 47 30 

Kilde: Vigo 



 

Kunst, design og arkitektur  
Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

 Vg1 Vg2* Vg3**   
Sør-Østerdal:      
Elverum videregående skole 15 13 X*** 19 20 
Hamarregionen:   
Hamar katedralskole 23 18 12 31 30 
Gjøvikregionen:   
Gjøvik videregående skole 15 14 15 28 16 
Kongsvingerregionen:   
Sentrum videregående skole 12 15 16 18 23 

Kilde: Vigo 
*Kun for skoleårene 2017-2018 og 2018-2019 
**Kun for skoleåret 2018-2019 
***Av personvernhensyn er antall under 10 elever merket med X. 

 

Medier og kommunikasjon  
Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere 
på Vg1 for 
skoleåret 2020-
2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 
etter 2.inntaket 
for skoleåret 
2020-2021 

 Vg1 Vg2 Vg3   
Lillehammerregionen:      
Gausdal videregående 
skole 

28 27 43 16 16 

Hamarregionen:      
Hamar katedralskole 30 31 22 43 30 
Gjøvikregionen:      
Gjøvik videregående skole 30 33 34 34 30 
Kongsvingerregionen:      
Sentrum videregående 
skole 

30 27 26 25 30 

Hadeland:      
Hadeland videregående 
skole 

24 19 15 28 30 

Kilde: Vigo 
* Tilbudet var tidligere underlagt yrkesfagstrukturen, men ble fra skoleåret 2016-2017 endret fra yrkesfaglig tilbud til 
studieforberedende utdanningstilbud. 

 



Musikk, dans, drama  
Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 
etter 2.inntaket 
for skoleåret 
2020-2021 

 Vg1 Vg2 Vg3   
Fjellregionen:      
Nord-Østerdal videregående skole  17 15 14 10 11 
Midt-Gudbrandsdalen:      
Vinstra vidaregåande skule 25 21 17 23 16 
Hamarregionen:      
Stange videregående skole 57 53 50 66 53 
Gjøvikregionen:      
Gjøvik videregående skole 45 43 43 53 45 
Hadeland:      
Hadeland videregående skole 20 14 17 22 19 

Kilde: Vigo 

Studiespesialisering  
Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

 Vg1 Vg2 Vg3   
Fjellregionen:   
Nord-Østerdal videregående skole 56 49 56 48 46 
Nord-Gudbrandsdalen:   
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande 
skule avd. Lom 

27 26 29 36 30 

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande 
skule avd. Otta 

24 19 20 19 21 

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande 
skule avd. Dombås 

15 23 20 29 27 

Sør-Østerdal:   
Trysil videregående skole 24 26 27 26 24 
Elverum videregående skole 101 106 107 132 119 
Midt-Gudbrandsdalen:   
Vinstra vidaregåande skule 54 49 51 63 60 
Lillehammerregionen:   
Lillehammer videregående skole 
avd. Sør 

196 184 208 225 180 

Gausdal videregående skole 27 30 41 14 16 
Valdres:   
Valdres vidaregåande skule 54 51 59 37 40 



Kilde: Vigo 

 

International Baccalaureate  
Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 2016/17-
2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 
etter 2.inntaket 
for skoleåret 
2020-2021 

 Vg1 Vg2 Vg3   
Sør-Østerdal:      
Elverum videregående 
skole 

29 24 17 26 25 

Gjøvikregionen:      
Gjøvik videregående skole 31 24 26 25 27 

Kilde: Vigo 

 
Yrkesfaglige utdanningsprogram og ny yrkesfagstruktur 
Ny yrkesfagstruktur fases inn over en treårsperiode, Vg1 fra skoleåret 2020-2021, Vg2 fra skoleåret 
2021-2022 og Vg3 fra skoleåret 2022-2023. Gammel yrkesfagstruktur fases ut i samme rekkefølge. 

Bakgrunnen for endring av yrkesfagstrukturen handler om graden av kunnskap elevene har hatt når 
de har fullført to år på skolen, ved at yrkesfagelever ikke kommer i gang med spesialiseringen før 
andre året. Næringslivets tilbakemelding er at elever ikke får nok kunnskap i faget før de blir 
lærlinger. Det første året bruker elever for mye tid på fagområder de ikke trenger, fordi elever med 
svært ulike yrkesfag tar de samme fagene. Som et eksempel nevnes det at elever som skal bli frisører 
har den samme læreplanen på Vg1 Design og håndverk som de som skal bli båtbyggere. 

Den nye strukturen bygger på et omfattende utredningsarbeid hvor partene i arbeidslivet har gitt 
innspill gjennom ni faglige råd og fem ekspertutvalg. I tillegg har Utdanningsdirektoratet gitt sin 
vurdering, og saken har vært på høring og fått mange innspill. 

Hamarregionen:   
Ringsaker videregående skole 91 98 107 81 91 
Hamar katedralskole 229 219 245 216 210 
Stange videregående skole 55 47 56 21 28 
Gjøvikregionen:   
Gjøvik videregående skole 122 141 150 157 120 
Lena-Valle videregående skole 
avd. Lena 

43 45 43 25 30 

Dokka videregående skole 30 26 32 17 28 
Kongsvingerregionen:   
Solør videregående skole avd. Flisa 48 43 48 46 45 
Skarnes videregående skole 38 48 50 35 36 
Øvrebyen videregående skole 96 98 109 91 91 
Hadeland:   
Hadeland videregående skole 92 90 102 97 90 



Kunnskapsgrunnlaget for ny yrkesfagstruktur peker på at mange yrkesfagelever ikke har god nok 
kunnskap i faget de skal jobbe med når de skal ut i lære, og næringslivet får ikke rekruttert 
arbeidstakere med den kompetansen de trenger. Med ny yrkesfagstruktur er det nasjonale 
myndigheter sin målsetting å bidra til at Norge får dyktige fagarbeidere som har den kompetansen 
arbeidslivet trenger i framtiden.  

Kunnskapsdepartementet har påpekt at ny yrkesfagstruktur blant annet får konsekvenser for 
utstyrspark, bygningsmasse og kompetanse. Merkostnader knyttet til nytt utstyr eller bygninger på 
grunn av endringer i tilbudsstrukturen er vanskelig å beregne da dette fordrer en detaljert 
gjennomgang av fylkeskommunes skolebygg og utstyr. Kunnskapsdepartementet signaliserer at deler 
av behovet også kan håndteres med et tettere samarbeid med lokalt arbeidsliv. Endringene i 
tilbudsstrukturen kan også medføre at fagkompetansebehov for lærere endres som følge av at 
lærefagene og programområder endres. Dette kan utløse behov for etter- og videreutdanning for 
lærere.  

Det har kommet noen innspill fra skolene på utstyrsbehov i forbindelse med ny struktur og 
fagfornyelsen, men det er for tidlig å tallfeste investeringsbehovet i denne saken. Det er behov for at 
skolene har gjennomført undervisning i de nye læreplanmålene før de kan gi en konkret og presis 
tilbakemelding på utstyrsbehov, og læreplanene for Vg2 og Vg3 er ennå ikke vedtatt. Det vil derfor 
være behov for å gjennomgå utstyrsbehovet på et senere tidspunkt. Det er naturlig å forvente et 
visst behov i og med at det har kommet nye utdanningsprogrammer/programområder og at enkelte 
utdanningsprogrammer/programområder har endret navn som tilsier et nytt fokus på hva som skal 
vektlegges. Eksempler på dette er Elektro og datateknologi (tidligere Elektro) og Frisør, blomster, 
interiør og eksponeringsdesign (tidligere Design og håndverk). 

I lys av elevtallsutviklingen i Innlandet fylke vil det med ny yrkesfagsstruktur være behov for å 
vurdere forsvarligheten av bredden i tilbudsstrukturen ved den enkelte skole, spesielt innenfor Vg2-
nivået. Spesialiseringen av Vg2-nivåene gjør det utfordrende for fylkeskommunen å tilby alle de nye 
programområdene. Dette vil også være avhengig av elevgrunnlaget fra Vg1. Det er også avgjørende 
om det er bedrifter som etterspør lærlinger innenfor de enkelte lærefagene. Elever som starter på 
yrkesfag må sikres tilgang til et arbeidsliv for å få fullført opplæringsløpet med fag- og svennebrev 
eller yrkeskompetanse. Dette er momenter som er vektlagt i forslagene til plassering av 
utdanningsprogram og programområder på den enkelte skole.  

I en overgangsperiode mellom gammel og ny tilbudsstruktur vil det være en blanding av tilbud fra de 
to tilbudsstrukturene på følgende vis: 

Skoleår Ny tilbudsstruktur Gammel tilbudsstruktur 

2020-2021 Vg1 Vg2, Vg3 

2021-2022 Vg1, Vg2 Vg3 

2022-2023 Vg1, Vg2, Vg3  

 

Endring i læreplanene  
Endringer i læreplanene skal gi gode skolefag med relevant innhold, og progresjonen i 
opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres. Læreplanene skal gi tydeligere 
retning for skolenes og lærernes valg av innhold i opplæringen, og for vurderingen av elevenes 
kompetanse. Endringer i læreplaner blir gjennomført trinnvis fra høsten 2020 for å ivareta en bedre 



relevans i fagene. Endringene i læreplanene er under utarbeidelse og det er kun læreplanene for 
Vg1-nivået som er klare til skolestart skoleåret 2020-2021. Læreplanene for Vg2 og Vg3 er ute på 
høring når denne saken behandles.   

 

Det yrkesfaglige tilbudet i Innlandet 
For å gi et innblikk i hva de forskjellige utdanningsprogrammene og programområdene inneholder, er 
det skrevet en forklarende tekst til de fleste utdanningsprogram og programområder. Informasjonen 
er i stor grad hentet fra nettstedet www.utdanning.no som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. 
Teksten tar utgangspunkt i gammel struktur og læreplaner, men det vil allikevel kunne gi et bilde av 
innholdet og oppnådd kompetanse i utdanningsområdet og programområdet. I innledningen til hvert 
utdanningsprogram vises både gammel og ny struktur i form av strukturkart. 

Den nye strukturen i yrkesfagene stiller blant annet krav til at elevene på Vg1 skal få kunnskap og 
innsikt i valgmuligheter på Vg2-nivået. Dette fordi elevene fra Vg2 går inn i en mer spesialisert 
yrkesfaglig opplæring. Dette innebærer at skoler som tilbyr Vg1, i større grad enn i dag, vil få et 
ansvar for å sikre at elevene får en smakebit av programområder som tilbys på Vg2, også ved andre 
skoler. 

Den økte spesialiseringen på Vg2 får konsekvenser for hvor bredt tilbudet kan være med tanke på 
skolens lokaler, kompetanse og utstyr. Elevgrunnlag og næringslivets behov for det enkelte 
programområde vil også være av avgjørende betydning. Med økt spesialisering vil det melde seg 
utfordringer for skoler som har et begrenset elevgrunnlag. 

Bygg- og anleggsteknikk 
Gammel struktur: 

http://www.utdanning.no/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny struktur fra skoleåret 2020-2021: 



 

Kilde: ww.udir.no 

 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk  
Bygg- og anleggsteknikk er et utdanningsprogram hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i 
Innlandet fylke. Rekrutteringen til utdanningsprogrammet, formidlingen til læreplass og næringslivets 
behov tilsier at det er nødvendig å tilby utdanningsprogrammet på et bredt antall skoler. Oversikt 
over utlyste stillinger i Innlandet publisert av NAV for kalenderåret 2018 viser at det ble utlyst 2000 
stillinger innen Bygg- og anleggsteknikk i Innlandet. 

I møte med næringslivet i regionene uttrykker flertallet et spesifikt behov i arbeidslivet innen Bygg- 
og anleggsteknikk.  



 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk tilbys i dag på 14 skoler i Innlandet: 

 

Antall elever på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk har i gjennomsnitt ligget på i overkant av 420 elever for 
skoleårene 2016/2017-2018/19 ved skolene i Innlandet. 

Dagens tilbudsstruktur på Vg1 har vist seg å rekruttere elever og møte behovet i næringslivet på en 
god måte, derfor foreslås det å opprettholde dagens tilbud på Vg1.  

Innstilling: 

- Vg1 Bygg- og anleggsteknikk tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere 
på Vg1 for 
skoleåret 2020-
2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 
etter 2.inntaket 
for skoleåret 
2020-2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole  16 15 15 
Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Lom  

22 8 14 

Sør-Østerdal:    
Trysil videregående skole  13 16 16 
Elverum videregående skole  31 40 30 
Midt-Gudbrandsdalen:    
Vinstra vidaregåande skule  46 22 26 



Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Nord  

61 27 40 

Valdres:    
Valdres vidaregåande skule  17 22 27 
Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole  30 34 41 
Stange videregående skole  41 52 60 
Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående skole  48 50 45 
Dokka videregående skole  18 11 15 
Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Våler 16 10 15 
Skarnes videregående skole  37 28 30 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole  34 31 31 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

Programområdene på Vg2-nivå 
I dagens tilbudsstruktur består Vg2 innen utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk av 
programområdene Anleggsteknikk, Byggteknikk, Klima-, energi- og miljøteknikk, Overflateteknikk og 
Treteknikk.  

I den nye tilbudsstrukturen fra skoleåret 2020-2021 deles Vg2 opp i følgende programområder: 
Anleggsgartner, Anleggsteknikk, Betong og mur, Overflateteknikk, Rør, Treteknikk, Tømrer og 
Ventilasjon, membran og taktekking. 

 

Vg2 Anleggsgartner 

 

For skoleåret 2018-2019 ble tilbudet tilbudt ved Lena-Valle vgs. avd. Valle og Solør vgs. avd. 
Sønsterud innen utdanningsprogrammet Naturbruk.  Vg2 Anleggsgartner er flyttet fra 
utdanningsprogrammet Naturbruk til Bygg- og anleggsteknikk. Lena-Valle vgs. har ikke Vg1 Bygg- og 
anleggsteknikk, men har kompetanse, utstyr og lokaliteter i kraft av å tilby Vg1 Naturbruk. I ny 
tilbudsstruktur endres plasseringen av tilbudet Vg2 Anleggsgartner fra Solør vgs. avdeling Sønsterud 
til avdeling Våler. Dette er et organisatorisk grep initiert av skolen.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 23 søkere. Tegnede 
lærekontrakter har i samme tidsrom i gjennomsnitt ligget på ca. 11 inngåtte kontrakter.   

 

 

  



Innstilling:  

– Vg2 Anleggsgartner tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Gjøvikregionen:    
Lena-Valle videregående skole avd. 
Valle 

15 20 15 

Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Våler 10 Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Anleggsteknikk (Landslinjetilbud) 

 

Tilbudet innen Vg2 Anleggsteknikk har vært tilbudt som landslinje ved seks videregående skoler i 
landet. Argumentasjonen for å opprette landslinjer har vært å opprettholde tilstrekkelig 
utdanningskapasitet i små og særlig ressurskrevende fag. Kunnskapsdepartementet godkjenner 
landslinjer og tilbudene får tilskudd til drift og utstyr fra Utdanningsdirektoratet. Vg2 Anleggsteknikk 
er et særlig ressurskrevende fag som i Innlandet i dag kun tilbys ved Solør vgs. avd. Våler. For 
skoleåret 2018-2019 utvidet Hedmark fylkeskommune det fylkeskommunale tilbudet ved å opprette 
en egen klasse for Vg2 Anleggsteknikk med bakgrunn i næringslivets behov. Den fylkeskommunale 
klassen er videreført i Innlandet for skoleåret 2020-2021. Videreføring av den fylkeskommunale 
klassen er en del av dimensjoneringsarbeidet og må vurderes fra år til år.   

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligger på ca. 250 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsrom var i gjennomsnitt 66 elever, hvor skoleårene 2016-2017 og 2017-
2018 har et elevtall på ca. 60 elever og 2018-2019 har et elevtall på ca. 76 elever. Tegnede ordinære 
lærekontrakter har i gjennomsnitt ligget på ca. 75 inngåtte kontrakter.   

Tilbudet er særlig ressurskrevende og det er derfor viktig å utnytte ressursene som i dag finnes ved 
Solør vgs. avd. Våler hvor maskin-, verksted- og utstyrsparken er stor og oppdatert.  

 

 



Innstilling:  

– Vg2 Anleggsteknikk tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. 
Våler 

66 146 75 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Betong og mur 

 

Betong og mur er et lærefag som så langt har hatt få søkere til læreplass. Flere skoler i Innlandet 
ønsker å tilby dette programområdet i tillegg til Vg2 Tømrer. Skolene som i dag underviser i Vg2 
Byggteknikk har lærere som har kompetanse til å dekke dagens læremål innen betong og mur. Det 
kommer nå nye læreplaner, og programområdet spesialiseres som et eget løp på Vg2. Det er naturlig 
å anta at skolene vil ha behov for å etterutdanne lærere for å imøtekomme kompetansemålene i de 
nye læreplanene.  

Dette er et opplæringstilbud som bør tilbys ved noen få skoler i Innlandet ut ifra lokaliteter, utstyr og 
kompetanse. Det er lagt vekt på arbeidslivets behov og elevtallsutvikling i regionen som danner 
søkergrunnlag til skolens samlede opplæringstilbud. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 innen Vg2 Byggteknikk i gammel 
struktur var ca. 250 søkere. Antall inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 249 elever. 
Tegnede lærekontrakter innen lærefagene til det gamle programområdet Vg2 Byggteknikk har i 
gjennomsnitt ligget på ca. 190 inngåtte kontrakter.  Av de 190 kontraktene var 29 kontrakter tegnet 
innen lærefagene Betongfaget og Murerfaget som rekrutterer fra det nye Vg2 Betong og mur. 

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill på å flytte Vg2 Mur og betong fra 
Lillehammer videregående skole til Gjøvik videregående skole. Vg2 Mur og betong er avhengig av et 
godt elevgrunnlag for å rekruttere nok elever til igangsettelse, noe Gjøvikregionen tilfredsstiller. I 
tillegg til elevgrunnlag er man avhengig av gode lokaler og riktig utstyr. Det er ikke ledige lokaler ved 
Gjøvik videregående skole slik situasjonen er i dag.  

Region Sør-Østerdal ønsket i høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda å utvide tilbudet ved Solør 
videregående skole med Vg2 Betong og mur. Med et elevtall på i gjennomsnitt 16 elever de senere 
årene vil det ikke være grunnlag for å tilby det ressurskrevende Vg2 Betong og mur i tillegg til Vg2 
Tømrer.  

Etter dialog og drøfting med skolene er Lillehammer videregående skole tatt bort fra innstillingen til 
fordel for Vg2 Rør. Elevtallsgrunnlaget tilsier at det ikke er grunnlag for opprettelse av både Vg2 
Betong og mur og Vg2 Rør i tillegg til Vg2 Tømrer og Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking.  



Innstilling:  

– Vg2 Betong og mur tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Midt-Gudbrandsdalen:    
Vinstra vidaregåande 
skule 

Nytt programområde Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Hamarregionen:    
Stange videregående 
skole 

Nytt programområde Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

 

Vg2 Overflateteknikk 

 

Dette programområdet er utfordrende når det gjelder rekruttering. Tidligere var dette tilbudet 
tilgjengelig ved Gjøvik videregående skole og Skarnes videregående skole, men tilbudene er tatt ut på 
grunn av lave søkertall.  

Tilbakemelding fra Stange videregående skole er at mange bedrifter støtter en eventuell etablering 
av Vg2 Overflateteknikk ved skolen. Næringslivet melder at det er vanskelig å oppdrive faglært 
arbeidskraft innen feltet, og at økonomiske oppgangstider spesielt i Øst-Europa gjør det utfordrende 
å holde på arbeidskraften.  

Med bakgrunn i næringslivets behov og støtte til en etablering av tilbudet ved Stange videregående 
skole, samt skolens beliggenhet med stort potensielt elevtilfang, mener vi det er grunnlag for en 
nyetablering av Vg2 overflateteknikk.  

Innstilling:  

– Vg2 Overflateteknikk tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Hamarregionen:    
Stange videregående 
skole  

Nytt tilbud Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

 

 

Vg2 Rør 

 

Vg2 Rør kommer fra det gamle Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk som blir delt opp i Vg2 Ventilasjon, 
membran og taktekking og Vg2 Rør.  



Dette er et opplæringstilbud som bør tilbys ved noen få skoler i Innlandet ut ifra lokaliteter, utstyr og 
kompetanse. Det er lagt vekt på arbeidslivets behov og elevtallsutvikling i regionen som danner 
grunnlag for søkergrunnlag til skolens samlede opplæringstilbud.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 innen Vg2 Byggteknikk i gammel 
struktur var ca. 250 søkere. Antall inntatte elever i samme tidsrom var i gjennomsnitt 249 elever. 
Tegnede lærekontrakter innen lærefagene til det gamle programområdet Vg2 Byggteknikk har ligget 
på ca. 190 inngåtte kontrakter.  Av disse 190 kontraktene var 49 kontrakter tegnet innen lærefaget 
Rørleggerfaget som rekrutterer fra Vg2 Rør i ny tilbudsstruktur. 

Etter dialog og drøfting med skolene er Vinstra vidaregåande skule tatt ut av innstillingen til fordel 
for Vg2 Betong og mur. Elevtallsgrunnlaget anses for lite til å dekke både Vg2 Betong og mur og Vg2 
Rør i tillegg til Vg2 Tømrer. 

Innstilling:  

– Vg2 Rør tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 2016/17-
2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer 
videregående skole avd. 
Nord 

Nytt programområde Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Hamarregionen:    
Ringsaker videregående 
skole 

Nytt programområde Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående 
skole 

Nytt programområde Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Kongsvingerregionen:    
Skarnes videregående 
skole 

Nytt programområde Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

 

 

Vg2 Treteknikk 

 

Treteknikk skal gi kompetanse i bruken av tre og treprodukter i bygg, og tre og trebaserte materialer 
som en fornybar ressurs i trevare og bygginnredning og limtre og trelastindustrien. Tilbudet Vg2 
Treteknikk har ikke blitt tilbudt i Innlandet i de senere år. Programområdet er spesialisert i en slik 
grad at man ser det vanskelig å gi et tilbud av tilstrekkelig størrelse i Innlandet fylke. Næringslivets 
behov innen Treteknikk blir i dag ivaretatt gjennom alternative opplæringsløp.  



Innstilling:  

– Vg2 Treteknikk tilbys ikke i Innlandet fylke.  

 

Vg2 Tømrer 

 

Tømrerfaget er det lærefaget som har behov for flest arbeidstakere innen Bygg- og anleggsteknikk, 
og det er dette lærefaget som har hovedtyngden av søkere innen Bygg- og anleggsteknikk i Innlandet. 
Det er behov for å tilby programområdet på et bredt utvalg av skoler. Det er stor kompetanse og 
godt tilrettelagt for Vg2 Tømrer på de skolene som i dag tilbyr Vg2 Byggteknikk. Det er derfor naturlig 
at de skolene som har Vg2 Byggteknikk tilbyr det nye Vg2 Tømrer i ny yrkesfagstruktur. 
Tilbakemeldingen fra regionene er at tømrer er programområdet som opplever størst etterspørsel i 
arbeidslivet innenfor utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 til Vg2 Byggteknikk i gammel 
struktur har ligget på ca. 250 søkere. Antall inntatte elever i samme tidsrom var i gjennomsnitt 250 
elever. Tegnede lærekontrakter har i gjennomsnitt ligget på ca. 190 inngåtte kontrakter.  Av disse 
190 kontraktene var 160 av kontraktene tegnet innen Tømrerfaget.  

Innstilling:  

– Vg2 Tømrer tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 2016/17-
2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal 
videregående skole 

Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal 
vidaregåande skule avd. 
Lom 

Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Sør-Østerdal:    
Trysil videregående skole Nytt 

programområde 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Elverum videregående 
skole 

Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Midt-Gudbrandsdalen:    
Vinstra vidaregåande skule Nytt 

programområde 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående 
skole avd. Nord 

Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Valdres:    



Valdres vidaregåande skule Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Hamarregionen:    
Ringsaker videregående 
skole 

Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Stange videregående skole Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående skole Nytt 

programområde 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Dokka videregående skole Nytt 

programområde 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole 
avd. Våler 

Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Skarnes videregående skole Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Hadeland:    
Hadeland videregående 
skole 

Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

 

Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking 

 

Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking kommer fra det gamle Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk 
som nå blir delt opp i Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking og Vg2 Rør. Vg2 Klima-, energi- og 
miljø ble tilbudt ved Ringsaker, Skarnes, Lillehammer avdeling Nord og Gjøvik videregående skoler i 
gammel struktur.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 innen Vg2 Klima-, energi- og 
miljøteknikk i gammel struktur var ca. 56 søkere. Antall inntatte elever i samme tidsrom var i 
gjennomsnitt 51 elever. Tegnede lærekontrakter innen lærefagene til det gamle programområdet 
Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk har ligget på ca. 48 inngåtte kontrakter.  Av disse 48 kontraktene 
var 8 kontrakter tegnet innen lærefagene Isolatørfaget, Tak- og membrantekkerfaget og Ventilasjons- 
og blikkenslagerfaget som rekrutterer fra Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking i ny 
tilbudsstruktur. 

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill fra Nord-Odal kommune og Sør-Odal 
kommune om Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking ved Skarnes videregående skole. På bakgrunn 
av elevgrunnlaget og fremtidig elevtallsutvikling er det ikke forsvarlig å ha flere enn de to foreslåtte 
Vg2-tilbudene innen Bygg- og anleggsteknikk ved Skarnes videregående skole. Antall tegnede 
kontrakter innen lærefagene til det nye Vg2 Ventilasjon, tak- og membrantekking tilsier at det heller 
ikke er grunnlag for å tilby dette programområdet på flere skoler i Innlandet.  

 



Innstilling:  

– Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer 
videregående skole 
avd. Nord 

Nytt programområde Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

 

Håndverk, design og produktutvikling (Design og håndverk) 
Gammel struktur: 

 

 



 



Ny struktur fra skoleåret 2020-2021: 
 

 

 

 

Utdanningsprogrammet Håndverk, design og produktutvikling får en reduksjon fra 13 til 7 
programområder på Vg2 i ny yrkesfagsstruktur i forhold til det gamle Design og håndverk.  

 



Vg1 Håndverk, design og produktutvikling 
Håndverk, design og produktutvikling inneholder fag hvor det er liten etterspørsel etter arbeidskraft i 
Innlandet. Rekrutteringen til utdanningsprogrammet, formidlingen til lære og næringslivets behov 
tilsier at det er begrenset behov for å tilby utdanningsprogrammet i Innlandet fylke.  

Håndverk, design og produktutvikling tilbys som Søm- og tekstilhåndverk 3-årig 
studiekompetansegivende løp Vg1 – Vg3 ved to skoler i Innlandet:

 

Antall elever har i gjennomsnitt ligget på ca. 170 for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 ved skolene i 
Innlandet for Vg1 Design og håndverk (gammel struktur). 

Det er gjort endringer i tilbudsstrukturen som resulterer i at det kun er programområdet Vg2 Søm og 
tekstilhåndverk som tidligere var tilbudt i Innlandet som blir videreført innen Håndverk, design og 
produktutvikling. Dette har fått konsekvenser for antall videregående skoler som tilbyr 
utdanningsprogrammet.  

Design og tekstil var i gammel tilbudsstruktur et tilbud ved Hamar Katedralskole og Lillehammer 
videregående skole avd. Nord. Tilbudet har ikke vært igangsatt de siste årene på Lillehammer på 
grunn av lavt antall søkere og utfordrende overgang til læreplass. Begge skolene har igangsatt et 
fleksibelt 3-årig studieforberedende tilbud for å bevare faget. I den nye tilbudsstrukturen vil man 
ivareta programområdet ved å tilby et fleksibelt opplæringsløp innen 3-årig studieforberedende løp 
innen søm og tekstilhåndverk. Fleksibelt opplæringsløp vil si at fylkeskommunene kan legge fag fra 
Vg3 på Vg1 og/eller Vg2 og omvendt. Det betyr også at fag kan flyttes mellom Vg1 og Vg2, jf. 
Opplæringslova §1-3 tredje ledd.  

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill fra Elverum videregående skole og 
Regionrådet for Sør-Østerdal om etablering av Vg1 Design og tradisjonshåndverk (Endret navn til Vg1 
Håndverk, design og produktutvikling). Som tidligere omtalt har utdanningsprogrammet med 
tilhørende programområder lite etterspørsel i arbeidslivet, og med lærefag hvor det har vært svært 
utfordrende med overgang til opplæring i bedrift. Det er ikke grunnlag for å opprette 



programområder innen Håndverk, design og produktutvikling utover et 3-årig 
studiekompetansegivende løp innen Søm og tekstilhåndverk. Elevgrunnlaget tillegges stor vekt når et 
så smalt tilbud skal etableres.  

Innstilling:  

– Utdanningsprogrammet Håndverk, design og produktutvikling tilbys som Søm- og 
tekstilhåndverk 3-årig studiekompetansegivende løp Vg1 – Vg3 ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 2016/17-
2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
på Vg1 etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer 
videregående skole avd. 
Nord 

Nytt programområde 4 Ikke igangsatt 

Hamarregionen:    
Hamar katedralskole Nytt programområde 8 12 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Programområdene på Vg2-nivå 
I dagens tilbudsstruktur består Vg2 innen utdanningsprogrammet Design og håndverk av 
programområdene Aktivitør, Blomsterdekoratør, Børsemaker, Båtbyggerfag, Design og Duodji, 
Design og gullsmedhåndverk, Design og tekstil, Design og trearbeid, Frisør, Interiør og 
utstillingsdesign, Pianostemming og pianoteknikk, Smed og Ur- og instrumentmaker.  

I den nye tilbudsstrukturen fra skoleåret 2020-2021 deles Vg2 Håndverk, design og produktutvikling 
opp i følgende programområder: Båtbygger, Doudji, Gull- og sølvsmedhåndverk, Smed, Søm- og 
tekstilhåndverk, Trearbeid og Ur- og instrumentmaker.  

Oversikt over utlyste stillinger i Innlandet publisert av NAV for kalenderåret 2018 viser at det ble 
utlyst omtrent 26 stillinger innen lærefagene innen utdanningsprogrammet Håndverk, design og 
produktutvikling i Innlandet. 

 

Vg2 Båtbygger 

 

Innlandet har ikke hatt tilbud om Vg2 Båtbyggerfaget. Det er lite behov i næringslivet og det er ikke 
opparbeidet kompetanse innen faget i videregående opplæring.  

Innstilling:  

– Vg2 Båtbygger tilbys ikke i Innlandet fylke  



Vg2 Søm og tekstilhåndverk 

 

Programområdet skal bidra til utvikling av faglig kompetanse og håndverksferdigheter innen 
tekstilfag. Programfagene skal bidra til å utvikle forståelse for forholdet mellom form og 
funksjonalitet og mellom marked, moter, trender og produksjon av tekstilprodukter. Opplæringen 
skal bidra til kompetanse og erfaring fra arbeid med materialer, teknikker, verktøy og maskiner på 
fagområdet. Opplæringen skal bidra til å utvikle evne til kreativ formgivning og praktisk 
problemløsning. 

Se innstilling til Vg1 Håndverk, design og produktutvikling 

 

Vg2 Trearbeid 

 

Programområdet Vg2 Trearbeid fører til svennebrev i bøkker, møbelsnekker, orgelbygger, tredreier 
og treskjærer. Programområdet er spesialisert i en slik grad at det er lite etterspørsel i næringslivet i 
Innlandet, og det vil være vanskelig å rekruttere nok elever til tilbudet. Tilbudet har ikke vært tilbudt i 
Innlandet i gammel struktur.   

Innstilling:  

– Vg2 Trearbeid tilbys ikke i Innlandet fylke.  

 

Landslinjer innen utdanningsprogrammet Design og håndverk som nå endres til Håndverk, 
design og produktutvikling 
Innen utdanningsprogrammet Håndverk, design og produktutvikling er det flere programområder 
som tilbys som landslinjetilbud. Det er fire programområder i gammel struktur innen Design og 
håndverk som var landslinjetilbud, og det er naturlig å anta at disse tilbudene fortsatt vil være 
landslinjetilbud i den nye strukturen selv om dette ennå ikke er avklart. Argumentasjonen for å 
opprette landslinjer har nettopp vært å opprettholde tilstrekkelig utdanningskapasitet i små og særlig 
ressurskrevende fag.  



Følgende programområder (nye navn) er landslinjetilbud i gammel struktur, og vi ser ikke at det er 
grunnlag for å tilby disse programområdene i Innlandet fylke: 

Vg2 Duoji 
Vg2 Gull- og sølvsmedhåndverker 
Vg2 Smed 
Vg2 Ur- og instrumentmaker 

 

 

Elektro og datateknologi (Elektro) 
Gammel struktur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ny struktur fra skoleåret 2020-2021: 

 

Utdanningsprogrammet Elektro og datateknologi får fem programområder i ny yrkesfagsstruktur.  

Ny yrkesfagstruktur inneholder endringer på Vg2-nivået innenfor utdanningsprogrammet. Flere 
programområder har fått nye navn og læreplanene vil antagelig endres tilsvarende. Elektrofag er et 
av de store utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen og har vært tilbudt ved flere skoler i 
Innlandet.  

Vg1 Elektro og datateknologi 
Elektro og datateknologi er et utdanningsprogram hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i 
Innlandet. Rekrutteringen til utdanningsprogrammet, formidlingen til lære og næringslivets behov 
tilsier at det er behov for å tilby utdanningsprogrammet på et bredt antall skoler. Bransjen stiller 
tydelige krav og har god oversikt over eget rekrutteringsbehov. 

 

 

  



Vg1 Elektro og datateknologi tilbys i dag på 13 skoler i Innlandet: 

 

 

Antall elever har i gjennomsnitt ligget på cirka 380 for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 ved 
skolene i Innlandet for Vg1 Elektro og datateknologi.   

Dagens tilbudsstruktur på Vg1 har vist seg å rekruttere elever og møte behovet i næringslivet på en 
god måte, derfor foreslås det å opprettholde dagens tilbud på Vg1.  

Innstilling: 

- Vg1 Elektro og datateknologi tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 
etter 2.inntaket 
for skoleåret 
2020-2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole  20 24 20 
Sør-Østerdal:    
Elverum videregående skole 31 48 30 
Midt-Gudbrandsdalen:    
Vinstra vidaregåande skule 32 28 30 
Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Nord 

36 40 30 

Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 18 20 15 



Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole 32 35 30 
Hamar katedralskole 46 80 45 
Gjøvikregionen:    
Raufoss videregående skole 47 37 46 
Dokka videregående skole 17 21 15 
Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Flisa 16 7 15 
Skarnes videregående skole 18 14 15 
Sentrum videregående skole 33 25 30 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole 32 34 30 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Programområdene på Vg2-nivå 
I dagens tilbudsstruktur består Vg2 innen utdanningsprogrammet Elektro av programområdene 
Automatisering, Data og elektronikk, Elenergi, Flyfag og Kulde- og varmepumpeteknikk. 

I den nye tilbudsstrukturen fra skoleåret 2020-2021 deles Vg2 innen Elektro og datateknologi opp i 
følgende programområder: Automatisering, Datateknologi og elektronikk, Dronefaget, Elenergi og 
ekom, Flyfag og Ventilasjon- og kuldeteknikk. 

Oversikt over utlyste stillinger i Innlandet publisert av NAV for kalenderåret 2018 viser at det ble 
utlyst ca. 300 stillinger innenfor lærefagene til utdanningsprogrammet Elektro og datateknologi i 
Innlandet hvor omtrent halvparten av stillingene er knyttet opp til elektrikerfaget. 

 

Vg2 Automatisering 

 

Vg2 Automatisering er et tilbud ved Nord-Østerdal, Ringsaker og Raufoss videregående skoler i 
Innlandet i gammel tilbudsstruktur. Eneste endring i strukturen etter Vg2 Automatisering er at 
lærefaget låsesmed nå er tilgjengelig. Dette lærefaget lå tidligere under Teknikk og industriell 
produksjon.  

Man ser en økende sammenheng mellom elektrobransjen, byggebransjen og industriell produksjon. 
For å videreutvikle dette vil man se nærmere på en utvidelse av tilbudet innen automatisering. 
Spesielt vil næringsmiddelindustrien som er voksende i Innlandet, og vann og avløpssektoren få et 
godt rekrutteringsgrunnlag. Teknologien utvikler seg raskt og vi ser et økende behov for å 
automatisere for å bli konkurransedyktig i et stadig mer konkurranseutsatt marked. I innstillingen er 
tilbudet utvidet med en skole. Ved en eventuell ytterligere utvidelse må aktuelle skoler ha et godt 
elevtallsgrunnlag, samtidig som man må se på det totale omfanget innenfor øvrige programområder 
på Vg2-nivået innen fylket.  



Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 40 søkere. Antall 
inntatte elever var i gjennomsnitt 30 elever. Tegnede lærekontrakter i samme tidsperiode har ligget 
på ca. 20 inngåtte kontrakter.   

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill med ønske om etablering av Vg2 
Automatisering ved Lillehammer videregående skole på bakgrunn av signaler fra næringslivet. 
Fylkeskommunen har inngått et samarbeid med Energisenteret på Hunderfossen for etablering av en 
øvingsarena for energimontører i tillegg til allerede eksisterende tilbud innen 
sluttkontrollundervisningen på bolig/landbruk. Dette vil legge til rette for en bedre bruk av 
lærefagsløpene innen Vg2 Elenergi og ekom. På bakgrunn av dette konkluderes det med at man 
avventer en eventuell utvidelse av Vg2-tilbudene innen Elektrofag og datateknologi ved Lillehammer 
videregående skole til man har opparbeidet seg erfaring med det nye samarbeidet med 
Energisenteret.  

Innstilling:  

– Vg2 automatisering tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Fjellregionen:   
Nord-Østerdal videregående skole * 2 2 2 
Hamarregionen:   
Ringsaker videregående skole 12 18 15 
Gjøvikregionen:   
Raufoss videregående skole 16 16 15 
Kongsvingerregionen    
Sentrum videregående skole Nytt tilbud Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 
* Tilbudet er et samarbeid med lokalt næringsliv.  

 

Vg2 Datateknologi og elektronikk 

 

Vg2 Data og elektronikk tilbys i dag ved Hadeland, Raufoss, Vinstra, Hamar katedralskole, Nord-
Østerdal, Sentrum, Skarnes og Solør videregående skoler. Det er en navneendring i ny 
yrkesfagstruktur for programområdet på Vg2, men strukturen på Vg3 og lærefag består som i 
gammel struktur. Det er mulig å gå ut i lærefagene produksjonselektronikerfaget og 
telekommunikasjonsmontørfaget. De andre alternativene er skoleløpet Vg3 Romteknologi eller Vg3 
dataelektroniker i skole før man går ut i lærefaget dataelektronikerfaget. Det har vært nedadgående 



søkertall til det gamle programområdet Data og elektronikk, samtidig som antall lærekontrakter har 
vært lavt sett i forhold til antall elever. Innstillingen er en justering av dagens tilbud, og det må 
vurderes ytterligere justering for å bedre imøtekomme næringslivets behov. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 100 søkere. Antall 
inntatte elever var i gjennomsnitt i overkant av 100 elever. Tegnede ordinære lærekontrakter i 
samme tidsperiode var i gjennomsnitt ca. 65 inngåtte kontrakter fra Vg2 Data og elektronikk og Vg3 
Dataelektronikerfaget.   

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill på å kombinere programområdene Vg2 
Datateknologi og elektronikk og Vg2 automatisering ved Sentrum videregående skole. Imidlertid 
anses det totale opplæringstilbudet i Kongsvingerregionen innen Vg2 Datateknologi og elektronikk å 
bli dekket ved opprinnelig innstilling. Tilbudet om Vg2 Datateknologi og elektronikk ved Sentrum 
videregående skole fases ut fra skoleåret 2021/22 til fordel for Vg2 Automatisering. 

Innstilling:  

– Vg2 Datateknologi og elektronikk tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Fjellregionen:   
Nord-Østerdal videregående skole  6 4 5 
Midt-Gudbrandsdalen:   
Vinstra vidaregåande skule 9 12 15 
Hamarregionen:   
Hamar katedralskole 31 20 30 
Gjøvikregionen:   
Raufoss videregående skole 14 6 15 
Kongsvingerregionen:   
Solør videregående skole avd. 
Flisa 

9 9 8 

Skarnes videregående skole 13 4 11 
Hadeland:   
Hadeland videregående skole 15 6 15 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Elenergi og ekom 

 



Vg2 Elenergi og ekom er en fornyelse av det gamle Vg2 Elenergi. Det er ingen endringer på Vg3-
nivået eller lærefagene.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 220 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt ca. 180 elever. Tegnede ordinære 
lærekontrakter har i gjennomsnitt ligget på ca. 150 inngåtte kontrakter. Av disse var det 
gjennomsnittlig 122 kontrakter innen elektrikerfaget, altså ca. 79 % av totalt inngåtte lærekontrakter. 

Innstilling:  

– Vg2 Elenergi og ekom tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 
på Vg1 for 
skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall 
inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 
2020-2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole 8 9 8 
Sør-Østerdal:    
Elverum videregående skole 27 30 15 
Midt-Gudbrandsdalen:    
Vinstra vidaregåande skule 16 20 15 
Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. Nord 30 25 30 
Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 15 10 15 
Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole 13 33 15 
Gjøvikregionen:    
Raufoss videregående skole 16 30 15 
Dokka videregående skole 15 12 16 
Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Flisa 8 5 7 
Sentrum videregående skole 15 33 15 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole 16 24 15 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

Vg2 Flyfag (Landslinjetilbud) 

 

Vg2 Flyfag er i gammel struktur et landslinjetilbud. Argumentasjonen for å opprette landslinjer har 
vært å opprettholde tilstrekkelig utdanningskapasitet i små og særlig ressurskrevende fag. Vg2 Flyfag 
er et særlig ressurskrevende fag som i gammel struktur tilbys ved 4 skoler i landet, hvorav ingen av 



skolene ligger i Innlandet. Ut ifra kompetanse, utstyr og næringslivets behov er det ikke behov for å 
etablere et slik tilbud i Innlandet fylke.  

Innstilling:  

– Vg2 Flyfag tilbys ikke i Innlandet fylke.  

 

Vg2 Ventilasjon- og kuldeteknikk 

 

Vg2 Ventilasjon- og kuldeteknikk er en fornyelse av kulde- og varmepumpeteknikk. Vg2 Kulde- og 
varmepumpeteknikk var i gammel struktur et tilbud ved Ringsaker videregående skole. Dette har 
vært dekkende for det søkerbehovet som har vært i Innlandet. Antall søkere har ikke gitt grunnlag for 
opprettelse av flere tilbud, og det er naturlig å benytte seg av utstyr og kompetanse som er 
opparbeidet ved Ringsaker videregående skole.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på i underkant av 30 
søkere. Antall inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt i underkant av 15 elever. 
Tegnede ordinære lærekontrakter har ligget på ca. 10 inngåtte kontrakter.   

Innstilling:  

– Vg2 Ventilasjon- og kuldeteknikk tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole 14 22 15 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg3 Automatiseringsfaget 

 

Vg3 Automatiseringsfaget skal medvirke til funksjonalitet, sikkerhet og god produktkvalitet for 
landbasert industri, bygg, sjøfart og olje- og gassproduksjon offshore. Faget skal bidra til høy 
effektivitet, omstillingsevne og nyskaping ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder. 

I dagens tilbudsstruktur tilbys Vg3 Automatiseringsfaget ved Ringsaker vgs. og Raufoss vgs. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 24 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt i underkant av 24 elever. Tegnede kontrakter 
har ligget på ca. 21 inngåtte kontrakter.   

  



Innstilling:  

– Vg3 Automatiseringsfaget tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 
på Vg1 for 
skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall 
inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 
2020-2021 

Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole 13 14 15 
Gjøvikregionen:    
Raufoss videregående skole 16 11 10 
Kongsvingerregionen    
Sentrum videregående skole Nytt tilbud Søkbart 

skoleåret 
2022-2023 

Søkbart 
skoleåret 

2022-2023 
Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg3 Dataelektroniker 

 

Vg3 Dataelektronikerfaget skal gi kompetanse i installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske 
systemer og datasystemer og bruk og behandling av utstyr, programvare, informasjon og data. 
De skal kunne gi rådgivning ovenfor kunde i valg av og bruk av utstyr og systemer og tilpasse 
utstyret/systemene til kundens behov og gi opplæring.  
 
De to siste skoleårene har Vg3 Dataelektroniker vært igangsatt ved Sentrum, Skarnes, Hamar 
katedralskole og Raufoss videregående skoler.  

For flere av skolene i Innlandet har det vært lave søkertall, samtidig som det er utfordrende å få 
læreplass etter fullført Vg3. Som nevnt under Vg2 Datateknologi og elektronikk foreslås det en 
justering til fordel for Automatiseringsfaget.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på i ca. 70 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt i underkant av 70 elever. Tegnede kontrakter 
har ligget på ca. 53 inngåtte kontrakter.   

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill på videreføring av Vg3 Dataelektroniker 
ved Vinstra vidaregåande skule. Søkertall og elevtallsgrunnlag tilsier at det ikke er behov for å øke 
antall tilbud innen Vg3 Dataelektroniker i innlandet. Arbeidslivets behov tilsier at foreslått innstilling 
vil være dekkende.  

Tilbudet om Vg3 Dataelektronikerfaget ved Sentrum vgs. fases ut fra skoleåret 2022/23 til fordel for 
Vg3 Automatiseringsfaget.  

  



Innstilling:  

– Vg3 Dataelektronikerfaget tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Hamarregionen:    
Hamar katedralskole 30 33 30 
Gjøvikregionen:    
Raufoss 
videregående skole 

12 13 17 

Kongsvingerregionen:    
Skarnes 
videregående skole 

9 7 9 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg3 Romteknologi 

 

Vg3 Romteknologi skal gi kompetanse i arbeidet med system og utstyr som er integrerte på en rekke 
områder i samfunnet, fra underholdning og multimedium til telemedisin og satellittbasert navigasjon 

Med utdanning innenfor romteknologi vil de viktigste arbeidsstedene være høyteknologibedrifter 
innen data og romrelaterte arbeidsområder. Arbeidsmulighetene er knyttet til satellitt- og 
rakettstasjoner, eller innenfor andre sektorer som baserer mye av sin virksomhet på rombaserte 
støttetjenester, f.eks. olje og våpenindustrien. 

Innlandet, og spesielt Raufossområdet, har verdensledende forsknings-, utviklings- og 
produksjonskompetanse innenfor forsvar og romfartsprodukter. I Raufoss Industripark har et norsk 
selskap blitt verdensledende innenfor romteknologi. Nammo er en høyteknologisk bedrift innen 
forsvar og romfartsprodukter. Bedriften er spesialisert innen design, utvikling, testing og produksjon 
av ammunisjon og rakettmotorer. Konsernet er også verdensledende innenfor miljøvennlig 
demilitarisering av ammunisjon. 

Nammo er i gang med en større satsning på romfart. Det er inngått flere kontrakter og det forventes 
ytterligere satsing. For å sikre konkurranseevne ønsker bedriftene i Industriparken et forutsigbart 
rekrutteringsgrunnlag og relevante utdanningsmuligheter i Innlandet.  

Det må utredes nærmere de økonomiske konsekvensene ved en eventuell etablering av et slik tilbud 
ved Raufoss vgs. Videre må man utrede nærmere det reelle rekrutteringsbehovet i næringslivet.  

Innstilling:  

– Vg3 Romteknologi 

Gjøvikregionen:  
Raufoss videregående skole Utredes 



Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 
Ny struktur fra skoleåret 2020-2021: 

 

Utdanningsprogrammet Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er et nytt utdanningsprogram som resulterer i 
lærefagene Blomsterdekoratør, Frisørfaget, Profileringsdesignfaget, i tillegg til særløpet Maskør- og 
parykkmakerfaget.  

Innstillingen for utdanningsprogrammet Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign bygger 
hovedsakelig på en videreføring av eksisterende tilbud innen Vg2 Frisør og Vg2 Interiør og 
utstillingsdesign. 

 



I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill på opprettelse av Frisør, blomster, 
interiør og eksponeringsdesign ved Elverum videregående skole for videre løp innen Vg2 Interiør- og 
utstillingsdesign og Vg3 Interiør. Utdanningsprogrammet Frisør, blomster, interiør og 
eksponeringsdesign blir et smalere utdanningstilbud enn det opprinnelige Vg1 Design og håndverk. 
Det er dermed ikke behov for ytterligere utvidelse av programområdene innenfor interiør ut over 
opprinnelig innstilling med tanke på arbeidslivets behov.  

Innstilling: 

- Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 2016/17-
2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
på Vg1 etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer 
videregående skole avd. 
Nord 

Nytt 
utdanningsprogram 

7 11 

Hamarregionen:    
Hamar katedralskole Nytt 

utdanningsprogram 
31 30 

Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående 
skole 

Nytt 
utdanningsprogram 

30 31 

Kongsvingerregionen:    
Sentrum videregående 
skole 

Nytt 
utdanningsprogram 

17 19 

Skarnes videregående 
skole 

Nytt 
utdanningsprogram 

9 9 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Programområdene på Vg2-nivå 
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er et nytt utdanningsprogram i ny yrkesfagstruktur. 
Flere av vg2-løpene kommer fra dagens utdanningsprogram for Design og håndverk.  

I dagens tilbudsstruktur består Vg2 innen utdanningsprogrammet Design og håndverk av 
programområdene Aktivitør, Blomsterdekoratør, Børsemaker, Båtbyggerfag, Design og duodji, 
Design og gullsmedhåndverk, Design og tekstil, Design og trearbeid, Frisør, Industritekstil og design, 
Interiør og utstillingsdesign, Pianostemming og pianoteknikk, Smed og Ur og instrumentmaker. 

I den nye tilbudsstrukturen fra skoleåret 2020-2021 deles Vg2 opp i følgende programområder: 
Blomsterdekoratør, Frisør, Interiør- og utstillingsdesign og særløpet Maskør- og parykkmakerfaget. 

Oversikt over utlyste stillinger i Innlandet publisert av NAV for kalenderåret 2018 viser at det ble 
utlyst ca. 40 stillinger innenfor ulike lærefagene og yrkeskompetansen til utdanningsprogrammet 
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign i Innlandet. 

 



Vg2 Blomsterdekoratør 

 

Vg2 Blomsterdekoratør legger stor vekt på praktisk arbeid med råvarer, materialer, uttrykk og 
teknikker i faget. Blomsterdekoratørfaget skal dekke behovet for blomsterprodukter med allsidig 
design, og skape en personlig ramme for viktige hendelser i livet.  

Innlandet har ikke Vg2 Blomsterdekoratør som tilbud ved egne skoler, men har kjøpt plasser hos 
Norges grønne fagskole Vea. Det har vært få søkere til tilbudet mens det har ligget under 
utdanningsprogrammet Design og håndverk. Tilbudet Vg2 Blomsterdekoratør ved Norges grønne 
fagskole Vea ble ikke igangsatt for skoleåret 2020/21 på grunn av få søkere. Innlandet 
fylkeskommune ønsker å legge til rette for innsøking til Vg2 Blomsterdekoratør på Norges grønne 
fagskole Vea, men det er fagskolen som må ta endelig standpunkt til igangsettelse.  

Tegnede lærekontrakter for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har i gjennomsnitt ligget på ca. 5 
inngåtte kontrakter.   

Innstilling:  

– Vg2 Blomsterdekoratør tilbys ikke ved de offentlige videregående skolene i Innlandet, men 
det legges til rette for innsøking til Vg2 Blomsterdekoratør ved Fagskolen Vea. 

 

Vg2 Frisør 

 

Vg2 Frisør skal dekke et behov for profesjonell utførelse av hårpleie og frisyredesign. Det er 
etterspørsel i næringslivet, men rekrutteringen til utdanningen er lav.  

I gammel yrkesfagstruktur har Vg2 Frisør vært tilbudt ved Hamar katedralskole, Skarnes 
videregående skole og Gjøvik videregående skole.  

Skolenes kompetanse og salongene som er bygd opp gjør det naturlig å tilby Vg2 Frisør ved enkelte 
av de samme skolene i ny struktur.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 54 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 45 elever. Tegnede ordinære lærekontrakter 
har i gjennomsnitt ligget på ca. 38 inngåtte kontrakter.   

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill om opprettholdelse av Vg2 Frisør på 
Skarnes videregående skole. Det vises til gode formidlingstall og stort behov i arbeidslivet. Det er 
usikkert om elevgrunnlaget er godt nok fremover i tid, men innspillene tas til følge. Søkertallene vil 
være avgjørende for en eventuell igangsettelse. 

 

 

 

 

 



Innstilling:  

– Vg2 frisør tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 2016/17-
2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Hamarregionen:    
Hamar katedralskole 15 27 20 
Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående 
skole 

18 14 15 

Kongsvingerregionen    
Skarnes Videregående 
skole 

12 4 Ikke igangsatt 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Interiør- og utstillingsdesign 

 

Vg2 interiør- og utstillingsdesign skal imøtekomme samfunnets behov for veiledning og tjenester 
innen interiør, profilering og utstillingsdesign.  

I gammel yrkesfagstruktur har tilbudet vært tilbudt ved Hamar katedralskole, Sentrum videregående 
skole og Lillehammer videregående skole.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 40 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 40 elever. Tegnede lærekontrakter har i 
gjennomsnitt ligget på ca. 1 inngått kontrakt i profileringsdesignfaget. De fleste elevene fortsetter i 
skoleløpet Vg3 Interiør eller Vg3 Utstillingsdesign. 

Innstilling:  

– Vg2 interiør- og utstillingsdesign tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 2016/17-
2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående 
skole avd. Nord 

17 17 10 

Hamarregionen:    
Hamar katedralskole 13 8 10 



Kongsvingerregionen:    
Sentrum videregående 
skole 

10 5 9 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg3 Interiør 

 

Interiørkonsulenten arbeider med møbeldesign, interiør og design av rom. Interiørfaget skal bidra til 
å dekke behov for innredning og styling av offentlige og private bygninger. Interiørfaget skal bidra til 
å utvikle og designe interiør- og romløsninger på grunnlag av kunnskap om estetikk, form og 
funksjon. 

I gammel yrkesfagstruktur har Vg3 Interiør vært tilbudt ved Hamar katedralskole, Sentrum 
videregående skole og Lillehammer videregående skole.  

Innstilling:  

– Vg3 Interiør tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 2016/17-
2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående 
skole avd. Nord 

9 7 7 

Hamarregionen:    
Hamar katedralskole 10 7 7 
Kongsvingerregionen:    
Sentrum videregående 
skole 

7 9 7 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg3 Utstillingsdesign 

 

Utstillingsdesigneren lager utstillinger og messestander tilpasset ulike målgrupper, for butikker, 
bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Programområdet for utstillingsdesign skal bidra til å dekke 
samfunnets behov for eksponering av produkter og tjenester samt profilering av ulike virksomheter 
og evenementer. 

Vg3 Utstillingsdesign har i gammel tilbudsstruktur ikke vært tilbudt i Innlandet. Næringslivets behov 
tilsier at det ikke er grunnlag for etablering av et slik tilbud. 



Innstilling:  

– Vg3 Utstillingsdesign tilbys ikke i Innlandet fylke.  

 

Helse- og oppvekstfag 
Gammel struktur: 

 

 

Ny struktur fra skoleåret 2020-2021: 

 

 



Utdanningsprogrammet Vg1 Helse- og oppvekstfag   
Helse- og oppvekstfag er et utdanningsprogram hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i 
Innlandet fylke. Rekrutteringen til utdanningsprogrammet, formidlingen til læreplass og næringslivets 
behov tilsier at det er behov for å tilby utdanningsprogrammet på et bredt antall skoler i Innlandet.  

Vg1 Helse- og oppvekstfag tilbys i dag ved 16 skoler i Innlandet: 

 

Antall elever har i gjennomsnitt ligget på i ca. 850 de tre siste skoleårene ved skolene i Innlandet.  

Dagens tilbudsstruktur på Vg1 har vist seg å rekruttere elever og møte behovet i næringslivet på en 
god måte, derfor foreslås det å opprettholde dagens tilbud på Vg1.  

Innstilling: 

- Vg1 Helse- og oppvekstfag tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 
på Vg1 for 
skoleåret 2020-
2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 
etter 2.inntaket 
for skoleåret 
2020-2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole  32 40 34 
Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Otta 

33 36 31 

Sør-Østerdal:    
Trysil videregående skole 15 15 15 
Elverum videregående skole 73 75 75 



Midt-Gudbrandsdalen:    
Vinstra vidaregåande skule 23 12 13 
Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Nord 

84 57 61 

Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 31 41 30 
Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole 77 47 48 
Storhamar videregående skole 92 90 76 
Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående skole 80 68 61 
Lena-Valle videregående skole avd. Lena 48 21 30 
Raufoss videregående skole 49 46 45 
Dokka videregående skole 33 29 30 
Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Våler 30 19 29 
Sentrum videregående skole 89 60 56 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole 45 38 30 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

Programområdene på Vg2-nivå 
I dagens tilbudsstruktur består Vg2 innen utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag av 
programområdene Ambulansefag, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Fotterapi og ortopediteknikk, 
Helsearbeiderfag, Helseservicefag og Hudpleie. 

I den nye tilbudsstrukturen fra skoleåret 2020-2021 deles Vg2 opp i følgende programområder: 
Aktivitør, Ambulansefag, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Fotterapi og ortopediteknikk, 
Helsearbeiderfag, Helseservicefag og Hudpleie.  

Oversikt over utlyste stillinger i Innlandet publisert av NAV for kalenderåret 2018 viser at det ble 
utlyst nærmere 2000 stillinger innenfor lærefagene til utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag 
i Innlandet, hvor omtrent to tredjedeler av stillingene er knyttet opp til Helsearbeiderfag. 

 

Vg2 Aktivitør 

 

Vg2 Aktivitør er flyttet fra utdanningsprogrammet Design og håndverk i gammel tilbudsstruktur til 
utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag i ny struktur. Aktivitørfaget skal tilrettelegge for tilbud 
til forskjellige brukere slik at de kan oppnå mestring, mening og innhold i livet. Faget gir kompetanse 
til å jobbe i institusjoner som driver med ulike aktiviteter for folk i alle aldersgrupper.  

Vg2 Aktivitørfaget har ikke blitt tilbudt i Innlandet i gammel tilbudsstruktur på grunn av lave 
søkertall. Faget er nå flyttet til utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag, som har en tett 
tilknytning til aktuelle læreplasser for programområdet. Dette kan ha positiv innvirkning på 
rekrutteringen, men det er likevel usikkert om det er et behov i næringslivet i Innlandet.   



Innstilling:  

- Vg2 Aktivitør tilbys ikke i Innlandet fylke. 

 

Vg2 Ambulansefag 

 

Vg2 Ambulansefag skal sikre en ambulansetjeneste med høy faglig standard og bidra til at 
lokalsamfunnet har beredskap ved akutt sykdom eller ulykkessituasjoner. Ambulansetjenesten er en 
del av spesialhelsetjenesten og skal fylle funksjonen som bindeledd mellom primærhelsetjenesten og 
sykehusene. 

Tidligere har fylkeskommunene i Innlandet hatt ulik organisering av det fleksible opplæringstilbudet 
innenfor ambulansefag med studiekompetanse. Et fleksibelt opplæringsløp innebærer at 
fylkeskommunene kan legge fag fra Vg3 på Vg1 og/eller Vg2 og omvendt. Det betyr også at fag kan 
flyttes mellom Vg1 og Vg2, jf. Opplæringslova §1-3 tredje ledd. 

Tilbudene er likt organisert, men der hvor man på Raufoss har bundet seg til et 3-årig løp fra Vg1 
(Vg1 – Vg3) har man på Solør først bundet seg til et 2-årig løp fra Vg2 (Vg2 – Vg3).  

Det oppleves som krevende for søkere og samarbeidspartnere med ulik innsøking i Innlandet 
fylkeskommune. Fra og med skoleåret 2021-2022 tilbys det fleksible opplæringsløpet innenfor 
ambulansefag med studiekompetanse som et 2-årig studiekompetansegivende løp. Tilbudet 
rekrutterer fra Vg1 helse- og oppvekstfag i hele fylket. 

Det anbefales at tilbudene videreføres ved Raufoss vgs. og Solør vgs. avd. Våler. Tilbakemeldinger fra 
bransjen tilsier at det fleksible opplæringsløpet ønskes videreført i ny struktur og at dette 
imøtekommer arbeidslivets behov på en god måte.  

Innstilling:  

– Det fleksible opplæringsløpet innen Helse- og oppvekstfag, Ambulansefag Vg2 – Vg3 med 
studiekompetanse tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19* 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
på Vg1 etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Gjøvikregionen:    
Raufoss 
videregående skole 

15 32** 20 

Kongsvingerregionen:    
Solør videregående 
skole avd. Våler 

17 19*** 30 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

*Gjennomsnittet gjelder for Vg2 da elever på Vg1 registreres forskjellig i Hedmark og Oppland. 
** Antall primærsøkere til Helse- og oppvekstfag, Ambulansefag Vg1 – Vg3 med studiekompetanse. 
*** Antall primærsøkere til ordinært Vg1 Helse- og oppvekstfag. Tilbudet på Vg2 Ambulansefag ved Solør videregående 
skole rekrutterer fra ordinær Vg1 Helse- og oppvekstfag i hele fylket. Søkertallet til Vg2 Ambulansefag er historisk sett 
betydelig høyere.  



Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 

 

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag skal legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og 
ungdom. Opplæringen skal gi elever og lærlinger grunnlag for å velge hensiktsmessige pedagogiske 
metoder i arbeidet med barn og unge, og være bevisste på de utfordringer barn og unge har i et 
flerkulturelt samfunn. Faget tilbys ved 13 skoler i Innlandet i gammel tilbudsstruktur. Det er 
utfordringer med å få formidlet alle ut i lære etter endt Vg2-løp.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 325 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 245 elever. Tegnede ordinære lærekontrakter 
har i gjennomsnitt ligget på ca. 145 inngåtte kontrakter.  En stor andel av elevene som går dette 
programområdet går videre på Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse.  

Innstilling:  

– Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 
på Vg1 for 
skoleåret 2020-
2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole  13 14 15 
Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Otta 

17 16 15 

Sør-Østerdal:    
Trysil videregående skole 11 13 8 
Elverum videregående skole 16 26 15 
Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. Nord 20 22 15 
Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 14 13 14 
Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole 17 27 15 
Storhamar videregående skole 35 32 15 
Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående skole 32 42 30 
Raufoss videregående skole 22 18 15 
Dokka videregående skole 19 13 16 
Kongsvingerregionen:    
Sentrum videregående skole 44 26 15 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole 14 13 13 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 



Fleksible opplæringsløp innen Helse- og oppvekstfag, Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg1-Vg3 
med studiekompetanse 
Fleksibelt opplæringsløp vil si at fylkeskommunene kan legge fag fra Vg3 på Vg1 og/eller Vg2 og 
omvendt. Det betyr også at fag kan flyttes mellom Vg1 og Vg2, jf. Opplæringslova §1-3 tredje ledd.  

Innlandet har etablert fleksibelt løp innen Barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse. I 
gammel tilbudsstruktur har dette vært tilbudt ved Sentrum vgs., Storhamar vgs. og Lillehammer vgs. 
avdeling Nord. Ringsaker vgs. satte i gang tilbudet på Vg1 for skoleåret 2019-2020.  

Innstilling:  

– Det fleksible opplæringsløpet innen Helse- og oppvekstfag, Barne- og ungdomsarbeiderfag 
Vg1 – Vg3 med studiekompetanse tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19* 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer 
videregående skole 
avd. Nord 

19 17 17 

Hamarregionen:    
Ringsaker 
videregående skole 

Vg1 startet opp 2019 13 13 

Storhamar 
videregående skole 

16 11 14 

Kongsvingerregionen:    
Sentrum 
videregående skole 

16 18 18 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 
*Gjennomsnittet gjelder kun for Vg2 da elever på Vg1 registreres forskjellig i Hedmark og Oppland. 

Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk 

 

Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk skal bidra til at folk opprettholder sin mobilitet og funksjonsevne. 
Faget skal bidra til at det produseres hjelpemidler som gjør brukerne i stand til å være sosiale og 
delta i fysiske aktiviteter. Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk har ikke blitt tilbudt i Innlandet i gammel 
tilbudsstruktur på grunn av næringslivets behov. Statistikken fra NAV over utlyste stillinger for 2018 
viser ingen utlyste stillinger innen Fotterapi og ortopediteknikk i Innlandet.  

Tegnede lærekontrakter for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har i gjennomsnitt ligget på ca. 1 
inngått kontrakt.   

Innstilling:  

- Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk tilbys ikke i Innlandet fylke. 
 



Vg2 Helsearbeiderfag 

 

Vg2 Helsearbeiderfag skal bidra til at helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt på en god og 
profesjonell måte. Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for 
pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialhelsetjenesten. 
Helsefagarbeideren bidrar i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, fremme mestring og legge 
til rette for et aktivt liv. 

Vg2 Helsearbeiderfag har i gammel tilbudsstruktur vært tilbudt ved 14 skoler i Innlandet. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 315 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt ca. 310 elever. Tegnede ordinære 
lærekontrakter har i gjennomsnitt ligget på ca. 140 inngåtte kontrakter. En stor andel av elevene som 
går dette programområdet går videre på Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse. 

Innstilling:  

- Vg2 Helsearbeiderfag tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 
på Vg1 for 
skoleåret 2020-
2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole  14 18 13 
Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Otta 

16 13 14 

Sør-Østerdal:    
Trysil videregående skole 7 6 7 
Elverum videregående skole 30 24 32 
Midt-Gudbrandsdalen:    
Vinstra vidaregåande skule 15 13 14 
Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Nord 

25 14 24 

Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 14 17 15 
Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole 28 15 16 
Storhamar videregående skole 26 23 31 
Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående skole 35 19 29 
Lena-Valle videregående skole avd. Lena 20 12 14 
Dokka videregående skole 17 18 16 



Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Våler 14 17 15 
Sentrum videregående skole 28 28 30 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole 15 16 11 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Fleksible opplæringsløp innen Helse- og oppvekstfag, Helsearbeiderfag Vg1-Vg3 med 
studiekompetanse 
Fleksibelt opplæringsløp vil si at fylkeskommunene kan legge fag fra Vg3 på Vg1 og/eller Vg2 og 
omvendt. Det betyr også at fag kan flyttes mellom Vg1 og Vg2, jf. Opplæringslova §1-3 tredje ledd.  

Innlandet har etablert fleksibelt løp innen Helsearbeiderfag med studiekompetanse. I gammel 
tilbudsstruktur har dette vært tilbudt ved Sentrum, Ringsaker, Storhamar, Gjøvik, Lena-Valle og 
Hadeland videregående skoler.  

Innstilling:  

– Det fleksible opplæringsløpet innen Helse- og oppvekstfag, Helsearbeiderfag Vg1 – Vg3 
med studiekompetanse tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole Vg1 startet opp 

2019 
18 18 

Storhamar videregående skole 14 19 16 
Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående skole 20 20 20 
Lena-Valle videregående skole 
avd. Lena 

18 19 19 

Kongsvingerregionen:    
Sentrum videregående skole 21 26 26 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole Vg1 startet opp 

2017 
18 18 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 



Vg2 Helseservicefag 

 

Vg2 Helseservicefag skal bidra til å dekke kompetansebehovene innenfor helseserviceyrkene slik som 
Apotektekniker, Helsesekretær og Tannhelsesekretær. Alle fagene har opplæring på Vg3 som et 
skoletilbud. Helseservicefag skal dekke viktige funksjoner i det helsefremmende arbeidet.  

Vg2 Helseservicefag har vært tilbudt ved 3 skoler i Innlandet i gammel tilbudsstruktur. 
Programområdet leder videre til små lærefag, og det er ikke behov for å tilby Vg2 Helseservicefag ved 
flere skoler i Innlandet fylke.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 60 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt ca. 50 elever.  

Innstilling:  

- Vg2 Helseservicefag tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Sør-Østerdal:    
Elverum videregående 
skole 

14 20 15 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående 
skole avd. Nord 

22 25 15 

Hamarregionen:    
Ringsaker videregående 
skole 

14 9 15 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

Vg2 Hudpleie 

 

Vg2 Hudpleie gir kompetanse innen forebygging av hudproblemer og pleie og behandling av hud og 
kropp. Programfaget skal gi kritisk og etisk tenkning i et samfunn med ulike skjønnhetsidealer. 

Vg2 Hudpleie har vært tilbudt ved 2 skoler i Innlandet i gammel tilbudsstruktur. 

Programområdet leder videre til små lærefag, og det er ikke behov for å tilby Vg2 Hudpleie ved flere 
skoler i Innlandet fylke.  



Gjennomsnittlig søkertall de tre siste skoleårene har ligget på ca. 60 søkere. Antall inntatte elever de 
tre siste skoleårene var i gjennomsnitt ca. 30 elever.  

Innstilling:  

- Vg2 Hudpleie tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 2016/17-
2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Hamarregionen:    
Storhamar videregående 
skole 

16 19 15 

Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående 
skole 

16 20 14 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg3 Fotterapi 

 

Vg3 Fotterapi gir kompetanse innen behandling og forebygging av problemer knyttet til føttene. 
Programområdet skal gjennom sunn fothelse og forebygging av skader bidra til økt fysisk aktivitet. 
Opplæringen gir yrkeskompetanse som Fotterapeut. 

For skoleåret 2020/21 er tilbudet om Vg3 Fotterapi kun tilgjengelig ved to videregående skoler i 
landet, i henholdsvis Viken og Rogaland fylker.  

Programområdet har i gammel tilbudsstruktur ikke vært tilbudt i Innlandet.  

Innstilling:  

- Vg3 Fotterapi tilbys ikke i Innlandet fylke. 
 

Vg3 Apotekteknikk 

 

Vg3 Apotekteknikk skal dekke behovet for kvalifisert personell i apotekbransjen. Faget skal gi 
kompetanse i rådgivning og sikker håndtering av legemidler og regelverk.  

Vg3 Apotekteknikk har i gammel tilbudsstruktur vært tilbudt ved Ringsaker videregående skole. 
Tilbudet ved Ringsaker videregående skole har erfaringsmessig dekket behovet både når det gjelder 
antall søkere og næringslivets behov i det som er Innlandet fylke. 

Opplæringen gir yrkeskompetanse som Apotektekniker. 



Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016-2017, 2017-2018 og 2018-2019 har ligget på ca. 20 
søkere. Antall inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 13 elever. 

Innstilling:  

- Vg3 Apotekteknikk tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 2016/17-
2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Hamarregionen:    
Ringsaker videregående 
skole 

13 10 8 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg3 Helsesekretær 

 

Vg3 Helsesekretær skal gi kompetanse innen laboratorie- og assistansearbeid innen helsesektoren. 
Opplæringen skal gi helsesekretæren kompetanse innen kvalitetssikring og dokumentasjon og 
innenfor helse, miljø og trygghet.  

Vg3 Helsesekretær har i gammel tilbudsstruktur vært tilbudt ved Elverum videregående skole og 
Lillehammer videregående skole avd. nord.  

Opplæringen gir yrkeskompetanse som Helsesekretær. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 24 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 18 elever.  

Innstilling:  

- Vg3 Helsesekretær tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Sør-Østerdal:    
Elverum videregående skole 7 10 14 
Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Nord 

11 7 7 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 



Vg3 Tannhelsesekretær 

 

Vg3 Tannhelsesekretær gir grunnlag for utførelse av administrative oppgaver og munn- og 
tannbehandling ved tannlegekontor. Tannhelsesekretæren skal kunne medvirke i 
behandlingssituasjoner og delta forebyggende tannhelsevern og smittearbeid.  

Opplæringen gir yrkeskompetanse som Tannhelsesekretær.  

I gammel tilbudsstruktur har ikke Vg3 Tannhelsesekretær vært tilbudt i Innlandet.  

Innstilling:  

- Vg3 Tannhelsesekretær tilbys ikke i Innlandet fylke. 

 

Vg3 Hudpleier 

 

Vg3 Hudpleier skal legge grunnlaget for pleie av hud og kropp. Hudpleierfaget skal medvirke til helse 
og velvære.  

Vg3 Hudpleier har i gammel tilbudsstruktur vært tilbudt ved Storhamar videregående skole og Gjøvik 
videregående skole. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 27 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiodevar i gjennomsnitt 25 elever.  

Innstilling:  

- Vg3 Hudpleier tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Hamarregionen:    
Storhamar videregående skole 12 15 14 
Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående skole 14 15 14 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

  



Informasjonsteknologi og medieproduksjon 
Gammel struktur: 

 

 

Ny struktur fra skoleåret 2020-2021: 

 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt utdanningsprogram og har derfor ikke vært 
tilbudt i Innlandet. Medieproduksjon som i dag ligger under utdanningsprogrammet Design og 
håndverk/medieproduksjon har vært tilbudt ved Hamar katedralskole.  

Utdanningsprogrammet Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon  
I høringsdokumentet fremgår det at faget skal gi forståelse for teknologiens konsekvenser, etikk og 
lovverk, og elevene skal utvikle kunnskap og ferdigheter innenfor kommunikasjon, kreativitet og 
problemløsing. Faget skal bidra til at elevene blir omstillingsdyktige og kritiske brukere av teknologi 
og informasjon. Kompetanse som kombinerer teknologi, kommunikasjon og design, er viktig for å 
dekke behov i et samfunn i rask utvikling. Kunnskap om nye kommunikasjonsveger åpner for 
nyskaping og kreativitet 

 Det anses som viktig å se utdanningsprogrammet i sammenheng med skoler som tidligere har tilbudt 
Vg2 IKT-servicefag og utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon for å utnytte lokaler, utstyr 
og kompetanse.  



 

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill på antall skolesteder med Vg1 
Informasjonsteknologi og medieproduksjon i Lillehammerregionen. Både Gausdal videregående skole 
og Lillehammer videregående skole har et grunnlag for å tilby et Vg2-løp innenfor 
utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Det etterstrebes å tilby 
utdanningsprogram på Vg1 ved de skolene som skal tilby programområder på Vg2 der elevgrunnlaget 
tilsier at det er grunnlag for å tilby flere programområder på vg2 innenfor det aktuelle 
utdanningsprogrammet.  

Etter behandlingen av sak 54/19 i Fellesnemda har det kommet innspill fra Nord-Gudbrandsdalen 
vedrørende utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Nord-Gudbrandsdal 
vidaregåande skule har tidligere tilbudt Vg2 IKT-servicefag. Tilbudet ved skolen har i de senere år ikke 
bitt igangsatt på grunn av lave søkertall. Regionen opplever stor elevtallsnedgang og 
tilbudsstrukturen ved skolen har vært for bred sett i forhold til elevtallsgrunnlaget. Det er ikke 
grunnlag for å etablere et nytt utdanningsprogram innen Informasjonsteknologi og medieproduksjon.  

Innstilling: 

- Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
på Vg1 etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer 
videregående skole 
avd. Sør 

Nytt 
utdanningsprogram 

13 15 

Hamarregionen:    



Hamar katedralskole Nytt 
utdanningsprogram 

45 30 

Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående 
skole 

Nytt 
utdanningsprogram 

28 15 

Kongsvingerregionen:    
Sentrum 
videregående skole 

Nytt 
utdanningsprogram 

20 15 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Programområdene på Vg2-nivå 
I den nye tilbudsstrukturen for skoleåret 2020-2021 er programområdene Informasjonsteknologi og 
Medieproduksjon nye programområder innen utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon.  

 

Vg2 Informasjonsteknologi 

 

Læreplanene for Vg2 Informasjonsteknologi er ikke klare, men det er naturlig at de bygger videre på 
kompetansen angitt i høringsdokumentet for utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og 
medieproduksjon. I høringsdokumentet fremgår det at faget skal gi forståelse for teknologiens 
konsekvenser, etikk og lovverk, og elevene skal utvikle kunnskap og ferdigheter innenfor 
kommunikasjon, kreativitet og problemløsing. Faget skal bidra til at elevene blir omstillingsdyktige og 
kritiske brukere av teknologi og informasjon. Kompetanse som kombinerer teknologi, 
kommunikasjon og design, er viktig for å dekke behov i et samfunn i rask utvikling. Kunnskap om nye 
kommunikasjonsveger åpner for nyskaping og kreativitet. 

I gammel tilbudsstruktur er informasjonsteknologi et programfag innen studiespesialiserende. 
Formålet i programfaget er å gi mennesker en bevisst og kritisk holdning til hva teknologien gjør med 
mennesker og samfunn. Faget skal gi mulighet for å lage nye produkter og tjenester gjennom 
tverrfaglig samarbeid, og gi erfaring i bruk av moderne teknologi og relevante utviklingsverktøy.  

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det signal om å videreføre et studieforberedende 
løp innen utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Gausdal videregående 
skole har tidligere tilbudt et 3-årig studieforberedende løp innen Vg2 IKT-servicefag med 
realfagsfordypning. Tilbudet har samarbeid med Cyberforsvaret på Jørstadmoen og ville blitt 
videreført hvis Vg2 IKT-servicefag hadde bestått i ny yrkesfagstruktur.  

Etter behandling i sak 54/19 i Fellesnemda har Gausdal videregående skole uttrykt et konkret ønske 
om å tilby Informasjonsteknologi og Medieproduksjon, 3-årig studieforberedende løp, 
Informasjonsteknologi. Skolen har kompetanse og utstyr i kraft av å ha tilbudt et 3-årig 
studieforberedende løp innen Service og samferdsel, Vg2 IKT-servicefag i gammel tilbudsstruktur. 
Fylkeskommunens samarbeid med Cyberforsvaret på Jørstadmoen tilsier at et tilbud innen 
Informasjonsteknologi og Medieproduksjon, 3-årig studieforberedende løp, Informasjonsteknologi 



bør videreføres. Som følge av dette vil det tidligere foreslåtte tilbudet om Vg2 Medieproduksjon utgå 
da det ikke er elevgrunnlag for å opprette to Vg2-tilbud innen Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon ved skolen.  

Etter behandlingen av sak 54/19 i Fellesnemda har det vært et engasjement i Gjøvikregionen 
vedrørende Informasjonsteknologi og Medieproduksjon, 3-årig studieforberedende løp, 
Informasjonsteknologi ved Gjøvik videregående skole. Gjøvik videregående skole har en utfordrende 
situasjon når der gjelder romkapasitet. I henhold til opprinnelig forslag skal Gjøvik videregående 
skole tilby den nasjonale yrkesfaglige modellen, en såkalt 2+2-modell. Etter avklaringer med Gjøvik 
videregående skole og NTNU konkluderes det med at studiespesialisering med realfagsfordypning 
ivaretar rekruttering til videre studier på en god måte. Tanken med det 3-årige tilbudet innen IKT-
servicefag var at dette skulle øke den lokale rekrutteringen til videre studier ved NTNU. Både skolen 
og NTNU ser i ettertid at rekrutteringen likevel i hovedsak kommer fra studiespesialisering. Skolen 
ønsker å prøve ut den nasjonale yrkesfaglige modellen. I samsvar med dette opprettholdes forslaget 
om yrkesfaglig modell innen Vg2 Informasjonsteknologi. 

Innstilling:  

- Vg2 Informasjonsteknologi tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 
2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Sør 

Nytt 
programområde 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Hamarregionen:    
Hamar katedralskole Nytt 

programområde 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående skole Nytt 

programområde 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Kongsvingerregionen:    
Sentrum videregående skole Nytt 

programområde 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Medieproduksjon 

 

Vg2 Medieproduksjon skal utvikle kompetanse for hvordan mediene preger menneskers 
samfunnsoppfatning, holdninger, tenkemåter og handlinger. Programfagene skal gi kunnskaper om 
menneskerettigheter, flerkulturelle forhold og medienes rolle i samfunnet.  



I gammel tilbudsstruktur har Vg2 Medieproduksjon vært tilbud ved Hamar katedralskole. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 57 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt ca. 27 elever. Tegnede ordinære 
lærekontrakter innen lærefagene Fotograffaget og Mediegrafikerfaget har i gjennomsnitt ligget på 
ca. 15 inngåtte kontrakter.   

Etter dialog og drøfting med Gausdal videregående skole tas Vg2 Medieproduksjon ut av forslaget til 
fordel for Informasjonsteknologi og Medieproduksjon, 3-årig studieforberedende løp, 
Informasjonsteknologi. Elevgrunnlaget tilsier at det ikke er grunnlag for å etablere to Vg2-løp innen 
Informasjonsteknologi og medieproduksjon ved skolen. Utfordringer med overgang til læreplass for 
elever fra Vg2 Medieproduksjon tilsier at dette er et fornuftig bytte.  

Innstilling:  

- Vg2 Medieproduksjon tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Hamarregionen:    
Hamar katedralskole 17 15 14 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Fleksible opplæringsløp innen Service og samferdsel, IKT-servicefag Vg1-Vg3 med 
studiekompetanse. 
Fleksibelt opplæringsløp vil si at fylkeskommunene kan legge fag fra Vg3 på Vg1 og/eller Vg2 og 
omvendt. Det betyr også at fag kan flyttes mellom Vg1 og Vg2, jf. Opplæringslova §1-3 tredje ledd.  

Både Hedmark og Oppland har etablert fleksibelt løp innen Service og samferdsel med 
studiekompetanse. I gammel tilbudsstruktur har fleksibelt løp med IKT-servicefag vært tilbudt ved 
Gausdal vgs. og Gjøvik vgs. i Oppland, men det har ikke vært tilbudt i Hedmark.  

Det fleksible løpet fases ut da utdanningsprogrammet Service og samferdsel og programområdet IKT-
servicefag ikke lenger er en del av tilbudsstrukturen. 

Innstilling:  

– Det fleksible opplæringsløpet innen Service og samferdsel, IKT-servicefag Vg1 – Vg3 med 
studiekompetanse ved Gausdal vgs. og Gjøvik vgs. fases ut fra og med skoleåret 2020-2021. 
Det vil derfor ikke tilbys et Vg1 eller Vg2 for skoleåret 2021-2022 eller Vg1 - Vg3 for 
skoleåret 2022-2023  

 

Fleksible opplæringsløp innen Informasjonsteknologi og medieproduksjon, 
Informasjonsteknologi Vg1-Vg3 med studiekompetanse. 
Fleksibelt opplæringsløp vil si at fylkeskommunene kan legge fag fra Vg3 på Vg1 og/eller Vg2 og 
omvendt. Det betyr også at fag kan flyttes mellom Vg1 og Vg2, jf. Opplæringslova §1-3 tredje ledd.  



Gausdal videregående skole har tidligere tilbudt et fleksibelt opplæringsløp innen IKT-servicefag med 
et samarbeid opp mot Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Etter innspill fra skolen ønsker man å 
videreføre et tilsvarende fleksibelt 3-årige tilbud innen Salg, service og reiseliv, 
Informasjonsteknologi. Tilbudet tiltrekker seg elever med en interesse for IT-fag som ønsker seg 
studiespesialisering for videre studier. For øvrig vises det til kommentarer under Vg2 
Medieproduksjon.  

Innstilling:  

Det fleksible opplæringsløpet innen Informasjonsteknologi og medieproduksjon, 
Informasjonsteknologi Vg1 – Vg3 med studiekompetanse ved Gausdal videregående skole 
etableres fra skoleåret 2021-2022. 

 

Naturbruk 
Gammel struktur: 

 

  



Ny struktur fra skoleåret 2020-2021 

 

Utdanningsprogrammet Vg1 Naturbruk 
Utdanningsprogrammet Naturbruk får seks programområder i ny struktur, Vg2 Anleggsgartner- og 
idrettsanleggfag som tidligere lå under utdanningsprogrammet Naturbruk i gammel tilbudsstruktur 
er tatt bort.   

Rekrutteringen til utdanningsprogrammet, formidlingen til læreplass og næringslivets behov tilsier at 
det ikke er behov for å endre tilbudet innen utdanningsprogrammet i Innlandet.  

Vg1 Naturbruk tilbys i dag på fire skoler i Innlandet: 



 

Antall elever har i gjennomsnitt ligget på ca.185 for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 ved skolene i 
Innlandet.  

Dagens tilbudsstruktur på Vg1 har vist seg å rekruttere elever og møte behovet i næringslivet på en 
god måte, derfor foreslås det å opprettholde dagens tilbud på Vg1.  

Innstilling: 

- Vg1 Naturbruk tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 
etter 2.inntaket 
for skoleåret 
2020-2021 

Fjellregionen:    
Storsteigen videregående skole 30 27 29 
Hamarregionen:    
Jønsberg videregående skole 49 34 38 
Gjøvikregionen:    
Lena-Valle videregående skole avd. 
Valle 

77 95 81 

Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. 
Sønsterud 

21 32 30 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 



Programområdene på Vg2-nivå 
I dagens tilbudsstruktur består Vg2 innen utdanningsprogrammet Naturbruk av programområdene 
Akvakultur, Anleggsgartner- og idrettsanleggfag, Fiske og fangst, Heste- og hovslagerfag, Landbruk og 
gartnernæring, Reindrift og Skogbruk. 

I den nye tilbudsstrukturen fra skoleåret 2020-2021 deles Vg2 opp i følgende programområder: 
Akvakultur, Fiske og fangst, Heste- og hovslagerfag, Landbruk og gartnernæring, Reindrift og 
Skogbruk. 

Utdanningsprogrammets egenart har konsekvenser for hvor bredt tilbudet kan være med tanke på 
lokaler, skolens kompetanse, utstyr, elevgrunnlag og næringslivets behov for det enkelte 
programområde.  

Oversikt over utlyste stillinger i Innlandet publisert av NAV for kalenderåret 2018 viser at det ble 
utlyst 174 stillinger innen Naturbruk i Innlandet. 

 

Vg2 Akvakultur 

 

Vg2 Akvakultur er en teknologisk avansert næring basert på biologisk kultur. Opplæringen skal gi 
kompetanse innen drift av ulike typer akvakulturanlegg.  

Tilbudet har i gammel tilbudsstruktur ikke vært tilbudt i Innlandet. 

Næringslivets behov og lokal kompetanse tilsier at det ikke er grunnlag for å tilby et Vg2 Akvakultur i 
Innlandet fylke.  

Innstilling:  

– Vg2 Akvakultur tilbys ikke i Innlandet fylke. 

 

Vg2 Fiske og fangst 

 

Vg2 Fiske og fangst gir kompetanse innen kommersiell fangst av fisk, skalldyr og sjøpattedyr.  
Opplæringen skal gi kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for yrkesutøvere i en moderne og 
eksportrettet næring.  

Tilbudet har i gammel tilbudsstruktur ikke vært tilbudt i Innlandet. 

Næringslivets behov og lokal kompetanse tilsier at det ikke er grunnlag for å sette i gang et Vg2 Fiske 
og fangst i Innlandet fylke.  

Innstilling:  

- Vg2 Fiske og fangst tilbys ikke i Innlandet fylke. 

 



Vg2 Heste- og hovslagerfag  

 

Vg2 Heste- og hovslagerfag skal gi kompetanse innen stell av hest, tilrettelegging av aktiviteter og 
utvikling av nye yrker og næringer.  

Tilbudet har i gammel tilbudsstruktur vært tilbudt ved Storsteigen videregående skole og Lena-Valle 
videregående skole avd. Valle. 

Programområdets egenart, næringslivets behov og lokal kompetanse tilsier at det er fornuftig å 
utnytte de lokaler og den kompetansen som er etablert i fylket. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 31 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 18 elever. Tegnede ordinære lærekontrakter 
har i gjennomsnitt ligget på ca. 17 inngåtte kontrakter.   

Innstilling:  

– Vg2 heste- og hovslagerfag tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Fjellregionen:    
Storsteigen videregående 
skole 

7 9 10 

Gjøvikregionen:    
Lena-Valle videregående 
skole avd. Valle 

11 8 8 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Landbruk og gartnernæring 

 

Vg2 Landbruk og gartnernæring skal gi kompetanse innen produksjon av mat, varer og tjenester. 
Opplæringen skal gi kompetanse innen bærekraftig ressursforvaltning og miljøvennlig produksjon.  

Tilbudet har i gammel tilbudsstruktur vært tilbudt ved Jønsberg, Solør, Storsteigen og Lena-Valle 
videregående skoler. 

Programområdets egenart, næringslivets behov og lokal kompetanse tilsier at det er fornuftig å 
utnytte de lokaler og den kompetansen som er etablert i fylket. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 105 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 99 elever.  



Innstilling:  

– Vg2 Landbruk og gartnernæring tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Fjellregionen:    
Storsteigen 
videregående skole 

16 12 11 

Hamarregionen:    
Jønsberg videregående 
skole 

45 42 41 

Kongsvingerregionen:    
Solør videregående 
skole avd. Sønsterud 

8 8 9 

Gjøvikregionen:    
Lena-Valle 
videregående skole 
avd. Valle 

30 29 29 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Reindrift 

 

Tilbudet innen Vg2 Reindrift har vært tilbudt som landslinje ved èn videregående skole i landet. 
Argumentasjonen for å opprette landslinjer har vært å opprettholde tilstrekkelig utdanningskapasitet 
i små og særlig ressurskrevende fag. Vg2 Reindrift er et lite fag som i dag kun tilbys ved Samisk 
videregående og reindriftsskole i Finnmark.  

Det er ikke grunnlag for å opprette dette tilbudet i Innlandet fylke.  

Innstilling:  

- Vg2 Reindrift tilbys ikke i Innlandet fylke. 

 

Vg2 Skogbruk 

 

Vg2 Skogbruk skal gi kompetanse innen langsiktig forvaltning av skog og utmark, og til yrkesutøvelse 
med vekt på ansvar som forvalter. Opplæringen skal favne varierte arbeidsoppgaver knyttet til 
produksjon av trevirke og andre utmarksprodukter.  

Tilbudet har i gammel tilbudsstruktur vært tilbudt ved Solør vgs. avdeling Sønsterud og Lena-Valle 
vgs. avdeling Valle. 



Programområdets egenart, næringslivets behov og lokal kompetanse tilsier at det er fornuftig å 
utnytte de lokaler og den kompetansen som er etablert i fylket. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 36 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 26 elever. Tegnede lærekontrakter har i 
gjennomsnitt ligget på ca. 18 inngåtte kontrakter.   

Innstilling:  

– Vg2 Skogbruk tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Gjøvikregionen:    
Lena-Valle videregående skole avd. 
Valle 

12 13 15 

Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. 
Sønsterud 

15 24 18 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg3 Landbruk 

 

Vg3 Landbruk skal føre til profesjonell yrkesutøvelse som agronom med ansvar for arbeid i 
landbruksbedrifter. Opplæringen skal bidra til å utvikle allsidig kompetanse om både konvensjonell 
og økologisk drift, der sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og 
menneskelig aktivitet står sentralt. 

Vg3 Landbruk har i gammel tilbudsstruktur vært tilbudt ved Jønsberg, Storsteigen og Lena-Valle 
videregående skoler.  

Programområdets egenart, næringslivets behov og lokal kompetanse tilsier at det er fornuftig å 
utnytte de lokaler og den kompetansen som er etablert i fylket. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 73 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 63 elever.  

Innstilling:  

– Vg3 Landbruk tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 



Fjellregionen:    
Storsteigen 
videregående skole 

14 8 7 

Hamarregionen:    
Jønsberg 
videregående skole 

29 27 25 

Gjøvikregionen:    
Lena-Valle 
videregående skole 
avd. Valle 

20 27 26 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg3 Studieforberedende naturbruk 

 

Vg3 Studieforberedende naturbruk har et allmenndannende aspekt og skal medvirke til å vekke 
interesse og gi grunnlag for videre studier innen naturressurser på land og i havet. 
Naturforvaltningsfaget kvalifiserer ikke for et spesielt yrke, men skal gi elevene kompetanse innen 
naturforståelse og forvaltning som en del av studiekompetansen, tuftet på innsikt og ferdigheter 
innen fagområdet naturbruk.  

Tilbudet har i gammel tilbudsstruktur vært tilbudt ved Storsteigen, Solør og Lena-Valle videregående 
skoler.Det er naturlig å videreføre tilbudet på de skolene som tilbyr Vg3 Studieforberedende 
naturbruk i gammel tilbudsstruktur.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 45 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 37 elever.  

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill fra Jønsberg videregående skole om en 
gjenopprettelse av Vg3 Studieforberedende Naturbruk. Skolen har tidligere hatt tilbudet, men det ble 
avviklet etter stor konkurranse med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Elevgrunnlaget 
tilsier at det ikke er grunnlag for å opprette dette tilbudet på nytt.  

Innstilling:  

– Vg3 Studieforberedende naturbruk tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 

på Vg1 for 
skoleåret 2020-

2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Fjellregionen:    
Storsteigen videregående skole 7 5 5 
Gjøvikregionen:    
Lena-Valle videregående skole avd. Valle 20 25 20 



Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Sønsterud 10 6 7 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Restaurant- og matfag 
Gammel struktur: 

 

Ny struktur fra skoleåret 2020-2021: 

 



Utdanningsprogrammet Vg1 Restaurant- og matfag 
Ny yrkesfagstruktur inneholder store endringer på Vg2-nivået innenfor utdanningsprogrammet.  

Restaurant- og matfag er et utdanningsprogram hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i 
Innlandet fylke, og kvalifiserte søkere til læreplass har svært god formidling. Imidlertid er det 
utfordring med å rekruttere søkere til utdanningsprogrammet.  Formidlingen til læreplass og 
næringslivets behov tilsier at det er behov for å tilby utdanningsprogrammet på de skoler som i dag 
tilbyr utdanningsprogrammet Vg1 Restaurant- og matfag.  

Vg1 Restaurant- og matfag tilbys i dag på åtte skoler i Innlandet: 

 

 

Antall elever har for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 i gjennomsnitt ligget på ca. 200 ved skolene i 
Innlandet.  

Dagens tilbudsstruktur på Vg1 bør helst sikre rekrutteringen og møte behovet i næringslivet på en 
god måte, derfor foreslås det å opprettholde dagens tilbud på Vg1.  

Innstilling: 

- Vg1 Restaurant- og matfag tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 

på Vg1 for 
skoleåret 2020-

2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 
etter 2.inntaket 
for skoleåret 
2020-2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole 10 7 8 



Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Otta 

14 8 10 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. Sør 18 12 15 
Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 13 19 21 
Hamarregionen:    
Storhamar videregående skole 56 21 30 
Gjøvikregionen:    
Raufoss videregående skole 30 28 31 
Kongsvingerregionen:    
Sentrum videregående skole 32 16 15 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole 13 8 12 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

Programområdene på Vg2-nivå 
I dagens tilbudsstruktur består Vg2–nivået innen utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag av to 
programområder: Kokk- og servitørfag og Matfag.  

I den nye tilbudsstrukturen fra skoleåret 2020-2021 deles Vg2 opp i følgende tre programområder: 
Baker og konditor, Kjøttfag og næringsmiddelindustri og Kokk- og servitørfag. 

Oversikt over utlyste stillinger i Innlandet publisert av NAV for kalenderåret 2018 viser at det ble 
utlyst ca. 760 stillinger innen Restaurant- og matfag. 

 

Vg2 Baker og konditor  

 

Vg2 Baker og konditor skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i produksjon av bakervarer, kaker og 
konditorvarer.  

Programområdet Baker og konditor er nytt, dermed har man ingen søkertall å basere seg på. Per i 
dag er behovet i arbeidslivet begrenset, jf. oversikt over utlyste stillinger i Innlandet publisert av NAV 
for kalenderåret 2018 som viser at det ble utlyst seks stillinger innen i baker og konditorfaget.  

Tegnede lærekontrakter har for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 i gjennomsnitt ligget på ca. 10 
inngåtte kontrakter innen lærefagene Bakerfaget og Konditorfaget.   

Erfaringen med formidling til læreplass og næringslivets behov innenfor bransjen baker og konditor 
tilsier at programområdet tilbys på en skole i Innlandet fylke.  

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill på at Storhamar vgs. har et stort 
elevgrunnlag og bedre kan rekruttere til Vg2 Baker og konditor. Det er usikkert om elevgrunnlaget er 
godt nok fremover i tid, men innspillet støttes. Det vurderes fortsatt til at det kun er behov for ett 
tilbud i Innlandet fylke. Søkertallene vil være avgjørende for en eventuell igangsettelse.  



Innstilling:  

– Vg2 Baker og konditor tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Hamarregionen    
Storhamar videregående skole Nytt tilbud Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
 

Vg2 Kjøttfag og næringsmiddelindustri  

 

Vg2 Kjøttfag og næringsmiddelindustri skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av 
ulike typer mat- og drikkevarer.   

Programområdet Kjøttfag og næringsmiddelindustri er nytt, dermed har man ingen søkertall å basere 
seg på. Per i dag er behovet i arbeidslivet begrenset, jf. oversikt over utlyste stillinger i Innlandet 
publisert av NAV for kalenderåret 2018 som viser at det ble utlyst 43 stillinger innen i Kjøttfag og 
næringsmiddelindustri.  

Tegnede lærekontrakter har for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 i gjennomsnitt ligget på ca. 10 
inngåtte kontrakter.   

Innstilling:  

– Vg2 Kjøttfag og næringsmiddelindustri tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Sør 

Nytt tilbud Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Hamarregionen:    
Storhamar videregående skole Nytt tilbud Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Søkbart skoleåret 

2021-2022 
Gjøvikregionen:    



Raufoss videregående skole Nytt tilbud Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

 

Vg2 Kokk- og servitørfag 

 

Programfaget Vg2 Kokk- og servitørfag skal gi kompetanse innen tilberedning, anretning og servering 
av måltider til gjester på ulike spisesteder og til brukere i ulike institusjoner. 

Kokk- og servitørfag er godt tilrettelagt på de skolene som i dag tilbyr dette programområde. Det er 
derfor naturlig å videreføre Vg2 Kokk- og servitørfag ved disse skolene.  

Antall inntatte elever har for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 i gjennomsnitt ligget på ca. 110 
elever. Tegnede lærekontrakter har i samme tidsperiode ligget på ca. 80 inngåtte kontrakter i 
lærefagene Kokkefaget, Servitørfaget, Institusjonskokkfaget.   

Innstilling:  

– Vg2 Kokk- og servitørfag tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 

på Vg1 for 
skoleåret 2020-

2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole  8 7 9 
Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Otta 

11 5 6 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. Sør 10 9 11 
Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 11 12 13 
Hamarregionen:    
Storhamar videregående skole 19 23 15 
Gjøvikregionen:    
Raufoss videregående skole 14 20 16 
Kongsvingerregionen:    
Sentrum videregående skole 13 11 11 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole 17 16 16 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 



Yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, Restaurant- 
og matfag, Kokk- og servitørfag (YSK-løp) 
Yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, er utdanningsløp 
som betegnes som YSK-løp. Tilbudet krever tett samarbeid med bedrifter, og elevene får inntak 
gjennom intervju og læreplass i den enkelte bedrift. Utdanningen varer i fire år og er en teoretisk 
opplæring kombinert med praktisk opplæring i bedrift. I dagens tilbudsstruktur tilbys dette ved 
Storhamar vgs. Det yrkesfaglige utdanningsløpet som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse 
opprettholdes. Tilbudet er nytt og det er derfor grunn til å lyse ut tilbudet en gang til for å se om man 
treffer ønsket målgruppe.   

- Innstilling: Yrkesfaglig utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, 
Restaurant- og matfag, Kokk- og servitørfag Vg1 – Vg4 tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere 

på Vg1 for 
skoleåret 2020-

2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
på Vg1 etter 2.inntaket 
for skoleåret 2020-2021 

Hamarregionen:    
Storhamar videregående 
skole 

Nytt tilbud fra skoleåret 
2019-2020 

8 Ikke igangsatt 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Salg, service og reiseliv 
Gammel struktur: 

 

 

 

 

 

 

 



Ny struktur fra skoleåret 2020-2021: 

 

Utdanningsprogrammet Vg1 Salg, service og reiseliv 
Dagens utdanningsprogram for service og samferdsel utgår og erstattes av utdanningsprogrammet 
Salg, service og reiseliv, og programområdene er redusert fra fire til to. 

I høringen til ny yrkesfagstruktur var begrunnelsen for endringen til nytt utdanningsprogram at: 

 Utdanningsprogram for service og samferdsel fører fram til flere lærefag med få 
felleselementer. Forslag til endringer har til hensikt å samle programområder på Vg2 og 
lærefag med flest mulig felleselementer i samme utdanningsprogram. 

Oversikt over utlyste stillinger fra NAV viser at etterspørselen etter arbeidskraft innenfor salg, service 
og reiseliv i Innlandet fylke er stor, men formidling til læreplass er begrenset. Det nye 
utdanningsprogrammet, Salg, service og reiseliv får to programområder på Vg2-nivået, mot gammel 
struktur som inneholdt fire programområder på Vg2.  

I dagens struktur tilbys Vg1 Salg, service og reiseliv på 10 skoler i Innlandet. 

 



Antall elever og antall søkere har i gjennomsnitt ligget på i overkant av 280 for skoleårene 2016/2017 
- 2018/2019 i Innlandet.  

Innstilling: 

- Vg1 Salg, service og reiseliv tilbys ved: 
 Gjennomsnittlig 

antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere 

på Vg1 for 
skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever på Vg1 
etter 
2.inntaket for 
skoleåret 
2020-2021 

Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Otta 

Nytt 
utdanningsprogram 

8 11 

Sør-Østerdal:    
Elverum videregående skole* Nytt 

utdanningsprogram 
29 25 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Sør 

Nytt 
utdanningsprogram 

15 16 

Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole Nytt 

utdanningsprogram 
13 16 

Hamar katedralskole Nytt 
utdanningsprogram 

28 32 

Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående skole Nytt 

utdanningsprogram 
26 30 

Kongsvingerregionen:    
Øvrebyen videregående skole Nytt 

utdanningsprogram 
7 20 

Hadeland:    
Hadeland videregående skole Nytt 

utdanningsprogram 
37 30 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 
*Inkluder søkere/elever til Yrkesfaglig utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, Service og 
samferdsel, Salg, service og samferdsel 

 

Programområdene på Vg2-nivå 
I dagens tilbudsstruktur består Vg2- nivået innen utdanningsprogrammet service og samferdsel av 
disse fire programområdene: IKT-servicefag, Reiseliv, Salg, service og sikkerhet, Transport og 
logistikk.  

I den nye tilbudsstrukturen fra skoleåret 2020-2021 deles Vg2 innen Salg, service og reiseliv opp i to 
programområder: Vg2 Salg og reiseliv og Vg2 Service og sikkerhet.  



Oversikt over utlyste stillinger i Innlandet publisert av NAV for kalenderåret 2018 viser at det ble 
utlyst ca. 2100 stillinger innen Salg, service og reiseliv i Innlandet. Halvparten av stillingene er utlyst 
innen tittelen butikkmedarbeider. 

 

Vg2 Salg og reiseliv 

 

Vg2 Salg og reiseliv skal gi kompetanse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter, 
utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling, og bli i stand til å håndtere endringer 
og lønnsom drift av virksomheter.    

Programområdet Salg og reiseliv er nytt. Tegnede lærekontrakter i salgsfaget og reiselivsfaget har for 
skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 i gjennomsnitt ligget på ca. 55 inngåtte kontrakter.   

Erfaringen med formidling til læreplass og næringslivets behov innenfor bransjen salg og reiseliv 
tilsier at programområdet tilbys på et begrenset antall skoler i Innlandet.  

I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill fra Ringsaker videregående skole 
vedrørende Vg2 Salg og reiseliv. Skolen uttrykker en satsning innen salg og reiseliv med et etablert 
samarbeid mellom Visit Innlandet og Ringsaker kommune. Sett i sammenheng med en sterk økning 
innen varehandel ønsker Ringsaker videregående å tilby Vg2 Salg og reiseliv fremfor Vg2 Service og 
sikkerhet. Innspillet støttes, og innstillingen endres til å inkludere et tilbud innen Vg2 Salg og reiseliv 
ved Ringsaker videregående skole. 

Etter behandlingen av sak 54/19 i Fellesnemda har det kommet innspill fra Øvrebyen videregående 
skole vedrørende Vg2 Salg og reiseliv i stedet for Vg2 Service og sikkerhet. Skolen ligger i en region 
som opplever å ha større potensial innen Vg2 Salg og reiseliv. Skolen viser til partnerskapsavtaler 
med 7 sterke og Klosser innovasjon som underbygger dette. Innspillet støttes og innstillingen endres 
tilsvarende. 

Innstilling:  

– Vg2 Salg og reiseliv tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 

på Vg1 for 
skoleåret 2020-

2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Otta 

Nytt 
programområde 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Sør-Østerdal    
Elverum videregående skole Nytt 

programområde 
Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Lillehammerregionen:    



Lillehammer videregående skole avd. Sør Nytt 
programområde 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Hamarregionen:    
Hamar katedralskole Nytt 

programområde 
Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Ringsaker videregående skole Nytt 
programområde 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Gjøvikregionen:    
Gjøvik videregående skole Nytt 

programområde 
Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Kongsvingerregionen:    
Øvrebyen videregående skole Nytt 

programområde 
Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Hadeland:    
Hadeland videregående skole Nytt 

programområde 
Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

 

 

Vg2 service og sikkerhet 

 

For lærefaget Førstelinjetjenester antydes det at dette omhandler kontor- og administrasjonsfaget 
og resepsjonsfaget.  

Vg2 Service og sikkerhet skal gi grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og 
kontoradministrative oppgaver, resepsjoner på hotell og andre overnattingssteder. Elevene får også 
kompetanse i å forebygge og redusere konsekvenser av uønskede hendelser som uhell, ulykker og 
kriminelle handlinger.  

Programområdet Service og sikkerhet er nytt. Tegnede lærekontrakter for skoleårene 2016/2017 - 
2018/2019 har i gjennomsnitt ligget på ca. 35 inngåtte kontrakter i lærefagene Sikkerhetsfaget og 
Førstelinjetjenester (Kontor- og administrasjonsfaget og Resepsjonsfaget).   

Erfaringen med formidling til læreplass og næringslivets behov innenfor bransjen Service og sikkerhet 
tilsier at programområdet tilbys på et begrenset antall skoler i Innlandet.  

Øvrebyen videregående skole er tatt bort fra innstillingen etter innspill fra skolen. Se Vg2 Salg og 
reiseliv. 

Innstilling:  

– Vg2 Service og sikkerhet tilbys ved: 



 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Sør 

Nytt 
programområde 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Hamarregionen:    
Hamar katedralskole Nytt 

programområde 
Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Hadeland:    
Hadeland videregående skole Nytt 

programområde 
Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

Søkbart fra 
skoleåret 
2021/22 

 

 

 

Fleksible opplæringsløp innen Service og samferdsel, Salg, service og sikkerhet Vg1-Vg3 med 
studiekompetanse. 
Fleksibelt opplæringsløp vil si at fylkeskommunene kan legge fag fra Vg3 på Vg1 og/eller Vg2 og 
omvendt. Det betyr også at fag kan flyttes mellom Vg1 og Vg2, jf. Opplæringslova §1-3 tredje ledd.  

Innlandet har etablert et fleksibelt løp innen Salg, service og sikkerhet med studiekompetanse. I 
gammel tilbudsstruktur har det fleksible løpet med salg, service og sikkerhet vært tilbudt ved Hamar 
katedralskole.  

Det fleksible løpet fases ut da utdanningsprogrammet Service og samferdsel og programområdet 
Salg, service og sikkerhet ikke lenger er en del av tilbudsstrukturen.  

Det har ikke kommet innspill på nytt tilbud, og tilbudet vil derfor fases ut uten å bli erstattet av nytt 
tilbud.  

Innstilling:  

– Det fleksible opplæringsløpet innen Service og samferdsel, Salg, service og sikkerhet Vg1 – 
Vg3 med studiekompetanse ved Hamar katedralskole fases ut fra og med skoleåret 2020-
2021. Det vil derfor ikke tilbys et Vg1 eller Vg2 for skoleåret 2021-2022 eller Vg1 - Vg3 for 
skoleåret 2022-2023  

 

Yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, Service og 
samferdsel, Salg, service og sikkerhet (YSK-løp) 
Yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, er utdanningsløp 
som betegnes som YSK-løp. Tilbudet krever tett samarbeid med bedrifter, og elevene får inntak 
gjennom intervju og læreplass i den enkelte bedrift. Utdanningen varer i fire år og er en teoretisk 



opplæring kombinert med praktisk opplæring i bedrift. I gammel tilbudsstruktur ble dette tilbudt ved 
Elverum videregående skole. Det yrkesfaglige utdanningsløpet som fører fram til både yrkes- og 
studiekompetanse fases ut da utdanningsprogrammet Service og samferdsel og programområdet 
Salg, service og sikkerhet ikke lenger er en del av tilbudsstrukturen.  

Innstilling:  

– Yrkesfaglig utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, Service og 
samferdsel, Salg, service og samferdsel Vg1 – Vg4 ved Elverum vgs. fases ut fra og med 
skoleåret 2020-2021. Det vil derfor ikke tilbys et Vg1 eller Vg2 for skoleåret 2021-2022 eller 
Vg1 - Vg3 for skoleåret 2022-2023 

 

Yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, Salg, service 
og reiseliv, Salg og reiseliv (YSK-løp) 
I høringsrunden til sak 54/19 i Fellesnemda kom det innspill om en videreføring av tilsvarende tilbud 
innen Salg, service og reiseliv ved Elverum videregående skole. Det er naturlig å bygge videre på det 
vellykkede tilbud innen den 4-årige YSK-modellen ved Elverum videregående skole. Det innstilles 
derfor på et 4-årig tilbud innen Salg, service og reiseliv, Salg og reiseliv ved Elverum vgs.   

Innstilling:  

– Yrkesfaglig utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, Salg, 
service og reiseliv, Salg og reiseliv (YSK-løp) Vg1 – Vg4 ved Elverum vgs. videreføres i ny 
yrkesfagstruktur.  

 

Teknologi- og industrifag 
Gammel struktur: 

 



 

 

 

 

 

 

 



Ny struktur fra skoleåret 2020-2021: 

 

 

Utdanningsprogrammet Vg1 Teknologi- og industrifag 
Utdanningsprogrammet Teknologi- og industrifag endres fra ti programområder til ni 
programområder i ny yrkesfagsstruktur. 

Teknologi- og industrifag er et utdanningsprogram hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i 
Innlandet fylke. Rekrutteringen til utdanningsprogrammet, formidlingen til lære og næringslivets 
behov tilsier at det er behov for å tilby utdanningsprogrammet på et bredt antall skoler i Innlandet.  

  



Vg1 Teknologi- og industrifag tilbys i dag på 15 skoler i Innlandet: 

 

Antall elever og antall søkere har i gjennomsnitt ligget på i overkant av 490 for skoleårene 2016/2017 
- 2018/2019 i Innlandet.  

Dagens tilbudsstruktur på Vg1 har vist seg å rekruttere elever og møte behovet i næringslivet på en 
god måte, derfor foreslås det å opprettholde dagens tilbud på Vg1.  

Innstilling: 

- Vg1 Teknologi- og industrifag tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 

på Vg1 for 
skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall 
inntatte 
elever på 
Vg1 etter 
2.inntaket 
for 
skoleåret 
2020-
2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole 16 23 18 
Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avd. Otta 41 47 32 
Sør-Østerdal:    
Elverum videregående skole 32 36 30 
Midt-Gudbrandsdalen:    
Vinstra vidaregåande skule 27 31 30 



Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. Nord 46 43 45 
Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 30 21 32 
Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole 40 44 36 
Hamar katedralskole 34 21 46 
Jønsberg videregående skole 20 25 19 
Gjøvikregionen:    
Lena-Valle videregående skole avd. Lena 35 43 31 
Raufoss videregående skole 37 40 43 
Dokka videregående skole 15 10 14 
Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Våler 27 29 30 
Sentrum videregående skole 44 52 45 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole 37 25 30 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Programområdene på Vg2-nivå 
I gammel tilbudsstruktur besto Vg2 innen utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon 
av disse 10 programområdene: Arbeidsmaskiner, Bilskade, lakk og karosseri, Brønnteknikk, Industriell 
møbelproduksjon, Industriteknologi, Industritekstil og design, Kjemiprosess, Kjøretøy, Laboratoriefag, 
Maritimefag.  

I den nye tilbudsstrukturen fra skoleåret 2020-2021 deles Vg2 opp i følgende ni programområder: 
Arbeidsmaskiner, Bilskade, lakk og karosseri, Brønnteknikk, Børsemaker, Kjemiprosess og 
laboratoriefag, Kjøretøy, Maritime fag, Industriteknologi, Transport og logistikk. 

Oversikt over utlyste stillinger i Innlandet publisert av NAV for kalenderåret 2018 viser at det ble 
utlyst ca. 1500 stillinger innen Teknologi- og industrifag. 

 

Vg2 Arbeidsmaskiner 

 

Vg2 Arbeidsmaskiner gir grunnlag for yrkesutførelse innen vedlikehold og reparasjon av 
arbeidsmaskiner benyttet i landbruk og anleggsvirksomhet. 

Antall inntatte elever for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 var i gjennomsnitt ca. 70 elever. Etter 
tilbakemelding fra næringslivet har tilbudet vært dimensjonert opp det siste skoleåret. Tegnede 
lærekontrakter har i samme tidsperiode ligget på ca. 30 inngåtte kontrakter innen lærefagene 
Anleggsmaskinmekanikerfaget og Landbruksmaskinmekanikerfaget.   

  



Dagens tilbudsstruktur innenfor Vg2 Arbeidsmaskiner har vist seg å rekruttere elever og møte 
behovet i næringslivet på en god måte, derfor foreslås det å opprettholde dagens tilbud på Vg2.  

Innstilling:  

– Vg2 Arbeidsmaskiner tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole 3 5 4 
Midt-Gudbrandsdalen:    
Vinstra vidaregåande skule 20 16 15 
Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 15 23 13 
Hamarregionen:    
Jønsberg videregående skole 13 30 20 
Gjøvikregionen:    
Lena-Valle videregående skole avd. 
Lena 

7 15 15 

Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Våler 13 15 15 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Bilskade, lakk og karosseri 

 

Vg2 Bilskade, lakk og karosseri skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen skadevurdering, 
reparasjon, konstruksjon, ombygging og lakkering av kjøretøyer. 

Tilbudet finnes ved Elverum videregående skole. Lena-Valle vgs. avd. Valle har tilbudt Vg2 Bilskade, 
lakk og karosseri tidligere, men har i de senere år ikke igangsatt tilbudet på grunn av få søkere. Antall 
gjennomsnittlig inngåtte lærekontrakter for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 tyder på at det er 
nok med ett tilbud i Innlandet. 

Antall inntatte elever for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 var i gjennomsnitt ca. 20 elever. 
Tegnede ordinære lærekontrakter har i samme tidsperiode ligget på ca. 16 inngåtte kontrakter.   

 

 

 



Innstilling:  

– Vg2 Bilskade, lakk og karosseri tilbys ved  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Sør-Østerdal:    
Elverum videregående skole 14 14 15 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Brønnteknikk 

 

Programfaget Vg2 Brønnteknikk skal legge grunnlag for yrkesutøving innen brønnteknikk i olje- og 
gassvirksomheten. Brønnteknikk er utgangspunktet for aktiviteter i olje- og gassvirksomheten, som 
utgjør en av Norges viktigste arenaer for teknologiutvikling, og er en av de største eksportnæringene.   

Programområdet er lite relevant for arbeidsmarkedet i Innlandet fylke og det er derfor ikke grunnlag 
for å tilby dette programområdet. 

Innstilling:  

– Vg2 Brønnteknikk tilbys ikke i Innlandet fylke.    

 

Vg2 Børsemaker 

 

Vg2 Børsemaker skal bidra til høyt kunnskaps- og trygghetsnivå når det kommer til våpen og 
våpenbruk. Dette skal bidra til å dekke behovet i samfunnet for tjenester og produkter av 
våpenteknisk art og å føre videre et yrke som er knyttet opp til jakt- og skytterkulturen. 

Vg2 Børsemaker har ikke tidligere vært tilbudt i Innlandet, og det er ikke grunnlag for å opprette et 
slik tilbud. 

Innstilling:  

– Vg2 Børsemaker tilbys ikke i Innlandet fylke.    



Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag 

 

Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag skal utdanne faglaboranter innen forskning, produksjon, 
diagnostikk, rettsmedisin, matsikkerhet, helse og miljø. Faget skal fremme faglaborantens 
profesjonelle rolle i industrielle arbeidsmiljøer, medisinske laboratorier og forskningslaboratorier. 

Videre skal programområdet gi kompetanse innen styring og overvåking av produksjon i 
prosessindustrien samt rensing av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Kjemisk prosessindustri er 
sentral i arbeidet med å utvinne, ivareta og videreforedle naturressurser. 

Ved å tilby Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag med en kobling mot utdanningsprogrammene 
Elektro og datateknologi og Bygg- og anleggsteknikk svarer Innlandet fylke opp et marked i endring, 
hvor tverrfaglighet i økende grad etterspørres. Innlandet fylke ønsker derfor å etablere 
utdanningskoblinger som supplerer dagens tilbud med det nye Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag i 
kombinasjon med Vg2 Automasjon (Elektro og datateknologi) og Bygg- og anleggsteknikk. Ved å 
koble Automasjon, Kjemiprosess og laboratoriefag sammen med Bygg- og anlegg imøtekommes en 
større bredde av bransjene og spesielt vil næringsmiddelindustrien og vann og avløpssektoren (både 
offentlig og privat) få et unikt tilbud. For første gang kan man nå ligge i forkant av teknologikravene 
til fremtidens fagarbeider. 

Ved valg av skole legges det vekt på at skolen må ha et godt elevgrunnlag, og i dag tilby alle de tre 
utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi og Teknologi- og 
industrifag.  

Innstilling:  

– Vg2 Kjemiprosess- laboratoriefag tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Hamarregionen:    

Ringsaker videregående skole Nytt tilbud Søkbart skoleåret 
2021-2022 

Søkbart skoleåret 
2021-2022 

 

Vg2 Kjøretøy 

 



Det er stor kompetanse og godt tilrettelagt innen Vg2 Kjøretøy på de skolene som i dag tilbyr dette i 
Innlandet. Det er derfor naturlig å videreføre Vg2 Kjøretøy ved de skolene som i dag tilbyr dette 
programområde.  

Antall inntatte elever for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 var i gjennomsnitt ca. 150 elever. 
Tegnede lærekontrakter i samme tidsperiode har ligget på ca. 106 inngåtte kontrakter innen 
lærefagene Bilfaget, lette kjøretøy, Bilfaget tunge kjøretøy, Hjulutrustningsfaget, 
Motormekanikerfaget, Reservedelsfaget og Motorsykkelfaget.   

Innstilling:  

– Vg2 Kjøretøy tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 

på Vg1 for 
skoleåret 2020-

2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole  7 5 6 
Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Otta 

15 14 15 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Nord 

19 19 16 

Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 14 19 16 
Hamarregionen:    
Hamar katedralskole 31 23 30 
Gjøvikregionen:    
Lena-Valle videregående skole avd. Lena 14 23 15 
Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Våler 15 17 15 
Sentrum videregående skole 18 19 15 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole 17 17 16 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Maritime fag 

 

Programfaget Vg2 Maritime fag tilbys ikke i Innlandet i dag.  

Programfaget Vg2 Maritime fag er et programfag som skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse om 
bord på skip og flyttbare innretninger. Det er lite behov i næringslivet i Innlandet fylke og det er ikke 



opparbeidet kompetanse innen faget i videregående opplæring. Det er ikke naturlig å tilby Vg2 
maritime fag i Innlandet fylke.  

Innstilling:  

– Vg2 Maritime fag tilbys ikke i Innlandet fylke.    

 

Vg2 Industriteknologi 

 

Det er stor etterspørsel i arbeidslivet for den kompetansen som Vg2 Industriteknologi gir. Flere skoler 
tilbyr Vg2 Industriteknologi i dag, men det er store variasjoner i søkernes interesse fra skole til skole 
til tross for et stort behov i arbeidslivet. På grunn av næringslivets behov er det fortsatt ønskelig å 
tilby dette programområde på flere av de skolene som i dag har dette tilbudet.  Det er god 
kompetanse og godt tilrettelagt innen Vg2 Industriteknologi på de skolene som tilbyr dette 
programområde i dag.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 101 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 115 elever. Tegnede ordinære lærekontrakter 
har ligget på ca. 95 inngåtte kontrakter i lærefagene CNC-maskineringsfaget, 



Dimensjonskontrollfaget, Finmekanikerfaget, Gjenvinningsfaget, Industriell overflatebehandling., 
Industrimekanikerfaget, Industrimontørfaget, Industrirørleggerfaget, Kran- og løfteoperasjonsfaget, 
Modellbyggerfaget, NDT-kontrollørfaget, Platearbeiderfaget, Produksjonsteknikkfag, Sveisefaget og 
Verktøymakerfaget.   

Innstilling:  

– Vg2 Industriteknologi tilbys ved:   

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Sør-Østerdal:    
Elverum 
videregående skole 

15 16 15 

Lillehammerregionen:    
Lillehammer 
videregående skole 
avd. Nord 

10 8 15 

Hamarregionen:    
Ringsaker 
videregående skole 

12 16 15 

Hamar katedralskole 14 8 18 
Gjøvikregionen:    
Raufoss videregående 
skole 

30 39 42 

Dokka videregående 
skole 

9 13 13 

Kongsvingerregionen:    
Sentrum 
videregående skole 

14 4 Ikke igangsatt 

Hadeland:    
Hadeland 
videregående skole 

11 18 8 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg2 Transport og logistikk 

 

Vg2 Transport og logistikk er flyttet fra utdanningsprogrammet Service og samferdsel til Teknologi- 
og industrifag i ny struktur.  

I høringen til ny yrkesfagstruktur var begrunnelsen for å flytte programområde til 
utdanningsprogrammet Teknologi- og industrifag at: 



– Vg1 Service og samferdsel er for teoretisk og merkantilt for elever som ønsker utdanning 
innen transport og logistikk. Det er samtidig et faglig slektskap mellom transportfagene, og 
fagene innenfor teknikk og industriell produksjon (TIP). I følge sammenslutningen av 
opplæringskontorer på transport (Sotin) har TIP et mer relevant innhold for fagutøvelsen 
som sjåfør eller logistikkarbeider, enn det service og samferdsel har. 

– I tillegg er det mange av de elevene som kommer fra utdanningsprogram for Teknikk og 
industriell produksjon (TIP) gjennom kryssløp. De siste årene har to av tre elever på Vg2 
Transport og logistikk kommet fra TIP. Å flytte Vg2 Transport og logistikk til 
utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon vil være en tilpasning til dagens 
søkermønster. 

Programfagene i Transport og logistikk skal bidra til å utvikle kompetanse innen logistikk, planlegging 
og transport av varer og personer. Programområdet representerer et bredt spekter av yrker som 
sammen skal bidra til en bærekraftig og sikker gods- og persontransport. 

Innlandet har de samme erfaringer med at mange elever på Vg2 Transport og logistikk har kommet 
fra Teknikk og industriell produksjon. Med ny yrkesfagstruktur blir Vg2 Transport og logistikk tilpasset 
det faglige slektskapet mellom transportfagene, og fagene innenfor Teknologi- og industrifag, samt 
en bedre tilpasning til dagens søkermønster. Dette er begrunnelsen for at Vg2 Transport og logistikk i 
Innlandet fylke derfor vil bli tilbudt ved skoler som har utdanningsprogrammet Teknologi- og 
industrifag. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 87 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 82 elever. Tegnede lærekontrakter har ligget 
på ca. 65 inngåtte kontrakter.   

Innstilling:  

– Vg2 Transport og logistikk tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 

på Vg1 for 
skoleåret 2020-

2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Otta 

28 29 30 

Gjøvikregionen:    
Lena-Valle videregående skole avd. Lena 26 34 30 
Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Våler 28 25 30 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

 

 



Vg3 Yrkessjåførfaget (Landslinje)                             

 

I dagens struktur tilbys lærefaget Vg3 Yrkessjåførfaget som landslinje ved 11 videregående skoler i 
landet. Det foreligger ingen informasjon om landslinjetilbudet i ny yrkesfagstruktur, men det antas at 
landslinjen vil bli videreført i ny struktur. Argumentasjonen for å opprette landslinjer har vært å 
opprettholde tilstrekkelig utdanningskapasitet i små og særlig ressurskrevende fag. 
Kunnskapsdepartementet godkjenner landslinjer og tilbudene får tilskudd til drift og utstyr fra 
Utdanningsdirektoratet.  
 
Solør vgs. avd. Våler er en av de 11 videregående skolene i landet som tilbyr Vg3 Yrkessjåførfaget. 
Tilbudet er et obligatorisk 19 ukers sikkerhetskurs som arrangeres av skolen. Inntak skjer to ganger i 
året i samarbeid med opplæringskontorene.  

Tilbudet er ressurskrevende og det er derfor viktig å utnytte ressursene som i dag finnes ved Solør 
vgs. avd. Våler hvor maskin-, verksted- og utstyrsparken er stor og oppdatert.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 64 søkere. Tegnede 
lærekontrakter i samme tidsperiode har ligget på ca. 55 inngåtte kontrakter.   

Innstilling:  

– Vg3 Yrkessjåførfaget tilbys ved:   

 Gjennomsnittlig antall elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Kongsvingerregionen:  

Solør videregående skole avd. Våler 55 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget (Landslinjetilbud)  

 

I dagens struktur tilbys lærefaget Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget som landslinje ved seks 
videregående skoler i landet. Det foreligger ingen informasjon om landslinjetilbudet i ny 
yrkesfagstruktur, men det antas at landslinjen vil bli videreført i ny struktur.  

Anleggsmaskinmekanikerfaget skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor reparasjon og vedlikehold 
av anleggsmaskiner, utstyr og redskaper. Videre skal faget bidra til sikker drift av maskiner og 
redskaper gjennom vektlegging av helse, miljø og sikkerhet. 

Solør vgs. avd. Våler er en av de seks videregående skolene i landet som tilbyr Vg3 
Anleggsmaskinmekanikerfaget.  

Tilbudet er ressurskrevende og det er derfor viktig å utnytte ressursene som i dag finnes ved Solør 
vgs. avd. Våler hvor maskin-, verksted- og utstyrsparken er stor og oppdatert.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 42 søkere. Tegnede 
lærekontrakter i samme tidsperiode har ligget på ca. 11 inngåtte kontrakter.   



Innstilling:  

– Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget tilbys ved:   

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere 
på Vg1 for skoleåret 

2020-2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
etter 2.inntaket for 
skoleåret 2020-2021 

Kongsvingerregionen:    
Solør videregående 
skole avd. Våler 

12 33 15 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

Yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, Teknikk og 
industriell produksjon, Industriteknologi (YSK-løp) 
Yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, er utdanningsløp 
som betegnes som YSK-løp. Tilbudet krever tett samarbeid med bedrifter, og elevene får inntak 
gjennom intervju og læreplass i den enkelte bedrift. Utdanningen varer i fire år og er en teoretisk 
opplæring kombinert med praktisk opplæring i bedrift. I dagens tilbudsstruktur tilbys dette ved 
Raufoss videregående skole.  

Innstilling:  

- Yrkesfaglig utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, Teknikk og 
industriell produksjon, Industriteknologi Vg1 – Vg4 tilbys ved:  

 Gjennomsnittlig antall 
elever for skoleårene 
2016/17-2018/19 

Antall primærsøkere på 
Vg1 for skoleåret 2020-

2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte elever 
på Vg1 etter 2.inntaket 
for skoleåret 2020-2021 

Gjøvikregionen:    
Raufoss 
videregående 
skole 

13 23 12 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 

 

 
  



Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse  
Påbygging til studiekompetanse etter fullført Vg2 yrkesfag gir elevene de fagene de mangler for å få 
studiekompetanse. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 har ligget på ca. 624 søkere. Antall 
inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 436 elever. 

Innstilling:  

- Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse tilbys ved: 

 Gjennomsnittlig 
antall elever for 
skoleårene 
2016/17-
2018/19 

Antall 
primærsøkere 

på Vg1 for 
skoleåret 2020-

2021 
Per 17.06.20 

Antall inntatte 
elever etter 
2.inntaket for 
skoleåret 2020-
2021 

Fjellregionen:    
Nord-Østerdal videregående skole 24 21 20 
Nord-Gudbrandsdalen:    
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule 
avd. Otta 

19 30 24 

Sør-Østerdal:    
Elverum videregående skole 46 52 50 
Midt-Gudbrandsdalen:    
Vinstra vidaregåande skule 17 25 25 
Lillehammerregionen:    
Lillehammer videregående skole avd. 
Nord 

30 57 61 

Valdres:    
Valdres vidaregåande skule 19 28 20 
Hamarregionen:    
Ringsaker videregående skole 51 38 30 
Storhamar videregående skole 36 47 30 
Jønsberg videregående skole 26 8 35 
Gjøvikregionen:    
Raufoss videregående skole 34 56 35 
Dokka videregående skole 21 22 15 
Kongsvingerregionen:    
Solør videregående skole avd. Våler 16 13 8 
Skarnes videregående skole 45 22 28 
Sentrum videregående skole 30 44 44 
Øvrebyen videregående skole 29 25 30 
Hadeland:    
Hadeland videregående skole 23 41 15 

Kilde: Vigo 
Inkluderer elver/søkere som går for grunnkompetanse, men ikke elever på egne tilrettelagte tilbud/grupper 

 



Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse  
Påbygging til studiekompetanse etter fullført fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse gir elevene 
de fagene de mangler for å få studiekompetanse. Vg4 ettårig påbygning til generell 
studiekompetanse er et tilbud elevene har rett på etter at yrkesfaglig utdanningsløp er bestått med 
fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse. Halvårig Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse 
har vært tilbudt i begge fylker, men er ikke et tilbud søkerne har rett på. Rettighetene til Vg4 
Påbygging til generell studiekompetanse knytter seg til det helårige tilbudet.  

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 til halvårig Vg4 påbygging til 
generell studiekompetanse lå på ca. 42 søkere. Antall inntatte elever i samme tidsperiode var i 
gjennomsnitt 29 elever. 

Gjennomsnittlig søkertall for skoleårene 2016/2017 - 2018/2019 til ettårig Vg4 påbygging til generell 
studiekompetanse lå på ca. 253 søkere. Antall inntatte elever i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 
154 elever. 

Innstilling:  

- Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse tilbys ved: 

   
Fjellregionen: Vg4 Vg4 Halvårig 
Nord-Østerdal videregående skole *  
Storsteigen videregående skole *  
Nord-Gudbrandsdalen:   
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avd. Otta *  
Sør-Østerdal:   
Elverum videregående skole *  
Midt-Gudbrandsdalen:   
Vinstra vidaregåande skule *  
Lillehammerregionen:   
Lillehammer videregående skole avd. Nord * * 
Valdres:   
Valdres vidaregåande skule *  
Hamarregionen:   
Ringsaker videregående skole *  
Jønsberg videregående skole *  
Storhamar videregående skole *  
Gjøvikregionen:   
Raufoss videregående skole * * 
Dokka videregående skole *  
Kongsvingerregionen:   
Solør videregående skole avd. Våler *  
Skarnes videregående skole *  
Hadeland:   
Hadeland videregående skole *  

 


