
Et mer fleksibelt og variert tilbud i videregående skole / En 

videregående skole med flere muligheter 
Kunnskap og kompetanse er viktig i enkeltmenneskers liv og for samfunnet som helhet. Flere 

utviklingstrekk peker mot et samfunn med større mangfold, raskere endringer og større utfordringer. 

Akershus Senterparti mener at det er nødvendig med mer varierte og fleksible utdanningsløp i 

videregående skole for å sikre oss den kompetansen som trengs i fremtiden.  

Videregående skole legger grunnlaget for videre utdanning og yrkesliv. I dag er det et begrenset 

tilbud til de som ønsker å kombinere praksis med et teoretisk grunnlag for videre studier. 

Senterpartiet mener vi kan få flere motiverte elever og senere viktige bidragsytere i samfunnet, ved å 

åpne for flere muligheter for yrkesfagselever som ønsker spesiell eller generell studiekompetanse for 

å komme inn på høyere utdanning. En ordning med et påbyggingsløp på 2 eller flere år kan være en 

god løsning, men det bør også vurderes om det på flere skoler skal integreres fag  som gir generell 

studiekompetanse i det ordinære yrkesfaglige løpet.  

Videre ser Akershus Senterparti med bekymring på at færre bedrifter enn før tar til seg praksiselever. 

For de elevene som tar yrkesfag med sikte på å gå rett ut i et praktisk yrke, er det avgjørende å få 

fullført sitt løp med godkjent lærekontrakt. Vi mener derfor at det må bli mer attraktivt for 

bedriftene å stille opp. En bedrift som har investert mye tid i en elev kan risikere å stå igjen uten 

noen form for utbytte. De gode lærebedriftene får gjerne godt rykte og tiltrekker seg igjen gode 

elever til nye lærekontrakter, men dette er ikke nok til å sikre at bedriften fortsetter å ta inn elever. 

En økonomisk kompensasjon bør på plass.   

Akershus senterparti mener:  

- Det bør bli flere muligheter for å ta videre studier etter en yrkesfaglig utdanning på 

videregående nivå.  

- Elever som går yrkesfag med sikte på å komme ut i praktiske yrker, må sikres lærlingplass ved 

at bedriftene får økonomisk kompensasjon.  

- Utrede mulighet for å opprette yrkesfag linjer for voksne med generell studiekompetanse på 

lik linje med høyere utdanning. 

 

 


